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Utasítások a hitoktatóknak
Az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás célkitűzésében ez áll: „Az evangélium tan[á]t és
tantételeit tanítjuk a tanulóknak, amint azok a szentírásokban és a próféták
szavaiban találhatók” (Az evangélium tanítása és tanulása: Kézikönyv ifjúsági és
felsőfokú hitoktatók és vezetők számára [2012]. X.). Az ifjúsági hitoktatáson ezt
elsősorban a szentírások sorrendben történő tanulmányozásával valósítjuk meg,
mely egy adott szentíráskötet könyveinek és verseinek természetes menetét követi
az elejétől a végéig. David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából
kihangsúlyozta, hogy „ez az élő víz elnyerésének első és legalapvetőbb módja” (Az
élő víz tározói. [EOSZ esti beszélgetés fiatal felnőttek számára, 2007. február 4.], 2.
lds.org/media-library).

Ezenkívül a Tanismeret által is segítünk a tanulóknak megérteni, hinni és az
életükben alkalmazni Jézus Krisztus tanát. A Tanismeret kiegészíti a szentírások
sorrendben történő tanulmányozását azáltal, hogy lehetőségeket biztosít a
tanulóknak arra, hogy témakörök szerint tanulmányozzák Jézus Krisztus
evangéliumát.

Boyd K. Packer elnök (1924–2015) a Tizenkét Apostol Kvórumából tanított arról,
még miért hasznos a tanulmányozás e tanbéli megközelítése: „Az evangélium
egyes tanai nem kerülnek teljes mértékben kifejtésre a szentírások egyetlen
részében, és nem is sorrendben fordulnak elő. Apránként kell összeszedni őket
innen-onnan. Olykor nagyobb szakaszokban találhatók meg, de javarészt kisebb
részletekben, elszórtan vannak jelen a fejezetekben és versekben” (“The Great Plan
of Happiness,” in Teaching Seminary: Preservice Readings [Church Educational
System manual, 2004], 68–69).

A szentírások sorrendben való tanulmányozása és a Tanismeret egymást kiegészítő
tevékenységek, és mindkettő fontos alkotóelemét jelenti a tanulók hitoktatási
élményének.

A Tanismeret az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás korábbi kezdeményezéseire épít –
mint például a szentírás-memoriterek és az alapvető tanok tanulmányozása –, és
felváltja azokat. A Tanismeret a következő végcélok eléréséhez kívánja
hozzásegíteni a tanulókat:

1. A lelki tudás megszerzését célzó isteni tantételek megismerése és alkalmazása.

2. Jézus Krisztus evangéliuma tanának, valamint azoknak a szentírásrészeknek a
beható ismerete, melyek ezt a tant tanítják. Különösen a következő kilenc
témához kapcsolódó tanra fogunk összpontosítani:

• Az Istenség

• A szabadítás terve

• Jézus Krisztus engesztelése

• A visszaállítás

• Próféták és kinyilatkoztatás

• Papság és papsági kulcsok
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• Szertartások és szövetségek

• Házasság és család

• Parancsolatok

Az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás különféle oktatási anyagok kiadásával segíti az
oktatókat és a tanulókat e végcélok elérésében. Ezek közé az anyagok közé tartozik
a Tanismeret alapdokumentum és a Tanismeret hitoktatói anyag. (Megjegyzés: Mind a
négy ifjúsági hitoktatási kurzushoz rendelkezésre áll majd Tanismeret
hitoktatói anyag.)

Tanismeret alapdokumentum
A Tanismeret alapdokumentum a tanulóknak szól. Részét képezik a következők: (1)
egy bevezetés, mely elmagyarázza a Tanismeret mibenlétét és azt, hogy miért lesz
hasznos számukra, (2) utasítások, melyek megtanítják nekik a lelki tudás
megszerzésének tantételeit, és (3) a korábban felsorolt kilenc tanbéli témával
foglalkozó szakaszok. Minden egyes tanbéli téma tartalmaz olyan tanbéli
kijelentéseket, melyek a tanulók életére vonatkoznak, és fontos, hogy megértsék,
higgyék és alkalmazzák ezeket.

A Tanismeret alapdokumentum Lelki tudás megszerzése és Tanbéli témák
szakaszaiban található tanok és tantételek némelyikét tanismereti szentírások is
alátámasztják. Mindegyik tanulmányi kurzushoz (Ószövetség, Újszövetség,
Mormon könyve, Tan és a szövetségek és egyháztörténet) 25 tanismereti szentírás
tartozik, összesen tehát 100 ilyen szentírásrész van. Ezek felsorolása megtalálható a
Tanismeret alapdokumentum végén. Oktatóként végzett munkádnak fontos részét
képezi az, hogy segíts a tanulóknak emlékezni ezekre a szentírásrészekre,
megtalálni ezeket, és megérteni, hogyan tanítják ezek a szentírásrészek a
Szabadító tanát.

A 100 tanismereti szentírás mindegyike csak egyetlen tanbéli kijelentés közvetlen
alátámasztására szolgál a Tanismeret alapdokumentumban. Például a Joseph Smith
története 1:15–20, melyet a 4. tanbéli téma, A visszaállítás idéz, azt az igazságot
támasztja alá, mely szerint az Atyaisten és Fia, Jézus Krisztus, imájára adott
válaszként megjelentek Joseph Smithnek, és elhívták őt, hogy legyen a
visszaállítás prófétája. Ez a tanismereti szentírás azonban az 1. tanbéli téma, Az
Istenség azon igazságának alátámasztására is felhasználható, mely szerint az
Istenséget három különálló személy alkotja: Isten, az Örökkévaló Atya; Fia,
Jézus Krisztus; valamint a Szentlélek. Éppen ezért ez a tanismereti szentírás
kapcsolódó hivatkozásként fel van sorolva ennél a témánál.

Ha megfigyeled, hogy hol történik hivatkozás az egyes tanismereti szentírásokra,
akkor tudni fogod, hogy az adott év tanulmányi kurzusához tartozó Tanismeret
hitoktatói anyag melyik tanulási élményében szerepel majd az a bizonyos
szentírásrész. Az előző példában szereplő Joseph Smith története 1:15–20 például a
Tan és a szövetségek és egyháztörténet Tanismeret hitoktatói anyag A visszaállítás
elnevezésű tanulási élményében kerül említésre.

Nem minden tanbéli téma kap minden évben ugyanolyan hangsúlyt. Bár minden
évben sor kerül az összes tanbéli témára, egy adott év tanismereti tanulási élményei
csak azokat a konkrét tanbéli kijelentéseket hangsúlyozzák, amelyeket

UTASÍTÁSOK A HITOKTATÓKNAK

VI



alátámasztanak az adott év tanulmányi kurzusához kapcsolódó tanismereti
szentírások.

Tanismeret hitoktatói anyag
A Tanismeret tananyag 10 tanulási élményből áll, melyekre az adott év tanulmányi
kurzusa folyamán kell sort keríteni. Sok esetben az egyes tanulási élményekhez
kapcsolódó oktatási anyag tanításához egynél több órára is szükség lesz.

Az első tanulási élmény arra összpontosít, hogy segítsen a tanulóknak a lelki tudás
megszerzéséhez kapcsolódó tantételek megismerésében és alkalmazásában. Ennek
tanítására a tanév első két hetében sort kell keríteni. Ez segíteni fog a tanulóknak,
hogy láthassák a Tanismeret program jövőképét, valamint az ebben a tanulási
élményben tanított tantételek olyan alapot biztosítanak, amelyre építeni lehet, és
amelyre vissza lehet utalni az év hátralevő részében tanítandó következő kilenc
tanulási élmény során.

Minden további tanulási élmény alapját a korábban felsorolt kilenc tanbéli téma
valamelyike adja. Úgy alakítottuk ki őket, hogy segítsenek a tanulóknak
alaposabban megérteni a Szabadító tanát, és még készségesebben alkalmazni azt
az életükben. Mindegyik tanulási élmény három fő részből áll: A tan megértése;
Gyakorlófeladatok; és Tanismereti áttekintés.

A tan megértése. Az egyes tanulási élményeknek ehhez a részéhez hozzátartozik
egy sor olyan tanulási tevékenység vagy szakasz, mely egy vagy több óra alatt is
tanítható. Ezek a tevékenységek segíteni fognak a tanulóknak alaposabban
megérteni az egyes tanbéli témákat, valamint a témákhoz kapcsolódó konkrét
tanbéli kijelentéseket.

A tan megértése szakaszban álló szövegrészek általában a Tanismeret
alapdokumentum valamelyik tanbéli témájának tanulmányozásával kezdődnek. A
szövegrészek emellett olyan konkrét tanbéli kijelentésekre összpontosítanak,
melyeket alátámasztanak az adott év tanulmányi kurzusához tartozó
szentíráskötetben lévő tanismereti szentírások. Például a Tanismeret Mormon könyve
hitoktatói anyag Az Istenség elnevezésű tanulási élményében az oktatók azt az
utasítást kapják, hogy segítsenek a tanulóknak a következő szentírások
elsajátításában: 2 Nefi 26:33; 3 Nefi 11:10–11; 3 Nefi 12:48; valamint 3 Nefi 18:15,
20–21. Amikor a tanulók az ifjúsági hitoktatás más éveiben az Újszövetséget vagy a
Tan és a szövetségeket és az egyháztörténetet tanulmányozzák, a Tanismeret
alapdokumentum Az Istenség témájával kapcsolatos, egyéb tanbéli kijelentéseket
alátámasztó további tanismereti szentírásaira is összpontosítani fognak.

A tan megértése szakasz szövegrészeiben a tanulókat a tanismereti szentírások
kikeresésére, megjelölésére és tanulmányozására biztatjuk, hogy ezeket fel tudják
használni azon tanbéli kijelentések tanításához és elmagyarázásához, amelyeket
alátámasztanak. Szükség szerint további tanulási tevékenységekkel is
kiegészítheted ezeket, hogy segíts a tanulóknak elsajátítani a tanbéli kijelentéseket
és az azokat alátámasztó tanismereti szentírásokat.

Gyakorlófeladatok. A legtöbb tanulási élmény biztosít legalább egy
gyakorlófeladatot a tanulóknak. Ezek a feladatok általában olyan
esettanulmányokból, szerepjátékokból, helyzetleírásokból vagy kérdésekből állnak,
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melyekben a tanulók részt vehetnek, vagy amelyeket kis csoportokban vagy az
osztállyal közösen meg tudnak beszélni. Ezek a feladatok nagyon fontos segítséget
nyújtanak a tanulóknak annak megértéséhez, hogy miként vonatkoznak mai
helyzetekre az éppen tanult tanbéli kijelentések. A feladatok azt is
kihangsúlyozzák, hogy a tanulók által megismert tan hogyan áldhatja meg és
segítheti őket az evangélium szerinti életben, az evangélium tanításában, és
hitelveik oly módon történő elmagyarázásában, hogy az ne legyen sem fenyegető,
sem pedig sértő mások számára.

