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Bevezetés 

Az egyes leckék elrendezése 
Ezeket a papsági leckéket úgy szerkesztettük, hogy mind az Ároni mind a 
Melkizedeki Papság birtokosai használhassák. Olyan gyülekezetekben, 
ahol csak néhány papságbirtokos van, a két csoport egy teremben jöhet 
össze. Ahol elég papságbirtokos van, ott különböző kvórumokban, vagyis 
életkoruknak megfelelően különböző csoportokban találkozhatnak, és így 
olyan leckéket tanulhatnak, amelyekre szükségük van. 

Egyéni tanulás 
A leckék ebben a könyvben az egyént, a papságbirtokost kötelességei 
megismerésében segítik. Minden papságbirtokosnak meg kell, hogy le-
gyen ez a könyve, hogy tanulmányozhassa a leckéket otthon és felkészül-
hessen azok megbeszélésére a papsági összejövetelek alkalmával. Ha a 
szentírások elérhetőek, minden személynek használnia kell azokat, mikor 
a leckéket tanulmányozza. 

Javaslatok mások tanítására 
A javaslatok mások tanítására a leckék végén találhatók. Ezek kérdéseket 
tartalmaznak, amelyeket megkérdezhetünk a hallgatóságtól, azonkívül ja-
vaslatokat, hogy hogyan segíthetnek a hallgatók a tanítónak a lecke tanítá-
sában, és tanácsokat arra, hogy hogyan használjuk a könyvben levő 
képeket a leghatásosabban. 

A legjobb módszer a leckék tanítására 
Csak harmincöt lecke van ebben a könyvben. Ez azért van, hogy azok, akik 
a papsági hallgatók tanítására használják a könyvet, több mint egy lecke 
időtartamát fordíthassák az olyan leckék megbeszélésére, amelyek külön-
leges figyelmet érdemelnek. Ha más egyházi anyag is áll a rendelkezé-
sünkre, akkor használjuk azokat is, hogy hasznos információkkal 
szolgáljanak a könyvben található leckékhez. 
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Különleges utasítások 
a tanítóknak, hogy 
segítségére lehessenek 
a különleges 
igényű egyháztagoknak 
Mikor Jézus a földön élt, gyakran hoztak hozzá olyan embereket, akik 
vakok voltak, nem tudtak járni, nem tudtak beszélni, vagy más problémá-
juk volt, és ő meggyógyította őket. (Lásd Mt 15,30-31.) 

Életmódjával is arra tanított minket, hogy mutassunk együttérzést az 
ilyen különleges igényű emberek iránt. Mikor feltámadása után a nefitá-
kat meglátogatta, azt mondta nekik, hogy együttérez velük. 

Azután azt kérte, hogy hozzák elé a betegeket, a vakokat, a bénákat, a 
süketeket, és másokat egyéb problémákkal, hogy meggyógyíthassa 
őket. Ezt azért tette, mert könyörületet és együttérzést mutatott irántuk. 
(Lásd 3 Nefi 17,6-7.) 

Az Egyház tanítóiként csodálatos lehetőségeink vannak arra, hogy együt-
térzésünket mutathassuk ki azok iránt, akiknek osztályunkban ilyen kü-
lönleges igényeik vannak. Be kell őket vonni a leckék megvitatásába, 
hogy érezzék, hogy szükség van rájuk és hogy ők is a csoport tagjai. Az 
alábbi utasítások segítségére szolgálnak az olyan tanítóknak, akik az 
ilyen különleges igényű egyháztagokat tanítanak: 

Tudjuk meg, hogy milyen különleges igényei vannak a hallgatónak. 

Mielőtt felkérnénk egy hallgatót, hogy olvasson fel, vagy imádkozzon a 
többi hallgató előtt, kérdezzük meg mielőtt a beszélgetés elkezdődne, 
hogy mit érez ezzel a dologgal kapcsolatban. 

Kérdezzük meg az egyházi vezetőket és a családtagokat az egyes egy-
háztagok különleges igényeivel kapcsolatban, mert lehet, hogy zavarná 
őket, ha ezt tőlük személyesen kérdeznénk meg. 

Segítsünk a többi hallgatónak abban, hogy tiszteletet és megértést mu-
tassanak azok a hallgatók iránt, akiknek különleges igényeik vannak. 

Viselkedjünk természetesen és legyünk barátságosak minden hallgató-
val szemben. Minden embernek szüksége van szeretetre és megértésre, 
még akkor is ha nincs különleges problémája. 
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Az Egyház tanítóiként emlékeznünk kell arra, hogy minden egyháztagnak 
megvan az adottsága a felmagasztosulásra testi, szellemi, érzelmi, vagy 
szociális problémái ellenére. Segítenünk kell őket abban, hogy mindent 
megtanuljanak, amit csak tudnak. 

A Megváltó azt mondta, hogy bármi jót teszünk embertársainkért, az 
olyan, mintha őérte tettük volna. (Lásd Mt 25,40.) 
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A papság 1. Lecke 

Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy mi a papság és hogyan hasz-
nálhatjuk azt jobban. 

Bevezetés 
Mennyei Atyánk minden embert szeret. Mindannyian az ő gyermekei va-
gyunk. Az egyik módja annak, hogy Mennyei Atyánk megmutassa irán-
tunk érzett szeretetét az, hogy hatalmát megosztja velünk, Az ő ereje 
által segíthetjük egymást. Kérdezzük meg magunktól, hogyan segíthe-
tünk embertársainkon papságunkat használva. 

A papság Mennyei Atyánk ereje 
A papság Mennyei Atyánk ereje. Ő teremtett mindent és hatalma által 
irányítja a földet és a mennyet, Már a kezdettől fogva megvolt ez a ha-
talma és mindig is meg lesz (lásd Mózes 6,7). Mennyei Atyánk megosz-
totta hatalmát velünk, hogy egy napon visszatérhessünk hozzá és vele 
élhessünk, és mindaz ami az övé, a miénk is legyen (lásd Mózes 1,39). 
Amikor papságbirtokosok vagyunk, az azt jelenti, hogy megvan a felha-
talmazásunk arra, hogy Mennyei Atyánk nevében cselekedjünk, hogy 
minden gyermekén segíthessünk. 
Joseph Fielding Smith, az Egyház egy korábbi elnöke azt mondta, hogy 
a papságbirtokosok Jézus nevében cselekszenek, úgy mintha ő itt lenne 
a földön. Mindent meg kell tennünk azért, hogy Mennyei Atyánk minden 
gyermekén segíthessünk, beleértve magunkat is, hogy visszatérhessünk 
hozzá és mindörökre vele együtt élhessünk. 

A papsági felhatalmazás eredete 
Minden papságbirtokosnak tudnia kell, hogy ki szentelte fel őt a pap-
ságba, és ki szentelte fel az egyes előtte lévő férfiakat a papsági felhatal-
mazás sorrendje szerint. Például Jézus felszentelte Pétert, Jakabot és 
Jánost. Péter, Jakab és János felszentelték Joseph Smithet. Joseph 
Smith pedig másokat szentelt fel a papságba. Ha valaki tudja, hogy ki 
szentelte fel őt, és minden egyes előtte levő egyéntt egészen Jézusig 
visszamenőleg, akkor mondhatjuk, hogy ez a személy tudja, hogy hon-
nan származik a felhatalmazása. 
Kérjünk meg egy korábban kijelölt hallgatót, hogy mutassa meg egy darab papíron pap-
sági felhatalmazásának az eredetét. 
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Mikor betartunk minden parancsolatot, akkor jobban tudjuk 
használni a papságot 
Ahhoz, hogy olyan módon használhassuk a papságot, hogy az másokat 
segítsen, be kell tartanunk Mennyei Atyánk minden parancsolatát. Jézus azt 
mondta, hogy sokan megkapják a papságot, de csak kevesen használják 
úgy, hogy az másokat segítsen. Miért nem használják azt helyesen? Azért, 
mert a világi dolgokkal törődnek. Nem értik, hogy a papság használatához 
Mennyei Atyánk tetszését kell elnyerniük, éspedig úgy, hogy engedelmes-
kednek minden parancsolatának. A papságot, vagy a mennyország hatal-
mát nem használhatjuk másra csak becsületes dolgokra. Egy személyt fel-
szentelhetnek a papságba, de ha papságát nem becsületes módon hasz-
nálja, akkor azt Mennyei Atyánk nem fogadja el tőle (lásd T&Sz 121,34-37). 
Miért tudjuk jobban használni a papságot, mikor betart juk Mennyei Atyánk minden 
parancsolatát? 

Minden hatalom Mennyei Atyánktól származik, és ő a Szentlélek által segít 
bennünket. Be kell tartanunk Mennyei Atyánk minden parancsolatát, hogy a 
Szentlélek segíthessen minket. Mikor a Szentlélek segít nekünk, akkor úgy 
tudjuk használni a papságot, ahogy azt Mennyei Atyánk akarja. 
Mutassuk meg az 1-a képet „Egy papságbirtokos megáld ja a beteget úgy, ahogy azt Jé-
zus a múltban tette." 

Hogyan tanulhatja meg valaki a papság használatát? 
LEGYEN MEG A VÁGYUNK 
Mennyei Atyánk azt mondta prófétáinak, hogy mondják meg nekünk, hogy 
szolgálnunk kell őt, valamint barátainkat és felebarátainkat (lásd Alma 29,4; 
T&Sz 4,3; T&Sz 6,8; T&Sz 7,1-3). 

LEGYÜNK ENGEDELMESEK 
Be kell tartanunk Mennyei Atyánk minden parancsolatát. így a Szentlélek 
mindig velünk lesz, és megmondja nekünk, hogy mit kell tennünk (lásd 2 
Nefi 32,5). 

LEGYÜNK ALÁZATOSAK 
Alázatosnak kell lennünk (lásd Alma 32,15). Boldogan kell megtennünk, 
amire vezetőink megkérnek. 

1-a Egy papságbirtokos megáldja a beteget úgy, ahogy azt Jézus a múltban tette. 

Jézus a vakot gyógyítja. Carl Bloch festménye. Az eredeti festmény Dániában, a 
Frede-riksborgi Kastély kápolnájában, a király imádkozó székén látható. A Frederiksborgi 

Nem-zeti Történelmi Múzeum engedélyével használjuk ezt a képet. 
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TANULJUNK 
Minden nap tanulmányoznunk kell a szentírásokat, hogy megtudhassuk mit 
kíván Mennyei Atyánk tőlünk. Ha nem tudjuk, hogy mit kíván tőlünk, akkor 
nem tudjuk a parancsolatait betartani. 

IMÁDKOZZUNK 
Minden nap imádkoznunk kell Mennyei Atyánkhoz, és kérnünk kell a segít-
ségét (lásd 3 Nefi 18,18). 

ÉREZZÜNK SZERETETET MINDENKI IRÁNT 
Mindenkit szeretnünk kell, még az ellenségeinket is (lásd T&Sz 121,41-
42.45-46), Kedvesnek kell lennünk a feleségünkhöz és a gyermekeinkhez, 
még akkor is ha tudjuk, hogy valamit helytelenül tettek. 

HASZNÁLJUK A PAPSÁGOT 
Ha helyesen használjuk a papságot, akkor mindenki számára példaképül 
szolgálunk, de különösen a családunk számára. A papság boldogabbá te-
heti és teszi is családi életünket. 
David O. McKay, az Egyház egy korábbi elnöke azt mondta, hogy az ember 
megváltoztathat egy otthont, és jobbá teheti, ha a papságot becsületesen 
használja. Ez lehet a saját otthona, vagy valaki másnak az otthona. Meg kell 
próbálnunk megérteni még a legkisebb gyermeket is. Először a családunkra 
kell gondolnunk, s nem pedig magunkra. Fegyelmezni kell magunkat és úgy 
kell beszélnünk, hogy azzal megmutassuk, hogy másokat is mennyire sze-
retünk. 
H. Burke Peterson, az Egyház Elnöklő Püspökségének egy korábbi taná-
csosa azt mondta, hogy a papság által békét teremthetünk az otthonunkba. 
Hatalmunk van arra, hogy megáldjuk és megnyugtassuk a feleségünket és 
a gyermekeinket, Meggyógyíthatjuk a betegeket és megvigasztalhatjuk a 
magányosokat. 
Milyen módon mutathatjuk meg, hogy becsületesen használjuk a papságot? 

Kérjünk meg valakit, hogy mondja el a papság erejét példázó egyik élményét. 

Befejezés 
N, Eldon Tanner, az Egyház Legfelsőbb Elnökségének a tagja azt mondta, 
hogy a világon semmi sincs erősebb, mint Mennyei Atyánk papsága. 
Tanner elnök egy élményéről számolt be püspöksége idejéből. Az egyház-
községében volt hat fiú, akik elég idősek voltak ahhoz, hogy elderré szentel-
jék őket. Azonban egyikük még nem volt kész arra, hogy elderré lehessen. 
Ez a fiatalember azt mondta, hogy nem érzi magát érdemesnek arra, és 
nem számít rá, hogy eldernek ajánlják. Egyik nap a fiatalember nagybácsija 
eljött Tanner püspökhöz, hogy beszéljen vele, és azt 
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1. Lecke 

mondta: „Biztosra veszem, hogy ajánlani fogja az unokaöcsémet, hogy elder 
legyen, ugye megteszi? Mindegyik barátját ajánlották! Ha nem fogja ajánlani, 
akkor nem fog többé az Egyházba jönni!" 
Tanner püspök pedig akkor ezt válaszolta a fiatalember nagybácsijának: „A 
papság a legfontosabb dolog, amit az unokaöccsének adhatunk. Nem fogom 
ajánlani az elderré avatását csak azért, mert a többi barátját már arra ajánlot-
ták. O és én már beszéltünk erről, és ő megértette, hogy még nem kész arra, 
hogy elderré avassák." Ezért nem ajánlottuk. 
Évekkel később egy férfi jött Tanner elnökhöz és ezt mondta: „Emlékszik rám? 
Én vagyok az a fiatalember, akit nem ajánlott, hogy elderré avassanak! Köszö-
netet akarok ezért mondani. Jelenleg püspök vagyok. Ha akkor ajánlott volna, 
mikor nem voltam rá érdemes, akkor talán sohasem tanultam volna meg, hogy 
mi a papság, és hogyan kell élnem, hogy azt használhassam is. Biztos, hogy 
soha nem lett volna belőlem püspök." 
Ha bármikor valami problémánk van, vagy valami döntést kell hoznunk, talán 
segítene, ha megkérdeznénk magunktól: Mit tenne Jézus ebben az esetben? 
Úgy tesszek-e ahogy ő tenne? 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Tegyünk legalább egyszer a héten egy olyan dolgot, amelyet a „Hogyan 

tanulhatja meg valaki a papság használatát?" címszó alatt felsoroltunk. 
3. írjuk le egy darab papírra annak a férfinak a nevét, aki a papságba avatott 

minket, és mindazoknak a nevét, akik őelőtte másokat avattak fel, s így 
megkapjuk felhatalmazásunk eredetét egészen Jézus Krisztusig visszame-
nőleg. 

Egyéb szentírások 
T&Sz 107,1-14 (A Melkizedeki és az Ároni Papság közötti különbség.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Tanulmányozzuk a 13. és a 14. fejezeteket Az Evangélium tanításai című kézikönyvben, 
2. Mutassunk be egy képet arról, hogyan áldották meg a betegeket Jézus idejében azok, akik a 

papság birtokában voltak. 
3. Kérjünk meg valakit, hogy számoljon be arról az élményéről, hogy mit érzett mielőtt megkapta 

a papságot és utána. 
4. Olvassuk el T&Sz 121,34-36. 
5. Kérjük meg a hallgatóságot, hogy hozzák magukkal a szentírásokat az órára. 
6. Kérjünk meg egy előre kijelölt hallgatót, hogy írja le egy darab papírra, hogy ki szentelte fel őt 

a papságba, és ki szentelte fel az egyes előtte lévő férfiakat felhatalmazásuk eredete szerint, 
egészen Jézusig visszamenőleg. 

7. A lecke folyamán a szentírásokat és a történeteket más is felolvashatja vagy elmondhatja, 
nemcsak az, aki a leckét tanítja. 
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A papság, amely 
ma birtokunkban 
van, az a papság, 
^melyet Isten 
Ádámnak adományozott 
Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy a szent papságot, amelyet ma 
birtoklunk, Mennyei Atyánk adta Ádámnak és más igaz életű férfiaknak. 

Bevezetés 
Ádám volt az első ember a földön, aki a papságban részesült. A papság 
birtokában Ádám Mennyei Atyánk parancsolatait meg tudta tanítani a 
családjának, és szertartásokat is végzett számukra. Adám családjának 
és utódainak szüksége volt ezekre a szertartásokra, hogy visszatérhes-
senek Mennyei Atyánkhoz és örökké vele élhessenek. 
Szintén Ádám volt az első ember, aki megkapta azt a felhatalmazást, 
hogy Mennyei Atyánk munkáját a földön irányítsa. E felhatalmazás birto-
kában Ádám másoknak is megadta a papságot és megtanította őket, 
hogy hogyan használják azt. 
Napjainkban egyházunk prófétája kapta meg ugyanazt a felhatalmazást, 
amelyet Mennyei Atyánk Ádámnak adományozott. Minden apostol meg-
kapta azt a felhatalmazást, hogy irányítsa azokat, akik a papságban ré-
szesültek. Az Egyház prófétájának papsági felhatalmazása viszont az 
Egyház minden tagja fölött való. Ő az egyetlen ember a földön, aki Isten 
nevében szólhat az emberekhez. Az összes többi apostol úgy használja 
felhatalmazását, ahogy azt a próféta rendeli, Azt a felhatalmazást, ami 
arra való, hogy a többi papságbirtokost irányítsuk, a papság kulcsainak 
hívjuk (Lásd T&Sz 21,4-5; 8,1-2; 132,7; és Az evangélium tanításai c. 
kézikönyv 14. fejezetében „A papság szervezete" cimszó alatt.) 

Ádám és a papság 
Miután Mennyei Atyánk felszólította Ádámot és Évát, hogy hagyják el 
Éden kertjét, Ádám és Éva keményen dolgoztak, hogy megműveljék a 
földet és mindazt, amit Mennyei Atyánk arra teremtett. Ádámnak és Évá-
nak gyermekeik születtek. Sok fiúk és lányuk született. Fiaik és lányaik 
megházasodtak és nekik is sok fiúk és lányuk született. 
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1. Lecke 

Mennyei Atyánk parancsolatot adott Ádámnak és Évának, hogy imádkoz-
zanak hozzá és mutassanak be neki áldozatokat. Ádám és Éva engedel-
meskedett Mennyei Atyánk minden parancsolatának. 
Sok nap elteltével egy angyal jelent meg Ádámnak és Évának, és megis-
mertette velük azt a tervet, amelyet Mennyei Atyánk a földön élő gyerme-
kei számára készített (lásd Mózes 5,4-9). 
Ádám alámerítéssel meg lett keresztelve (lásd Mózes 6,64-65). Azután 
Mennyei Atyánk a papságot adományozta Ádámnak, aki tanította és 
megkeresztelte családját, és még más szertartásokat is végzett értük. 
Ádám azután a papságot azoknak a fiainak adományozta, akik engedel-
mesek voltak. 
Mutassuk meg a 2-a képet. „A papság Ádámtól Joseph Smith-ig." 

Ez itt néhány próféta, akik megkapták a papság kulcsait, hogy népüket 
szolgálják. Pontosan nem tudjuk, hogy hány próféta birtokolta a kulcso-
kat, de ezek azok, akikről ezt biztosan tudjuk. Később elolvassuk azokat 
a szentírásokat, amelyek mindegyiket megemlítik. Ezek a szentírások azt 
tanítják, hogy mindegyik próféta megkapta a Melkizedeki Papságot. 

A papság patriárkális rendje 
A papságot Mennyei Atyánk adta Ádámnak (lásd Mózes 6,67). A pap-
sággal együtt Ádám azt a felhatalmazást is megkapta, hogy azt tovább-
adhassa gyermekeinek és felhatalmazhassa őket arra, hogy a papságot 
ők is továbbadják gyermekeiknek. így ez egyik nemzedékről a másikra 
szállt. Ezt nevezzük a papság patriárkális rendjének. Ez a felhatalmazás 
Ádám utódai között mindaddig folytatódott, amíg azok igaz életet éltek. 
Ádámnak azon utódai, akik megkapták a papság adományozására való 
felhatalmazást Sét, Enós, Kénán, Mahalalél, Jered, Metúselah, Énók, Lá-
mek és Nóé voltak (lásd T&Sz 107,40-52 és 1 Móz 5,18.25). Őket pátriár-
káknak hívták. 
Mutassunk Ádámra a 2-a képen és kérdezzük meg: 

Mi a papság patriárkális rendje? 

A papság Ádámtól Noéig 
Annak ellenére, hogy Ádám leszármazottai megkapták a papságot, né-
hányan nem használták azt helyesen. Szabadon választhattak, és néhá-
nyan úgy döntöttek, hogy ellenszegülnek Mennyei Atyánk parancsolatai-
nak. Például helytelenül gondolkodtak a testük felől, és úgy használták, 
hogy azzal Istennek a számukra adott parancsolatai ellen vétkeztek (lásd 
Mózes 5,12-13). Gyilkoltak, hazudtak, raboltak és még azt is mondták, 
hogy nincs Mennyei Atyánk. Isten helyett a Sátánt imádták. 
Azonban Ádám és Éva, és azok az utódaik, akik engedelmeskedtek 
Mennyei Atyánknak, továbbra is tanították azokat az embereket, akik 
nem engedelmeskedtek Mennyei Atyánknak. Ádám egyik igaz életű 
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1. Lecke 

leszármazottja Énók volt. Énókból próféta lett, és Isten azt mondta neki, 
hogy tanítsa az embereket bűnbánatra és keresztelje meg őket (lásd Mó-
zes 7,10-11). Énók engedelmeskedett Mennyei Atyánknak, de az embe-
rek többsége nem bánta meg bűneit. Akik bűnbánóak voltak és engedel-
meskedtek Énók tanításainak, azokat Sión embereinek nevezték. Azért 
kapták ezt a nevet, mert mindenképpen segítették egymást. Mind igaz 
életet éltek, és senki sem volt köztük szegény (lásd Mózes 7,18). Sión 
emberei olyon jók voltak, hogy Mennyei Atyánk a földről magához vette 
őket, hogy a mennyekben vele éljenek (lásd Mózes 7,69). 
Mutassunk Énók képére és olvassuk fel T&Sz 107,48-53. 