Tanismereti áttekintés. Mindegyik tanulási élményhez tartozik egy olyan ötleteket
tartalmazó szakasz, amely segíteni fog neked abban, hogy a tanulóknak az iskolaév
során megismert tanbéli kijelentések és azokhoz kapcsolódó tanismereti
szentírások áttekintését irányítsd. A Tanismereti áttekintés tevékenységei a
következő végcélok eléréséhez kívánják hozzásegíteni a tanulókat a Tanismeretet
illetően: tudják, hogy a tanbéli kijelentések hogyan kerülnek tanításra a tanismereti
szentírásokban, és legyenek képesek felismerni és megtalálni ezeket a részeket;
világosan fejtsék ki az egyes tanbéli kijelentéseket, a hozzájuk tartozó tanismereti
szentírásrészek használatával; továbbá alkalmazzák, amit a mindennapi
választásaik során, illetve a tanbéli, társasági és történelmi kérdésekkel
kapcsolatban tanulnak (lásd Tanismereti bevezető a Tanismeret
alapdokumentumban).

Noha a Tanismereti áttekintésekhez nincsenek feltüntetve becsült időtartamok, az
ezen útmutató vége felé található ütemterv számol az áttekintő tevékenységekre
fordítandó idővel. Például 150 percet szánnak a lelki tudás megszerzésének
témakörére. Mivel az ezt a témát kísérő tanulási élmények körülbelül 80 percet
vesznek igénybe, így marad körülbelül további 70 perc a lelki tudás megszerzésével
kapcsolatos tantételek, tanbéli kijelentések és tanismereti szentírásrészek
átismétlésére. Ebben a példában az ismétlésre szánt idő elosztható
két-három hétre.

A tanbéli kijelentések és az azokat alátámasztó tanismereti szentírások gyakori
áttekintése segíteni fog a tanulóknak ezek elsajátításában. Ügyelj azonban arra,
hogy a Tanismereti áttekintés tevékenységei ne szorítsák háttérbe a szentírások
sorrendben tanítását vagy a Tanismeret kívánt céljainak elérését.

A Tanismeret program kivitelezése
A Tanismeret program kivitelezésének módja attól függ, hogy a tanulók milyen
típusú ifjúsági hitoktatásra iratkoztak be: napi ifjúsági hitoktatásra (kora reggeli
vagy órarendbe illesztett programra), online ifjúsági hitoktatásra vagy otthontanuló
ifjúsági hitoktatásra.

Tanismeret a napi ifjúsági hitoktatásban
A Tanismeret nem helyettesíti a szentírások sorrendben tanítását az ifjúsági
hitoktatáson. Az iskolaév során a tanítási időből előreláthatólag hetente nagyjából
30 percet töltötök majd el a Tanismerettel. Ahhoz, hogy a Mormon könyve
sorrendben tanításába beilleszd a Tanismeretet, szükség lesz arra, hogy az órát
időben kezdjétek, és hatékonyan használjátok ki az időt.
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A 10 tanismereti tanulási élmény mindegyikével eltöltött idő annak függvényében
fog változni, hogy az adott tanbéli témával kapcsolatban hány tanbéli kijelentést és
tanismereti szentírást hangsúlyoztok ki és tanulmányoztok. Lesznek olyan témák,
melyeket egy hét alatt is jól át tudtok venni, míg mások befejezéséhez további
hetekre is szükség lesz (lásd a Mormon könyve tanismeret ütemezési kalauzát e
szakasz vége felé).

A Tanismeret egyes tanulmányi élményeihez tartozó A tan megértése rész olyan
tanulási tevékenységekre (szakaszokra) van osztva, melyek elvégzése egyenként
általában 5–10 percet igényel. Ez lehetővé teszi a Tanismeretre fordított tanítási idő
rugalmas beosztását. Előfordulhat például, hogy valamelyik napra betervezed az
egyik tanulási tevékenység órán való elvégzését, míg egy másik napon az egész
tanórára szükséged van a szentírásblokk teljes átbeszéléséhez, és nem jut idő
Tanismeretre. Vannak több időt igénylő tanulási tevékenységek, melyeket
időzíthetsz egy-egy rugalmas tanítási napra (lásd a hitoktatói kézikönyved
függelékében található, napi oktatóknak szóló ütemezési kalauzt és a rugalmas
napokra vonatkozó javaslatokat).

Ha egyazon napon tanítasz Tanismeretet és egy adott szentírásblokkhoz
kapcsolódó sorrendi leckét is, ügyelj arra, hogy a Tanismeretre fordított idő ne
vegyen el a szentírás sorrendben való tanításához szükséges időből. (Például egy
ötperces „A tan megértése” résznek általában nem kell 20 percet igénybe vennie,
ami miatt aztán már csak kevés idő maradna a Mormon könyve sorrendbeli
tanítására.) Ezenkívül hasznos lehet elmagyarázni a tanulóknak, hogy egy bizonyos
ideig a Tanismerettel fognak foglalkozni (mondjuk 5–10 percig az óra elején), utána
pedig az óra hátralévő részében egy adott szentírásblokkot fognak tanulmányozni
(például a 2 Nefi 4-et).

Bár adódhatnak olyan alkalmak, amikor te vagy a tanulóid felfigyeltek az épp
tanulmányozott tanismereti anyag és egy adott szentírásblokk közti
összefüggésekre, kerülendő az, hogy a Tanismeret alapdokumentum tantételeit és
tanbéli kijelentéseit helytelenül egy adott szentírásblokkra vonatkoztassátok, mert
az megakadályozhatja a tanulókat abban, hogy felismerjék a szentírásblokk
sugalmazott szerzőjének szándékát.

Azonkívül, hogy a Tanismeret részeként témák szerint beszéltek a tanismereti
szentírásokról, ezeket a szentírásrészeket akkor is hangsúlyozd ki, amikor a
szentírások sorrendben történő tanulmányozása során elértek hozzájuk a
tanulókkal. Ez segíteni fog a tanulóknak jobban megérteni az egyes szentírásrészek
szövegkörnyezetét és tartalmát, és jelentőségteljesebbé fognak válni számukra az
egyes szentírásrészek által tanított igazságok.

A napi ifjúsági hitoktatásban a Tanismeret a szentírás-memoriter programra épít és
felváltja azt. Azon tanismereti szentírásokhoz kapcsolódóan, melyeket korábban
szentírás-memoritereknek neveztünk, a Mormon könyve ifjúsági hitoktatói kézikönyv
tartalmaz olyan javaslatokat és tanulási tevékenységeket, melyek segíteni fognak
neked, hogy megfelelő hangsúlyt fektess az adott szentírásrészre, miközben a
tanulókkal sorrendben tanulmányozzátok a szentírásokat. Ahol a tanismereti
szentírás új, ott a hitoktatói kézikönyv nem fogja felhívni erre a figyelmet, és fontos,
hogy a szentírások sorrendben történő tanulmányozásának részeként hatékony és
megfelelő hangsúlyt fektess ezekre a szentírásrészekre.
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A Mormon könyve ifjúsági hitoktatói kézikönyv által megnevezett
szentírás-memoriterek között olyanok is vannak, melyek nem tanismereti
szentírások. Ezekre a szentírásrészekre már ne fektess a kézikönyv
szentírás-memoriter utasításainak megfelelő hangsúlyt, csak vegyétek át őket a
szentírások sorrendben történő tanulmányozásának természetes menetében.

Mivel az órán csak korlátozott idő áll rendelkezésre a tanismeretre, erre pedig
szükség lesz a tan és a tanismereti szentírásrészek tanulmányozásához, valamint a
hozzájuk tartozó gyakorló- és ismétlő feladatok elvégzéséhez, így nagy
valószínűséggel az órán már nem marad idő a memorizálásra. Mivel azonban a
szentírásrészek memorizálása megáldhatja a tanulókat, felkérheted őket arra, hogy
az órán kívüli időben tanulják meg azokat.

Mormon könyve tanismeret ütemezési kalauz
A 10 Mormon könyve-beli tanulási élmény mindegyikével eltöltött idő annak
függvényében fog változni, hogy az adott tanbéli témával kapcsolatban hány
kulcsfontosságú tanbéli kijelentést és szentírásrészt tanulmányoztok. Nagyjából
heti 30 percet fordítsatok a Tanismeret programra, a következő tanulási
tevékenységek felhasználásával:

• A tanbéli szakaszok megértése

• Gyakorlófeladatok

• Tanismereti áttekintési tevékenységek

Az alábbi ütemezési kalauz például négy hetet biztosít az Istenséghez kapcsolódó
tanismereti tevékenységekre. Az első héten sort keríthettek A tan megértése első
három szakaszára. A második héten sor kerülhet a 4–6. szakaszra, a harmadik
héten a 7–8. szakaszra, a negyedik héten pedig elvégezhetitek a gyakorlófeladatot
és a Tanismereti áttekintés rész tevékenységét.

Ha a Mormon könyve ifjúsági hitoktatói kézikönyv következő hétre vonatkozó
tananyagát a Tanismeret Mormon könyve hitoktatói anyag által felsorolt tanismereti
tanulási tevékenységekkel együtt tekinted át, akkor az segíteni fog, hogy meg tudd
tervezni és be tudd iktatni az órába a Tanismeretre szánt időt. Az is előfordulhat,
hogy meg kell nézned, a leckék mely részei foglalhatók röviden össze annak
érdekében, hogy jusson idő a tanismereti tanulási tevékenységekre és a
gyakorlófeladatokra.

Az alábbi ütemezési kalauz arra a megközelítésre épít, mely olyan sorrendben
tárgyalja a tanbéli pontokat, ahogyan azok a Tanismeret alapdokumentumban
szerepelnek. Azonban csak a Lelki tudás megszerzése tanulási élményt kell először
megtanítani, a többi tanbéli téma bármilyen sorrendben tanítható. Vedd fontolóra a
két alábbi megközelítést:

• Olyan sorrendben tárgyaljátok a tanbéli témákat, ahogyan azok a Tanismeret
alapdokumentumban szerepelnek (Az Istenség témától kezdve a Parancsolatok
témáig).