Miután Isten (a földről) magához vette Sión embereit, hogy vele éljenek, 
azok, akik a földön maradtak egyre gonoszabbak lettek. Mennyei Atyánk 
megígérte Énóknak, hogy földön maradt fia, Metuséláh-tól Noé fog meg-
születni (lásd Mózes 8,2). Noé és fiai engedelmeskedtek Mennyei Atyánk 
parancsolatainak (lásd Mózes 8,3). Isten elhívta Noét, hogy próféta le-
gyen és azt mondta, hogy tanítsa a gonosz embereket bűnbánatra, Noé 
azt mondta az embereknek, hogy ha nem engedelmeskednek, akkor 
Mennyei Atyánk árvízzel fogja őket elpusztítani. Noé engedelmeskedett 
Istennek és bűnbánatra tanította a népet, de az embereknek nem tet-
szett, amit tanított, és nem bánták meg bűneiket. így eljött az árvíz és 
mindenki meghalt, kivéve Noét és a családját és azokat az állatokat, 
amelyeket Noé Mennyei Atyánk utasítására a bárkába hajtott. Noé és 
családja volt az egyetlen, aki engedelmeskedett Mennyei Atyánk paran-
csolatainak. 
Mutassuk meg Noét a 2-a képen és kérdezzük meg: 
Mit tettek a gonosz emberek? 
Ki volt Énók, és mit csinált? 
Mit ígért Mennyei Atyánk Énóknak? 
Ki volt Noé, és mit csinált? 

A papság az árvíz után 
Sok nap elteltével az árvíz leapadt és Noé és akik vele voltak, az állatokat 
is beleértve, mind elhagyták a bárkát. Azután Noé egy oltárt épített, és 
áldozatokat mutatott be Mennyei Atyánknak. Mennyei Atyánk elégedett 
volt Noéval. Megáldotta Noét és családját, és azt mondta, hogy gyerme-
kei házasodjanak meg, legyenek gyermekeik és népesítsék be a földet 
(lásd 1 Móz 1,28). 
Engedelmeskedtek Mennyei Atyánknak és nemsokára nagy területet be-
népesítettek, Újra helyesen használták a papságot, és engedelmesked-
tek a parancsolatoknak. 
Sok év elteltével volt az emberek között egy igaz életű főpap, akinek Mel-
kizedek volt a neve. Engedelmeskedett Mennyei Atyánk parancsolatai-
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nak, és az embereket segítve, tisztelettel gyakorolta a papságot. Melki-
zedek olyan igaz életű főpap volt, hogy Isten megengedte, hogy a férfi-
aknak általa adott felhatalmazását Melkizedeki Papságnak nevezzék 
(lásd T&Sz 107,2-4; és a 3. leckét ebben a kézikönyvben). Melkizedek 
aztán Ábrahámnak adományozta a papságot. 
Mutassunk Ábrahámra a 2-a képen és olvassuk fel a T&Sz 84,14. 

A papság és Izráel gyermekei 
Ábrahám is helyesen gyakorolta a papságot másokat szolgálva. Mennyei 
Atyánk elhívta Ábrahámot, hogy próféta legyen, és egy csodálatos áldás-
ban részesítette. Az áldásban az volt, hogy Ábrahámnak sok utódja lesz, 
és majd ők is áldásokban részesülnek. 
Azután Ábrahám a fiának, Izsáknak adományozta a papságot. Izsák pe-
dig azt továbbadta fiának, Jákobnak. Jákób bátorsága és hite miatt 
Mennyei Atyánk Jákób nevét Izráelre változtatta. Attól az időtől kezdve 
Jákób utódait Izráel gyermekeiként ismerték. 
Izráel gyermekei között volt egy másik igaz életű ember, akinek Mózes 
volt a neve. Ő is megkapta a papságot és az izraeliták nagy vezetője lett. 
Isten elhívta Mózest, hogy vezesse ki Izráel gyermekeit Egyiptomból, és 
adja meg nekik Jézus Krisztus teljes evangéliumát. Azonban ezek nem 
voltak engedelmesek és ellenszegültek Mózes tanításainak. Ezért sok 
éven át szenvedtek, és a teljes evangéliumot csak egy későbbi időpont-
ban kapták meg. 
A Mózes ideje és Jézus eljövetele közötti időben sok próféta volt, akik a 
papságot birtokolták. Közülük néhányan: Illés, Ézsaiás, Jeremiás, Léhi, 
Dániel és Ezékiel voltak. 
Mutassunk Mózesre a 2-a képen és olvassuk fel T&Sz 84,6.19-27. 

A papság Mormon Könyve idejében 
Körülbelül 600 évvel Jézus születése előtt élt Jeruzsálemben egy Léhi 
nevű próféta. Ő is megkapta a papságot. Mennyei Atyánk azt mondta 
Léhinek, hogy ő és a családja hagyják el Jeruzsálemet. 
így Léhi és családja elhagyta Jesuzsálemet, és Isten az amerikai föld-
részre vezérelte őket. Mivel Léhi birtokában volt a papság, Jézus Krisz-
tus evangéliumát tanította, és papsági szertartásokat is végzett. így, az 
amerikai földrész emberei, akiket Mormon Könyve embereiként isme-
rünk, továbbra is birtokolták a papságot. Volt sok nagy vezetőjük, akik 
tisztelettel gyakorolták a papságot, és segítettek az embereken; közülük 
kettő Benjámin király és Alma volt. 
Mutassunk Léhire a 2-a képen, és olvassuk fel Móziás 6,3 és Alma 13,1-2.8-9. 

Benjámin király igaz ember volt. Mielőtt meghalt, fiának, Móziásnak ado-
mányozta a papságot. Móziás másokat is pappá avatott, és arra kérte 
őket, hogy Isten parancsolatait tanítsák az embereknek (lásd Móziás 
6,3). Később, Alma volt az, aki az embereket tanította, 
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Mikor Alma az embereket tanította, azt mondta nekik, hogy Mennyei 
Atyánk azért szentelt fel papokat, hogy Jézus Krisztus evangéliumát he-
lyesen tanítsák az embereknek {lásd Alma 13,1-2, 8-9). 

A papság Jézus Krisztus idejében 
Mikor Jézus a földön járt, a teljes evangéliumot tanította. Kezében voltak 
a papság kulcsai. Megszervezte az egyházat. Mielőtt elhagyta a földet, 
apostolainak átadta a papság kulcsait, és így ők más férfiakat is felszen-
teltek a papságba (lásd ApCsel. 14,23). így volt lehetséges, hogy a pap-
ság a földön maradjon. 
Mutassunk Jézusra a 2-a képen, és olvassuk fel Zsid. 5,5-10; Mt 16,19; 3 Nefi 11,19-22; 
1 2 , 1 . 

A teljes evangéliumot visszavonták a földről 
Miután Jézus visszatért Mennyei Atyánkhoz, az apostolok tovább folytat-
ták az evangélium tanítását és ezreket kereszteltek meg. Azonban néhá-
nyan ismét ellenszegültek az evangélium törvényeinek és szertartásai-
nak. Sok egyháztagot megöltek. Az apostolokat is megölték. Az aposto-
lok és azok nélkül, akik a papságot birtokolták, nem lehetett Jézus Krisz-
tus teljes evangéliumát tovább tanítani. 
Hosszú ideig zűrzavar volt a földön. Azok az emberek, akik más egyhá-
zakat alapítottak, nem rendelkeztek a papság kulcsaival. A papság kul-
csai nélkül pedig nem volt meg a felhatalmazásuk arra, hogy Jézus evan-
géliumát tanítsák, vagy papsági szertartásokat végezzenek. Ézsaiás pró-
féta megjövendölte, hogy az emberek nem fogják betartani a törvénye-
ket, megmásítják a szertartásokat és megszegik az Istennek tett fogadal-
maikat (lásd Ézs 24,5). 
Mutassuk meg a 2-b képet. „A papságot kézrátétellel adományozzák azok, akik azt bir-
tokolják". 

Az evangéliumot visszahozzák a földre 
A zűrzavar 1820-ig tartott. 1820 elején egy fiatalember, akit Joseph Smit-
hnek hívtak, Mennyei Atyánkhoz imádkozott és azt kérdezte, hogy a sok 
egyház közül melyik volt az igaz egyház. Imájára válaszul Mennyei 
Atyánk és fia, Jézus Krisztus megjelentek Josephnek. Jézus azt mondta 
Josephnek, hogy egyik egyházhoz se csatlakozzon. Jézus azt is mondta, 
hogy az egyházak ugyan beszélnek róla, de nem teszik azt, amit akkor 
tanított, mikor a földön volt (lásd Joseph Smith-Történelem 1,19). 
Joseph Smith által Isten visszahozta egyházát a földre. így, ismét tanítani 
lehetett az igaz evangéliumot. Hogy ezt megtehesse, Mennyei Atyánk Jo-
seph Smithnek adományozta a papságot. Ez ugyanaz a papság, amely-
ben Ádám és más igaz életű emberek részesültek. 
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Napjainkban Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza birto-
kolja a papságot. Isten azt ígérte, hogy azt soha többet vissza nem vonja 
a földről. Itt marad mindaddig, amíg Jézus Krisztus vissza nem tér. 
Mutassuk meg a 2-a képet és olvassuk fel T&Sz 20,1; 27,8.12-13; 86,10. 

Befejezés 
A papság, amelyet ma birtoklunk, ugyanaz a papság, amelyet egykor 
Mennyei Atyánk adományozott Ádámnak. Jézus birtokában volt a pap-
ság kulcsainak, amikor a földön volt. Napjainkban egyházunk prófétája 
birtokolja a papság kulcsait és irányítja az egyházat, amelyet maga Jé-
zus alapított mikor a földön volt. Mivel a papság a birtokunkban van, le-
hetőségünk van arra, hogy segítsük és megáldjuk a családunkat, áldást 
hozzunk magunkra és másokra, visszatérhessünk Mennyei Atyánkhoz és 
örökké vele élhessünk. 

Tanácsok a hallgatóság számára 
1. Olvassuk el egyszer ezt a leckét a hét folyamán. 
2. Beszéljünk a papságról a családunkkal. 
3. Keressünk lehetőséget arra, hogy segítsünk a fiainknak vagy mások-

nak, hogy elnyerjék a papságot. 
4. Mikor eljön az ideje és engedélyt kapunk rá, kereszteljük meg gyerme-

keinket, és adományozzuk nekik a Szentlelket. Adományozzuk fiaink-
nak a papságot. 

Javaslatok mások tanításához 
1. Tanulmányozzuk a 14. fejezetet Az Evangélium tanításai c. kézikönyvben. 
2. Kérjük meg a hallgatóságot, hogy hozzák magukkal a szentírásokat. 
3. Kérjünk fel néhányat a hallgatóságból, hogy olvassák fel az idetartozó szentírásokat. 
4. Kérjünk fel valakit a hallgatóságból, hogy tanítsa a lecke egy részét. 

2-b A papságot kézrátétellel adományozzák azok, akik azt birtokolják. 
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A papság 
visszaállítása 

3. Lecke 

Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy a szent papság hogyan került 
vissza a földre. 

Bevezetés 
A papság, amelyet ma birtoklunk, ugyanaz a papság, amelyet egykor 
Mennyei Atyánk azon gyermekeinek adott, akik engedelmeskedtek paran-
csolatainak. 
Mutassuk meg a 3-a képet. „Jézus felszentelt tizenkét apostolt és nekik ajándékozta a 
papságot." 

Ezek azok a dolgok, amelyeket a papságbirtokosok végezhetnek. Ezeket 
szertartásoknak hívjuk, és a múltban is végezték őket: 
•A keresztelés, azon a módon, ahogy Keresztelő János és a nefiták ke-

reszteltek (lásd Mt 3,15-17 és 3 Nefi 11,19-26). 
•Az úrvacsora kiosztása úgy, ahogy azt Jézus végezte (lásd Lk 22, 

19-20). 
•A Szentlélek adományozása úgy, ahogy Pál apostol és a nefiták ado-

mányozták a Szentlelket (lásd ApCsel 19,5-6 és 3 Nefi 18,37). 
•A betegek gyógyítása úgy, ahogy Péter apostol tette (lásd ApCsel 3, 

1-8). 
Mennyei Atyánk munkáját el tudjuk ma végezni a földön, mert megadta ne-
künk a papságot. Amikor helyesen használjuk a papságot, Isten boldog és 
megáldja azt a munkát, amelyet a papság által végzünk. 
Miért tudjuk ma a papsági szertartásokot elvégezni? 

Az igazság elveszett 
A próféták megmondták, hogy el fog jönni, az idő, amikor az emberek el-
vesztik az igazságot. Ezen próféták egyike Ézsaiás volt. Ézsaiás megmond-
ta, hogy az emberek majd megszegik a törvényeket, megváltoztatják a szer-
tartásiakat és elfelejtik azokat a szövetségeket, amelyeket Istennel kötöttek 
(lásd Ézs 24,5). Más szóval, az emberek nem fpgnak többé Mennyei Atyánk 
parancsolatainak engedelmeskedni. És ahogy Ézsaiás megmondta, minden 
úgy is történt. 
Miután Jézus Krisztust keresztre feszítették, tanításait elkezdték megváltoz-
tatni és végül is azok teljesen elvesztek. Az emberek gonoszak lettek, és 
mindent Isten parancsolatai ellenére tettek. Ezért Mennyei Atyánk 
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munkáját nem tudták többé a földön elvégezni. Jézus Krisztus teljes 
evangéliumát nem tudták többé helyesen tanítani. Isten gyermekei többé 
nem részesülhettek az evangélium szertartásaiban, hogy visszatérhesse-
nek Mennyei Atyánkhoz és ismét vele élhessenek. 
Azok az emberek, akik Mprmon Könyvének idején az amerikai földrészen 
éltek, és egy ideig az Úr különleges áldásaiban részesültek, később 
mégis ellene fordultak. Nem tartották be a parancsolatokat, és elvesztet-
ték az igazságot. Isten a papságot is elvette tőlük. így, többé nem lehe-
tett nekik az igaz evangéliumot tanítani, és szertartásaiban sem részesül-
hettek. 
Azonban Mennyei Atyánk mindannyiunkat nagyon szeret. Azt akarta, 
hogy minden gyermeke visszatérjen hozzá. Ahhoz, hogy Mennyei 
Atyánkkal élhessünk, szükség volt arra, hogy a papságot visszahozza a 
földre. A papság által gyermekei ismét részesülhetnek az evangélium 
szertartásaiban. Bűnbánatot tarthatnak, megkeresztelkedhetnek és is-
mét elkezdhetik a parancsolatokat betartani. 
Az igazságot visszaállították 
Sok próféta volt, aki boldogan várt arra az időre, amikor Mennyei Atyánk 
visszahozza a papságot a földre. Például Ézsaiás megjövendölte, hogy 
eljön majd az idő, amikor Isten egy csodálatos munkát végez gyermekei 
között (lásd Ézs 29,13-14). Péter apostol szintén beszélt arról az időről, 
amikor Isten majd mindent visszaállít. Ez azt jelentette, hogy a papságot 
és Jézus evangéliumát vissza kellett hozni a földre. 
És 1820-ban Isten és Fia, Jézus Krisztus visszaállították a földre az evan-
géliumot és a papságot. Mennyei Atyánk és Fia, Jézus Krisztus szemé-
lyesen megjelentek egy alig 14 éves fiúnak, Joseph Smithnek. 
Joseph Smith nagyon fontos személy volt. Ábrahám prófétához hasonló-
an Josephet már akkor kiválasztották, mielőtt a földre született volna, 
hogy egy fontos munkát elvégezzen (lásd Ábrahám 3,22-23). Már régtől 
fogva sok próféta tudott arról a fontos munkáról, amelyet Joseph Smith-
nek kellett elvégezni. Ezeknek a prófétáknak egyike Léhi volt. 0 az egyik 
Mormon Könyvebeli próféta. Egy másik próféta, aki tudhatott Joseph 
Smith munkájáról, Jákobnak a fia, az egyiptomi József volt, Léhi próféta 
beszélt József nevű fiának arról a jövendölésről, amelyet az egyiptomi 
József mondott egy másik József nevű férfira vonatkozólag. Ennek a 
személynek az újkorban kellett megszületni, akiből majd próféta lesz. 
Olvassuk el 2 Nefi 3,6-15. 

Az igazat kutatva és azt nem találva, Joseph Smith elvonult a kis cserjés-
be, hogy Istenhez imádkozzon. Mialatt Joseph imádkozott, Mennyei 
Atyánk és Jézus Krisztus megjelentek neki és azt mondták, hogy az igaz-
ság nem volt a földön, és az evangélium és a papság elveszett. Azt is 
mondták, hogy a földön levő egyházak egyike sem birtokolja a teljes 
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igazságot. Három évvel később, 1823-ban egy égi lény, Moróni angyal 
jelent meg Joseph Smithnek, és később átadott neki egy szentírást. Ez 
az írás azoknak az embereknek a története volt, akik régen az amerikai 
földrészen éltek. A szentírás tartalmazta mindazt az igazságot, amelyet 
korábban elvesztettek. Joseph Smith lefordította az írásokat Mennyei 
Atyánk ereje által. Ez az írás Mormon Könyve néven vált ismertté. 
1838-ban Joseph Smith elmondta, hogy ő és Oliver Cowdery hogyan 
kapták meg az Ároni Papságot. 
Mutassuk meg a 3-b képet „Keresztelő János Joseph Smithnek és Oliver Cowderynek 
ajándékozta az Ároni Papságot." 

Joseph Smith elmondta, hogy ő és Oliver Cowdery Mormon Könyvének 
a fordításán dolgoztak. Mialatt fordítottak, Joseph még többet akart 
megtudni a bűnök bocsánatára szolgáló keresztelésről, mert Mormon 
Könyvében szó volt róla. így, 1829 május 15-én Joseph és Oliver elvo-
nultak a Joseph otthonához közel levő kis erdőbe, hogy Istenhez imád-
kozzanak. 
Mialatt imádkoztak, egy mennyei lény jelent meg nekik egy fényoszlop-
ban. A lény azt mondta, hogy ő Keresztelő János, aki Péter, Jakab és 
János irányításával jött, hogy visszaállítsa az Ároni Papságot. Kereszte-
lő János azt is mondta, hogy később majd Péter, Jakab és János a 
Melkizedeki Papságot is vissza fogják állítani (lásd T&Sz 13), Kereszte-
lő János azután kezét Joseph Smith és Olivér Cowdery fejére tette, és 
nekik adományozta az Ároni Papságot. 
Később, 1829-ben Péter, Jakab és János el is jöttek és Joseph Smith-
nek és Oliver Cowderynek adományozták a Melkizedeki Papságot (lásd 
T&Sz 27,12). Joseph Smith és Oliver Cowdery megkapták azt a papsá-
got, amelyet a próféták annak idején kaptak. Mennyei Atyánk hatalma 
ismét a földön volt. Isten gyermekeinek ismét taníthatták Jézus Krisztus 
igaz evangéliumát. Bűnbánatot tarthattak, megkeresztelkedhettek, be-
tarthatták a parancsolatokat, és ismét visszatérhettek Istenhez. 

Az Ároni Papság 
Az Ároni Papság elnevezése Árontól származik. Ez volt Mózes fiútestvé-
rének, Áronnak a neve. Áron; Izráel egyik nagy vezetője volt, Áront és 
fiait kiválasztották, hogy az Aroni Papság vezetői legyenek (lásd Zsid 
5,4; 2Móz 29; 4Móz 3,4.) Áron azért is kiválasztott volt, mert bátyja,Mó-
zes nevében is beszélt (lásd 2Móz 4; 5; 6; 7; 8; 9; és 10.) Az Ároni 
Papságot néha az alsóbbrendű papságnak is hívják, mert csak megha-
tározott dolgokat végezhetnek el vele. Az Ároni Papságot a Melkizedeki 
Papság irányítja és az annak egy része (lásd T&Sz 107,14). 
Az Ároni Papsazban kübönböző tisztségek vannak. Ezek a tisztségek; a 
diakónus, a tanító, a pap, és a püspök. Minden tisztségnek megvan a 
maga kötelessége. Lásd a 14. fejezetet Az Evangélium tanításai című 
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kézikönyvben, amely az Ároni Papság tisztségviselőinek a kötelességei-
ről szól. Általában az Ároni Papság kötelességei a következők: 

1. Az úrvacsora kiosztása, 
2. A böjti felajánlások begyűjtése. 
3. Az úrvacsora előkészítése. 
4. Az evangélium tanítása. 
5. Az egyház tagjai hitének erősítése. 
6. Vigyázzanak arra, hogy az egyháztagok ne hazudjanak. 
7. Vigyázzanak arra, hogy az egyháztagok teljesítsék kötelességeiket. 
8. A bűnbánatra való felhívás. 
9. Keresztelés. 

10. Az úrvacsorai ima elmondása. 
11. Egyháztagok felkeresése és imádkozásra felkérése. 
12. Másoknak az Ároni Papságba való felavatása, 
A püspöknek az a feladata, hogy az egyházközségben az Egyház mun-
káját irányítsa és felelős legyen az egyházközség minden anyagi szük-
ségletéért. A püspök az Aroni Papság elnöke és az egyházközség 
tagjainak a bírája. A püspöknek joga van arra, hogy birtokolja a dolgok 
ismeretének ajándékát, Ó az elnöklő főpap az egyházközségben. Ez fel-
hatalmazza őt arra, hogy az egyházközségben az egyháztagokat és azok 
tevékenységét írányítsa. 
Az Ároni Papság tagjainak fel kell készülniük arra, hogy majd megkap-
hassák a Melkizedeki Papság kötelességeit és áldásait. Más szóval, az 
Ároni Papság felkészít bennünket arra, hogy elnyerhessük a Melkizedeki 
Papság áldásait. 
Mi a kötelessége az Ároni Papság birtokosainak? 