• Amennyire csak lehet, hangold össze a tanulók által tanulmányozott tanbéli
témákat azokkal, amelyeket a vasárnapi gyűléseiken tanulmányoznak (lásd Jöjj,
kövess engem!: Tanulási forrásanyagok fiataloknak az LDS.org honlapon).
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Ütemterv

Hét Tanbéli téma (feltüntetve, hogy körülbelül hány percet kell ráfordítani)

1

2

3

4

5

Lelki tudás megszerzése (150 perc)

6

7

8

9

Az Istenség (120 perc)

10

11

12

A szabadítás terve (90 perc)

13

14

15

16

17

18

Jézus Krisztus engesztelése (180 perc)

19 A visszaállítás (30 perc)

20 Próféták és kinyilatkoztatás (30 perc)

21 Papság és papsági kulcsok (30 perc)

22

23

24

Szertartások és szövetségek (90 perc)

25

26

Házasság és család (60 perc)

27

28

29

30

Parancsolatok (180 perc)

UTASÍTÁSOK A HITOKTATÓKNAK

XI



Ütemterv

Hét Tanbéli téma (feltüntetve, hogy körülbelül hány percet kell ráfordítani)

31

32

Tanismeret az online ifjúsági hitoktatásban
A tanismereti tanulási tevékenységek részei lesznek az online ifjúsági hitoktatási
leckéknek. Ha online ifjúsági hitoktatási osztályt tanítasz, akkor a fenti, Tanismeret
a napi ifjúsági hitoktatásban elnevezésű szakasz áttekintése segíthet neked az
online ifjúsági hitoktatási környezetbe átvehető és alkalmazható fontos tantételek
és eljárások megértésében.

Tanismeret az otthontanuló ifjúsági hitoktatásban
Az otthontanuló ifjúsági hitoktatás oktatói és tanulói által használt anyagok még
nem naprakészek oly módon, hogy tartalmazzák a Tanismeret programot. Ezek az
oktatók és tanulók használják továbbra is a jelenlegi otthontanulói anyagokat és az
azokban található szentírásmemoriter-tevékenységeket. Amíg nem kerül sor az
otthontanulói anyagok időszerűsítésére, arra buzdítjuk az oktatókat, hogy adjanak
a tanulóknak egy-egy saját példányt a Tanismeret alapdokumentumból, és buzdítsák
őket arra, hogy önállóan tanulmányozzák azt és a benne foglalt tanismereti
szentírásokat.
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Lelki tudás megszerzése
Megjegyzés: E tanulási élmény 1. és 2. része tanítható két 40 perces óra keretén
belül, vagy összevonva is egy 80 perces óra során. Amennyiben kevesebb mint 180
tanítási nap áll rendelkezésre, e tanulási élmény 1. része tanítható a Mormon könyve
ifjúsági hitoktatói kézikönyv 1. leckéje helyett, melynek címe: „A tanuló szerepe”.

1. rész (40 perc)
A lelki igazság megértésének és az arról való bizonyságnak az elmélyítése
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő történetet Sheri L. Dew
nőtestvértől, aki a Segítőegylet általános elnökségének második tanácsosaként
szolgált:

„[Egyszer] egy csodálatos fiatal nő… igen zaklatott lelkiállapotban hívott fel.
Zokogva ezt mondta: »Nem vagyok biztos benne, hogy még mindig hiszem, hogy
az egyház igaz! Annyira félek! Mi van, ha a családom mégsem lesz örökre
együtt?«” (Sheri L. Dew, “Will You Engage in the Wrestle?” [Brigham Young
University–Idaho devotional, May 17, 2016], byui.edu/devotionals).

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, előfordult-e már velük vagy az egyik
ismerősükkel, hogy a Dew nőtestvér által említett fiatal nőéhez hasonló aggályokat
vagy érzéseket tapasztaltak.

• Mit mondhatnátok ennek a fiatal nőnek, vagy mit tehetnétek, ha hozzátok
fordulna segítségért?

Kérj meg egy tanulót, hogy folytassa Dew nőtestvér szavainak felolvasását:

„Ezt kérdeztem tőle: »Szeretnéd, hogy legyen bizonyságod?« Igennel felelt.

»Hajlandó vagy megdolgozni érte?« Újra igennel válaszolt” (Sheri L. Dew, “Will You Engage in
the Wrestle?” byui.edu/devotionals).

• Mit gondoltok, miért segíthetett a fiatal nőnek az a két kérdés, hogy szeretne-e
bizonyságot kapni és hajlandó-e megdolgozni érte?

Mondd el, hogy az ifjúsági hitoktatáson töltött idejük során a tanulóknak számtalan
lehetősége lesz azon munkálkodni, hogy elmélyítsék az evangéliumról való
ismereteiket és bizonyságukat, valamint megtanulni, miként találhatnak válaszokat
a saját kérdéseikre és esetleg mások kérdéseire is az egyházról, ideértve annak
tanításait és történelmét. Ennek egyik lehetőségét biztosítja a Tanismeret, melyhez
hozzátartozik a lelki tudás megszerzésére vonatkozó tantételek megismerése és
alkalmazása, valamint Jézus Krisztus evangéliuma kulcsfontosságú tanainak
alaposabb megértése.
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Isten minden igazság forrása
Adj a tanulóknak egy-egy példányt a Tanismeret alapdokumentumból, és kérd meg
őket, hogy nyissák ki a Lelki tudás megszerzése résznél. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel az első bekezdést, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg,
mit tanít minden igazság forrásáról.

• Ki minden igazság forrása? (Megkérheted a tanulókat a következő tan
megjelölésére:Isten minden dolgot tud, és Ő minden igazság forrása.)

• Melyik tanismereti szentírásrész támasztja alá ezt a tant? (Megkérheted a
tanulókat, hogy valamilyen egyedi módon jelöljék meg a szentírásukban a
Móziás 4:9-et, hogy később könnyen megtalálhassák.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Móziás 4:9-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, miként segít nekünk ez a vers megérteni, hogy miért kell
Istenre tekintenünk az igazság keresése során.

• E versben mely szavak vagy kifejezések segítenek megértenünk, hogy miért kell
Istenre tekintenünk az igazság keresése során?

• Milyen élmények segítettek nektek tudni azt, hogy Isten minden dolgot tud, és
Ő minden igazság forrása? (Emlékeztetheted a tanulókat arra, hogy ne
osszanak meg semmit, ami túl szent vagy magánjellegű lenne!)

Hogyan szerezzünk lelki tudást?
Írd fel a táblára a következő fejlécet: Ezt a mintát adta nekünk Isten, hogy segítsen
nekünk lelki tudásra szert tenni.

• Hogyan magyaráznátok el, mi az a minta? (Segíts a tanulóknak megérteni,
hogy a minta egyik jelentése egy olyan modell, amely segít nekünk megérteni,
hogyan kell valamit helyesen tenni – különösen olyasvalamit, amit újra meg újra
megteszünk. Példaként kitehetsz egy valaminek az elkészítéséhez segítséget
nyújtó mintát.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lelki tudás megszerzése című szakasz
második bekezdését a Tanismeret alapdokumentumból. Az osztály kövesse a
szöveget, és keressék meg, milyen négy dolgot kell megtennünk, hogy kövessük az
Istentől kapott mintát, amely segíteni fog lelki tudásra szert tennünk.

• Az e bekezdésben olvasottak alapján milyen négy dolgot kell megtennünk,
hogy kövessük az Istentől kapott mintát, amely segíteni fog lelki tudásra szert
tennünk?

Írd fel a tanulók válaszait a táblán lévő fejléc alá, az alábbiak szerint:

1. Őszintén akarjuk tudni az igazságot.

2. Legyünk hajlandóak az Isten által kinyilatkoztatott igazság szerint élni.

3. Ima által kutassuk az igazságot.

4. Isten igéjének komoly tanulmányozása révén kutassuk az igazságot.

LELKI  TUDÁS MEGSZERZÉSE
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Kérdezd meg az osztálytól:

• Mit gondoltok, miért fontos mindennap alkalmaznunk Isten mintáját a lelki
tudás megszerzésére, nem csupán akkor, amikor sürgető kérdéseink vagy
aggályaink vannak? (Azért fontos mindennap alkalmaznunk ezt a mintát, mert
e dolgok megtétele arra készteti az Úr Lelkét, hogy mindig velünk legyen, és
segíthet felismernünk a Szentlélek hatását. Azzal, hogy következetesen
követjük ezt a mintát, folyamatosan kimutatjuk az Úr felé a lelki tudás
megszerzésére irányuló vágyunkat, nem csupán akkor, amikor sürgető
kérdéseink vagy aggályaink vannak.)

Utalj vissza a tanulóknak a Lelki tudás megszerzése című szakasz második
bekezdésére a Tanismeret alapdokumentumból.

• A Mormon könyvéből mely tanismereti szentírásrészek támasztják alá Isten
mintáját a lelki tudás megszerzésére? (Miközben a tanulók válaszolnak, írd fel a
táblára a következő utalásokat: Moróni 10:4–5; 2 Nefi 32:8–9; 2 Nefi 32:3; a
második bekezdésben ilyen sorrendben következnek a szentírások.)

Oszd a tanulókat három csoportra. Adj ki minden egyes csoportnak egyet a
Mormon könyvéből vett tanismereti szentírásrészek közül (a tábláról), hogy
tanulmányozzák azt, és keressenek benne olyan szentírásbeli kifejezéseket, melyek
Istennek a lelki tudás megszerzésére adott mintájáról tanítanak. Elegendő idő
eltelte után kérj meg egy vagy több tanulót mindegyik csoportból, hogy mondják el,
mit találtak. Közben feltehetsz az alábbiakhoz hasonló kérdéseket:

• Szerintetek mit jelent „őszinte szívvel, igaz szándékkal” kérdezni Istent (Moróni
10:4)? (Segíts a tanulóknak megérteni, hogy ez a kifejezés azt jelenti: valóban
vágyunk arra, hogy választ kapjunk Istentől, és szándékunkban áll a kapott
válasz szerint cselekedni.)

Az egyik tanuló olvassa fel a következő idézetet Russell M. Nelson elnöktől a
Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Az »igaz szándék« azt jelenti, hogy az embernek valóban szándékában áll
követni a kapott isteni útmutatást” (Russell M. Nelson: Kérjetek, keressetek,
zörgessetek!Liahóna, 2009. nov. 82.).

• Szerintetek miért fontos, hogy őszinte szívvel keressük az igazságot, valamint
hogy valóban szándékunkban álljon követni az Istentől kapott iránymutatást?

• Mit gondoltok, mit jelent az, hogy „mindig imádkozzatok” (2 Nefi 32:9)?

• Mit gondoltok, mi a különbség a felszínes olvasás és aközött, hogy Krisztus
szavain lakmározunk (lásd 2 Nefi 32:3)?

• Hogyan segíthet nekünk a lelki tudás megszerzésében az, ha azt választjuk,
hogy mindig imádkozunk és Krisztus szavain lakmározunk?

LELKI  TUDÁS MEGSZERZÉSE
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Kérd meg a tanulókat, hogy meséljék el, milyen élményeik voltak, amikor
alkalmazták Isten mintáját a lelki tudás megszerzését illetően. Kérd meg őket,
mondják el azt is, milyen áldásokat kaptak ennek eredményeként. Te is
megoszthatsz egy élményt.

A kérdésfeltevés és a válaszok keresése elengedhetetlen részét képezik az
igazság megismerésére irányuló erőfeszítésünknek
Kérd meg a tanulókat, gondolják át, szerintük jó-e, ha az emberek kérdéseket
tesznek fel az egyház tanításaival vagy az egyháztörténet olyan részeivel
kapcsolatban, melyeket nehezebb megérteni.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lelki tudás megszerzése című szakasz
harmadik bekezdését a Tanismeret alapdokumentumból. A többiek kövessék a
szöveget, és figyeljék meg, hogy mit tanít ez a bekezdés arról, milyen szerepet
játszik a kérdések feltevése és a válaszok keresése az igazság megismerésére
irányuló erőfeszítéseink során.

• Milyen szerepet játszik a kérdések feltevése és a válaszok keresése az igazság
megismerésére irányuló erőfeszítéseink során? (Miután a tanulók válaszoltak,
írd fel a táblára a következő igazságot: A kérdésfeltevés és a válaszok
keresése elengedhetetlen részét képezik az igazság megismerésére
irányuló erőfeszítésünknek.)

• Mit gondoltok, a kérdésfeltevés és a válaszok keresése miért képezik
elengedhetetlen részét az igazság megismerésére irányuló erőfeszítésünknek?

• A harmadik bekezdésben tanultak alapján miért fontos a hozzáállásunk és a
szándékunk, amikor kérdéseket teszünk fel? (Segíts a tanulóknak
megfogalmazni a következő igazságot:Amikor kérdéseket teszünk fel és
válaszokat keresünk, a hozzáállásunk és a szándékunk nagymértékben
befolyásolja azt, hogy tudunk-e a Szentlélek által tanulni. Javasolhatod,
hogy a tanulók jelöljék meg ezt a tantételt a Tanismeret alapdokumentum náluk
lévő példányában.)

Emlékeztesd a tanulókat a történetre a fiatal nőről, aki megkereste Sheri L. Dew
nőtestvért, mert aggodalommal töltötte el, hogy vajon igazak-e az egyház tanításai.
Mondd el, hogy a fiatal nő úgy döntött, beszélget a püspökével és másokkal is –
köztük Dew nőtestvérrel –, akik segíthetnek neki választ találni a kérdéseire.

Adj egy példányt minden tanulónak a következő anyagból. Mondd el,
hogy az Dew nőtestvér beszámolóját tartalmazza arról, hogy mi történt,

miközben a fiatal nő válaszokat keresett a kérdéseire. Néhány tanuló egymást
váltva olvassa fel a beszámolót. Kérd meg az osztályt, hogy kövessék a szöveget, és
keressék meg, hogy a kérdések feltevését és a válaszok keresését kísérő
hozzáállásunk és szándékunk miként befolyásolja azt, hogy tudunk-e a Szentlélek
által tanulni.

Miután a tanulók felolvasták az első három bekezdést, kérdezd meg:

• E fiatal nőnek az igazság keresése során tanúsított hozzáállása és szándéka
milyen hatással volt arra, hogy képes legyen válaszokat találni a kérdéseire?
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Azután kérj meg néhány tanulót, hogy olvassa fel Dew nőtestvér szavainak
hátralévő részét.

„Azt mondtam [a fiatal nőnek]: »Hozd magaddal a szentírásodat és
minden kérdésedet. Jó, ha vannak kérdéseink. Lássuk, mit fog tanítani
nekünk az Úr.«

A szavamon fogott, és egyik rázós kérdés követte a másikat. A
szentírásokban és a próféták tanításaiban kutattunk válaszok után.
Apránként kezdett ráébredni, hogy az, hogy kérdései vannak, nem jelenti

azt, hogy nincs bizonysága. A szentírások tele vannak olyan próféták történeteivel, akiknek
kérdéseik támadtak. És kezdte felismerni azt is, hogy mikor tett neki a Lélek bizonyságot –
többek között arról is, hogy a próféták, látnokok és kinyilatkoztatók igazán próféták.

Az idő előrehaladtával a bizonysága növekedni kezdett. Körülbelül egy éve újra felhívott.
»Szerettem volna, hogy te legyél az első, aki megtudja, hogy épp egy templomi ajánlást
tartok a kezemben! Eljössz, amikor részesülök a felruházásomban?« Majd még hozzátette:
»Tudod, mit mondtál, ami a leginkább segített nekem? Azt, hogy jó, ha vannak kérdéseim.
Ettől elkezdtem keresőként tekinteni magamra, nem pedig kétkedőként.«

Túláradó öröm vett erőt rajtam. Két nappal később azonban egy teljesen másfajta
telefonhívást kaptam egy másik [fiatal nőtől], aki ezt mondta: »Dew nőtestvér, mielőtt
mástól hallanád, el kell mondanom, hogy állapotos vagyok.« Elmesélte, hogy sok éven
keresztül kétségbe vonta az evangélium igaz voltát, mire végül arra jutott, hogy semmi
értelme betartania az nemi erkölcsösség törvényét.

Elmondtam neki, hogy nem vagyok a bírája, és hogy szeretem. Aztán megkérdeztem tőle,
szeretne-e bizonyságot kapni. »Nem, nem hiszem« – felelte.

Elképesztő volt az ellentét! Körülbelül egy időben történt, hogy ennek a két fiatal nőnek
kérdései támadtak, amelyek veszélybe sodorták a bizonyságukat. Egyikük segélykiáltást
hallatott, mire a családtagok, barátok és vezetők Monson elnök tanácsát követve a
segítségére siettek. A másik lány táplálta a kételyét, és meggyőzte magát arról, hogy
erkölcstelen döntései elfogadhatóak. […]

Az egyik lány kérdései arra sarkallták őt, hogy az igazság keresőjévé legyen. A másik lány
az erkölcstelensége igazolására használta a kérdéseit.

Drága barátaim! Jó, ha vannak kérdéseink. Jó, ha vannak kérdéseink, amennyiben azok
sugalmazott kérdések, hittel feltéve, hiteles forrásokhoz intézve, ahol a Lélek adja meg és
erősíti meg a választ. […]

Egyikünk sem jogosult kinyilatkoztatást kapni a részünkről tett erőfeszítés nélkül. Az
Istentől jövő válaszok nem fognak csak úgy varázsütésre megjelenni. Ha szeretnénk lelkileg
növekedni, az Úr elvárja tőlünk, hogy tegyünk fel kérdéseket és kutassuk a válaszokat. Ezt
ígérte: »Ha kértek, akkor kinyilatkoztatást kinyilatkoztatásra, ismeretet ismeretre kaptok«
[T&Sz 42:61]. Lehetne-e ennél világosabb? Az Úr kedveli a hittel feltett sugalmazott
kérdéseket, mert azok tudáshoz, kinyilatkoztatáshoz és mélyebb hithez vezetnek” (Sheri L.
Dew, “Will You Engage in the Wrestle?” [Brigham Young University–Idaho devotional,
May 17, 2016], byui.edu/devotionals).
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• A két fiatal nő Dew nőtestvér által felidézett élményei hogyan segíthetnek
nekünk megérteni, miért fontos a hozzáállásunk és a szándékunk, amikor
kérdéseket teszünk fel?

• Hogyan segíthetnek nekünk a két fiatal nő élményei annak megértésében, hogy
mi a szerepünk a kérdéseinkre várt válaszok szorgalmas kutatásában?

Bizonyságot tehetsz annak fontosságáról, hogy őszinte kérdéseket tegyünk fel és
szorgalmasan keressünk válaszokat. Elmesélheted, hogy te miként tudtad meg,
hogy az Úr megválaszolja az őszinte kérdéseinket.

Kérd meg a tanulókat, hogy cselekedjenek a tanultak szerint: tegyenek fel őszinte
kérdéseket, és szorgalmasan kutassanak válaszok után Mennyei Atyánk elrendelt
mintáját alkalmazva a lelki tudás megszerzésére.

2. rész (40 perc)
Tantételek, melyek segíthetnek megválaszolnunk a kérdéseket
Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, milyen kérdéseik vannak az életről vagy
az egyházról, annak tanításairól és történelméről.

Egy olyan aggály vagy kérdés példájaként, amellyel néhány tanuló esetleg
küszködik, vagy amelyet valaki eléjük tárhat, tedd ki vagy írd fel a következőket a
táblára:

Hallok olyanokról, akik választ kapnak az imáikra, de velem ez nem történik meg.
Nem érzem, hogy Isten szeretne engem, bár próbálom azt tenni, ami helyes. Miért
nem válaszol Isten az imáimra?

Mondd el a tanulóknak, hogy a lelki tudás megszerzéséről szóló tanulási
élménynek ez a része három olyan tantétellel szeretné megismertetni a tanulókat,
melyek utat mutathatnak nekik, amikor kérdéseik vannak, vagy mások kérdéseket
tesznek fel nekik: cselekedj hittel; vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes
fogalmakat és kérdéseket; valamint törekedj alaposabb megértésre Isten által
kijelölt források révén.

Cselekedj hittel!
Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Cselekedj hittel!
megnevezésű 1. tantételt a Tanismeret alapdokumentum Lelki tudás megszerzése
című szakaszából. Az osztály kövesse a szöveget, és keressenek olyan
kijelentéseket, amelyek elmondják, mit tehetünk, hogy hittel cselekedjünk, amikor
kérdéseink vagy aggályaink támadnak. Kérd meg őket, hogy ha gondolják, jelöljék
meg azokat a kifejezéseket, melyek különösen sokatmondóak számukra.

Kérd meg a tanulókat, mondják el, mit találtak. Válaszaik közben megkérheted
őket, hogy mondják el, hogyan segíthetne nekik a bejelölt tanács, amikor kérdéseik
vagy aggályaik támadtak. Mutass rá a következő tanbéli kijelentésre:Miközben
tovább keressük a válaszokat, hit által kell élnünk, bízva abban, hogy végül
meg fogjuk kapni a keresett válaszokat.
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• Mely Mormon könyve-beli tanismereti szentírásrész támasztja alá ezt a tanbéli
kijelentést? (Kérd meg a tanulókat, hogy valamilyen egyedi módon jelöljék meg
a szentírásukban az Ether 12:6-ot, hogy később könnyen megtalálhassák.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Ether 12:6-ot, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressenek benne olyan szavakat vagy kifejezéseket, amelyek
segítenek nekünk megérteni, miért kell hit által élnünk, amikor válaszokat
keresünk a kérdéseinkre.

• Milyen szavak vagy kifejezések vannak ebben a versben, amelyek segítenek
nekünk megérteni, miért kell hit által élnünk, amikor válaszokat keresünk a
kérdéseinkre?

• Szerintetek mit jelent az, hogy „hitetek próbatétele előtt nem kaptok
tanúbizonyságot” (Ether 12:6)?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az alábbi kijelentést Dieter F. Uchtdorf
elnöktől, az Első Elnökség tagjától. Kérd meg az osztályt, hogy figyelje meg, mit
tehetünk annak érdekében, hogy tanúságot vagy bizonyságot kapjunk az
evangélium igaz voltáról.