A Melkizedeki Papság 
A Melkizedeki Papságot Melkizedek tiszteletére nevezték el. Ő egy igaz 
életű főpap volt, aki Ábrahám idejében élt. Korábban azt a Szent Pap-
ságnak hívták Isten fiának rendje szerint. Hogy elkerüljék Isten nevének 
túl gyakori használatát, és mert Melkizedek olyan igaz életű férfi volt, a 
nevet Melkizedeki Papságra változtatták (lásd T&Sz 107,1-6). 
Az Egyházban nincs magasabb papsági tisztség, mint a Melkizedeki 
Papság. Ez azt jelenti, hogy az Egyházban minden tisztség egyben része 
a Melkizedeki Papságnak, és annak irányítása alatt áll. 
A Melkizedeki Papságot olykor a magasabbrendű papságnak is hívjuk, 
Azért hívjuk így, mert minden hatalma megvan. Mennyei Atyánk birodal-
mának kulcsait az egész világon birtokolja. Mennyei Atyánk ezen keresz-
tül nyilatkoztatja ki gyermekeinek minden tudását, tanát és minden 
fontos dolgát (lásd T&Sz 107,5.8.18-19). 
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A Melkizedeki Papság tisztségei a következők: elder, főpap, patriárka, 
hetvenes és apostol. Lásd az Evangélium tanításai című kézikönyv 14. 
fejezetét, amely a Melkizedeki Papság egyes tisztségeinek a kötelessé-
geiről szól. Általában a Melkisédeki Papság jogai és kötelességei a kö-
vetkezők: 
1. A Szentlélek ajándékozása. 
2. Az arra érdemes egyháztagoknak a Melkizedeki papságba való felava-

tása. 
3. Az örök időkre szóló házassági szertartások elvégzése a Templom-

ban. 
4. Más templomi munkák elvégzése az élők és a holtak számára. 
5. Az emberek testi és lelki szükségletei kielégítésére való segítség. 
6. A Mennyei Atyánktól való kinyilatkoztatás elnyerése az Egyház számá-

ra. 
Befejezés 
Mennyei Atyánk munkáját a földön nem tudnánk elvégezni a papság nél-
kül. Jézus Krisztus evangéliumát nem tudnánk tanítani. Nem lenne igaz 
egyház a földön. Igaz egyház nélkül nem lehetne az evangélium szertar-
tásait elvégezni. Az evangélium szertartásai nélkül soha sem tudnánk 
visszatérni Mennyei Atyánkhoz és örökké vele élni. 
A papság Isten ereje. Nem használhatjuk vagy adományozhatjuk 
Mennyei Atyánk hatalmát másnak addig, amíg azt őtőle először el nem 
nyertük (lásd T&Sz 42,11). Ezért állíttatott vissza a papság a földre Jo-
seph Smith próféta által ebben az új korszakban. Ma ismét birtokunkban 
van Isten papsága, amelyet Mennyei Atyánk minden gyermekének a ja-
vára kell használnunk (lásd T&Sz 84,17). 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer ezen a héten. 
2. Tanuljuk meg, mik a papsági kötelességeink. 
3. Próbáljuk meg teljesíteni legalább egy papsági kötelességünket. 
4. Tanulmányozzuk a leckében előforduló szentírásokat legalább egy-

szer. 
5. Imádkozzunk mielőtt valamelyik papsági kötelességünket teljesíte-

nénk. Böjtölhetünk is. 
6. Működjünk együtt jószándékkal azokkal, akik felkérnek, hogy végez-

zünk valamit papságunk keretein belül. 

Javaslatok mások tanítására 

1. Tanulmányozzuk Az Evangélium tanításai című kézikönyv 13. 14. és 17. fejezeteit. 
2. Kérjük fel a hallgatóság egyes tagjait, hogy olvassák fel a leckéhez tartozó szentírásokat. 
3. Kérjünk fel valakit a hallgatóságból, hogy tartsa meg az óra egy részét. 
4. Tanulmányozzuk a T&Sz 13; 20; 84; 107; 121 és 124 fejezeteit. Ezen fejezetek 

tanulmányozásával jobban megérthetjük a papságot. 
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A papságkvórum 

Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy a papságkvórumok hogyan se-
gíthetnek mindenkinek. 

Bevezetés 
Az egyik oka annak, hogy a papságot birtokoljuk az, hogy tudatosan se-
gítsünk felebarátainkon. Kérés nélkül is illik másokon segítenünk, 
Mennyei Atyánk azt mondta, hogy ha mindig utasítania kell bennünket, 
hogy mit tegyünk, akkor nem vagyunk bölcsek és nem érdemeljük meg 
az áldásait (lásd T&Sz 58,28-29). 
Vannak időszakok, amikor a mások segítségére van szükségünk, például 
amikor betegek vagyunk, valamelyik gyerekünk rosszat tett, vagy amikor 
szomorúak vagyunk. 
Volt egyszer egy földműves, aki mikor látta, hogy nagyon kezdett esni az 
eső, a csűrbe akarta vinni a szénáját. Ha a széna megázik, tönkremegy. 
Gyors segítségre volt szüksége, és ezért megkérte erre a szomszédait, 
akik szívesen segítettek neki. Igy, a szomszédok segítségével meg tudta 
menteni a szénáját. 
Ha szükségünk van valamire és mi már mindent megtettünk azért, hogy 
azt elérjük és még sem sikerült, akkor a mások segítségét kell kérnünk. 
Mit kell tennünk amikor látjuk, hogy valakinek segítségre van szüksége, vagy amikor saját 
magunknak vannak gondjaink? 

A papságkvórumok munkája 
A papságkvórumoknak az a munkájuk, hogy segítsen megtanítani ne-
künk, hogy a papság keretén belül mi a dolgunk és hogyan kell azt elvé-
geznünk. A papságkvórumok segítenek abban, hogy megtanuljuk, ho-
gyan szolgálhatjuk felebarátainkat és az egyházat még jobban. Mikor 
már mindent megtanultunk és megtettünk, amire Mennyei Atyánk a pap-
ságkvórumokon keresztül tanít meg bennünket, akkor készek leszünk 
örökké vele élni. Isten mindenét nekünk adja, amije csak van. 
Valamely papságkvórum az olyan férfiak csoportja, akiknek azonos pap-
sági tisztségük van. Minden papságbirtokos egy papságkvórumhoz tar-
tozik. Az olyan egyházi egységekben, ahol kevés papságbirtokos van, 
tisztségüktől függetlenül egy csoportba szervezik őket. 

21 

4. Lecke 



Az olyan egyházi egységekben, ahol több a papságbirtokos, ott különbö-
ző: a diakónusok, tanítók, papok, elderek és főpapok kvórumaiba szerve-
zik őket. Minden kvórumnak van egy elnöke és két tanácsosa, kivéve a 
papok kvórumát. A papok kvóruma felett a püspök elnököl, és két pap 
segíti a munkáját. A főpapok kvórumát a szték szintjén szervezik, és a 
sztékelnökség vezeti. Egyházközségi szinten egy csoportvezető és két 
segédje irányítja őket. 
A kvórumtagoknak minden héten van kvórum—vagy csoportgyűlésük. 
Ezeken a gyűléseken a kvórumtagok megtanulják, hogy mik a papsági 
kötelességeik. Egymás tapasztalataiból is tanulnak. Feladatokat oszta-
nak ki és az evangéliumot tanítják. 
Mennyei Atyánk azt mondta a szentírásokban, hogy meg kell tanulnunk, 
hogy mik a papsági kötelességeink, és azokat szorgalmasan kell gyako-
rolnunk. Ha ezt nem tesszük, akkor nem leszünk érdemesek az áldások-
ra (lásd T&Sz 107,99-100). 
A kvórumelnökök és a csoportvezetők felelősek azért, hogy segítsenek a 
papságbirtokosoknak megtanulni, hogy mik a kötelességeik. Minden 
papságbirtokosnak lehetőséget kell nyújtani arra, hogy megtanulhassa, 
hogyan teljesítheti kötelességeit, Ha már megismertük a kötelességein-
ket, akkor azokat szorgalmasan teljesítenünk is kell. A papságnak csak 
akkor van értéke számunkra, ha elfogadjuk a mások segítésére szolgáló 
feladatokat, és teljesítjük is azokat. Ennek megfelelően jobban megértjük 
majd Jézus Krisztus evangéliumát, aszerint fogunk élni, és hitünk meg-
erősödik benne. 
Milyen kötelességei vannak a papságnak? 

Hogyan működnek a papságkvórumok? 
A papságkvórum tagjai mindazt megtanulják az evangéliumról, amit 
Mennyei Atyánk prófétái által kinyilatkoztat nekünk. Néhány ilyen fontos 
dolog: 
1. Éljünk becsületesen. 
2. Dolgozzunk együtt. 
3. Segítsünk mindenkit, aki rászorul. 
4. Legyünk barátja mindenkinek. 

ÉLJÜNK BECSÜLETESEN 
Isten azt mondta, hogy hatalmát csak becsületes úton lehet gyakorolni 
(lásd T&Sz 121,36). Mikor a kvórumtagok az evangélium parancsolatai-
nak engedelmeskednek, akkor a kvórum erős. Minél jobban engedel-
meskedünk az evangélium tanításainak, annál jobban irányít bennünket 
Mennyei Atyánk. 
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DOLGOZZUNK EGYÜTT 
David 0. McKay, az Egyház egyik korábbi elnöke azt mondta, hogy a 
kvórumtagoknak össze kell fogni. Mikor egység van közöttük, akkor sok-
féleképpen tudják egymást segíteni. A kvórumon belüli egység segíti a 
kvórumtagokat, hogy jobban megértsék a papsági szervezet lényegét az 
Egyházban. 

SEGÍTSÜNK MINDENKIT, AKI RÁSZORUL 
Harold B. Lee, az Egyház egy korábbi elnöke azt mondta, hogy Mennyei 
Atyánk minden papságkvórumnak elrendelte, hogy segítsenek a rászoru-
lóknak megtanítani, hogy hogyan tartsák el magukat és családjukat. 

LEGYÜNK BARÁTJA MINDENKINEK 
Stephen L. Richards, az Egyház Legfelsőbb Elnökségének egyik korábbi 
tanácsosa elmondta, hogy az Egyház kezdeti időszakában a papságkvó-
rum tagjai nagyon segítőkészek voltak. Szükségük volt egymás segítsé-
gére. A kvórumtagok gondját viselték azoknak a családoknak, amelyek 
családfőjét misszióra hívták el. Segítettek a bánat és nehézségek idején. 
A férfiak még életüket is feláldozták egymásért. 
Majd Richards elder úgy folytatta, hogy a fizikai szenvedés veszélye ma 
kisebb, mint régen. Azonban ma más veszélyek fenyegetnek bennünket, 
amelyek rosszabbak lehetnek, mint amik a múltban voltak. Szükségünk 
van-e barátokra, mikor bajban vagyunk? Természetes, hogy szükségünk 
van barátokra! 
Jó érzés tudni, hogy amikor segítségre van szükségünk, akkor a kvórum-
tagok összefognak és segítenek. 
Boyd K. Packer elder, a Tizenkét Apostol Tanácsának egyik tagja azt 
mondta, hogy ha a papságkvórum valamelyik tagja inaktív lesz, még nem 
jelenti azt, hogy többé nem tagja a kvórumnak. Lehet, hogy nem jön el a 
gyűlésekre, de a kvórumnak nem szabad megfeledkezni róla. A kvórum-
nak mindig segítenie kell tagjait. Ha nem segítünk egy kvórumtagot, ak-
kor papságának jogát tagadjuk meg tőle. 

Minden egyháztagra szükség van, hogy egymást erősítsék a parancsola-
tok betartásában, és így tökéletesedjenek (lásd T&Sz 84,110). Az Egyház 
a világ legtökéletesebb szervezete. A papságkvórumok nagyon fontosak 
az Egyházban. Ha csak lehetséges, minden kvórumtagot segítenünk kell. 
Boyd K. Packer elder azt mondta, hogy ha a papságkvórum úgy műkö-
dik, ahogy kell, akkor szinte lehetetlen, hogy tagjai valaminek is a hiányá-
ban lennének. 

Ha minden kvórumtag megteszi a magáét, akkor a kvórum is úgy műkö-
dik, ahogy kell. Például, ha családlátogatóként szolgálunk, akkor a kvó-
rum elnökét segítjük abban, hogy mindegyik családot segíthesse. Ha se-
gítségre van szükség, akkor a vezető felkérhet egy vagy több kvórumta-
got, hogy segítsenek. 

23 



Ha egy család segítségre szorul, akkor először a családnak és a roko-
noknak kell segíteniük őket. Azután a kvórumnak. Ez az egyik oka annak, 
hogy a családlátogatónak ismernie kell azoknak a családoknak a helyze-
tét, akiket segít. A családlátogatónak késznek kell lennie a segítségnyúj-
tásra úgy, ahogy azt a kvórum vezetői megkívánják tőle. 
Milyen módon segíthetnek a kvórum tagjai egymáson? 

Kinek kell először segítenie a bajban levő családon? 

Milyen fontos feladatai vannak a kvórumnak? 

Vegyük ki részünket a papságkvórum munkájából! 
Mennyei Atyánk azt mondta, hogy mindenben erősítenünk kell egymást, 
akár beszédet mondunk, akár imádkozunk, akár valami jót cselekszünk 
(lásd T&Sz 108,7). J. Reuben Clark, a Legfelsőbb Elnökség egyik korábbi 
tanácsosa azt mondta, hogy a kvórum olyan erős, amilyen a tagok egy-
más iránti szeretete. Clark elnök még azt is mondta, hogy a kvórumta-
goknak segíteni kell egymást olyan dolgokban, mint például a házépítés, 
egy kis üzlet beindítása vagy szerszámok vásárlása, hogy segítsük a 
kvórumtagot a szakmájában. Ha például gazdálkodó, segíthetünk a vető-
mag beszerzésében, vagy a magok elültetésében. Akkor is segíthetünk a 
kvórumtagnak, ha szüksége van ruházat, élelem vagy ház megvásárlásá-
ra. Segíthetünk neki, hogy egészségügyi ellátásban részesüljön, hogy 
gyermekei iskolába járhassanak és sok minden másban. 
Milyen lehetőségek vannak arra, hogy a kvórum segítse tagjait? 

A papságkvórum vezetőjének meg kell tanítani a kvórumtagokat arra, 
hogy hogyan használják a papságot, és hogyan segítsenek más kvórum-
tagoknak, ha szükségük van rá. Ez akkor lehetséges, ha minden kvórum-
tag kész a segítségnyújtásra. A kvórumvezetőknek ismerni kell a tagok 
szükségleteit, mert lehetetlen segíteni akkor, amikor nem tudjuk, hogy 
kinek mire van szüksége. 
Először mndenkinek magán kell megpróbálni segíteni, Azonban vannak 
olyan helyzetek, amikor erre képtelenek vagyunk, és ilyenkor nem sza-
bad szégyenkeznünk segítséget kérni. 
A következő történetet Les Goates testvér mesélte el. 

„Az 1918-as év a gyötrelmek éve volt. Az első világháborús események 
mellett több mint 14 millió ember halt meg influenzában. Abban az évben 
a tél korán érkezett, és a cukorrépa nagyrésze elpusztult, amelyből a 
család a megélhetését biztosította. Apám és bátyám, Franz megpróbál-
ták menteni a menthetőt a termésből. A munka nehéz volt és lassan ha-
ladt, mert nem voltak mezőgazdasági gépek és nem volt senki más, aki 
segíthetett volna, A másik bátyám és én a hadseregben szolgáltunk, 
Egy este, amikor a család vacsorázott, a telefon csengett. Legidősebb 
bátyánk, George Albert volt, aki elmondta, hogy Charles bátyánk kilenc 
éves fia nagyon beteg lett és néhány óra múlva meg is halt. George 
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Albert arra kérte apámat, hogy menjen és hozza el a fiút, aki körülbelül 
90 kilométerre lakott tőlünk, hogy városunk temetőjében a családi sírhe-
lyen temethessük el. 
Apám akkor elment, hogy elhozza az unokáját. Mikor apám odaért, a fiú 
apját, Charles-ot is nagyon betegen találta, 
„Vidd a fiamat haza és temesd el a családi sírhelyen, és holnap gyere 
vissza értem is," mondta a szomorú apa. 
Apám hazahozta a fiút, Kenneth-et és egy koporsót készített számára. 
Anyám és nővéreim pedig kibélelték azt. Azután apám és két szomszé-
dunk elmentek, hogy megássák a sírt. Olyan sokan haltak meg abban az 
időben, hogy a családoknak maguknak kellett megásni a sírokat. Csak 
egy rövid temetés volt lehetséges. Éppen akkor tértek vissza a temető-
ből, amikor a telefon ismét csengett. Megint George Albert volt, és meg-
mondta apámnak, hogy Charles is meghalt. Két lánya, a hétéves Vesta 
és az ötéves Elaine is nagyon betegek voltak. Két másik kisgyermeknek, 
a négyéves Raeldon-nak és a hároméves Pauline-nek is influenzája volt. 
Rokonaink rendesek voltak, koporsót szereztek Charlesnak és vasúton 
hazaküldték. Apám és Franz pedig hazahozták a vasútállomásról, 
Másnap ismét hívták apámat, ezúttal azért, hogy Vestát hozza haza. Mi-
kor odaérkezett, az anyát a kis Elaine ágya mellett látta térdelni. Juliett, 
az anya sírva imádkozott. 
Mielőtt apám Vestával hazaérkezett volna, ismét telefonáltak, hogy Elai-
ne is meghalt. így apám mégegyszer nekivágott az útnak, hogy egy hé-
ten belül családja negyedik tagját is hazahozza és eltemesse. 
Miután Elaine-t eltemettük a telefon nem csengett többé és másnap sem 
érkezett több szomorú halálhír. 
Reggeli után apám azt mondta Franznak: „Fiam, jobb ha most kime-
gyünk a földekre és megpróbáljuk betakarítani a cukorrépát, mielőtt még 
tönkremenne." 
Amint lovaskocsijukat a földekre kihajtották, a cukorrépával megrakott 
kocsik sorával találkoztak. Ezek szomszéd gazdálkodók voltak és a cu-
korgyár felé tartottak. Amint elhaladtak mellettük, intettek nekik és ezt 
mondták apámnak: „Hogy vagy, George?" „Sajnáljuk, ami veled történt, 
de ne félj George, sok barátod van!" 
Az utolsó kocsin Jasper Rolfe volt. Boldogan integetett és azt mondta: 
„Ez az utolsó kocsi cukorrépa, George. Nincs már több!" 
Apám Franzhoz fordult és azt mondta: „De jó lenne, ha mindez a cukor-
répa a miénk lenne." 
Mikor apám és Franz a gazdaság kapujához értek, Franz kinyitotta a ka-
put és kimentek a földekre. Franz megállította a kocsit, körülnézett a me-
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zőn, és azt látta, hogy egy szál cukorrépa sem volt a földben. Akkor 
visszaemlékezett arra, amit Jasper Rolfe előbb mondott: „Ez az utolsó 
kocsi cukorrépa, George. Nincs már több!" 
Apám akkor leszállt a szekérről, kezébe vett egy maroknyi földet, amelyet 
annyira szeretett, meg egy cukorrépaszárat és néhány pillanatig elnéze-
gette azokat. Azután leült egy halom cukorrépaszárra. Szerettei közül 
négyet hozott haza eltemetni hat nap leforgása alatt. Elkészítette a ko-
porsókat, megásta a sírokat és még a temetési ruhák elkészítésében is 
segített. Ez az ember, aki e szomorú események közepette sem hagyta 
el magát, most ott ült és olyan keservesen sírt, mint egy kisgyermek. 
Azután felállt, megtörölte a szemeit, felnézett az égre és azt mondta: 
„Köszönetet mondok neked, Mennyei Atyám, egyházközségünk elderei-
ért." 

Befejezés 
A papságkvórumokat azért szervezték meg, hogy Mennyei Atyánk mun-
káját végezzék a földön. A papságbirtokosoknak teljesíteni kell köteles-
ségeiket úgy, ahogy azt megkívánják tőlük. 
Joseph Fielding Smith, az Egyház egyik korábbi elnöke azt mondta, hogy 
a papság munkája soha nem volt fontosabb mint napjainkban. Soha sem 
volt fontosabb, hogy Mennyei Atyánkat szolgáljuk és parancsolatait be-
tartsuk, mint most. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Szívesen végezzük el a ránk bízott feladatokat. 
3. Tudjuk meg, milyen szükségletei vannak a kvórum egyes tagjainak és 

próbáljunk meg segíteni nekik. 
4. Amikor már mindent megtettünk, hogy problémánkat családunk és ro-

konaink segítségével rendezzük, de még sem sikerült, csak akkor ke-
ressük fel a papságvezetőt segítségért. 

Javaslatok mások tanítására 

1. Olvassuk el az 1., 2. és 3. leckéket ebben a kézikönyvben. 
2. Olvassuk el T&Sz 107,21-26.58-66.85-100. 
3. Kérjünk fel egy vagy több tagot a hallgatók közül, hogy olvassák fel az idevonatkozó 

szentírásokat. 
4. Kérjünk fel valakit, hogy tartsa meg a lecke egy részét. 
5. Táblát és krétát is használhatunk, ha van rá lehetőség. 
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A diakónus 
feladatai 

5. Lecke 

Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy mik a diakónus feladatai. Annak 
a megértésében is segíteni fog, hogy milyen áldásokban részesül a dia-
kónus, ha jól teljesíti feladatait. 

Bevezetés 
Victor L. Brown, amikor az Egyház elnöklő püspökeként szolgált, azt 
mondta, hogy mindannyian Mennyei Atyánk gyermekei vagyunk, de a 
papságbirtokosoknak még több az elhivatottságuk. Fel vannak hatal-
mazva arra, hogy Isten munkáját végezzék. Brown püspök azt mondta, 
hogy a Mennyei Atyánktól való elhivatottság még nem tesz bennünket 
jobbá a többi embereknél, viszont ez a felhatalmazás felelőssé tesz ben-
nünket, hogy becsületesen éljünk. Ilyen viszonylatban különbözünk a 
többi emberektől. 
Brown püspök még azt mondta, hogy mivel a papságot birtokoljuk, töb-
bet várnak el tőlünk mint azoktól, akik nem rendelkeznek vele. 

A diakónus feladatai áldásokkal járnak 
Mennyei Atyánk a diakónusoknak fontos feladatokat adott. Mikor a diakó-
nus jól végzi munkáját, akkor Jézus kedve szerint cselekszik és engedel-
meskedik Mennyei Atyánknak. Úgy használja a papságot, ahogy azt Is-
ten megköveteli. A diakónus minden cselekedetével Mennyei Atyánkat 
képviseli. 
A diakónus néhány feladata: Az úrvacsora kiosztása, az egyházi épületek 
és területek rendbentartása, a böjti felajánlások összegyűjtése, egyház-
vezetők üzeneteinek a közvetítése. A diakónusoknak szintén segíteni kell 
a jótékonysági tevékenységekben és munkát kell végezniük azok számá-
ra, akik nem tudnak dolgozni. 
Néha a diakónusok azt gondolhatják, hogy ezeknek a dolgoknak az el-
végzése nem fontos. Ez nem igaz. Mikor a diakónus kiosztja az úrvacso-
rát, akkor segít az egyháztagoknak abban, hogy alkalmuk legyen a meg-
keresztelésükkor kötött szövetséget megújítani. Mikor a diakónus az 
egyházi épületeket és területeket rendben tartja, akkor segít az istentisz-
teleti helyeket mindenki számára kellemessé tenni és hogy így Mennyei 
Atyánknak is jobban tetszen minden. Ha a diakónus a családlátogatás-
ban segít, akkor a püspök üzenetét segíti az egyháztagoknak átadni. 
Mikor a diakónus a böjti felajánlásokat gyűjti be, akkor megtanulja ho-
gyan segítsen másokon és megérti, hogy Isten elvárja tőlünk, hogy fel-
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ajánlásainkból segítsünk a szegényeken. Ezen dolgok végrehajtásakor a 
diakónus Isten képviselője (lásd T&Sz 64,29). írjuk fel a táblára, vagy egy 
darab papírra, hogy mindenki jól lássa: „Őrködjetek az Egyház felett" és 
„Osszátok ki az úrvacsorát". 
A következő történet azt mutatja, hogy milyen fontos egy diakónusnak a 
feladatait teljesíteni. Ez az esemény még évekkel ezelőtt történt, amikor 
az egyháztagok ételt, ruhaneműt és tüzelőt adtak böjti felajánlásul, hogy 
a szükségben levőkön segítsenek. 
„Mikor diakónus voltam, megbízást kaptam Reid testvértől, hogy gyűjt-
sem be a böjti felajánlásokat. Gyülekezetünk rámbízott családjait kellett 
felkeresnem. íly módon minden családnak megvolt a lehetősége arra, 
hogy valamit adhasson a szegényeknek. Volt, aki fát vagy szenet adott. 
Volt, aki lisztet. Mások egy csupor cukrot, megint mások ruhákat adtak. 
Sokan azt adtak, amit éppen akkor meg tudtak osztani másokkal. 
Az egyik szombaton, amikor pedig tudtam, hogy aznap a böjti felajánlá-
sokat kell begyűjtenem, úgy döntöttem, hogy inkább focizni megyek. 
Másnap aztán korán reggel Reid testvér eljött hozzánk. Mikor megláttam, 
eszembe jutott, hogy előző nap nem végeztem el a feladatomat. Megkér-
dezte tőlem, »Willand, beszélhetnék veled egy pár percre?« 
Azután elmentünk az egyik kis házhoz. Kopogott az ajtón és egy kis 
asszonyság nyitott ajtót: »Reid testvér, nem kaptuk meg az élelmet teg-
nap és nincs semmi ennivaló a házban!« 
Reid testvér azt mondta »Sajnálom testvérem, de biztos vagyok benne, 
hogy még a mai nap találni fogunk valamit nektek.« 
Elmentünk egy másik házhoz is. Miután az ajtón kopogtunk, egy hang 
bentről behívott minket. Bementünk és egy nagyon öreg embert és a fe-
leségét találtuk ágyban fekve. A férfi azt mondta: »Reid testvér, nincs 
szenünk, és így ágyban kellett maradnunk, hogy melegen maradjunk.« 
Azután egy másik házba mentünk, ahol egy anya üdvözölt bennünket, 
akit kisgyermekei vettek körül. A csecsemő és a többi kisgyermek is 
mind sírtak. 
Ebből nekem elég volt! 
Majdnem elsírtam magam, mert rádöbbentem, hogy nem teljesítettem a 
feladatomat. De azok az emberek még kora délután megkapták az élel-
müket és a szenüket. Nekem pedig egy alapos leckében volt részem," 
A böjti felajánlások begyűjtése csak egyik módja annak, hogy segítsünk 
az egyháztagokon. Egy másik módja lehet a segítségnek például az, 
hogy segítünk egy özvegyasszonynak a palántázásban, a locsolásban 
vagy a kert kigyomlálásában. Ha eljön a betakarítás ideje, segíthetünk 
neki a termés betakarításában és raktározásában. íly módon a diakónu-
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sok segítenek az egyháztagok fizikai szükségleteinek a kielégítésében. 
Vigyáznak az egyháztagokra. 
Mutassuk meg az 5-a képet. „A diakónus egyik kötelessége, hogy begyűjtse a böjti fel-
ajánlásokat," és az 5-b képet. „A papsági testület egy jótékonysági akcióban vesz részt." 

Az Egyházra való felügyelet azt is jelenti, hogy segítsük az egyháztago-
kat, hogy betartsák Mennyei Atyánk parancsolatait, 
Mennyei Atyánk azt mondta, hogy a diakónusnak az a feladata, hogy ta-
nítsa és elhívja az embereket, hogy térjenek meg Jézushoz (lásd T&Sz 
20, 58-59). Ennek az egyik módja az, hogy beszédet mondjanak, ha arra 
felkérik őket. A diakónusnak imádkozni kell, mielőtt elkészíti a beszédét. 
Akkor a Szentlélek irányítani fogja abban, hogy mit mondjon és az egy-
háztagok is meggyőződhetnek szavai igazáról. A diakónusoknak fel kell 
szólítani az egyháztagokat, hogy látogassák az egyházi gyűléseket. 
Az egyik legszentebb része a diakónusi segítségnyújtásnak az, amikor 
kiosztják az úrvacsorát. Az úrvacsoravételekor az egyháztagok és a dia-
kónusok is megemlékeznek azokról az Ígéretekről, amelyeket akkor tet-
tek, mikor megkeresztelkedtek. Az ígéretek egyike az, hogy betartják Is-
ten minden parancsolatát. Amikor a diakónus kiosztja az úrvacsorát, ak-
kor azt Mennyei Atyánknak a nevében teszi, ezért tisztelettel kell visel-
kednie és rendesen kell felöltözve lennie, 

Victor L. Brown elder azt mondta, hogy emlékszik, milyen megtisztelte-
tésnek vette, amikor diakónus korában kiosztotta az úrvacsorát és maga 
is vett belőle, Emlékszik, hogy szülei jól megtanították arra, hogy kezei 
és gondolatai tiszták legyenek, és így érdemes legyen a szertartás el-
végzésében segédkezni. 
Mennyei Atyánk azt mondta, hogy segítenünk kell egymást, hogy a pa-
nancsolatok szerint éljünk (lásd T&Sz 107,85). Mikor egy diakónus ren-
desen felöltözve, tiszta kézzel és tiszta gondolatokkal kiosztja az úrva-
csorát, akkor teljesíti feladatát és Isten kedve szerint cselekszik. így más 
egyháztagok őt látván, maguk is rendesen akarják majd teljesíteni fel-
adataikat, 
Mutassuk meg az 5-a képet. „A diakónus egyik kötelessége, hogy begyűjtse a böjti 
felajánlásokat." 

Milyen dolgokat kell a diakónusnak elvégezni, hogy teljesítse kötelessé-
gét? írjuk fel a válaszokat a táblára. 

Hogyan ismerhetik meg a diakónusok feladataikat? 
A diakónusok többféleképpen is megismerhetik feladataikat. Az egyik 
módja az, hogy tanulmányozzák a szentírásokat, azután imádkozzanak 
Mennyei Atyánkhoz, hogy megértsék azokat. Minden diakónusnak ki kell 
jelölnie egy időpontot, amikor a szentírásokat egyedül tanulmányozza. 
Egy másik módja, hogy a diakónusok megismerjék kötelességeiket az, 
hogy megbeszélik szüleikkel, idősebb testvéreikkel vagy rokonaikkal. A 
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diakónusok az egyházvezetőktől is megtanulhatják kötelességeiket a pap-
sági gyűlések és személyes beszélgetések alkalmával. 
A diakónusok minden kvórumának van egy elnöke és két tanácsosa. 
Mennyei Atyánk azt mondta, hogy a diakónusok kvórumának elnöke elnö-
köljön a kvórum felett, és tanítsa meg a kvórumtagoknak a feladataikat (lásd 
T&Sz 107,85). A diakónusok kvórumelnöksége segítséget kaphat a papsági 
tanácsadótól és a püspökség vagy a gyülekezeti elnökség egyik tagjától. 
Ahol nincs Ároni Papsági kvórum, ott a püspökség vagy a gyülekezeti el-
nökség elnököl az Ároni Papság felett, és ők látják el a kvórumelnök felada-
tait. 
A diakónusok úgy tanulják meg feladataikat a legjobban, ha gyakorolják 
azokat. Amikor a diakónusok gyakorolják feladataikat, akkor jobban megér-
tik azokat, és az Mennyei Atyánknak is tetszik. Ahogy Mennyei Atyánk aka-
ratát végrehajtják, ő irányítani fogja őket a Szentlélek hatalma által. A diakó-
nusnak olyan becsületes életet kell élnie, hogy a Szentlélek segítő jelenlétét 
mindig maga mellet tudhassa. 
Mutassuk meg az 5-c képet. „Az úrvacsora kiosztása szent feladat." 

Milyen módon tanulhatják meg a diakónusok feladataikat? 

Hogyan segíti a diakónusok kvóruma a diakónusokat? 
Mint kvórumtagok, a diakónusok minden héten összejönnek. Ezeken a kvó-
rumi gyűléseken a kvórumtagoknak baráti viszonyban kell lenni egymással. 
Segíteniük kell egymást abban, hogy megtanulják, hogy mik a feladataik és 
megtervezzék az összejöveteleiket. A tervezett összejöveteleknek lehetősé-
get kell adni arra, hogy együtt dolgozzanak és egymást szolgálják. Ennek 
egyik módja például az, hogy a Templomban a halottak helyett és értük 
történő megkeresztelésben együtt résztvesznek. 
A másik módja az, hogy meglátogassák azokat a fiúkat, akik a kvórum tag-
jai, de nem járnak az egyházi gyűlésekre. Kvórumtagokként együtt tanulmá-
nyozhatják a szentirásokat és elkezdhetik felkészülésüket missziós szolgála-
tukra. Kvórumtagokként együtt dolgozhatnak jótékonysági akciókban. Ha a 
diakónusok mindezeket megteszik, akkor Mennyei Atyánk földi munkájának 
a végrehajtásában segédkeznek. 
A diakónust elhívhatják, hogy mint kvórumelnök (lásd T&Sz 107,60-62.85), 
kvórumtanácsos vagy kvórumtitkár szolgáljon. Ez lehetőséget ad neki arra, 
hogy vezetői képességeit kifejlessze. 
A kvórumelnöknek az a feladata, hogy a többi diakónust megtanítsa felada-
taikra, és tanácsosaival együtt segítsen minden kvórumtagnak, hogy az 
evangélium tanításai szerint éljenek. 
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5-c Az úrvacsora kiosztása szent feladat. 









A diakónusok kvórumelnöksége a kvórum tanácsadójától kapja a kikép-
zést, Ez a tanácsadó tanítja az evangéliumi leckét a kvórumi gyűléseken. 
Ki elnököl a diakónusi kvórum felett? 

Mik az elnök feladatai? 

Az alábbi történet azt mutatja, hogyan segíthetnek a kvórumtagok egy-
máson. 
Volt egy diakónus a kvórumban, aki soha nem jött el a papsági gyűlésre, 
sem más egyházi gyűlésekre. Helyette otthon maradt, és a ház körül fog-
lalatoskodott. Gondolt ugyan arra, hogy elmenjen a papsági gyűlésre, de 
úgy érezte, hogy nem volt ott egy közeli barátja sem. Mellesleg, senki 
sem hívta a papsági gyűlésre, és úgy gondolta, hogy különösebben sen-
kinek sem hiányzik. Az egyik vasárnap, amint otthon dolgozott, a diakó-
nusok kvórumelnöksége ellátogatott otthonába, és megkérdezték, hogy 
eljönne-e a papsági gyűlésre a következő vasárnap? Azt mondta, hogy 
nem. Válasza nem bátortalanította el az elnökséget. Tovább folytatták a 
látogatásokat és összebarátkoztak vele, 

Habár soha sem ment istentiszteletre, mikor diakónus volt, a kvórumel-
nökség szeretete és barátsága nagy hatással volt rá. A szeretetnek és a 
barátságnak ez az érzése később arra késztette, hogy visszatérjen az 
Egyházhoz, Ma az Egyház aktív tagja, és papsági feladatait is jól ellátja. 

Befejezés 
Mikor megtanuljuk, hogy mik a diakónusok feladatai és végrehajtjuk azo-
kat, akkor magunkon és másokon is segítünk. Ez azt jelenti, hogy segít-
jük az egyháztagokat, és készek vagyunk teljesíteni azt, amit elvárnak 
tőlünk (lásd T&Sz 84,111). 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Legalább egyszer végezzük el a feladatot, amelyet a „Hogyan segít-

sen a diakónusok kvóruma a diakónusokon" tanácsol. 
3. Gyűjtsük be a böjti felájánlásokat, ha arra kérnek minket. 
4. Legyünk tisztelettudóak az úrvacsorai gyűléseken, 
5. Amikor az úrvacsorát kiosztjuk, emlékezzünk rá, hogy Jézust képvisel-

jük, Úgy öltözködjünk és viselkedjünk, ahogy Jézus szeretné, hogy öl-
tözdödjünk és viselkedjünk. 

Egyéb szentírások 
1Tim 3,8-10 (A diakónusok jellemzői.) 
T&Sz 84,30-32 (A diakónus tisztsége az Ároni Papságban.) 
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1. Lecke 

Javaslatok mások tanítására 

1. Olvassuk el az 1. és a 4. leckét ebben a kézikönyvben. 

2. Olvassuk el a T&Sz 20,38-60 és T&Sz 107. 

3. írjuk fel a táblára, vagy egy darab papírra, amit mindenki jól láthat: 

A diakónus feladatai 

1. Az Egyház feletti őrködés 

2. Az úrvacsora kiosztása. 

3. Az egyházi épületek és területek rendbentartása 

4. A böjti felajánlások begyűjtése 

5. Az egyházvezetők üzeneteinek a közvetítése 

Hogyan teljesítsük a feladatokat? 

1. Tanítsuk az evangéliumot szavakkal és tettekkel 

2. Hívjuk az egyháztagokat egyházi gyűlésekre. 

3. Segítsük az egyháztagok anyagi szükségleteinek kielégítését: 

A. Gyűjtsük be a böjti felajánlásokat 

B. Vegyünk részt jótékonysági akciókban 

4. Fogadjuk el a felkérést az úrvacsora kiosztására 
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A tanító 
feladatai 

6. Lecke 

Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy mik a tanító feladatai. Segít megér-
tenünk azt, hogy milyen áldásokban részesül a tanító, ha jól végzi feladatát. 

Bevezetés 
Az Ároni Papság egyik tisztsége a tanító. A tanítók egyik fontos feladata az, 
hogy mindig segítsék az egyháztagokat. Az egyháztagok hitét úgy erősítik, 
ha a szentírásokban levő igazságokat tanítják nekik. Továbbá a tanítók buz-
díthatják az egyháztagokat, hogy helyes dolgokat cselekedjenek, hogy ne 
legyenek egymás iránt ellenséges érzelemmel, ne hazudjanak, és ne mond-
janak egymásról rosszat. 
A tanítók mindezen feladataikat jól végzik, ha mint családlátogatók jól dol-
goznak. Ha jól ismerik az egyes családokat, és segítenek nekik, akkor azok 
megbíznak bennük. így jól tudják őket tanítani, és segíthetnek abban, hogy 
Isten parancsolatai szerint éljenek, 

A tanító feladatai áldásokkal járnak 
A tanítóknak megvannak mindazok a feladataik, mint a diakónusoknak. A 
tanítóknak megvannak mindazok a felhatalmazásaik is, mint a diakónusok-
nak. A tanítók feladatai a következők: őrködjenek az egyháztagok felett, le-
gyenek együtt az egyháztagokkal és erősítsék őket; vigyázzanak arra, hogy 
az egyház tagjai ne kövessenek el bűnöket, ne sértsék meg egymást, ne 
hazudjanak, és ne beszéljenek egymás ellen. A tanítóknak arra is ügyelniük 
kell, hogy az egyháztagok gyakran látogassák a különböző összejöveteleket 
és teljesítsék kötelességeiket (lásd T&Sz 20,53-55.57.59). A tanító csak ak-
kor vezethet gyűlést, ha nincs jelen pap vagy elder. A tanítóknak nincs fel-
hatalmazásuk a keresztelésre, az úrvacsorai ima elmondására és a Szentlé-
lek adományozására (lásd T&Sz 20,56.58). 
Mik a tanítók feladatai? A válaszokat írjuk fel a táblára. 

Mikor a tanító jól végzi feladatait, akkor abban is segít, hogy az egyházta-
gok szeressék egymást és összetartsanak. Az egyháztagok az egymás kö-
zötti különbségeket jobban megismerik, megértik, és akkor jobban akarják 
egymást szolgálni. 

6-a A tanító fontos feladata, hogy jó családlátogató legyen. 
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Hogyan hajtsa végre a tanító a feladatát? 
A tanító jó példával szolgálhat mindenkinek. Legyen jó családlátogató, üd-
vözölje az egyháztagokat, mikor istentiszteletre jönnek, készítse elő az úrva-
csorát, segítsen otthon, és legyen a béke őre. 

1. SZOLGÁLJUNK JÓ PÉLDÁVAL MINDENKINEK 
Alma próféta, mikor fiával, Koriántonnal beszélt, azt mondta neki, hogy mivel 
nem tartja be Isten parancsolatait, ezért az emberek nem hisznek többé 
abban, amit Alma tanított nekik (lásd Alma 39,11). Koriántonhoz hasonlóan, 
amit az életünkben teszünk, az másokat is befolyásolhat, hogy a jót vagy a 
rosszat tegyék. Ezért fontos, hogy mindig jó példával járjunk elől. Ha az 
emberek azt látják, hogy jót cselekszünk, akkor hinni fognak abban, amit 
tanítunk nekik, és majd ők is a jót akarják cselekedni. 
2. LEGYÜNK JÓ CSALÁDLÁTOGATÓK 
Mutassuk meg a 6-a képet „A tanító fontos feladata, hogy jó családlátogató legyen." 

Az a tanító, aki úgy végzi a családlátogatást, ahogy azt az egyházvezetők 
elvárják tőle, akkor helyesen használja a papságot, és ezzel erősíti a rábí-
zott családok hitét. Mikor ezeket a családokat látogatja, emlékeznie kell a 
tanítónak arra, hogy joga van Mennyei Atyánk irányítását élvezni. Alázatos-
nak kell lennie, és imádkoznia kell, hogy ezt az irányítást elnyerje. Mennyei 
Atyánk azt mondta, hogy akit a papságba felszentelnek, azt azért szentelik 
fel, hogy a Lélek segítségével tanítson, amely Lelket az igazság tanítására 
adományoznak (lásd T&Sz 50,13-14). 
Hogyan tudhatja meg a tanító, hogy mit tanítson a családoknak? 
Egy családlátogató, aki Joseph Smith próféta családját tanította, a követke-
ző történetet mesélte el: 
„Azt gondoltam, hogy nem tudok családlátogató lenni Joseph Smith család-
jánál, és így nem akartam meglátogatni őket. De azért elmentem hozzájuk 
és bekopogtattam az ajtón. A próféta nyitott ajtót. Az ajtóban álltam és azt 
mondtam neki: »Joseph testvér, azért jöttem, hogy mint családlátogató 
meglátogassalak téged és a családodat.« 
A próféta azt mondta, »Williams testvér, gyere be. Örülök, hogy látlak! Ülj le 
arra a székre, és mindjárt hívom a családomat." 
A család nemsokára bejött a szobába és leültek. A próféta azután azt 
mondta: »Williams testvér, a családom és én készen vagyunk téged meg-
hallgatni. Bármit kérdezhetsz, amit csak akarsz.« 
Mikor idáig jutottunk, minden félelmem elmúlt. Nem remegtem többé és azt 
kérdeztem, »Joseph testvér, a vallási tanoknak megfelelően éled-e az éle-
ted?" 
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6-b Az a tanító, amelyik helyesen használja a papságot, 
segít a saját családja hitét is megerősíteni. 





Azt válaszolta, »lgen.« 
Akkor azt mondtam, »Te és a családod együtt imádkoztok-e?« 
Azt mondta, »lgen.« 
»Tanítod-e családodnak az evangélium törvényeit?" 
Azt válaszolta, »lgen, mindent megteszek érte.« 
»Megáldjátok-e az ételt mielőtt megeszitek?« 
Azt válaszolta, »lgen.« 
„Megteszel-e mindent azért, hogy családod minden tagjával harmoniku-
san élj?" 
Azt mondta, hogy arra törekszik. 
Akkor én megkérdeztem a próféta feleségét, Emmát, »A vallási tanoknak 
megfelelően éled-e az életéd? Megtanítod-e a gyermekeidet, hogy enge-
delmeskedjenek a szüleiknek? Tanítod-e nekik, hogyan imádkozzanak?« 
Emma testvér azt mondta, »lgen, mindent elkövetek azért, hogy ezeket 
megtegyem.« 
Aztán Joseph prófétához fordultam és azt mondtam, »Minden kérdést 
feltettem, amit egy tanítónak fel kell tenni. Ha van még valami mondani-
valód, boldogan meghallgatom.« 

Ő azt mondta »lsten áldjon, Williams testvér. Ha alázatos vagy és azt 
teszed, amit kell, lesz erőd, hogy mint tanító megoldhasd minden nehé-
zségedet.« 
Azután együtt imádkoztam a családdal és elmentem." 
Mikor a tanító, mint családlátogató a családdal együtt imádkozik, akkor 
erősítheti és bátoríthatja őket, hogy családi feladataikat teljesítsék. így 
segít nekik abban, hogy az evangélium szerint éljenek. 
Nagyon tapintatosan kell megtudnunk, hogy mik az általunk látogatott 
családnak a szükségletei. Akkor aztán azonnal tudatnunk kell azt az egy-
házi vezetőkkel. Bármit is tesz a családlátogató valamely családdal kap-
csolatban, azt mindig a család felnőtt tagjainak a tudomásával kell ten-
nie. A szülők felelősek a családjukért és ha bármit is teszünk a családdal 
kapcsolatban, az csak az ő beleegyezésükkel történhet. Csak akkor cse-
lekszünk helyesen, mikor a szülők irányításának megfelelően tanítunk. 
Mikor a tanító úgy végzi a családlátogatást, ahogy azt a kvórumvezetők 
neki tanították, akkor segíti az egyháztagokat abban, hogy szeretettel le-
gyenek egymás iránt és összetartsanak. Az alábbi történetet H. Bürke 
Peterson, az Egyház Elnöklő Püspökségének egyik korábbi tagja mesél-
te el, amely feleségéről és önmagáról szólt. 
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1. Lecke 

„Egy férfit és a fiát, aki tanító volt, felkértek, hogy legyenek a családláto-
gatóink. Tudtuk, hogy milyen kötelességtudó volt az apa, de a fiáról sem-
mit sem tudtunk. A fia ugyanolyan kötelességtudónak látszott, mint az 
apja. Első látogatásuk alkalmával megfigyeltem a fiatalember minden 
mozdulatát. Habár csendes fiatalember volt, minden, amit tett és mon-
dott azt bizonyította, hogy megbecsülte a papságát, 
Beszélgetésünk folyamán megtudták, hogy egy évvel azelőtt egy kis-
gyermekünk meghalt és egy másik gyermek születését vártuk. Attól a 
perctől kezdve életünk fontos részévé váltak. Imádkoztak értünk és báto-
rítottak bennünket. Az első látogatás végén felkértem a fiatalembert, 
hogy imádkozzon. Amint imádkozott, kérte Mennyei Atyánkat, hogy nyug-
tasson meg bennünket fiúnk elvesztése miatt és áldja meg a születendő 
gyermeket. Imádkozott, hogy a gyermek rendben megszülessen, és ve-
lem is minden rendben legyen. Feleségem és én elérzékenyültünk ezen 
az imán. A következő napokban és hetekben mindig érdeklődtek hogy 
mennek dolgaink, és ezt nem csak egyszer egy hónapban tették. 
Miután a gyermekünk megszületett, a fiatalember apjával együtt ajándé-
kot hozott a kisbabának. Amint letérdeltünk imádkozni, a tanító megkö-
szönte Mennyei Atyánknak, hogy a kisbaba megszületett." 
Mit tehetünk azért, hogy jobb családlátogatók legyünk? 