„…hitetek gyakorlásával, mégpedig függetlenül a körülményeitektől, legyetek
bárhol és legyen bármikor, az evangéliumi tantételek mindennapi alkalmazása
által meg fogjátok ízlelni az evangélium édes gyümölcsét, és e gyümölcs által
tudni fogjátok, hogy az igaz” (Dieter F. Uchtdorf: „Tükörkép a víz színén” [EOSZ
esti beszélgetés fiatal felnőtteknek, 2009. nov. 1.], LDS.org).

• Uchtdorf elnök e kijelentése szerint mit tehetünk annak érdekében, hogy
bizonyságot kapjunk vagy megerősítsük a bizonyságunkat az evangélium igaz
voltáról?

• Mit gondoltok, miért várja el az Úr tőlünk a hitünk gyakorlását már azelőtt, hogy
bizonyságot vagy tanúságot kapnánk az evangélium igaz voltáról?

• Mondjatok példát egy olyan igazságra, amelyről bizonyságot kaptatok azáltal,
hogy hitetek gyakorlása mellett döntöttetek az evangéliumi tantételek
mindennapos gyakorlása révén. Hogyan nyertétek el a róla való bizonyságot?
(Te is megoszthatsz egy élményt.)

Mondd el, hogy néhányan megkérdőjelezhetik a bizonyságukat, vagy
eltűnődhetnek azon, miért nem erősebb a bizonyságuk, még akkor is, ha hitük
gyakorlására törekedtek az Úr parancsolatai szerinti élet által.

Mutass rá a Cselekedj hittel! megnevezésű 1. tantétel két utolsó tanbéli
kijelentésére a Lelki tudás megszerzése cím alatt a Tanismeret
alapdokumentumban:Ha hűek vagyunk a már megkapott igazsághoz és
világossághoz, akkor még többet fogunk kapni. A kérdéseinkre és az
imáinkra adott válaszok gyakran „sor[ról] sorra, előírás[ról] előírásra” (2 Nefi
28:30) érkeznek. A tanulók meg is jelölhetik ezeket az igazságokat.

• Hogyan segíthetnek ezek az igazságok valakinek megérteni, hogy miért nem
alakult ki gyorsabban a bizonysága?
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• Mely tanismereti szentírásrész támasztja alá ezt a két igazságot? (Kérd meg a
tanulókat, hogy ha gondolják, valamilyen egyedi módon jelöljék meg a 2 Nefi
28:30-at.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 28:30-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressenek benne olyan kifejezéseket, melyek alátámasztják a
Tanismeret alapdokumentumban álló igazságokat. Kérd meg a tanulókat, hogy osszák
meg, amit találtak.

Mondd el, hogy D. Todd Christofferson elder a Tizenkét Apostol Kvórumából leírta
az imával kapcsolatos egyik élményét, amelyet akkor szerzett, amikor családjával
egy több éven át elhúzódó megpróbáltatással néztek szembe. Kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel Christofferson elder következő kijelentését, az osztály pedig
figyelje meg, miért dönthet úgy az Úr, hogy nem azonnal válaszol néhány
kérdésünkre és imánkra, illetve nem úgy válaszol, ahogyan szeretnénk.

„Valamilyen csodálatos közbenjárásért imádkoztam, hogy megszabadítson
minket. Bár ezt az imát sokszor, komolyan és őszinte vággyal mondtam, a végén
nemleges választ kaptam. Végül megtanultam úgy imádkozni, ahogyan a
Szabadító is tette: »…mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen«
(Lukács 22:42). A végső megoldásig minden egyes apró lépésnél az Úr
segítségére törekedtem.

…többször is térdre rogytam Mennyei Atyám előtt, és könnyek között könyörögtem a
segítségéért. Ő pedig segített. Volt, hogy ez csupán egy békés érzés volt, mely biztosított arról,
hogy minden rendben lesz. […]

Bár akkor sokat gyötrődtem, most már hálás vagyok, hogy nem volt úgynevezett »gyors
megoldás« a problémáimra. Az, hogy több éven keresztül arra kényszerültem, hogy szinte
mindennap Istenhez forduljak segítségért, megtanított igazán imádkozni, és válaszokat kapni az
imáimra, és igen gyakorlatias módon tanított meg az Istenbe vetett hitre. Olyan módon és
mértékben ismertem meg a Szabadítómat és Mennyei Atyámat, ahogyan azt máskülönben nem
tudtam volna, vagy legalábbis sokkal tovább tartott volna. […] Megtanultam teljes szívemből
bízni az Úrban. Megtanultam nap mint nap mellette járni” (Isten kezének felismerése a
mindennapi áldásainkban. Liahóna, 2012. jan. 26–27.).

• Az e történetből tanultak alapján milyen okai lehetnek annak, hogy Isten néha
úgy dönt, hogy nem azonnal válaszol néhány kérdésünkre és imánkra, illetve
nem úgy válaszol, ahogyan szeretnénk? (Miután a tanulók válaszoltak,
rámutathatsz, hogy Isten azonnal is választ adhat az imáinkra, nagyon is
közvetlen és erőteljes módokon.)

Utalj a táblán lévő aggályra és kérdésre.

• Ha ez a ti aggályotok vagy kérdésetek lenne, milyen módokon dönthetnétek a
hittel való cselekvés mellett?

Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket!
Kérd meg a tanulókat, gondoljanak olyan alkalmakra, amikor azt látták, hogy a
vallási hitelveik és az életről való elképzeléseik eltérnek olyan barátaik és társaik
hitelveitől és elgondolásaitól, akik nem tagjai Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyházának.
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő kijelentést Dallin H. Oaks
eldertől, a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjától. Kérd meg az osztályt, hogy figyeljék
meg, miért van az, hogy az utolsó napi szentek gyakran másoktól eltérően látják az
élet és a vallás kérdéseit.

„[S]ok fontos témában a feltételezéseink [vagyis a hitelveink] …különböznek sok
barátunkétól és ismerősünkétől. Ugyancsak nagyon eltérnek a médiában…
jelenleg használt feltételezésektől. Például, mivel az utolsó napi szentek ismerik
Mennyei Atyánk gyermekei számára készített tervét, azt is tudjuk, hogy ez a
halandó élet nem csupán egy egyfelvonásos színdarab egy ismeretlen múlt és egy
bizonytalan jövő közé ékelődve. Ez az élet a második felvonás egy

háromfelvonásos darabban. Célját az határozza meg, amit kinyilatkoztattak nekünk a lelki
létezésünkről az első felvonásban, illetve örök rendeltetésünkről a harmadik felvonásban. Mivel
ismerjük ezt a tervet, és még további igazságokat, melyeket Isten kinyilatkoztatott, más
feltételezésekkel indulunk, mint azok, akik nem osztoznak ebben a tudásban. Ennek
eredményeképp sok fontos témában eltérő következtetésekre jutunk, melyeket mások csupán a
halandó életről alkotott saját véleményük alapján ítélnek meg” (Dallin H. Oaks: Amilyen a szíve,
olyan ő. [Egy est egy általános felhatalmazottal, 2013. febr. 8.], lds.org/broadcasts).

• Oaks elder szerint miért van az, hogy az utolsó napi szentek gyakran másoktól
eltérően látják a földi életünkkel és a vallásos témákkal kapcsolatos kérdéseket?
(Miközben a tanulók válaszolnak, rajzold fel a táblára a következő ábrát.)

Takard le az első és a harmadik felvonás alá írottakat, és tedd fel a következő
kérdést:

• Milyen példát tudtok mondani egy fontos témára, amelyet másképp látnánk, ha
nem rendelkeznénk ismerettel a halandóság előtti létünkről vagy a halál utáni
létről? (A tanulók jó néhány dolgot megemlíthetnek, például azt, hogy milyen
értékesnek tartjuk az emberi életet, vagy hogy Isten-adta következményekben
fogunk részesülni a választásainkért a végső ítéletkor.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel Oaks elder következő kijelentését. Mondd el,
hogy szavait ifjúsági és felsőfokú hitoktatókhoz intézte. Kérd meg az osztályt,
figyeljék meg, mit mondott, mit kell a tanulóknak tenniük, amikor egy nehéz
elgondolással vagy kérdéssel találják szembe magukat.
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„Azt gondolom, hogy fiataljaink jobban teszik, ha tartózkodnak attól, hogy
vitába bocsátkozzanak társaikkal… Gyakran jobban járnak, ha …úgy reagálnak,
hogy meghatározzák az állításban felmerülő világi elveket és feltételezéseket,
majd pedig az ezektől eltérő azon elveket és feltételezéseket, amelyek az utolsó
napi szentek gondolkodását irányítják” (Dallin H. Oaks: Amilyen a szíve, olyan ő.
lds.org/broadcasts).

• Oaks elder javaslata alapján mit tehetünk, amikor egy nehéz elgondolással vagy
kérdéssel találjuk szembe magunkat?

Annak szemléltetésére, hogy az ember hitelvei és feltételezései hogyan
befolyásolhatják, hogy milyen válaszra jut, rajzolj egy egyszerű keretet a táblán
szereplő aggály és kérdés köré.

Mondd el, hogy ez az egyszerű keret a
kérdést feltevő személy olyan hitelveit
vagy feltételezéseit jelképezi,
amelyekkel akkor rendelkezne, ha a
kérdésre nem abban az összefüggésben
tekintene, amit Mennyei Atyánkról, az
Ő szabadítástervéről és Jézus Krisztus
tanításairól tudunk. Mutass rá, hogy
mások hitelveinek vagy
feltételezéseinek figyelembevételekor
mindig legyünk kedvesek és
tisztelettudóak, legyünk tekintettel az
illető érzéseire, és legyünk fogékonyak a Szentlélek útmutatására.

• Milyen téves hitelveket vagy feltételezéseket tudnátok mondani, amelyek
kihathatnak arra, hogy valakiben ez az aggály és kérdés fogalmazódjon meg?

Írd fel a tanulók válaszait a táblára, a keret köré. A válaszok között ott lehetnek a
következők:

Isten mindenkinek egyformán válaszol az imáira.

Isten szereti ugyan néhány gyermekét, de engem nem igazán.

Isten nem szeret engem, ha nem úgy válaszol az imáimra, ahogyan azt én remélem
és elvárom Tőle.

Ha mindig megpróbálok helyesen cselekedni, akkor Istennek minden imámra
azonnal válaszolnia kellene.

• Szerintetek miért fontos átgondolni, milyen hitelveink vagy feltételezéseink
vannak nekünk vagy másoknak, amikor kérdések merülnek fel Istenről, a földi
életünkről, illetve az egyházról és annak tanításairól és történelméről? (Segíts a
tanulóknak megérteni, hogy ezek átgondolása segíthet jobban megértenünk,
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milyen aggályok húzódnak a felszín alatt, illetve hogy esetleg milyen korlátozott
látásmódon alapszik az adott kérdés.)