3. ÜDVÖZÖLJÜK AZ EGYHÁZTAGOKAT 
A szeretet és az összefogás növelésének egyik módja az, hogy barátsá-
gosak legyünk az emberekhez és üdvözöljük őket. Az emberek szeretik, 
ha üdvözlik őket és ha tudják, hogy valaki törődik velük. Az Egyházban íly 
módon segédkezve a tanítóknak lehetőségük van arra, hogy megmutas-
sák, hogy törődnek az emberekkel és szeretik őket. 

4. AZ ÚRVACSORA ELŐKÉSZÍTÉSE 
Jézus azt tanította, hogy az az igaz szolgálat, amikor nem várunk dicsé-
retet érte. Az úrvacsora előkészítése jó példája ennek. Lehet, hogy a ta-
nítót soha nem fogják megdicsérni az úrvacsora előkészítéséért, de 
Mennyei Atyánk elégedett lesz vele, mert hithűen végzi a feladatát, 
Szükséges-e, hogy a tanító testileg és lelkileg tiszta legyen az úrvacsora előkészítéséhez? 
Miért? 

5. SEGÍTSÜNK AZ EMBEREKEN 
Ha a tanító segédkezik a ház vagy az udvar rendbentartásában vagy 
más dologban, akkor az azt mutatja, hogy törődik a családdal. Abban is 
segíthet, hogy a család méginkább az evangélium tanításai szerint éljen. 
Mutassuk meg a 6-b képet. „Az a tanító, amelyik helyesen használja a papságot, segít a 
saját családja hitét is megerősíteni." 
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Ez a történet egy olyan emberről szól, aki megkapta a papságot, de to-
vábbra is dohányzott. Ez az ember nem a Templomban kötött házassá-
got. Feleségének és neki volt egy tízenéves fiúk. Ezt a fiút annyira érde-
kelte a templomi házasságról szóló lecke, amelyet a papsági gyűlésen 
hallott, hogy elbeszélgetett apjával a templomi házasságkötésről. Elme-
sélte apjának, hogy hogyan lehet örökké együtt a családjuk. A beszélge-
tés hatására az apa változtatott életmódján. Az apa arra gondolt, hogy 
mennyire szereti a fiát és hogy örökké vele akar lenni. Később a családot 
a Templomban egyesítették a földi és az örökkévaló életre. Mindez azért 
történhetett meg, mert a fiú, aki tanító volt, azt akarta, hogy családjában 
a szeretet és az egyetértés mindörökké uralkodjon. 

6, LEGYÜNK A BÉKE ŐREI 
A béke őre mindig a jó tulajdonságokat keresi az emberekben. Amikor a 
tanító a jó tulajdonságokat keresi bennük, akkor ezek az emberek úgy 
érzik, hogy szeretik őket és szükség van rájuk. Többé nem akarnak majd 
rosszat mondani vagy gondolni egymásról. Ez békét hoz az életükbe és 
igaz boldogsággal tölti el a tanító szívét is. 

Befejezés 
A tanítók feladatai, hogy erősítsék az egyháztagok hitét, hogy elősegít-
sék az egyháztagok közötti szeretetet és együttműködést, hogy ők is el-
láthassák feladatukat. Lehet, hogy a tanító még fiatal és tapasztalatlan 
az egyházi ügyekben, de a papság erőt ad neki, hogy helyesen éljen, 
másokat szolgáljon, és helyes irányban befolyásoljon. Mennyei Atyánk 
azt mondta, hogy amikor ő valamilyen parancsolatot ad, akkor előkészíti 
számunkra az utat is, amelyen keresztül azt a parancsolatot teljesíthetjük 
(lásd 1 Nefi 3,7). 
Készítsünk terveket a hallgatósággal egy jótékonysági akcióra, amely elősegíti köztünk a 
szeretet és az összefogás ézésének a kifejlődését. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Próbáljuk megtudni, mik a szükségleteik az általunk látogatott csalá-

doknak. 
3. Készítsünk egy kis beszédet a ránk bízott családok számára. Imád-

kozhatunk előtte, hogy irányítást kapjunk, 
4. Látogassuk meg a ránk bízott családokat még a hónap elején. Vigyük 

magunkkal a társunkat. 
5. Mialatt a család otthonában vagyunk, imádkozzunk velük. 
6. A ránk bízott családoknak valamilyen segítségre lehet szükségük. Se-

gítsük őket. Mikor mi magunk nem tudjuk segíteni őket, kérjük meg 
kvórumvezetőinket, hogy ők segítsenek, vagy kérjenek meg valaki 
mást erre. 
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1. Lecke 

7. Ne felejtsünk el imádkozni a társunkkal együtt mielőtt meglátogatjuk a 
ránk bízott családokat. 

További szentírások 

Jákób 1,17-19 (Hogyan hajtják végre a tanítók kötelességeiket.) 

Javaslatok mások tanítására 
1. Olvassuk el a 4. leckét ebben a kézikönyvben. Szintén olvassuk el T&Sz 20,53-60. 
2. írjuk fel a táblára, vagy egy darab papírra, hogy mindenki jól láthassa az alábbiakat: 

A tanító feladatai 
1. Bármely diakónusi feladatnak az elvégzése. 
2. Az úrvacsora előkészítése. 
3. Felügyelet az egyháztagokra. 
4. Együttlét az egyháztagokkal és hitük erősítése. 
5. Felügyelet arra, hogy az egyház tagjai ne sértsék meg egymás érzelmeit. 
6. Segítségnyújtás az egyháztagoknak kötelességük teljesítésében. 

3. Kérjünk fel néhányat a hallgatók közül, hogy tartsák meg az lecke egy részét. 
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A pap 
feladatai 

7. Lecke 

Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy mik a pap feladatai. Azt is segít 
megérteni, milyen áldásokban részesül a pap, ha helyesen végzi felada-
tait. 

Bevezetés 
Mennyei Atyánk megparancsolta minden papságbirtokosnak, hogy lássa 
el azt a feladatot, amire elhívták (lásd T&Sz 84,109). Ez azt jelenti, hogy 
először meg kell ismernünk feladatainkat, utána pedig el kell végeznünk 
azokat. Papi feladataink végzésekor segítünk Isten birodalmának a felé-
pítésében, és felkészülünk arra, hogy elnyerjük a Melkizedeki Papságot. 
Amikor elnyerjük a Melkizedeki Papságot, akkor elhívhatnak bennünket 
misszióra, hogy Jézus Krisztus evangéliumát tanítsuk. Ahhoz, hogy jól 
szolgáljunk a misszión, arra érdemesnek kell lennünk, fel kell készülnünk 
rá, akarnunk kell a missziós szolgálatban való részvételt, és keményen 
kell dolgoznunk a szolgálat alatt. Ha jól végezzük papi feladatainkat, ak-
kor azzal felkészülünk a missziós szolgálatra. 

A papok feladatai áldásokkal járnak 
A papoknak megvannak mindazok a feladataik, mint a diakónusoknak és 
a tanítóknak. A papoknak megvan mindaz a felhatalmazásuk is, mint a 
tanítóknak és a diakónusoknak. A papok kötelességei a következők: Ta-
nítás, keresztelés, az úrvacsorai ima elmondása, az egyháztagok látoga-
tása, másoknak a papságba történő felszentelése (lásd T&Sz 20,46-48). 
Mik a pap kötelességei? A válaszokat írjuk fel a táblára. 

1. A TANÍTÁS 
A papok egyik feladata Jézus Krisztus evangéliumának a tanítása (lásd 
T&Sz 20,46). Ahhoz, hogy Jézus Krisztus evangéliumát taníthassa a pap, 
először magának kell azt megtanulnia. Mennyei Atyánk azt mondta, hogy 
nem szabad tanait addig tanítani, amíg azokat mi magunk meg nem is-
merjük. Isten azt mondta, hogy amikor tanait megtanultuk, akkor ő segí-
teni fog bennünket a Szentlélek által a mások tanításában. A Szentlélek 
majd azokat is segíti, akiket tanítunk, hogy megtudhassák, hogy amit ta-
nítunk az igaz (lásd T&Sz 11,21). 
A pap Isten tanait szüleitől, vagy a kvórumi gyűléseken, vagy a vasárnapi 
iskolában, vagy az istentiszteleteken tanulhatja meg. 
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Egy másik módja annak, hogy Mennyei Atyánk akaratát a pap megismer-
hesse az, hogy naponta tanulmányozza a szentírásokat. Azonban a 
szentírások mindennapi tanulmányozása még nem elég. 
A papnak imádkoznia is kell Mennyei Atyánkhoz naponta, hogy megért-
hesse a szentírásokat. Amint a pap tanul és imádkozik, Isten segít neki, 
hogy a szentírásokat jobban megérthesse. így a pap felkészül, hogy tel-
jesíthesse feladatát, ami Jézus Krisztus evangéliumának a tanítása. 
A pap akkor is tanít, amikor jó példával jár elől. Sokszor példamutatása 
másokat is segít, hogy Mennyei Atyánk panancsolatai szerint éljenek. 
Milyen lehetőségei vannak a papnak az evangélium tanítására? 

Mutassuk meg a 7-a képet, „Egy pap megkeresztel valakit." 

2. A KERESZTELÉS 
Alámerítéssel kell mindenkit megkeresztelni. A keresztelés a papok egyik 
feladata (lásd T&Sz 20,46). Mikor a pap a keresztelést végzi, egy olyan 
szertartást hajt végre, amely a megkeresztelt embernek biztosítja azt a 
jogot, hogy Isten országába tartozzon. Ezért olyan fontos és szent szer-
tartás a keresztelés. 
Mutassuk meg a 7-b képet „A papok szent feladata az úrvacsorai szentségek megáldása." 

3. AZ ÚRVACSORAI IMA ELMONDÁSA 
A pap szent kiváltsága, hogy megtörje a kenyeret és elmondja az úrva-
csorai imát. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, tisztának kell lennie és rende-
sen fel kell öltöznie. A szertartás elvégzésekor a pap Jézus Krisztust 
képviseli, mintha azt maga Jézus végezné. 

4. AZ EGYHÁZTAGOK LÁTOGATÁSA 
Mennyei Atyánk azt mondta, hogy a papoknak meg kell látogatni minden 
egyháztag otthonát, és fel kell kérnie a családokat, hogy imádkozzanak 
és tegyenek eleget minden családi feladatuknak (lásd T&Sz 20,47). A 
papnak erre akkor van lehetősége, amikor családlátogatásra megy. A 
családlátogatáskor a pap, a papságvezető irányításával, megismerheti a 
család szükségleteit. Taníthatja az evangéliumot a családnak és imád-
kozhat velük. Legyen barátságos a családhoz, és meghívhatja őket is-
tentiszteletre. Felajánlhatja segítségét a családnak, amiben csak arra 
szükségük van. Elkísérheti a családtagokat iskolai és társas összejöve-
telekre. 

5. MÁSOK FELSZENTELÉSE 
A papoknak megvan az a felhatalmazásuk, hogy másokat pappá, tanító-
vá és diakónussá szentelhetnek (lásd T&Sz 20,48), ha erre megfelelően 
felkérték őket. Ezt a felhatalmazást, hogy másoknak adományozhassák a 
papságot, Keresztelő János állította vissza a földre, amikor Joseph 
Smith-et és Oliver Cowdery-t az Ároni Papságba felszentelte (lásd 
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T&Sz 13). Isten egy angyalt küldött, hogy Keresztelő Jánosnak ugyanezt a 
papságot adományozza (lásd T&Sz 84,28). 
Ahhoz, hogy a pap érdemes legyen arra, hogy másokat a papságba fel-
szenteljen, be kell tartania Mennyei Atyánk minden parancsolatát. Ha min-
den panancsolatot betart, a Szentlélek irányítani fogja, hogy másokat is he-
lyesen szenteljen fel a papságba. Akiket felszentel, érezni fogják majd a 
Szentlélek jelenlétét. Amikor a pap helyesen gyakorolja a papságát, akkor 
áldást hoz az emberek életére (lásd a 3. leckét ebben a kézikönyvben). 
Mutassuk meg a 7-c képet „A misszionáriusok segítése kötelesség és kitüntetés." 

6. LEGYÜNK MISSZIONÁRIUSOK 
A pap másik feladata az, hogy segítse a hittérítő munkát. Mennyei Atyánk 
azt tanította Joseph Smithnek, hogy azoknak, akik az Ároni Papságot birto-
kolják, segíteniük kell az eldereknek, hogy előkészítsék számukra az érdek-
lődőkkel való találkozást (lásd T&Sz 84,107-108). Az egyik módja annak, 
hogy a pap hittérítő munkát végezzen az, hogy olyan családokat találjon a 
hivatásos misszionáriusoknak, akiket tanítani tudnak. A másik módja pedig 
az, hogy saját maga készüljön fel a misszionáriusi szolgálatra. 
A papoknak jó példát kell mutatniuk 

Wilford Woodruff, az Egyház egyik elnöke azt mondta, hogy a papnak joga 
van ahhoz, hogy Isten védelmét és irányítását ugyanúgy élvezze, mint egy 
apostol. Az nem fontos, hogy milyen papsági tisztsége van az illetőnek. Az 
a pap, aki Mennyei Atyánk minden parancsolatát betartja, védelemben és 
irányításban részesül. Woodruff elnök azt mondta, hogy élete során soha 
sem részesült nagyobb védelemben, mint mikor pap volt, összehasonlítva 
későbbi tisztségeivel, amikor apostol, hetvenes vagy elder volt. Woodruff 
elnök akkor volt misszión, amikor pap volt, és azt mondta, hogy Mennyei 
Atyánk a Szentlélek által megmutatta neki, hogy mint hittérítő mit tegyen. 
Victor L. Brown elmondta, hogy amikor az Egyház elnöklő püspöke volt, egy 
fiatalember a következőket írta neki: 
„Egyszer egy olyan egyházközségben voltam, ahol nagyon kevés Melkize-
deki Papsággal bíró férfi volt. Azonban az egyházközség tagjai a papok ré-
vén a legnagyobb lelki élményekben részesültek. Ezeket a papokat életük-
ben először kérték fel arra, hogy családlátogatók legyenek, és ne csak egy 
társasági látogatást tegyenek, hanem találják meg a módját annak, hogy az 
egyházközségbeli testvéreket az evangélium tanításai szerinti életre ösztö-
nözzék." 
7-b A papok szent feladata az úrvacsorai szentségek megáldása. 

Ez a fiatalember azt is elmondta, hogy régebben ismert négyet ezek közül a 
papok közül, és akkor azt gondolta felőlük, hogy nem valami 
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rendes fiatalemberek. Mindenkivel gorombán viselkedtek, különösen pe-
dig a tanítókkal. Amikor kempingezni mentek, akkor mindig csak bajt 
okoztak. Azonban eljött az idő^amikor szükség volt rájuk, és valami fon-
tos dologgal bízták meg őket. És a rájuk bízott feladatot nagyon jól elvé-
gezték. 
Mindennek a titka az volt, hogy a püspök arra kérte őket, hogy férfiak 
módjára viselkedjenek. Olyan férfiak módjára, akik még arra is érdeme-
sek, hogy angyalok látogassák meg őket, és úgy tegyenek, ahogy az 
angyalok tennének. Ezek pedig engedelmeskedtek a püspöknek. Felke-
resték az egyháztagokat a családlátogatások alkalmával, és segíteni és 
erősíteni kezdték a rászorultakat. Elkezdték teljesíteni minden papsági 
feladatukat. 
Ez megerősítette az egyházközség tagjait és a többi kvórumtagokat is, 
és így mindannyian összefogtak. 
Ezek a fiatalemberek, akik az Ároni Papságban voltak papok, egyszerűen 
teljesítették minden papsági feladatukat. Jó példával jártak elő mások-
nak. 
Kérdezzük meg a hallgatóságot, hogy milyen élményeik voltak, amikor papsági feladatai-
kat teljesítették. 

A papsági feladatok ellátása felkészít bennünket arra, hogy jó 
misszionáriusok legyünk 
Az Ároni Papság által felkészülünk arra, hogy elnyerjük a Melkizedeki 
Papságot, Papi feladatunkat ellátva, olyan tapasztalatokban lesz ré-
szünk, amiket misszionáriusként felhasználhatunk. Például az evangéliu-
mot tanítjuk, keresztelünk, egyháztagokat látogatunk és másokat 
felavatunk a papságba. Amikor ezeket a dolgokat végezzük, tapasztala-
tokat szerzünk és így jobban felkészülhetünk, hogy misszionáriusok le-
gyünk. Ilyen élmények által a Jézus Krisztus evangéliumába vetett saját 
hitünket is növelhetjük. Az evangéliumi hit nagyon fontos a hittérítőmun-
kában. 

Azt a papot, aki a parancsolatok szerint él, tízennyolc éves korában el-
derré lehet szentelni, és később lehetősége lesz arra, hogy misszionári-
usként szolgáljon. Mennyei Atyánk azt mondta, hogy ha valakit a papság 
bármely tisztségébe felszenteltek, de nem tartja be Isten minden paran-
csolatát, bármit is végez papsága használatával, azt Mennyei Átyánk 
nem fogadja el (lásd T&Sz 121,34-38). 
Wilford Woodruff elnök arról az időről beszélt, amikor életére Mennyei 
Atyánk vigyázott. Egy nap a Szentlélek arra ösztönözte Woodruff testvért, 
hogy figyelmeztessen valakit, aki már nem volt többé egyháztag. Ennek 
az embernek Hakeman atya volt a neve. Hakeman atya azt mondta, hogy 
Mormon Könyve az ördögtől származik. 
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Woodruff testvér azt mondta, hogy a Szentlélek háromszor is arra ösztö-
nözte, hogy beszéljen Hakeman atyával. A harmadik alkalommal aztán el 
is ment Hakeman atyához, és úgy tűnt neki, hogy Hakeman atya háza 
tele volt gonosz szellemekkel. Woodruff testvér érezte ezeket a gonosz 
szellemeket és nagyon aggódott. Beszélt Hakeman atyával, aztán távo-
zott. Hakeman atya pedig követte Woodruff testvért és meg akarta ölni. 
Mikor Hakeman atya elérte Woodruff testvért, mintha villám ütött volna 
belé, ott azon nyomban holtan esett össze. Woodruff testvér azt mondta, 
hogy ő akkor pap volt és Mennyei Atyánk védelmezte és mentette meg 
az életét. 

Ilyen élménye talán kevés papnak lesz. Azonban jó azt tudnunk, hogy 
Isten megvédelmezi azokat, akik őt hithűen szolgálják. 

Befezezés 
Spencer W. Kimball elnök elmondta, hogy a következő kérdést gyakran 
felteszik: Minden fiatalembernek kell misszióra menni? Kimball elnök azt 
felelte, hogy Mennyei Atyánk már megválaszolta ezt a kérdést: Igen, min-
den fiatalembernek kell misszióra menni. Az Egyház eldereinek el kell 
menniük minden nemzethez és a tengerek szigeteire, és Jézus Krisztus 
evangéliumát kell tanítaniuk. Először a nemzsidókhoz kell menniük, utána 
pedig a zsidókhoz (lásd T&Sz 188,8). 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Teljesítsük papi feladatainkat legalább egyszer egy héten. 
3. Találjuk meg a módját, hogyan erősítsük a kvórum, az egyházközség 

vagy a gyülekezet tagjainak a hitét. 
4. Tegyünk legalább két olyan dolgot, ami elősegíti, hogy elderré szentel-

hessenek bennünket és misszióra mehessünk. 

Javaslatok mások tanítására 

1. Olvassuk el T&Sz 20,46-49. 
2. írjuk fel a táblára vagy pedig egy darab papírra, hogy mindenki jól láthassa az alábbiakat: 

A pap feladata 
1. Hogy ellássa a diakónusok és a tanítók feladatát. 
2. Hogy Jézus evangéliumát tanítsa. 
3. Hogy kereszteljen. 
4. Hogy elmondja az úrvacsorai imát. 
5. Hogy meglátogassa az egyháztagokat. 
6. Hogy másokat az Ároni Papságba felszenteljen. 
7. Hogy hittérítő munkát végezzen. 

Felkérhetjük a hallgatóság tagjait, hogy tartsák meg a lecke egy részét, vagy olvassák fel a szentírásokat. 
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A püspökök és 
a gyülekezetelnökök 
feladatai 
Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy mik a püspökök és a gyüleke-
zetelnökök feladatai, és mit tehetünk mi, papságbirtokosok, hogy segít-
sük őket. 