• Miként jelezhetik azt a táblán lévő hitelvek vagy feltételezések, hogy az illető
korlátozott látásmóddal szemléli az adott kérdést?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az
egyes fogalmakat és kérdéseket! elnevezésű 2. tantételt a Tanismeret
alapdokumentum Lelki tudás megszerzése című szakaszából. Az osztály kövesse a
szöveget, és figyeljék meg, hogyan vizsgálhatjuk meg örökkévaló szemszögből az
egyes fogalmakat és kérdéseket.

Kérd meg a tanulókat, hogy számoljanak be arról, mit találtak. Kérd meg a
tanulókat, hogy ha gondolják, jelöljék meg a következő igazságot: A tanbéli
fogalmak, kérdések és társadalmi témák örökkévaló szemszögből történő
vizsgálatához a szabadítás tervének és a Szabadító tanításainak fényében kell
átgondolnunk azokat. Fedd fel az első és a harmadik felvonás alá írott szöveget.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, hogyan gondolhatnak át fogalmakat és
kérdéseket a szabadítás tervének és a Szabadító tanításainak

összefüggésében, lejátszhatod az Örökkévaló szemszögből vizsgálni a kérdéseket
című rövidfilmet (2:55), amely elérhető az LDS.org oldalon. Kérd meg az osztályt,
hogy figyeljék meg, hogyan fordított időt egy Lauren nevű fiatal nő arra, hogy
átgondolja, milyen hitelvek vagy feltételezések befolyásolhatták barátja Istennel
kapcsolatos kérdését, majd pedig hogyan vizsgálta meg Lauren örökkévaló
szemszögből a kérdést.

Miután a tanulók megnézték a rövidfilmet, kérdezd meg:

• Mit gondoltok, miért volt hasznos, hogy Lauren átgondolta, milyen hitelvek
vagy feltételezések befolyásolhatták barátja Istennel kapcsolatos kérdését?

• Mi történt, amikor Lauren örökkévaló szemszögből vizsgálta meg barátja
kérdését?

Hogy segíts a tanulóknak gyakorolni, miként lehet örökkévaló szemszögből
megvizsgálni elgondolásokat és kérdéseket, utalj a táblán bekeretezve lévő aggályra
és kérdésre, azután kérdezd meg:

• Mit tudunk Mennyei Atyánkról, az Ő tervéről, valamint a Szabadító tanításairól,
ami segíthet másképp tekintenünk erre a kérdésre, és örökkévaló igazságon
alapuló válaszokat találnunk rá?

Miután a tanulók válaszoltak, töröld le a keret körüli kijelentéseket, és írd fel
helyettük a tanulók válaszait, melyek között az alábbiakhoz hasonlók lehetnek:

Isten más-más módokon válaszolhat az imáinkra, mert ismeri egyéni
szükségleteinket, és tudja, mi a legjobb számunkra.

Isten minden gyermekét szereti, engem is.

Isten akkor is szeret engem, amikor nem úgy válaszol az imáimra, ahogyan azt én
remélem és elvárom Tőle.
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Még ha mindig meg is próbálok helyesen cselekedni, akkor sem biztos, hogy Isten
minden imámra azonnal válaszolni fog. Ezzel lehetőséget ad nekem a lelki
fejlődésre.

Vedd le vagy töröld le az aggály és kérdés körüli egyszerű keretet, és tegyél a
helyére egy szebbet.

Mondd el, hogy ez az új keret olyan
igazságokat jelképez, amelyeket
Mennyei Atyánkkal, az Ő
szabadítástervével és a Szabadító
tanításaival kapcsolatosan ismerünk.

• Mennyiben segít másképp látnunk a
kérdést, ha azt annak
összefüggésében tekintjük, amit
Mennyei Atyánkról, az Ő tervéről,
valamint a Szabadító
tanításairól tudunk?

Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, hogyan tudtak már jobban megérteni egy
fogalmat, tanítást vagy kérdést, amikor örökkévaló szemszögből vizsgálták meg azt.
Te is megoszthatod egy saját élményedet.

Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén!
Kérd meg a tanulókat, gondolkodjanak el azon, milyen forráshoz fordulnának, ha
kérdésük merülne fel az egyházzal kapcsolatban, illetve ha segítségre lenne
szükségük egy fontos döntés meghozatalához.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő kijelentést M. Russell Ballard
eldertől, a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjától:

„Jakab nem azt mondta: »Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége,
kérje a Google-től!«” (M. Russell Ballard: Az EOSZ hitoktatók lehetőségei és
felelősségei a XXI. században. [Egy est egy általános felhatalmazottal, 2016.
febr. 26.], lds.org/broadcasts).

• A Jakab 1:5 alapján mit tanított Jakab apostol, hová forduljunk? („Ha pedig
valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől.”)

• Mit gondoltok, miért fontos először Istenhez fordulni segítségért, amikor
valamilyen kérdésünk vagy aggályunk támad?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Törekedj alaposabb megértésre Isten által
kijelölt források révén! elnevezésű 3. tantétel első bekezdését a Tanismeret
alapdokumentum Lelki tudás megszerzése című szakaszából. Az osztály kövesse a
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szöveget, és nézzék meg, mit adott nekünk Isten, hogy segítsen az igazság
felfedezésében és megértésében. Meg is jelölhetik, amit találnak.

• Mit adott nekünk Isten, hogy segítsen az igazság felfedezésében és
megértésében? (E beszélgetés részeként megkérheted a tanulókat, hogy ha
gondolják, jelöljék meg a következő kijelentést: A lelki tudás megszerzésének
az Úr által kijelölt folyamata magában foglal olyan forrásokat, melyeken
keresztül Ő igazságot nyilatkoztat ki és útmutatást ad a gyermekeinek.)

• Milyen áldásokat kaphatunk, ha az igazságnak az Úr által kijelölt forrásaihoz
fordulunk?

Utalj a táblán a keretben lévő aggályra és kérdésre.

• Milyen Isten által kijelölt forrásokhoz fordulhattok, ha ez az aggály és kérdés
fogalmazódna meg bennetek?

Hogy segíts a tanulóknak további olyan forrásokat megismerni, amelyeket Isten
jelölt ki, mesélhetsz nekik az egyház hivatalos honlapjáról, a
mormonnewsroom.org weboldalról (és ha lehetséges, meg is mutathatod nekik,
vagy megkérheted őket, hogy keressék meg az elektronikus eszközükön). Mondd
el, hogy ezen a weboldalon az egyház tisztáz számos, az egyházhoz fűződő,
közérdeklődésre számot tartó különböző témákkal kapcsolatos tudnivalót, és
helyreigazítja a médián keresztül terjedő, részben vagy teljesen téves értesüléseket.
Az egyház Gospel Topics [Evangéliumi témák] honlapját is megmutathatod a
tanulóknak: lds.org/topics. (Lásd még http://www.mormon-sajtoszoba.hu/téma.)
Az Evangéliumi témák sok bonyolult történelmi és tanbéli kérdésben értékes és
nyílt tájékoztatást adnak.

Kérd meg a tanulókat, hogy mondjanak példát arra, miként áldotta meg őket az,
hogy Isten által kijelölt forrásokhoz fordultak válaszokért, amikor valamilyen kérdés
vagy probléma merült fel. Te is felkészülhetsz egy általad hozott példa
megosztására.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Törekedj alaposabb megértésre Isten által
kijelölt források révén! elnevezésű 3. tantétel második bekezdését a Tanismeret
alapdokumentum Lelki tudás megszerzése című szakaszából. Az osztály kövesse a
szöveget, és figyeljék meg, mit tanít ez a bekezdés az olyan forrásokról, amelyeket
nem az egyház tesz közzé.

• Miért fontos óvakodnunk a megbízhatatlan információforrásoktól?

• Hogyan ismerhetjük fel az igazságot olyan információforrásokban, amelyeket
nem az egyház tesz közzé? (Segíts a tanulóknak megérteni, hogy a Szentlélek
segíthet bármilyen forrásban felismernünk az igazságot vagy a tévedést [lásd
Moróni 10:5].)

Mondd el, hogy a tanév során a Mormon könyve tanításainak sorrendben történő
tanulmányozása mellett a tanulók a Tanismeret alapdokumentum kilenc tanbéli
témáját is tanulmányozni fogják (melyek összhangban vannak a vasárnapi ifjúsági
tananyag témáival). Tanulmányozni fogják továbbá az egyes témákhoz kapcsolódó
Mormon könyve-beli tanismereti szentírásokat is. Az egyes témák tanulmányozása
során használni fogják a lelki tudás megszerzésének ebben a leckében megbeszélt

LELKI  TUDÁS MEGSZERZÉSE

13



tantételeit, amikor fontolóra vesznek valós kérdéseket, témákat és a személyes
alkalmazás lehetőségeit.

Oszd meg bizonyságodat a lelki tudás megszerzésével kapcsolatos tantételek
alkalmazásának fontosságáról, amikor nehéz fogalmakkal vagy kérdésekkel
szembesülünk. Biztosítsd a tanulókat arról, hogy az Úr mindannyiukat tanítani
akarja az Ő Lelke által. Amikor hittel cselekszünk, örökkévaló szemszögből
vizsgáljuk meg az aggályokat és kérdéseket, valamint Isten által kijelölt források
révén további megértésre törekszünk, akkor Isten válaszokat fog adni nekünk és
útmutatást nyújt majd az életünkben.

Tanismereti áttekintés
Az alábbi tevékenységet egy másik órán is felhasználhatod, hogy segíts a
tanulóknak áttekinteni azokat a Mormon könyve-beli tanismereti szentírásokat,
melyekre a lelki tudás megszerzéséről szóló e tanulási élmény 1. és 2. része
hivatkozott.

Óra előtt írd fel a táblára a következő tanismereti szentírásokat: 2 Nefi 28:30; 2 Nefi
32:3; 2 Nefi 32:8–9; Móziás 4:9; Ether 12:6; Moróni 10:4–5.

Oszd párokra a tanulókat. Kérd meg őket, hogy nézzék át a táblán lévő
szakaszokban tanított tant úgy, hogy a páros egyik tagja a Tanismeret
Referenciakalauz segítségével tetszőleges sorrendben felolvassa az egyes tanismereti
szentírásrészekhez tartozó kulcsfontosságú kifejezéseket. A kifejezés felolvasása
után a másik tanuló megmondja, hogy a táblán lévők közül melyik szakasz
kapcsolódik hozzá. Néhány perc múlva kérd meg a tanulókat, hogy cseréljenek
szerepet.

Azután, hogy segíts a tanulóknak jobban megismerni a tanismereti részek
szentírásbeli szövegét, olvass fel egy részt anélkül, hogy megmondanád a
tanulóknak, hogy hol található. Kérd meg a tanulókat, hogy próbálják megtalálni a
szakaszt és csatlakozni hozzád az olvasásban, mielőtt az adott szakasz végére érnél.
A szakasz felolvasása után kérj meg egy vagy több tanulót, hogy saját szavaikkal
mondják el, milyen tant vagy tantételt tanít a szakasz. Ismételjétek el ezt a
tevékenységet a táblára felírt összes tanismereti szentírás kapcsán.
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Az Istenség
Megjegyzés: Az alábbi tanismereti tevékenységek elvégezhetők több órára felbontva,
vagy ugyanazon tanóra folyamán is.

A tan megértése (75 perc)
1. szakasz (10 perc)
Írd fel a táblára a következő kijelentést, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel:
Isten nem is ismer engem igazán, és nem törődik azzal, hogy min megyek keresztül.

• Miért nehezíthetné meg ez a félreértés valaki számára azt, hogy Istenbe vetett
hitet gyakoroljon?

A tanulók lapozzák fel Az Istenség címet viselő 1. tanbéli témát a Tanismeret
alapdokumentumban. Kérd meg a tanulókat, hogy egy társukkal közösen olvassák el
az e témához tartozó bekezdéseket, és keressenek bennük az Istenség tagjainak
tulajdonságaira és jellemzőire vonatkozó igazságokat. Beszéljék meg együtt, hogy a
talált igazságok miként segíthetnek helyreigazítani vagy tisztázni a táblára írt
kijelentést.

Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, hogy mondja el az osztálynak,
mit beszéltek meg a társukkal. Tegyél bizonyságot arról, hogy amikor megismerjük
és jobban megértjük az Istenség tanát, gyarapodni fog a Mennyei Atyánkba, Jézus
Krisztusba és a Szentlélekbe vetett hitünk és bizalmunk.

2. szakasz (10 perc)
Tedd fel a tanulóknak a következő kérdést:

• Milyen különbségeket vehetnek észre egyesek más emberekben, amik miatt
alacsonyabb rendűnek tarthatják őket? (Néhány dolog, amelyet a tanulók
megemlíthetnek: különbségek a gazdasági helyzetben, a külső megjelenésben,
a képességek tekintetében, illetve kulturális, nyelvi, vallási, nemi vagy etnikai
különbségek.)

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a Tanismeret alapdokumentum Az Istenség
címet viselő 1. tanbéli témájához, és fussák át Az Atyaisten fejléc alatti bekezdést,
egy olyan igazságot keresve, amely leírja, milyen érzésekkel van Isten az Ő minden
gyermeke iránt. Kérd meg őket, számoljanak be arról, hogy mit találtak, azután írd
fel a táblára a következő tanbéli kijelentést: Isten minden egyes gyermekét
tökéletesen szereti, és mindannyian egyformák Őneki. Javasolhatod, hogy a
tanulók jelöljék meg ezt a tantételt a Tanismeret alapdokumentum náluk lévő
példányában.

• Mely tanismereti szentírásrész támasztja alá ezt az igazságot? (Kérd meg a
tanulókat, hogy ha gondolják, valamilyen egyedi módon jelöljék meg a
szentírásukban a 2 Nefi 26:33-at, hogy később könnyen megtalálhassák.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni e szakasz szövegkörnyezetét, mondd el, hogy
a 2 Nefi 26-ban Nefi próféta az utolsó napokról jövendölt, és arra szólított minden
embert, hogy jöjjenek Jézus Krisztushoz.
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 26:33-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressenek benne olyan szavakat és kifejezéseket, melyek segítenek a
táblára írt tanbéli kijelentés megtanításában. Kérd meg a tanulókat, hogy
számoljanak be arról, mit találtak.

• Szerintetek mit jelent az, hogy „mindegyik egyforma Istennek”?

• Milyen élményeitek voltak már, amelyek segítettetek tudnotok, hogy Isten
minden egyes gyermekét tökéletesen szereti, és hogy mindannyian egyformák
Őneki? (Te is megoszthatod egy saját élményedet.)

• Ennek az igazságnak a megértése hogyan befolyásolhatja azt, hogy miként
tekintünk másokra és hogyan bánunk velük?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni ennek az igazságnak az egyik alkalmazási
lehetőségét, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet:

„Az egyház egyhangúlag elítéli a rasszizmust, beleértve bármely és minden múltbéli rasszizmust,
mind az egyházban, mind azon kívül. 2006-ban Gordon B. Hinckley, az egyház akkori elnöke
kijelentette, hogy »egyetlen ember sem tekintheti magát Krisztus igaz tanítványának, aki
becsmérlő megjegyzéseket tesz a másik fajból valókra. Sőt, nem gondolhatja azt sem magáról,
hogy összhangban él Krisztus egyházának tanításaival. Ismerjük fel mindannyian, hogy mindenki
Mennyei Atyánk gyermeke, aki minden gyermekét szereti«” (Az egyház és a faji kérdés: Isten
szemében mindenki egyforma. 2012. febr. 29., mormonnewsroom.org).

3. szakasz (10 perc)
Tedd ki a következő képeket: Jézus
Krisztus megjelenik a nefitáknak
(lds.org/media-library) és Jézus a
nyugati féltekén tanít (Evangéliumi
művészeti könyv [2009]. 82. sz.; lásd
még lds.org/media-library).

Kérj meg egy tanulót, hogy a saját
szavaival összegezze az osztálynak a
képek által megjelenített szentírásbeli
beszámolót.

Mondd el a tanulóknak, hogy a 3 Nefi
11:10–11, amely a Szabadítónak a
nefitákhoz szólt első szavait
tartalmazza, tanismereti szentírásrész.
Javasolhatod, hogy a tanulók
valamilyen egyedi módon jelöljék meg
ezt a szakaszt.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
3 Nefi 11:10–11-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, milyen
igazságokat tanított a nefitáknak saját magáról a Szabadító.

AZ ISTENSÉG

16



• Szerintetek mire utal az a kifejezés,
hogy „ittam abból a keserű
pohárból” (3 Nefi 11:11)? (Annak a
szenvedésnek a keserűségére,
amelyet az engesztelő áldozata
során elviselt.)

• Mit tanítanak nektek ezek a versek a Mennyei Atya és a Fia, Jézus Krisztus
közötti kapcsolatról?

• Milyen igazságokat tanulhatunk ezekből a versekből a Szabadítóról? (A tanulók
válaszai után írd fel a táblára a következő tanbéli kijelentéseket Az Istenség
címet viselő 1. tanbéli témából a Tanismeret alapdokumentumból:Jézus Krisztus
mindenben az Atya akaratát teszi. Bűntelen életet élt, és az egész
emberiség bűneiért kiengesztelt. Javasolhatod a tanulóknak, hogy ha
gondolják, jelöljék meg ezt a tantételt a Tanismeret alapdokumentum náluk lévő
példányában, és írják be a szentírásukba az első kijelentést a 3 Nefi
11:10–11 mellé.)

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezeket a tanokat, kérd meg az osztály
egyik felét, hogy olvassák el magukban a Lukács 22:39–44-et, az osztály másik fele
pedig olvassa el magában a Mózes 4:1–2-t. Kérd meg őket, hogy keressenek
példákat arra, hogy Jézus Krisztus mindenben alávetette magát az Atya akaratának.
Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg, amit találtak.

• Mit tanulhatunk a Szabadító példájából arról, hogy miként erősítsük meg a saját
kapcsolatunkat Mennyei Atyánkkal?

4. szakasz (10 perc)
Ha még nem tetted, írd fel a táblára a következő tanbéli kijelentéseket:

Isten minden egyes gyermekét tökéletesen szereti, és mindannyian
egyformák Őneki.

Jézus Krisztus mindenben az Atya akaratát teszi. Bűntelen életet élt, és az egész
emberiség bűneiért kiengesztelt.

Kérd meg a tanulókat, hogy keressék meg a Mormon könyvében azokat a
tanismereti szentírásrészeket, amelyek alátámasztják ezeket a tanokat. (Ha a
tanulóknak nehézséget okoz e szakaszok felidézése, biztasd őket arra, hogy fussák
át Az Atyaisten és a Jézus Krisztus megnevezésű fejlécek alatti bekezdéseket Az
Istenség címet viselő 1. tanbéli témából a Tanismeret alapdokumentumból.) A 2 Nefi
26:33 és a 3 Nefi 11:10–11 megtalálása után kérj meg néhány tanulót, hogy olvassa
fel ezeket a szakaszokat.

Írd fel a táblára a következő kérdést:Miként szemlélteti Jézus Krisztus engesztelő
áldozata azt, hogy Isten tökéletes szeretettel van minden egyes gyermeke iránt, valamint
hogy mindannyian egyformák vagyunk Őneki?
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Kérd meg a tanulókat, hogy a füzetükben vagy a tanulmányi naplójukban
válaszolják meg ezt a kérdést. Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót,
hogy osszák meg válaszaikat az osztállyal.

5. szakasz (5 perc)
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak olyan emberekre, akikre jó példaként
tekintenek, és gondolják át, mi teszi őket követendő példává.

Kérd meg a tanulókat, hogy fussák át a Jézus Krisztus címet viselő szakasz második
bekezdését Az Istenség megnevezésű tanbéli témában a Tanismeret
alapdokumentumban. Kérd meg őket, hogy keressenek egy olyan kijelentést, amely
arról tanít, hogy kinek az életére tekinthet minden ember követendő példaként.
Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg, amit találtak, azután írd fel a táblára a
következő tanbéli kijelentést:Jézus Krisztus élete tökéletes példa arra, hogy mi
hogyan éljünk.

• Melyik szentírásrész támasztja alá ezt a tant?(3 Nefi 12:48.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a 3 Nefi 12:48 szövegkörnyezetét, mondd el,
hogy miután Jézus Krisztus megjelent a nefitáknak, megtanította nekik, miként
jöjjenek Őhozzá, valamint hogy mi kívántatik meg ahhoz, hogy az ember belépjen
a menny királyságába.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 12:48-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit parancsolt a Szabadító az embereknek.

• Milyen parancsolatot adott a Szabadító az embereknek?

• Milyen módokon törekedhetünk arra, hogy engedelmeskedjünk ennek a
tökéletességre szólító parancsolatnak? (Mutass rá, hogy az oda vezető út, hogy
az ember tökéletessé váljon, mint Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus, abból áll,
hogy olyanná válunk, mint Ők. Amikor igyekszünk a Szabadítót követni, akkor
tökéletessé válhatunk Őáltala és engesztelő áldozata által. A tökéletesség olyan
folyamat, amely a következő életben is folytatódik.)