Bevezetés 
Az egyház tagjait egyházközségekbe és gyülekezetekbe szervezték. Az 
egyházközség az Egyháznak egy olyan egysége, amelyben a teljes egy-
házi programokat és aktivitásokat rendezik. Az egyházközségben a püs-
pök az elnöklő tisztségviselő és ő felelős minden egyháztagért és tevé-
kenységükért. A szték több egyházközségből áll. 
A gyülekezet többnyire az Egyház kisebb egysége. Az egyházi progra-
mokat és aktivitásokat amennyire csak lehet, itt is elvégzik. Általában ez 
a missziónak egy része. A gyülekezetelnök az elnöklő tisztségviselő, és ő 
felelős minden egyháztagért és tevékenységükért. Számos gyülekezet 
van egy kerületben, és számos kerület van egy misszión belül. Egy szté-
ken belül is lehet néhány gyülekezet. 
A püspöknek két tanácsosa van. Őt és két tanácsosát a „püspökségnek" 
hívják. A gyülekezetelnöknek szintén két tanácsosa van. Ő és a két taná-
csosa alkotják a „gyülekezetelnökséget." A püspököknek és gyülekezet-
elnököknek papsági kulcsokat adományoznak, hogy segítsék őket mun-
kájuk ellátásában. Alázatosnak és hithűnek kell lenniük és mindenkivel 
igazságosan kell bánniuk, mikor munkájukat végzik (lásd Tit 1,7-9; 1Tim 
3,1-7). 
Hogyan hívják el és szentelik fel a püspököket és a 
gyülekezetelnököket? 
A püspököket és a gyülekezetelnököket a sztékelnökök és a misszióel-
nökök választják a Szentlélek ösztönző hatására. A sztékelnökök és a 
misszióelnökök a Legfelsőbb Elnökség és a Tizenkettő Tanácsa irányítá-
sa alatt hívják el és szentelik fel a püspököket és a gyülekezetelnököket 
(lásd T&Sz 68,14-15). 
Mielőtt a püspököt vagy a gyülekezetelnököt felszentelnék, a nevét az 
egyházközség vagy a gyülekezet tagjai elé terjesztik, ahol majd szolgálni 
fog, hogy az egyháztagok abba a pozícióba elfogadják és támogassák. 
Ez lehetőséget ad az egyháztagoknak arra, hogy az illetőt, akit elhívtak, 
elfogadják, vagy elutasítsák, Ez azért fontos, mert az egyháztagoknak 
mindenben egyet kell érteniük, és Mennyei Atyánk munkáját rendben és 
becsületesen kell végezniük. 
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Minden személyt, aki bármilyen pozícióban van az Egyházban, először el 
kell, hogy hívják azok, akiknek erre felhatalmazásuk van, és meg kell, 
hogy szavazzák azok az egyháztagok, akiket szolgálni fog. Azokat, akik 
másokat hívnak el, a Szentléleknek kell irányítani. Ez a módja annak, 
ahogy az Egyházban a dolgokat intézni kell, mondta Mennyei Atyánk. 
A püspök és a gyülekezetelnök feladatai 
A püspök a papsági vezetője egyházközsége minden tagjának. A papok 
kvórumának is ő az elnöke, A püspök feladata, hogy az egyházközség-
ben mindenkinek a gondját viselje szellemi vagy fizikai téren. Ez azt je-
lenti, hogy segít felügyelni arra, hogy mindenki betartsa Isten parancso-
latait, és mindenkinek legyen elég ennivalója, ruhája és lakása. A püspök 
kötelességeit az egyházközség más vezetőinek a segítségével végzi. 
A gyülekezetben a gyülekezetelnök a vezetője minden egyáztagnak. Ő a 
felelős minden egyháztag lelki és testi jólétéért. A püspökhöz hasonlóan 
a gyülekezetelnök segít minden egyháztagnak, hogy betartsa Mennyei 
Atyánk minden parancsolatát és ügyeljen arra, hogy mindenkinek legyen 
elég élelme, ruházata és lakása, A gyülekezetelnök mindezeket a dolgo-
kat a gyülekezetvezetők segítségével végzi. 
A püspökök és a gyülekezetelnökök kötelességei a következők: a tízed 
és a böjti felajánlások beszedése, tanácsadás az egyháztagoknak, az 
egyháztagok kiválasztása és meginterjúvolása, hogy az egyházközség-
ben vagy a gyülekezetben különböző pozíciókban szolgálhassanak, az 
egyháztagok meginterjúvolása mielőtt elnyernék a papságot, a templomi 
igazolványt vagy a patriárkális áldást, a misszióra készülő fiatalemberek 
meginterjúvolása, áldások adományozása, gyűlések vezetése, a család-
látogatási program irányítása az egyházközségen vagy gyülekezeten be-
lül. 
A püspök vagy a gyülekezetelnök felelős az Úrnak azért, hogy begyűjtse 
és helyesen használja fel a böjti felajánlásokat. A böjti felajánlások, 
amely élelemből vagy pénzfelajánlásokból áll, és amelyet az egyházta-
gok egy hónapban egyszer két egymást követő étkezés kihagyásából fe-
deznek, lehetőséget ad arra, hogy a nagyon szegényeken segítsenek 
{lásd T&Sz 84,112). 
Az alábbi történetet Thomas S. Monson elder, a Tizenkettő Tanácsának 
egyik tagja mesélte arról, hogy hogyan segített egy püspök egy szükség-
ben levő embert, 
Monson eldernek volt egy 60 éves barátja, akit egy fájdalmas betegség 
teljesen megnyomorított. A barátja egyedül élt. 
Egy nagyon hideg napon Monson elder elment a barátja házához. Sok 
időbe telt, mire a férfi kinyitotta az ajtót. Hideg volt a házban, kivéve a 
konyhát. A férfinak nem volt elég pénze, hogy a többi szobát is fűtse. A 
falakat be kellett volna festeni, a házat fel kellett volna újítani és a férfinak 
ételre is volt szüksége, mert a házban az élemiszerszekrények üresek 
voltak. 
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Rövidesen kapcsolatba léptek az illető püspökével és a szeretet munkája 
elkezdődött. Egy hónappal később ez az ember felhívta Monson eldert 
és megkérte, hogy ismét látogassa meg. Monson elder elment, hogy 
meglátogassa a barátját és igazán meglepődött azon, amit látott. A ház 
verandáját újjáépítették, Új ajtója volt a bejáratnak. A falakat befestették, 
a tetőzetet kicserélték, és az élelmiszerszekrényeket is feltöltötték éle-
lemmel. A ház nem volt többé hideg. Azután Monson eldernek a barátja 
egy gyönyörű szőttest mutatott neki, amelybe családi neve volt belesző-
ve. A nőegyleti testvérek készítették a szőttest és neki ajándékozták. 
Mielőtt Monson elder elhagyta volna a házat, azt is megtudta, hogy az 
egyházközségből egy fiatalember minden héten egyszer meleg vacsorát 
vitt ennek az embernek és az estét vele töltötte. Melegség vette át a 
hideg helyét. A meggyötört öregembert mintha kicserélték volna, de ami 
ennél is fontosabb, új remény és szeretet költözött otthonába. 

Beszéljük meg, hogyan segíthetünk a rászorultakon 
A püspöknek vagy a gyülekezeti elnöknek tudni kell, hogy mi igaz és mi 
nem. Meg kell értenie és tanítania kell, hogy mi a helyes és mi a rossz. 
Ahhoz, hogy ezt megtehesse, be kell tartania Mennyei Atyánk minden 
parancsolatát. Azután a Szentlélek minden tettében irányítani fogja. Mi-
kor a püspök vagy a gyülekezetelnök tanácsot ad valakinek, akinek prob-
lémája van, akkor az az ember változtatni akar az életén, és Isten paran-
csolatai szerint akar élni. 
A következő történet arról szól, hogyan segített egy püspök a Szentlélek 
irányításával egy fiatalembert egyházközségében. 
Craig, egy 16 éves pap, kiváló fiatalember volt. Mindig szívesen megtette 
azt, amire a püspök megkérte. Egy nap a püspök észrevette, hogy Craig 
kerülni próbálja. Mikor a püspök ránézett Craigre, Craig mindig elfordítot-
ta a fejét. A püspök arra gondolt, hogy elhívja Craiget, hogy legyen a 
papok kvórumtitkára, de úgy érezte, hogy valami nem volt vele rendjén. 
Behívta Craiget az irodájába egy interjúra. Mialatt beszélgettek, Craig azt 
mondta a püspöknek, hogy komoly problémája van, és nem érdemes 
arra, hogy a papságot birtokolja. 
A püspök megmondta Craignek, hogyan segíthet ezen a problémán, és 
miután ezt megteszi, ismét jó véleménnyel lesz maga felől, Craig megtet-
te amit a püspök tanácsolt neki, és nemsokára ismét boldognak érezte 
magát. Később aztán a püspök elhívta, hogy legyen a papok kvórumtit-
kára. 
Milyen módon segíthet a püspök az embereknek? 

Mikor a püspök vagy a gyülekezetelnök meginterjúvol valakit, feltehet ne-
ki egy pár kérdést, hogy megtudja, hogy az a személy valóban engedel-
meskedik-e Mennyei Atyánk parancsolatainak. Amikor a püspök ezt te-
szi, az Egyház bírájaként cselekszik. Joga van ehhez, de kedvesnek és 
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alázatosnak kell lennie és nem szabad soha senkinek elmondania, amit 
az illető bizalmasan mondott neki, 
Miután elmondtuk a püspöknek vagy a gyülekezetelnöknek amit helytele-
nül tettünk, jobban érezzük magunkat és majd jobban tudjuk betartani 
Mennyei Atyánk parancsolatait. Igy boldogabbnak érezzük magunkat és 
feltámad bennünk a vágy, hogy másokat szolgáljunk. Ismét a Szentlélek 
vezérli majd az életünket. 
Néha előfordul, hogy az Egyház tagjai megszegik azokat a szövetsége-
ket, amelyeket Mennyei Atyánkkal kötöttek, és így érdemtelenné válnak 
arra, hogy továbbra is az Egyház tagjai legyenek. Ezekben az esetekben 
a püspök feladata, hogy egyházi tárgyalást tartson és eldöntsék, hogy mi 
legyen ezeknek a sorsa. 
Ezeket a tárgyalásokat a Szentléleknek kell irányítani, és azokon az igaz-
ságosság és a szeretet szellemének kell uralkodni. A tárgyalásokat azért 
tartják, hogy segítsék azokat, akiket valami rossz cselekedettel vádolnak 
(lásd T&Sz 58,42-43; 58,14.17-18). Ha az Egyház fegyelmitanácsa vala-
ha is igazságtalanul ítélne el valakit, akkor Mennyei Atyánk a fegyelmita-
nácsot fogja felelősségre vonni. 
A gyülekezetekben a misszióelnök dolga a tárgyalás levezetése (lásd General Handbook 
of Instructions). 

Segítsük papsági vezetőinket! 
A püspököket vagy a gyülekezetelnököket a Szentlélek ösztönző hatásá-
ra hívják el. Ők képviselik Mennyei Atyánkat és az ő prófétáját a földön. 
Ezért nagyon fontos, hogy segítsünk nekik. Boyd K. Packer elder, a Ti-
zenkettő Tanácsának a tagja azt mondta, hogy mikor egy egyháztag 
megszavazza az Egyház elnökét, a Tizenkettő Tanácsát, vagy a Hetvene-
sek kvórumait, de a saját püspökét nem támogatja, akkor az az ember 
nem őszinte. Packer elder azt mondta, hogy az az egyháztag, aki nem 
támogatja a püspököt vagy a sztékelnököt, az az Egyház prófétáját sem 
támogatja. 

Mi, egyháztagok úgy segíthetjük vezetőinket, hogy azt tanítjuk, amit Jé-
zus tanított, és úgy élünk, ahogy Jézus élt (lásd T&Sz 6,9). Teljesítsük 
azt, amire vezetőink felkérnek bennünket (lásd 1 Nefi 3:7). Úgy is segít-
hetünk vezetőinknek, ha megosztjuk tehetségünket másokkal (lásd T&Sz 
60,2), befizetjük a tizedet és más felajánlásokat is bőkezűen teszünk 
(lásd Malakiás 3,8-10), engedelmeskedünk vezetőink tanácsának (lásd 
Zsid 3,17) és megbocsátunk mindenkinek, még akkor is ha nekünk van 
igazunk és nem nekik (lásd T&Sz 64,9-10). 

Amikor a püspöknek vagy a gyülekezetelnöknek segítünk, akkor Mennyei 
Atyánk akaratát teljesítjük. Mindig imádkoznunk kell a püspökért vagy a 
gyülekezetelnökért, hogy Mennyei Atyánk irányítsa és a helyes úton ve-
zesse őket. 
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Milyen módon segíthetünk vezetőinknek? 

Befejezés 
A munka, amelyet a püspökök és a gyülekezetelnökök végeznek, nagyon 
fontos az egyháztagok számára. Azokat, akiket püspököknek vagy gyüle-
kezetelnököknek elhívnak, a Szentlélek ösztönző hatására hívják el, hogy 
segítsenek az egyháztagoknak. Az egyháztagoknak mindent el kell kö-
vetniük, hogy segítsenek a püspököknek és a gyülekezetelnököknek, 
hogy elláthassák feladataikat Mennyei Atyánk akarta szerint. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Imádkozzunk egyedül és családunkkal együtt is egyházi vezetőinkért. 
3. Ne mondjunk semmi rosszat egyházi vezetőinkről. 
4. Kövessük azokat a tanácsokat, amelyeket egyházi vezetőinktől kap-

tunk. 
Egyéb szentírások 
1Tim 3,1-7 (A püspök jellemzői.) 
Tit 1,5-9 (A püspök jellemzői.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Kérjük fel a püspököt vagy a gyülekezetelnököt, hogy jöjjön el és válaszoljon a 
tisztségével kapcsolatos kérdésekre. 

2. Felkérhetünk tagokat a hallgatóságból, hogy tartsák meg az lecke egy részét. 
3. Kérjük meg a résztvevőket, hogy hozzák magukkal a szentírásokat. 
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Az elderek és 
a főpapok feladatai 

Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy mik az elderek és a főpapok 
feladatai. Továbbá azt is segít megérteni, hogy az elderek és a főpapok 
milyen áldásokban részesülnek, és mit tehetnek másokért, amikor fel-
adataikat helyesen végzik. 

Bevezetés 
Amint megismerjük a papsági feladatokat és teljesítjük azokat, magunk-
kal együtt az emberek életét áldjuk meg. Mennyei Atyánk nekünk adomá-
nyozta hatalmát, hogy azt helyesen használva másokat szolgáljunk. Má-
sokat szolgálva Istent segítjük, hogy elvégezze munkáját a földön, ami 
az, hogy mindenkinek lehetőséget adjon, hogy visszatérhessen hozzá, 
és mindörökké vele élhessen. Ha elfogadjuk mindazt, amit Jézus Krisz-
tus tanított és annak engedelmeskedünk, akkor mindörökké Mennyei 
Atyánkkal élhetünk. A Melkizedeki Papság által részesülhetünk az evan-
gélium minden szertartásában, mert a Melkizedeki Papságnak megvan-
nak a kulcsai Mennyei Atyánk minden áldásához, amelyet gyermekeinek 
ígért (lásd T&Sz 107,18). 
Ha elderek vagy főpapok vagyunk, akkor elnyertük a Melkizedeki Papsá-
got és jogunk van arra, hogy megkapjuk mindazokat az áldásokat, ame-
lyeket Mennyei Atyánk ígért. Minden ilyen tisztségnek megvan a maga 
feladata, de mindkét tisztségben sok feladat egyforma, 

A Melkizedeki Papság feladatai 
Mindannyiunknak meg kell ismernünk feladatainkat és érdemesnek kell 
lennünk arra, hogy a papságot használhassuk (lásd T&Sz 107,99-100). 
George D. Durrant testvér, aki misszióelnökként is szolgált, elmesélte, 
hogy mit érzett, amikor a Melkisédeki Papság adományozása előtt meg-
interjúvolták. 
„A sztékelnök a szemembe nézett, amint feltette a kérdést, és figyelt a 
válaszomra. Azt mondta, »George, úgy érzem, hogy kész és érdemes 
vagy arra, hogy megkapd a Melkizedeki Papságot és hogy az elder tiszt-
ségébe felszenteljünk!«. . . . Pár perccel később már hazafelé tartottam 
és nagyon boldog voltam. . . . Nemsokára az ágyam mellett letérdeltem 
és megköszöntem Mennyei Atyámnak, hogy meg fogom kapni a Melkize-
deki Papságot. Segítségért imádkoztam, hogy mindent úgy tegyek, hogy 
a papságot helyesen használjam. Elhatároztam, hogy soha sem fogok 
káromkodni, nem mondok piszkos vicceket, és senkit meg nem bántok. 
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Elhatároztam, hogy megpróbálom betartani Isten minden parancsolatát. 
Mindig emlékezni fogok erre az alkalomra. Ez egy új élet kezdete volt 
számomra. Milyen jó érzés, hogy érdemesnek találtak arra, hogy a pap-
ságot birtokoljam, és áldás legyek a családom és embertársaim szá-
mára." 
Milyen ígéretet tett Durrant testvér, miután meginterjúvolták, hogy meg-
kaphassa a Melkizedeki Papságot? Milyen ígéreteket kel! tennünk és mit 
kell cselekednünk, mikor megkapjuk a Melkizedeki Papságot? 
Miután megkaptuk a Melkizedeki Papságot, bizonyos kötelességeink 
lesznek, attól függetlenül, hogy milyen tisztségben vagyunk. 
Mutassuk meg a 9-a képet, „A papságot kézrátétellel adományozzák azok, akiket arra 
felhatalmaztak." 

Az alábbiakban felsorolunk néhány általános feladatot, amelyet minden-
kinek el kell végeznie, aki megkapja a Melkizedeki Papságot. 

1. ÉLJÜNK MENNYEI ATYÁNK PARANCSOLATAI SZERINT 
Mindannyiunknak kell hogy legyen bizonyságunk Jézus Krisztus evangé-
liumáról, és annak alapelvei szerint kell élnünk. 

2. TANULJUNK MAGUNK ÉS TANÍTSUK CSALÁDUNKAT IS 
Meg kell tanítanunk családunknak az evangélium alapelveit szeretetteljes 
módon, de előbb magunknak kell megtanulni ezeket az alapelveket és 
azt, hogy hogyan segíthetnek azok bennünket. Családunk minden tagját 
meg kell értenünk. 

3. VÉGEZZÜNK CSALÁDTÖRTÉNETI ÉS TEMPLOMI MUNKÁT 
Isten parancsolatai szerint kell élnünk, hogy templomi igazolványt kap-
hassunk és a Templomba mehessünk. Fel kell kutatnunk, hogy kik voltak 
az őseink, és az összes templomi szertartást el kell végeznünk vagy vé-
geztetnünk értük, Amikor egyéni naplót vezetünk, és a családi esemé-
nyeket és történeteket lerögzítjük, vagy családi szervezetet hozunk létre, 
akkor Mennyei Atyánkat segítjük abban, hogy megmutathassa milyen 
nagy dolgokat tett elődeinkért és értünk. Utódainknak is segítünk meg-
tudni, hogy szövetséget kötöttünk Mennyei Atyánkkal, és ő mint gyerme-
keit szeret bennünket. Azt is megmutatjuk, hogy hisszük, hogy Jézus a 
világ Megváltója. 

4. LEGYÜNK ÖNELLÁTÓAK ÉS SEGÍTSÜNK MÁSOKAT 
Először a magunk, a családunk és rokonaink részére kell biztosítanunk, 
hogy elég élelmük, ruházatuk és megfelelő lakásuk legyen. Azután má-
sokat kell segítenünk, akiknek ezek a dolgok nem adattak meg, és úgy 
segítsük őket, ahogy azt Mennyei Atyánk megkívánja tőlünk. 

9-a A papságot kézrátétellel adományozzák azok, akiket arra felhatalmaztak. 
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5. VÉGEZZÜNK HITTÉRÍTŐ MUNKÁT 
Keresnünk kell az alkalmat, hogy olyan emberekkel barátkozzunk össze, 
akik nem tagjai az Egyháznak. Azoknak az ismerősöknek, barátoknak vagy 
rokonoknak a nevét, akik érdeklődnek az evangélium iránt, oda kell adni a 
misszionáriusoknak, Pénzt is kell adnunk a misszionáriusi alapba, és segíte-
nünk kell családtagjainkat vagy másokat, hogy felkészülhessenek a misszi-
ós szolgálatra. 

6. VÉGEZZÜNK CSALÁDLÁTOGATÁST 
Tudnunk kell, hogy mint családlátogatóknak mik a feladataink, és el is kell 
végeznünk azokat. A családlátogatóknak segíteniük kell a püspököt abban, 
hogy megtudja, hogy az egyháztagok Isten parancsolatai szerint élnek-e. 
Például ösztönözhetik a családokat, hogy tartsanak családi esteket, imád-
kozzanak egyedül és családjukkal, és a vasárnapot megszenteljék. Megta-
níthatják a családoknak, hogyan tarthatják be az erkölcsösség törvényét és 
a Bölcsesség Szavát még jobban. 

7. SZOLGÁLJUNK AZ EGYHÁZBAN ÉS VEGYÜNK RÉSZT 
RENDEZVÉNYEIN 
Szívesen kell teljesítenünk azokat a feladatokat, amiket kvórumelnökeink 
ránk bíznak. Vegyünk részt a gyűléseken és rendezvényeken, hogy segít-
hessünk az egyháztagok hitének az erősítésében. 

8. SZOLGÁLJUNK A LAKÓHELYI KÖZÖSSÉGEKBEN 
Engedelmeskednünk kell országunk törvényeinek és védelmeznünk kell 
azokat. Hazaszerető állampolgároknak és becsületes szomszédoknak kell 
lennünk, és segítenünk kell lakóhelyi közösségünket. Meg kell tanulnunk la-
kóhelyi közösségünkben önkéntesen szolgálni. 
A Melkizedeki Papság birtokában jogunk van a beteg megáldására használt 
olajat megszentelni, amikor a beteget megáldjuk. Áldásokat adhatunk gyer-
mekeinknek különleges alkalmakkor is, például mielőtt elkezdik a tanévet, 
mielőtt misszióra mennek, vagy mielőtt kirándulni mennek. A Melkizedeki 
Papság lehetőséget ad arra, hogy valakit beiktassunk tisztségébe, egyházi 
szolgálatába. A Melkizedeki Papság birtokában a Templomba mehetünk és 
ott elődeinkért és másokért szertartásokat végezhetünk. 
A Melkizedeki Papság által lehetséges, hogy megismerjük mindazt, amit 
Mennyei Atyánk tud. Ő a papsági szertartásokon keresztül fejti ki erejét 
(lásd T&Sz 84,19-21). Ezek és más hasonló dolgok akkor lehetségesek, ha 
betartjuk Mennyei Atyánk minden parancsolatát. 
Milyen áldásokban részesülünk a Melkisédeki Papság birtokában? 

9-b A Melkisédeki Papság áldást hoz mindenki életébe. 
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Az elderek és a főpapok kötelességei 
ELDER 
Az elder feladata, hogy segítsen az egyháztagoknak, hogy Jézus Krisz-
tus evangéliuma szerint éljenek, és így tökéletessé váljanak. Ahhoz, hogy 
ezt megtegye, az eldernek mindig készen kell lennie a segítségnyújtásra 
(lásd T&Sz 124,137), és a Szentléleknek kell őt irányítania. 
Joseph F. Smith, az egyház egyik elnöke elmagyarázta, hogy az eldere-
ket felkérhetik, hogy a Templomokban dolgozzanak, lássák el minden 
tisztségbeli kötelességüket otthon, és segítsenek az evangélium terjesz-
tésében az egész világon. 
Az elder szónak két jelentése van: Használják a misszionáriusok meg-
szólítására, és így szólítják meg az egyházi vezetőket, a Legfelsőbb El-
nökség tagjait, a Tízenkettő Tanácsának a tagjait, és a Hetvenesek kvó-
rumainak a tagjait is. Az elder szó a Melkizedeki Papságon belül egy 
meghatározott tisztségre is utal. 
FŐPAP 
A főpapoknak az a feladatuk, hogy az Egyház lelki erejét és áldásait szol-
gálják. Különleges feladataik, hogy elnököljenek, hogy családtörténeti 
munkát végezzenek és a Templomokban szertartásokat végezzenek. 
Olyan feladatokra hívják el őket, mint misszióelnök, sztékelnök, vagy 
püspök. Az Egyház apostolai és a próféta mind főpapok. A főpapoknak 
olyan a felhatalmazásuk, hogy mindazt megtehetik, amit az elder vagy az 
Ároni Papság birtokosa megtehet (lásd T&Sz 107,10). 
Befejezés 
Az a személy, aki a Melkizedeki Papság birtokosa, az evangélium min-
den szertartásában részesülhet. Ezen az úton részesülni fog Mennyei 
Atyánk minden erejében és áldásában, amelyet ő Egyházában az arra 
felhatalmazottak által adományoz. Annak ellenére, hogy az elder és a fő-
pap feladatai különböznek, azért mindazok a Melkizedeki Papság felada-
taihoz tartoznak. 
Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. írjuk le papsági tisztségünk néhány feladatát és próbáljuk azt jobban 

elvégezni. 
3. írjunk le néhány ötletet, hogyan lehetünk jobb apák és családtagok. 
Egyéb szentírások 
Móziás 18,7-30 (Az egyháztagok kötelességei.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Elolvashatjuk T&Sz 107. 
2. Fekérhetünk valakit a hallgatóságból, hogy tartsa meg a lecke egy részét vagy olvassa 

fel a szentírásokat. 
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Pátriárkák és 
a patriárkális 
áldások 

10. Lecke 

Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy mi a pátriárkák feladata, és fel-
készít bennünket arra, hogy megkaphassuk patriárkális áldásunkat. 

Bevezetés 
Mi mindannyian Mennyei Atyánk gyermekei vagyunk. Ő mindannyiunkat 
szeret és meg akar áldani bennünket. Cselekedeteink szerint részesü-
lünk az áldásokban. Joseph F, Smith, az Egyház egy korábbi elnöke azt 
mondta, hogy minden ember olyan mértékben részesül az áldásokban, 
amennyit azokért tett. Azt is mondta, hogy az áldások, amiket életünkben 
vagy azután kapunk, attól függnek, hogy mennyire engedelmeskedünk 
Mennyei Atyánk törvényeinek. 
Mikor valaki megkapja a patriárkális áldást, akkor megmondják neki, 
hogy Mennyei Atyánk miben akarja részesíteni ebben és a halál utáni 
életben. Minden ígéret és áldás, ami a patriárkális áldásban van, csak 
akkor valósul meg, ha a személy, aki az áldást kapta, betartja Isten min-
den parancsolatát. Miután megtudtuk, hogy mit kaphatunk Mennyei 
Atyánktól, olyan életet kell élnünk, hogy azzal érdemessé váljunk az ígért 
áldások elnyerésére. 
Mutassuk meg a 10-a képet, „A patriárkális áldás megmondja, hogy Izráel melyik törzsé-
hez tartozunk, és áldásokat ígér, amelyekben akkor részesülünk, amikor a parancsolato-
kat betartjuk." 

Ki a patriárka? 
A patriárka egy olyan főpap, akit arra szenteltek fel, hogy az Egyház tag-
jainak patriárkális áldásokat adjon. Ez egyben a Melkizedeki Papság 
egyik tisztségének a neve is. A patriárka minden olyan feladatot elvégez-
het, amit egy főpap, egy elder vagy az Ároni Papságban egy pap megte-
het. 
Az apa a család patriárkája. Ebben az értelemben felelős azért, hogy 
megáldja gyermekeit és segítse őket abban, hogy betartsák Isten paran-
csolatait. 
Ádám volt az első patriárka. Az egyik dolog, amit gyermekeiért tett az 
volt, hogy patriárkális áldást adott nekik. Joseph Smith egyik látomásá-
ban látta, hogy Ádám összegyűjtötte gyermekeit és patriárkális áldást 
adott nekik. Ádám megmondta gyemekeinek és gyermekei gyermekei-
nek, hogy mi fog velük történni életük folyamán (lásd T&Sz 107,53-55). 
Joseph Smith próféta azt mondta, hogy Ádám azért áldotta meg leszár-
mazottait, mert azt akarta, hogy majd ismét Mennyei Atyánkkal éljenek. 
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Mikor Jézus Krisztus a földön élt a pátriárkákat evangélistáknak hívták 
(lásd Ef 4,11). Joseph Smith azt is mondta, hogy az evangélista egy pat-
riárka, és mikor Jézus Krisztus egyházát megalapítják a földön, akkor ab-
ban pátriárkának is kell lenni, hogy segítse az Egyház tagjait. 

Mi a pátriárkák feladata? 
Idősebb Joseph Smith, Joseph Smith próféta apja volt az első férfi, akit 
Mennyei Atyánk elhívott, hogy patriárka legyen, amikor az Egyházat 
visszaállították. 
Az Egyház legtöbb sztékében van legalább egy patriárka, akit a Tízen-
kettő Janácsa hív el és szentel fel. Nem a sztékelnök választja a pátriár-
kát. O csak tanácsolhatja, hogy a hozzá tartozó sztéknek szüksége van 
egyre. Mikor a pátriárkát kiválasztották, akkor az egyháztagoknak is jóvá 
kell hagyni azt a sztékkonferencián. Miután a pátriárkát megválasztották, 
a sztékelnök felszenteli őt. 
A pátriárkának nincsenek adminisztratív feladatai. Ez azt jelenti, hogy 
nem ad tanácsot és nem irányít embereket a sztéken belül úgy, ahogy 
azt az sztékelnökség, a püspökség, vagy pedig a kvórumvezetőség te-
szi. A pátriárkának mindig támogatnia kell azokat, akiknek adminisztratív 
feladataik vannak. Ha az egyháztagok közül valaki tanácsot kérne a pát-
riárkától, akkor azt kell mondania, hogy beszéljen azokkal, akik a szték-
ben vagy pedig az egyházközségben elnökölnek, 
A pátriárkákat a Melkizedeki Papság birtokosaihoz hasonlóan megkérhe-
tik arra, hogy áldják meg a betegeket. Az általuk adott áldás viszont nem 
különbözik attól az áldástól, amit a Melkizedeki Papság birtokosai adnak, 
vagyis nem jobb annál. 
Mivel a patriárka is főpap, megvan az a felhatalmazása, hogy bármilyen 
főpapi feladatot elláthasson. De mivel patriárkális szolgálatra hívták el, 
az a különleges feladata és joga, hogy az egyháztagoknak patriárkális 
áldást adjon. 
A pátriárkáknak olyan áldást kell adni, amelyet a Szentlélek sugall és így 
az általuk adott áldás békét és megnyugvást hoz majd a bánat és bajok 
idején. Áldásuk erősítheti az egyháztagok hitét, és segít nekik azon áldá-
sokat elnyerni, amelyeket Mennyei Atyánk nekik akar adományozni. 
Mi a patriárkális áldás? 
1957-ben az Egyház Legfelsőbb Elnöksége elmagyarázta, hogy a patri-
árkális áldás egy ihletett kinyilatkoztatás, amely először is az emberek 
származására vonatkozik. A Legfelsőbb Elnökség azt is mondta, hogy a 
patriárkális áldás irányítást ad az emberek életében, és ígéreteket is tar-
talmaz. Az ígéretek által az illető majd Mennyei Atyánk áldásaiban és 
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ajándékaiban részesül, hogy segítse őt ebben az életben (lásd General 
Handbook of Instructions). 
Mikor valaki az Egyház tagja lesz, joga van arra, hogy ugyanolyan áldá-
sokban részesüljön mint Ádám, Ábrahám, Jákob és Mennyei Atyánk töb-
bi nagy prófétája. Azonban az illető csak akkor részesül ezekben az ál-
dásokban, ha betartja Mennyei Atyánk minden parancsolatát. 
John A. Widtsoe, a Tízenkettő Tanácsának a tagja azt mondta, hogy a 
patriárkális áldásban megígért áldásokat már földi életünkben megkap-
hatjuk, de lehet, hogy csak a halálunk utáni életben. Már megtörtént, 
hogy az Egyház sok tagja elvesztette a hitét, mert nem kapták meg az 
ígért áldásokat még ebben az életben. John A. Widtsoe azt mondta, 
hogy emlékeznünk kell arra, amit Jézus evangéliuma tanít, hogy az élet 
és annak eseményei örökké tartanak, és azok a dolgok, amiket a földön 
művelünk, a mennyországban is tovább folytatódnak. 
Kérjünk meg egy előre kijelölt hallgatót, hogy tegyen bizonyságot arról, hogyan irányította 
és áldotta meg életét a patriárkális áldás. 

Mit kell tennünk azért, hogy patriárkális áldásban részesüljünk? 
Mielőtt valaki patriárkális áldásban részesül bizonyos dolgokat meg kell 
hogy tegyen. 
•Az Egyház tagjának kell lennie és be kell tartania a parancsolatokat. 
• Kívánnia kell, hogy segítséget kapjon Mennyei Atyánktól. 
•Tanulmányoznia kell az evangéliumot, és ismernie kell a patriárkális ál-

dás értelmét. 
• Meg kell értenie, milyen fontos az, hogy áldásban részesül és meg is 

kell azt becsülnie. 
• Egy ajánlást is kell kapnia a püspöktől vagy a gyülekezetelnöktől. 
Az imádkozás és a lehetőség szerinti böjtölés előkészíti az illetőt, hogy 
jobban átérezhesse a patriárkális áldás lényegét. Az illetőnek imádkoznia 
kell a pátriárkáért, hogy átszellemülten adhassa az áldást. 
Kérjünk fel egy előre kijelölt személyt, hogy mesélje el miként készült fel, és miként érzett, 
mikor megkapta a patriárkális áldását. 

Minden patriárkális áldást vagy magnószalagra rögzítenek vagy pedig 
leírják. Ezt azért teszik, hogy a személy, aki a patriárkális áldásban ré-
szesült, áldásáról egy Írásbeli másolatot kaphasson. Az áldás másodpél-
dányát az Egyház hivatalos iratai között tartják. Ez lehetővé teszi, hogy 
ha valaki elvesztené áldása írásbeli másolatát, akkor az Egyháztól egy új 
másolatot kaphasson. 
A patriárkális áldás személyes és szent. Tisztelettel kell vele bánni. Ha 
mindenkinek elmondjuk, akkor nem jelenthet sokat a számunkra vagy 
mások számára. Csak azok tudhatják tartalmát, akik nagyon közel 
állnak hozzánk. A Szentlélek segíthet abban, hogy eldöntsük kinek 
mondhatjuk el. 
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Emlékeznünk kell rá, hogy patriárkális áldásunkat elolvassuk, majd újra 
és újra elolvassuk, elgondolkozzunk rajta és imádkozzunk felőle. Amint 
ezt tesszük, a Szentlélek segíteni fog, hogy jobban megértsük és meg-
tudjuk, hogy mit kell tennünk azért, hogy az ígért áldásokat elnyerjük. 

Befejezés 
Az alábbi történet azt mutatja, hogyan nyerte el áldását valaki, aki kemé-
nyen megdolgozott azért, hogy a patriárkális áldásában kapott tanácso-
kat kövesse: 
„Mindig úgy éreztem, hogy egy nap majd valamilyen fontos dolgot fogok 
tenni életemben. Nem tudtam, hogy hogyan fogom azt megtenni, hiszen 
már felnőtt voltam, mikor megtanultam jól írni és olvasni, 
Azt gondoltam, hogy értelmes fiatalember vagyok, de az iskolai bizonyít-
ványok azt mutatták, hogy bukásra állok. Olvasási vizsgákat tettem, és a 
vizsgák azt mutatták, hogy nem vagyok valami okos. A legegyszerűbb 
iskolai feladatok, amelyeket más fiúk könnyen elvégeztek, nekem túl ne-
hezek voltak, Egyszer egy tanuló megkért, hogy írjam le helyesen a „gáz" 
szót, de nem tudtam. Az iskolai és egyéb kudarcaim miatt már azt kezd-
tem hinni, hogy valóban olyan buta vagyok, mint azt az emberek rólam 
gondolták. 

Elvégeztem a középiskolát, de csak azért, mert az iskolának ez volt a 
legegyszerűbb módja, hogy megszabaduljon egy olyan tanulótól, akivel 
olyan sok problémája volt, s aki még a harmadik osztályos szinten sem 
tudott olvasni. 
Először tízennégy éves koromban hallottam az evangéliumról. Megpró-
bóltam elovasni egy könyvet, amit otthon találtam. Ez anyám Mormon 
Könyve volt. Sok évvel ezelőtt keresztelkedett meg az ország egy másik 
részén. Mivel messzire élt a többi egyháztagtól, sohasem tanulhatott 
többet az evangéliumról, és nemsokára inaktív lett az Egyházban. így, 
szinte semmit sem tudott az evangéliumról, és nem is akarta azt gyerme-
keinek megtanítani. 
Emlékszem, még akkor is nehézségeim voltak, amikor Joseph Smith 
Mormon Könyvéről írt bizonyságtételének a legyegyszerűbb szavait pró-
báltam elolvasni, A nehéz szavakat el sem olvastam. Nem értettem meg 
azokat. Nem volt meglepő, hogy szinte semmit sem értettem abból, amit 
olvastam, de valamilyen oknál fogva éreztem a Lelket, amely meggyőzött 
arról, hogy amit olvasni próbáltam az igaz volt, Amit képes voltam elol-
vasni és megérteni,; az arra késztetett, hogy még többet megtudjak a 
Mormon Egyházról. így, a következő vasárnap reggel elmentem a város-
ba, és bementem egy mormon gyülekezetiházba. Ez volt a kezdete a 
nyolc éves próbálkozásnak, hogy bizonyságot szerezzek Jézus Krisztus 
evangéliumáról, és hogy majd egyszer megkeresztelkedhessek, Végül, 
huszonkét éves koromban megkereszteltek. 
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Többé már nem voltam elégedett személyi fejlődésemmel, Tanulni akar-
tam, Hasznos akartam lenni az Egyház számára. Ahhoz, hogy ezt megte-
hessem, sokat kellett tanulnom, az olvasást is beleértve. 
Akkor aztán azt tettem, amit mindig tanácsoltak, hogy mit kell tenni, ami-
kor valamilyen döntést, vagy egész életemre kiható dolgot akarnék ter-
vezni. Útmutatásért Mennyei Atyámhoz imádkoztam, amelyet egy patriár-
kális áldás formájában kaptam, ami ezt mondta: 
»Különleges embere vagy Mennyei Atyánknak, mint ahogy Pál apostol is 
kiválasztott szolgája volt, akinek megadatott az erő és a képesség, hogy 
jó munkát végezzen. Folyamatosan kutasd a tudás ösvényeit és imád-
kozz bölcsességért, hogy értelmeddel dicsőséget hozhass Mennyei 
Atyád nak.« 
Ha Mennyei Atyánk azt gondolta, hogy tudok tanulni, akkor tudok tanulni! 
Azonban tudtam, hogy annál többet kell tennem, mint csak az áldást el-
fogadni. Meg kellett tennem a magam részét, és cselekednem kellett. Az 
áldás, amelyet kaptam, megvalósult, ahogy az minden patriárkális áldás 
esetében megtörténik, és ez azért volt, mert arra érdemes voltam és haj-
landó voltam mindazt megtenni, ami az áldás elnyeréséhez szükséges 
volt. 
Akkor már megvolt a hitem, hogy Mennyei Atyám segítségével meg tu-
dok tanulni olvasni, ha magam is megteszek érte mindent. Ez így is tör-
tént, Reggel hattól éjfélig tanultam a hét hat napján. 
Vettem néhány könyvet, amelyek megmutatták, hogy mit kell megtanul-
nom ahhoz, hogy tudjak olvasni. Éjszakákat töltöltem azzal, hogy az ábé-
cét az emlékezetembe véssem, hogy megtanítsam magamat írni és ol-
vasni. A helyesírásom még nem volt valami jó, de már tudtam olvasni és 
megértettem, amit olvastam. 
Arra gondolva, hogy már jól írok és olvasok, egyetemre kezdtem járni. Az 
órákon próbáltam jegyzeteket készíteni, de a helyesírás még mindig 
problémát okozott. Az előadásokról csak kevés jegyzetet tudtam készíte-
ni. Komplett jegyzetek nélkül viszont lehetetlen volt tanulni és tudni azo-
kat a dolgokat, amiket az előadásokon tanítottak, hogy felkészülhessek 
és letegyem a vizsgákat. Ismét kudarcot vallottam és ott kellett hagynom 
az egyetemet. 
Olyan elkeseredett lettem, hogy már kétségbe vontam, hogy valaha is 
magasabb fokú iskolai végzettségem lehet. Azonban én egy áldást kap-
tam és abban azt az ígéretet, hogy fogok tudni tanulni. Ismerve azt, hogy 
az áldás attól függ, hogy mekkora a hitem és mennyit dolgozom érte, 
tovább folytattam a kemény munkát a helyesírás és az olvasás terén. 
Patriárkális áldásom tanácsát követve tudtam, hogy ha megteszem a 
magam részét, akkor Mennyei Atyám megáld és ezért újra elkezdtem is-
kolába járni. Családlátogatói feladatomat soha sem mulasztottam el. 

68 



10. Lecke 

Mindent megtettem, amire csak megkértek, és így is tízennyolc órát ta-
nultam naponta. Még mindig keményen kellett dolgoznom az olvasással, 
de már azonnal fel tudtam ismerni a szavakat, míg korábban részekre 
kellett bontanom, hogy megértsem azokat. Mielőtt bementem a vizsgára, 
a jegyzetemben levő minden szót jól az emlékezetembe véstem, hogy 
aztán a vizsgán helyesen le tudjam írni őket. Mire az iskolát befejeztem, 
nagyon jó tanuló lettem és nagyon jó jegyeket kaptam. 
Jelenleg tudományos fokozatom van egy egyetemen. 
így megvalósult Mennyei Atyánk ígérete, hogy képes leszek majd jó 
munkát végezni. Patriárkális áldásom többi ígérete is meg fog valósulni, 
ha hiszek Őbenne, és keményen dolgozom." 
Ez a fiatalember felkészítette magát és engedelmes volt. Ennek eredmé-
nyeként megkapta mindazokat az áldásokat, amelyeket patriárkális áldá-
sa megígért neki. Ez irányítást és megnyugvást nyújtott neki. Nekünk is 
hozzá hasonlóan erős hitünknek kell lenni és keményen kell dolgoznunk, 
hogy a patriárkális áldásunkban megígért áldásokat elnyerhessük. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Ha még nem kaptuk volna meg patriárkális áldásunkat, készüljünk fel, 

hogy megkapjuk. 
3. Ha már megkaptuk patriárkális áldásunkat, olvassuk el gyakran, és 

úgy éljünk, hogy a benne levő ígéreteket kiérdemeljük. 

Egyéb szentírások 
1Móz 49,1-28 (Izráel pátriárka megáldja fiát) 
T&Sz 1007,39-56 (A Tizenkettő feladata a pátriárkák elhívása; a papság 
a régi időkben apáról fiúra szállt.) 
T&Sz 124,91-92 (A pátriárkák megkapják a papsági kulcsokat, hogy ál-
dásokat adjanak) 
Mózes 6,1-6 (Ádám gyermekeinek áldására emlékkönyvet vezettek). 

Javaslatok mások tanítására 

1. Megkérhetünk valakit, aki már megkapta a patriárkális áldását, hogy tegyen bizonyságot 
arról, hogyan segítette patriárkális áldása az életében. Mondjuk meg neki, hogy ne olvassa 
fel a patriárkális áldását, mert ez egy személyes dolog. Hasonló okok miatt túl sok részletet 
sem szabad elmondania belőle. 

2. Kérdezzünk meg egy másik személyt, hogyan készítette fel magát a patriárkális áldásra. 
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Miért van 
szükségünk 
apostolokra 
és prófétákra? 
Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy Mennyei Atyánk miért hív el apos-
tolokat és prófétákat és egyéb vezetőket. Azt is segít megértenünk, hogy 
milyen áldásokban részesülünk, amikor engedelmeskedünk ezeknek a ve-
zetőknek. 

Bevezetés 
Mikor Jézus a földön élt, megszervezte Egyházát, és felhatalmazást adott 
az embereknek, hogy nevében cselekedjenek. A tizenkét apostol is azok 
között volt, akiknek megadta a felhatalmazást. Az apostolokat elhívta, hogy 
legyenek különleges tanúk és tegyenek bizonyságot arról, hogy ő él, és ő 
Mennyei Atyánk fia. Jézus még más vezetőket is elhívott, hogy segítsenek 
az evangélium tanításának a munkájában. 
Miután Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, az amerikai földrészen is meg-
látogatta az embereket és közöttük is ugyanúgy megszervezte egyházát, 
mint ahogy azt apostolai között Palesztinában tette. Az amerikai földrészen 
is elhívott tizenkét tanítványt, hogy szolgálják az embereket úgy, ahogy azt 
az Egyház tizenkét apostola az Ovilágban tette. 
Napjainkban, Isten ismét megalapította Jézus Krisztus igaz egyházát, éspe-
dig Joseph Smith próféta által. Jézus Krisztus Egyázát isteni kinyilatkoztatás 
által visszaállították, és ma ugyanúgy tizenkét apostola van, mint amikor a 
Megváltó a földön járt. Jézus még más vezetőket is elhívott, hogy segítse-
nek az apostoloknak munkájuk elvégzésében a földön. 