Kérd meg a tanulókat, hogy ha úgy gondolják, valamilyen egyedi módon jelöljék
meg a 3 Nefi 12:48-ban lévő tanismereti szentírásrészt, valamint ha szeretnék, írják
mellé a szentírásukban a következőket: „Jézus Krisztus élete tökéletes példa arra,
hogy mi hogyan éljünk.”

6. szakasz (10 perc)
Az osztály közösen olvassa fel a 3 Nefi 12:48-at. Kérj meg egy tanulót, hogy
emlékeztesse a többieket, milyen tant támaszt alá ez a tanismereti szentírásrész.
(Jézus Krisztus élete tökéletes példa arra, hogy mi hogyan éljünk.)

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezt a tant, játszd le a Krisztusi
tulajdonságok című rövidfilmet (2:54), amely elérhető az LDS.org honlapon.

Kérd meg őket, hogy figyeljék meg benne a Szabadító olyan jellemvonásait,
amelyek kifejlesztésére törekedhetünk az életünkben. A rövidfilm után kérd meg a
tanulókat, hogy nevezzék meg ezeket a tulajdonságokat, te pedig írd fel azokat a
táblára. (Ha a videó nem elérhető, megteheted helyette a következőket: Kérd meg a
tanulókat, hogy nevezzék meg a Szabadító néhány olyan jellemvonását, amelyek
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kifejlesztésére törekedhetünk, te pedig írd fel azokat a táblára. A felsorolás ehhez
hasonlókat tartalmazhat: alázat, engedelmesség, kedvesség. Röviden példákat is
hozhattok a Szabadító életéből néhány tulajdonság szemléltetésére.)

• Meséljetek egy élményről, amely során valaki áldást hozott rátok azzal, hogy e
módok egyikén követte a Szabadító példáját.

• Meséljetek egy élményről, amely során segíteni tudtatok valaki másnak azért,
mert megpróbáltátok alkalmazni e jellemvonások egyikét.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Howard W. Hunter
elnöktől (1907–1995):

„Kövessük az Isten Fiát minden módon és az élet minden területén. Tegyük őt a
példaképünkké és iránymutatónkká. Minden adandó alkalommal tegyük fel
magunknak a kérdést: »Mit tenne Jézus?«, azután pedig legyen több
bátorságunk a válasznak megfelelően cselekedni. Követnünk kell Krisztust, a szó
legnemesebb értelmében. Úgy kell hozzáállnunk a munkájához, ahogyan ő állt az
Atyjáéhoz. […] Amennyire az halandó hatalmunkban áll, minden erőfeszítést

meg kell tennünk azért, hogy olyanná váljunk, mint Krisztus – az egyetlen tökéletes és bűntelen
példa, akit a világ valaha is látott” (Az egyház elnökeinek tanításai: Howard W. Hunter [2015].
321.).

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, milyen módokon tudják követni a
Szabadító példáját a mindennapi életükben. Miközben elmélkednek, írd fel a
táblára a következő hiányos kijelentést: Azáltal fogom még inkább a Szabadító példáját
követni, hogy…

Kérd meg a tanulókat, hogy fejezzék be ezt a kijelentést a füzetükben vagy a
tanulmányi naplójukban. Biztasd őket, hogy cselekedjenek a leírt céljaik szerint, és
legyen bátorságuk követni Jézus Krisztus példáját.

7. szakasz (10 perc)
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 18:15, 20–21-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen tanácsot adott a Szabadító a nefitáknak.
Mutass rá arra, hogy ez egy tanismereti szentírás. Kérd meg a tanulókat, hogy ha
gondolják, valamilyen egyedi módon jelöljék meg azt.

• Mit tanácsolt a nefitáknak a Szabadító?

Mutass rá, hogy a 3 Nefi 18:20–21-ben a Szabadító többször is elismételte, hogy
„az én nevemben” imádkozzanak.

• Mit gondoltok, miért parancsolja nekünk azt a Szabadító, hogy mindig az Ő
nevében imádkozzunk Mennyei Atyánkhoz?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni az egyik okát annak, hogy miért Jézus Krisztus
nevében imádkozunk, rajzold fel a táblára a következő ábrát:
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Húzz egy függőleges vonalat a minket és a Mennyei Atyánk jelenlétét jelképező két
kép közé.

• Mi választ el bennünket Mennyei Atyánktól, valamint az Ő hatalmától és
áldásaitól?

Miután a tanulók válaszoltak, írd a táblára a vonal mellé, hogy a bukás és személyes
bűn. Azután a vonalat eltakarva tegyél fel a táblára egy képet a Szabadítóról, és a
kép alá írd oda, hogy Közbenjáró.

• Mit jelent az, hogy közbenjáró? (Olyasvalakit, aki egyének vagy csoportok
között közvetít, hogy segítsen nekik a nézeteltérések megoldásában és az
egymás felé közeledésben.)

• Milyen tekintetben Közbenjárónk Jézus Krisztus a Mennyei Atyánál?
(Engesztelő áldozatán keresztül a Szabadító minden embernek utat biztosít
arra, hogy legyőzze a bukás negatív következményeit, megbánja a bűneit,
megbékéljen a Mennyei Atyával, és elnyerje a szabadítás áldásait. Ez az egyik
oka annak, hogy Jézus Krisztus nevében imádkozunk az Atyához.)

Annak szemléltetésére, hogy a Szabadító miként biztosított utat számunkra a
Mennyei Atyánkkal való megbékéléshez, húzz egy nyilat a minket jelképező képtől
a Mennyei Atyánk jelenlétét jelképező kép felé.

• Az imán kívül még mit parancsoltak nekünk, mit tegyünk Jézus Krisztus
nevében? (A tanulók válaszait írd fel a táblára.)
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Írd fel a táblára a következő tanbéli kijelentést: Mivel Jézus Krisztus a
Szabadítónk és a Közbenjárónk az Atyánál, minden imának, áldásnak és
papsági szertartásnak az Ő nevében kell történnie. Javasolhatod a tanulóknak,
hogy ha gondolják, jelöljék meg ezt a kijelentést Az Istenség megnevezésű 1.
tanbéli téma alatti Jézus Krisztus című szakaszban a Tanismeret alapdokumentum
náluk lévő példányában, és írják be azt a szentírásukba is a 3 Nefi 18:15,
20–21 mellé.

8. szakasz (10 perc)
Írd fel a táblára a következő tanbéli kijelentést: Mivel Jézus Krisztus a Szabadítónk és a
Közbenjárónk az Atyánál, minden imának, áldásnak és papsági szertartásnak az Ő
nevében kell történnie. Kérd meg a tanulókat, hogy keressék ki azt a tanismereti
szentírásrészt, amely alátámasztja ezt a tant (3 Nefi 18:15, 20–21). Az első tanuló,
aki megtalálta, kezdje el hangosan olvasni, a többiek pedig csatlakozzanak hozzá,
amint megtalálják a szentírásszakaszt.

Mondd el, hogy amikor Jézus Krisztus nevét használjuk az imákban, áldásokban és
papsági szertartásokban, azzal meghívjuk az Ő isteni felhatalmazását és erejét (lásd
Ábrahám 1:18).

Oszd két-három fős csoportokra a tanulókat. Írd fel a táblára a következő
szentírásutalásokat, és mindegyik csoportnak jelölj ki közülük egyet vagy többet:
Apostolok cselekedetei 2:37–38; Apostolok cselekedetei 3:2–8; Tan és a szövetségek
84:66–70; Mózes 1:21–22.

Kérd meg a tanulókat, hogy a csoportjukkal közösen olvassák el a nekik kijelölt
szentírásokat, és figyeljék meg, mit eredményeztek a Jézus Krisztus nevében
történő imák, áldások és papsági szertartások. Elegendő idő eltelte után kérj meg
minden csoportból valakit, hogy számoljon be arról, amit a csoportja talált.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azon, miként részesültek már
áldásokban az életük során a Jézus Krisztus nevében történő imáknak, áldásoknak
és papsági szertartásoknak köszönhetően. Kérj fel néhány tanulót, hogy ossza meg
élményét az osztállyal.

Gyakorlófeladat (15 perc)
Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a Lelki tudás megszerzése részhez a
Tanismeret alapdokumentum náluk lévő példányában. Ismételjétek át a három
tantételt: Cselekedj hittel!; Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes
fogalmakat és kérdéseket!; és Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt
források révén!

Tedd ki vagy írd fel a táblára a következő kérdéseket:

Hogyan segített a nővére abban, hogy a lány hittel cselekedjen?

Hogyan segített a lány nővére abban, hogy a lány örökkévaló szemszögből vizsgálja
meg a helyzetet?
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Hogyan segített a lány nővére abban, hogy a lány az Úr által kijelölt források
segítségével törekedjen megértésre?

Oszd párokra az osztályt, és minden párosnak adj egy példányt az e
tanulási élmény végén található üzenetváltásból, amelyre két testvér

között került sor. Kérd meg a csoportokat, hogy olvassák el közösen a kiosztott
anyagot, majd beszéljék meg a táblára írt kérdéseket.

Miután a tanulók megbeszélték a válaszokat a társukkal, kérd meg néhányukat,
hogy fejtsék ki válaszaikat az osztálynak. Oszd meg a bizonyságodat arról, hogy
Isten minden egyes gyermekét tökéletesen szereti, és mindannyian egyformák
Őneki. Kérd meg a tanulókat, hogy próbáljanak meg úgy látni másokat, ahogyan a
Mennyei Atya látja őket.

Tanismereti áttekintés
A következő tevékenység segíthet a tanulóknak áttekinteni az összes olyan
tanismereti szentírást, melyet a Mormon könyve ifjúsági hitoktatási kurzus során
eddig tanultak.

Írd fel a táblára az eddig tanult Mormon könyve-beli tanismereti szentírásrészeket.
Adj a tanulóknak 5–7 percet arra, hogy megfogalmazzanak egy rövid lelki üzenetet
valamelyik tanismereti szentírásrész alapján, amelyet aztán megoszthatnak majd az
osztállyal. Kérd meg őket, hogy lelki üzenetük megosztása során tegyék meg a
következőket:

1. Olvassák fel a kiválasztott tanismereti szentírásrészt.

2. Fejtsék ki, hogy az a szentírásrész miként tanítja vagy támasztja alá a Tanismeret
alapdokumentumban található egyik tanbéli kijelentést.

3. Fejtsék ki, számukra mit jelent ez a tan.

4. Osszák meg, szerintük miért fontos, hogy a fiatalok megértsék ezt a tant.

5. Osszák meg a tanról való bizonyságukat.

A következő hét folyamán kérj fel néhány tanulót, hogy ossza meg az e
szentírásokhoz kapcsolódó gondolatait az osztállyal az áhítat részeként, illetve az
óra elején vagy végén, ahogy az idő engedi.

AZ ISTENSÉG

22










	Tartalom
	Utasítások a hitoktatóknak
	Lelki tudás megszerzése
	Az Istenség