A Legfelsőbb Elnökség 
Az Egyáz Legfelsőbb Elnöksége a legmagasabb irányító kvórum. Ez a kvó-
rum az Egyház elnökéből és az ő két tanácsosából áll. Az elnök és tanácso-
sai együtt egy kvórumot alkotnak, és ők az egész Egyházért felelősek. Meg-
van a felhatalmazásuk arra, hogy a papság minden tisztségében tevékeny-
kedjenek. 
Az Egyház elnökének napjainkban megvan minden papsági kulcsa. Ez 
megadja neki a jogot arra, hogy az Egyházat minden dologban irányítsa. 

11 -a A Jézus Krisztus Mai Szentjei Egyházának apostolai és prófétái. 
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Az Utolsó Napok Szentjei 
Jézus Krisztus Egyházának 

Központi Vezetősége 
A Legfelsőbb Elnökség 

11-a 

Gordon B. Hinckley, elnök 
Első Tanácsos 

Ezra Taft Benson, Egyházfő Thomas S. Monson, elnök 
Második Tanácsos 

A Tizenkettő Tanácsa 

Howard W. Hunter Boyd K, Packer Marvin J. Ashton L. Tom Perry 

David B. Haight James E. Faust Neal A. Maxwell Russell M, Nelson 

Dallin H. Oaks M. Russell Ballard Joseph B. Wirthlin Richard G. Scott 



A papság kulcsainak birtokában joga van arra, hogy a papság minden 
birtokosának megadja azt a felhatalmazást, hogy saját papi hivatásuk-
nak megfelelően tevékenykedjenek és éljenek. 
Joseph F. Smith, az Egyház egyik elnöke azt mondta, hogy minden férfi, 
aki a papságban valamilyen tisztséget visel, rendelkezik azzal a felhatal-
mazással, hogy Isten nevében cselekedjen. Azonban nagyon fontos, 
hogy amikor bármit is tesz felhatalmazása birtokában, azt helyesen te-
gye a papsági rendnek megfelelően, a megfelelő időben, és a megfelelő 
helyen. Smith elnök azt mondta, hogy a papsági kulcsok azok a hatal-
mak, amelyekkel Mennyei Atyánk munkáját a földön irányítják. 

Mikor az Egyház elnöke meghal, a Legfelsőbb Elnökség sem létezik töb-
bé, és így a meglévő tanácsosok sem működnek tovább mint az Egyház 
legmagasabb irányító kvórumának tagjai. A Tizenkét Apostol Tanácsa 
lesz akkor az Egyház vezető kvóruma addig, amíg Mennyei Atyánk egy 
másik prófétát nem választ Egyháza vezetésére. 

A Tizenkét Apostol Tanácsa 
Mennyei Atyánk hívja el a Tízenkettőt, hogy Jézus különleges tanúi legye-
nek. Ezt az evangélium világméretű terjesztésével valósítják meg és bi-
zonyságot tesznek arról, hogy Jézus él és hogy ő Mennyei Atyánk Fia. 
Az apostolok a Legfelsőbb Elnökség irányítása alatt dolgoznak. Tehát 
amikor nincs Legfelsőbb Elnökség, akkor a Tízenkettő lesz az Egyház 
irányító kvóruma. Ők közösen egy kvórumot alkotnak, és mindaz a felha-
talmazásuk és hatalmuk megvan, ami a Legfelsőbb Elnökségnek meg-
volt. 

A Hetvenesek kvórumai 
A Hetvenesek kvórumai a Tizenkettő Tanácsa és a Legfelsőbb Elnökség 
irányítása alatt tevékenykednek. A Hetvenesek hét elnöke elnököl az 
Egyház Hetvenesek kvórumai felett. A Hetvenesek különleges feladata 
az evangélium terjesztése. Ezt pl. úgy végzik, hogy mint az Egyház terü-
leti elnökségeinek a tagjai a sztékek és a missziók munkáját irányítják. 
Mindegyik Hetvenesek kvórumához legfeljebb 70 férfi tartozhat. 

Az Elnöklő Püspökség 
Az Elnöklő Püspökség az Ároni Papság elnöksége. A Tízenkettő Tanácsa 
és a Legfelsőbb Elnökség irányítása alatt tevékenykedik. Az Elnöklő Püs-
pökség az elnöklő püspökből és két tanácsosból áll. Az Elnöklő Püspök-
ség felelős az Egyház minden világi, anyagi dolgáért. 

A regionális képviselők 
Más vezetők is vannak, akiket arra hívnak el, hogy a világ különböző 
pontjain az egyházi ügyek intézésében segítsenek. Ezeket a vezetőket a 
Tízenkettő regionális képviselőinek hívjuk. 
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Az apostolok és a próféták feladatai 
Az apostolok és a próféták Jézust képviselik a földön. Jézus maga az 
Egyház feje, és az apostoloknak és a prófétának adott kinyilatkoztatásai 
által irányítja azt. Ezeken az embereken keresztül valósítja meg Mennyei 
Atyánk az akaratát, és általuk tanítja meg gyemekeinek mindazt, ami 
szükséges ahhoz, hogy ismét vele élhessenek mindörökké. 
Az apostolok és a próféták az alábbiak szerint képviselik Jézust: 
• Beutazzák a világot, hogy tanítsák és segítsék az Egyház vezetőit és 
tagjait. 
•Az Egyház tagjait összefogják, és ügyelnek arra, hogy helyes tanokat 
tanítsanak az Egyházban. 
• Felhatalmazást adnak a sztékelnököknek és a pátriárkáknak. 
• Beszédeket mondanak az Egyház általános konferenciáin, a különböző 
területi konferenciákon és egyéb gyűléseken. 
Mikor a Szentlélektől áthatva beszélnek az olyan, mintha maga Jézus be-
szélne. „Amit én, az Úr mondtam, azt megmondtam, . . . akár saját sza-
vammal, akár szolgáim által mondtam azokat" (T&Sz 1,38). 
A Tizenkét Apostolnak az a hivatása, hogy Jézus különleges tanúi legye-
nek az egész világon. Bárhová mennek, mindig magukkal viszik azt a 
bizonyságot, hogy Jézus Krisztus Isten Fia. 
Ők felelősek Jézus Krisztus Egyházáért a földön. 
Mindezen feladatok mellett ők férjek és apák is. Tehát ugyanolyan köte-
lességeik vannak, mint minden más apának az Egyházban, hogy segít-
sék családjukat a parancsolatok betartásában, hogy egy napon majd is-
mét Mennyei Atyánkkal élhessenek. 

Miért van szükség apostolokra és prófétákra? 
Mennyei Atyánk mindig prófétái által fejezte ki akaratát a földön. A körül-
mények változhatnak, de az igazság nem változik, és az az igényünk 
sem, hogy Mennyei Atyánktól segítséget kapjunk. Mivel Mennyei Atyánk 
szeret minket, egy prófétát és apostolokat adott, hogy irányítsanak ben-
nünket. 
Az alábbi történet arról szól, hogy miképpen részesült áldásban egy bi-
zonyos embercsoport, mivel engedelmeskedtek a prófétának. 
„1959 júliusára végre sikerült teljesíteni a tervet, Tahitiben az Egyház har-
minc hithű tagja addig dolgozott és spórolt, amíg áldozataik eredménye-
ként összegyűjtötték azt a pénzt, ami a hawaii Templom meglátogatásá-
hoz szükséges volt. A hajó, amelyen utazni akartak, a misszióhoz tarto-
zott. Sok munkába került, hogy a hajót a partra vontassák, kijavítsák és 
újrafessék. Az állami tisztviselőkkel is probléma volt. A hajó kapitánya, 
Tapu testvér végül is meggyőzte a kikötő parancsnokát, és azután ő és a 
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kikötő parancsnoka meggyőzték a helyi kormányzót, hogy engedje meg, 
hogy az egyháztagok Hawaiiba hajózzanak. 
Tapu testvér nemcsak az állami hivatalnokoktól kapott engedélyt, de 
még David 0 . McKay elnöknek is írt, és McKay elnök is engedélyt adott 
nekik, és minden kész volt az utazáshoz. 
De akkor a missziós iroda egy telefonhívást kapott. Ezért mindenkit, aki 
az útra készült, még az indulás előtt gyűlésre hívtak a misszió otthoná-
b a . . . Azon a napon egy különleges hírvivő érkezett, akinek Ernest C, 
Rossiter volt a neve. McKay elnök küldte Rossíter testvért Salt Lake City-
ből egy üzenettel. A hír, amit hozott, szinte hihetetlen volt. Arra kérték az 
egyháztagokat, hogy ne induljanak el arra az útra, amelyre pedig már 
annyira vágytak. Tapu testvér szerint McKay elnök semmilyen magyará-
zatot nem adott a dologra vonatkozólag. Csak arra kérte Rossiter test-
vért, hogy »menjen el Tahitibe és akadályozza meg az egyháztagokat, 
hogy a Templom látogatására elmenjenek. Nem fognak Hawaiiba érni, 
és ha megengedjük nekik, hogy elmenjenek, akkor összeütközésbe ke-
rülünk az állami hatóságokkal. Mi leszünk értük felelősek. Menjen oda és 
állítsa le őket«. 

Christiansen elnök azt írta missziós naplójában, hogy nagyon aggódott, 
hogy miként mondja meg ezt az egyháztagoknak, akik már készen voltak 
az útra. Ezt írta: „Nagyon aggódtam és azt éreztem, hogy Mennyei 
Atyám segítségére van szükségem, hogy megmagyarázhassam ezeknek 
a hithű és alázatos egyháztagoknak, hogy miért nem mehetnek el erre az 
útra. Pedig már annyira felkészültek az útra, hogy szövetséget kössenek 
Mennyei Atyánkkal az ő szent Templomában. 

Böjtöltem és imádkoztam, hogy megtudjam, hogy mit tegyek. Gyűlést 
hívtam össze július 15-ére, 8 órára a papság részére. Azok közül pedig, 
akik az útra készültek, hatot megkértem, hogy korábban, 7 óra 30 percre 
jöjjenek el hozzám. Rossiter elnök segítségével elmondtuk nekik, hogy 
mit határozott a Legfelsőbb Elnökség, és hogy hitükkel és imáikkal szük-
ségünk van a segítségükre, hogy elmondhassuk a hírt a papság többi 
tagjainak, akik 8 órára jönnek. 

Miután Rossiter elnök befejezte a mondanivalóját, az emberek röviden 
elmondták azzal kapcsolatos érzéseiket. Amint hallgattam őket, nagyon 
boldog voltam, amikor azt mondták, hogy engedelmeskedni fognak a 
próféta tanácsának. 

8 órakor elmentünk a gyűlésre. Miután a papság meghallgatta a Legfel-
sőbb Elnökség tanácsát, egyetértettek vele. Azt mondták, hogy ha az a 
tanács az Egyház vezetőitől jön, akkor annak a Szentlélek sugallatára 
kellett születnie. Az egyedüli módja annak, hogy ezt értékeljék az, hogy 
engedelmeskednek a tanácsnak. Azután megkértem a papságot, hogy 
emeljék fel a kezüket és szavazzanak, és mindenki egyhangúan szava-
zott!" 
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Igy, az utat elhalasztották, annak ellenére, hogy valójában sem Rossiter 
elnök, sem Christiansen elnök, sem a hithű egyháztagok Tahitiben nem 
értették, hogy miért mondta nekik a próféta azt, hogy ne menjenek az 
útra. Csak azért mondtak le az útról, mert hittek a prófétában. 
Később Tapu testvér, a hajó kapitánya visszatért a hajóhoz, ahol egy 
szerelő azt mondta neki, hogy az egyik kis fogaskerék meghibásodott és 
a motor csak 100 vagy 150 órát tudna még üzemelni. És annak ellenére, 
hogy ez igaz volt, a hajót visszavitték a dokkba és vízre bocsátották . . . 
Két nap múlva a kikötő parancsnok felhívta Tapu testvért és azt mondta: 
»A hajója elsüllyed!« Erre azt mondta, »Micsoda, épp csak most eresztet-
tem a^vízre!« 0 pedig csak tovább hajtogatta: »A hajó elsüllyed. Sies-
sen!" így a kikötőbe sietett, és a hajó akkor már félig elsüllyedt. Az első 
segéd a hajó alá ment és megnézte, hogy mi történhetett. Észrevette, 
hogy a konyhai kipufogócső elrozsdásodott. Aki a hajót javította, néhol 
átfestette a rozsdás csöveket és a korhadt fát is. Ott az egész beszakadt 
és a víz beömlött. 

»Nos, mit szólnának ha, mondjuk, 200 vagy 400 kilométeres távolságban 
lennénk? Ha a terveknek megfelelően haladnánk, akkor olyan messzire 
lennénk, amikor a korhadt fa és a rozsdás cső éppen beszakadna.« 
Akkor, amikor az egyháztagok Tahitiben elfogadták a próféta tanácsát, 
még nem értették, hogy McKay elnök miért aggódott értük. De most 
megértették. Tapu testvér így fejezte ki ezt: »Ezért volt nekem mindig bi-
zonyságom McKay elnökről, Isten igaz prófétájáról.«" 
Az apostolok és a próféták valóban Jézussal beszélnek. Mennyei Atyánk 
azt mondta, hogy „bármit mondanak a próféták és az apostolok, ha azt a 
Szentlélek sugallja nekik, az szentírás, az az Úr akarata, vagyis amit az 
Úr akar, és az az Úr szava és hangja, és az Isten megváltó ereje" (lásd 
T&Sz 68,4). 
Mivel ezek a férfiak a Megváltót képviselik itt a földön, fontos, hogy tud-
juk, amit mondanak és hogy kövessük tanításaikat. Itt van néhány tanítá-
suk, amelyek napjainkra érvényesek: 
Azt tanácsolták nekünk, hogy tartsunk családi esteket, adjunk pénzt a 
templomok építésére, és végezzünk családtörténeti munkát. Azt taná-
csolták nekünk, hogy raktározzunk el élelmet, ruhát, fűtőanyagot és ké-
szüljünk fel az élet nehézségeire. Minden egyháztagot felkértek arra, 
hogy végezzenek hittérítő munkát. 
Kérdezzük meg azokat, akiket tanítunk, hogy mennyit változott a világ az utóbbi tíz év alatt. 
Azujtán kérdezzük meg, hogy segített-e minket ebben a mai életben, ha a próféták 
tanacsainak engedelmeskedtünk. 

Segítsük prófétáinkat és apostolainkat 
Mennyei Atyánk sohasem kényszerít minket arra, hogy engedelmesked-
jünk szolgálóinak. Tanácsukat elfogadhatjuk vagy visszautasíthatjuk. 
Nagy áldással jár, ha elfogadjuk és támogatjuk egyházi vezetőinket. Ezt 

75 



azzal mutatjuk ki, amikor az összejöveteleken és a konferenciákon fel-
emeljük a kezünket. Amikor felmeljük a kezünket, azzal azt jelezzük, hogy 
támogatni fogjuk őket, és szívesen segítünk nekik hivatásuk teljesítésé-
ben. Kezünket feltartani azonban nem elég. El kell fogadnunk tanításai-
kat és követnünk kell tanácsaikat. 
Az apostolok és próféták Mennyei Atyánkat képviselik a földön, és min-
dig tőle kapnak kinyilatkoztatást. Úgy mutathatunk tiszteletet a Megváltó 
iránt, hogy tiszteljük az őt képviselőket. Úgy tiszteljük a napjainkban élő 
prófétáinkat, ha engedelmeskedünk tanításaiknak, imádkozunk értük, és 
lelkierőért imádkozunk, hogy követhessük tanácsaikat (lásd Zsid 13,17-
18 és T&Sz 107,22). A püspök vagy a gyülekezetelnök segítése egyben 
a Mennyei Atyánk iránti tisztelet is, mivel a püspök vagy a gyülekezetel-
nök az ő irányítása alatt dolgozik. 
Isten azt mondta, hogy akik hisznek és akik a próféták tanításait mindig 
követik, azok mindent meg fognak kapni, ami csak Mennyei Atyánk birto-
kában van (lásd T&Sz 84,36-37). 
Mormon Könyve egy nagyszerű emberről beszél, akit Amuleknek hívtak 
és aki Mennyei Atyánk egyik prófétáját befogadta. Egy angyal látogatta 
meg Amuleket és azt mondta neki, hogy Alma, a próféta meg fogja láto-
gatni. Az angyal azt is mondta, hogy Amuleknek vendégül kell látnia Al-
mát a házában és Alma meg fogja majd áldani őt és családját (lásd Alma 
10,7). Amulek vendégül látta Almát a házában, és később elmondta, 
hogy milyen nagy áldásokban részesült ő és a családja, amiért vendégül 
látta a prófétát a házában (lásd Alma 10,10-11). 
Hogyan részesülhetünk mi is olyan áldásokban mint Amulek? 

Lehet, hogy a próféta vagy egy apostol, vagy más egyházi vezető soha-
sem jön el az otthonunkba, de mi is hasonló áldásokban részesülhetünk, 
ha otthonunkban követjük a számunkra adott tanácsokat. 
Ha van a hallgatóság között valaki, aki találkozott a prófétával, vagy egy apostollal, vagy 
hallotta őket beszélni, akkor kérjük meg, mesélje el ezt az élményét, és hogy mit érzett 
akkor. Kérdezzünk meg egy másik személyt, hogy fontosnak tartja-e, hogy engedelmes-
kedjünk a próféta szavainak és hogy miért fontos ez. 

Befejezés 
A próféták és az apostolok a Megváltót képviselik a földön. Nekik meg-
van az a felhatalmazásuk, hogy Mennyei Atyánk munkáját irányítsák. 
Amikor a próféták és az apostolok tanácsait követjük és hitünkkel, enge-
delmességünkkel és imáinkkal segítjük őket, akkor nagy áldásokban ré-
szesülünk. 
Harold B. Lee, az Egyház egy korábbi elnöke elmondta, hogy valaki neki 
egyszer azt mondta —amit ő teljesen igazolt—, hogy mindaddig senki 
sem válik igazán egyháztaggá, amíg be nem látja, hogy az Egyház veze-
tői Mennyei Atyánk hatalmát élvezik, és ennek a tudása, mint a tűz szívét 
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be nem tölti. Ez akkor lesz, mikor az egyháztagok meggyőződnek arról, 
hogy helyesen irányítják őket, és azok, akik őket vezetik, Isten emberei, 
akiket ő ihletett meg és választott ki. Amíg ezt nem hiszik, akkor igazából 
még nem tértek meg. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1, Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2, Mikor egyedül vagy családunkkal együtt imádkozunk, ne feledjük el 

imánkba foglalni, hogy Mennyei Atyánk áldja meg az apostolokat, a 
prófétákat, és a többi egyházi vezetőket. 

3, Imádkozzunk, hogy bizonyságot nyerjünk és legyen erőnk a prófétát 
követni. 

Egyéb szentírások 
4Móz 12,6 {Az Úr megjelenik prófétáinak.) 
Ám 3,7 (Mennyei Atyánk kinyilvánítja akaratát prófétáinak.) 
Lk 1,59-79 (Isten mindig kinyilvánítja akaratát prófétáin keresztül.) 
T&Sz 21,4-6 (A próféta úgy szól, mintha maga Mennyei Atyánk szólna.) 
T&Sz 43,1-7 (A kinyilatkoztatás az Egyház számára csak a prófétától 
származhat.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Úgy fejezzük be a leckét, hogy elénekeljük a „Prófétánkat köszönjük az Úrnak". 
2. Felkérhetünk egy vagy több hallgatót, hogy tartsa meg a lecke egy részét, vagy olvassa 

fel a szentírásokat. 
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Az apa családja 
iránti felelőssege 

Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy mi az apa családja iránti felelőssé-
ge. 

Bevezetés 
Joseph Fielding Smith, az Egyház egyik korábbi elnöke azt mondta, hogy a 
család a legfontosabb szervezet. Azt is mondta, hogy életünknek az a célja, 
hogy olyan életet éljünk, hogy családunkkal majd mindörökre együtt élhes-
sünk Mennyei Atyánk mellett. 
Ahhoz, hogy örökké Mennyei Atyánkkal élhessünk, mind a férjnek, mind a 
feleségnek szövetséget kell kötnie Istennel a Templomban és engedelmes-
kednie kell a parancsolatoknak. 

Az apa felelős azért, hogy családját eltartsa 
A szentírások azt mondják, hogy az apa a család feje (lásd Ef 5,23). Nem 
szabad engednie, hogy gyermekei éhezzenek vagy ruha nélkül legyenek, Az 
apa azt sem engedheti meg, hogy gyermekei megszegjék Mennyei Atyánk 
parancsolatait, egymással veszekedjenek, vagy az ördögöt szolgálják, Az 
apának meg kell tanítania gyermekeit arra, hogy az igazat mondják és te-
gyék, és egymást szeressék és szolgálják (lásd Móziás 4,14-15). Ha az 
apa ezeket a dolgokat megteszi, akkor Mennyei Atyánknak engedelmeske-
dik és azt a legfontosabb munkát végzi, amit csak egy apa végezhet. 
A gyermekeknek a családban kell megtanulniuk Jézus Krisztus evangéliu-
mának az alapelveit. Ezek a törvenyek örökké léteztek és örökké létezni is 
fognak. Harold B. Lee, az Egyház egyik elnöke azt mondta, hogy a legfonto-
sabb dolog, amit a szülőknek el kell végezniük, az az otthonuk falai között 
történik meg. 
Mi szülők gyakoroljuk a legnagyobb hatást gyermekeinkre, sokkal inkább 
mint bárki más. Ezért jó szavakkal és jó példákkal kell tanítani őket. Mennyei 
Atyánk azt mondta, ha mindent megteszünk, amire kért minket, akkor min-
dent megkapunk, ami neki van, és olyanok leszünk mint ő és örökké vele 
élhetünk. (Olvassuk el Az evangélium tanításai című kézikönyvben a 47. fej-
zetet, „A felmagasztosulás". 

Családunk anyagi szükségleteinek a kielégítése 
Az apáknak gondoskodni kell családjuk anyagi szükségleteiről. Ezért a kö-
vetkezőket kell tennünk: 
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12-a Mennyei Atyánk sokféleképpen áldja meg azokat a családokat, akik együtt dolgoznak. 





• Dolgozzunk becsületesen, hogy pénzt keressünk. 
• Használjuk a pénzt helyesen, és mindig csak annyit költsünk, amennyit 
a család meg tud magának engedni. A feleségnek is részt kell venni a 
tervezésben, hogy a megkeresett pénzt hogyan költsék el. Ebbe a gyer-
mekeket is be lehet vonni. 

•Tanítsuk meg a gyermekeket dolgozni. 
• Ügyeljünk arra, hogy a családnak legyen elég élelme, ruházata, legyen 
lakása és minden egyebe, ami a megélhetéshez szükséges. 
Napjaink szentírásai azt mondják, hogy aki tud dolgozni és azt nem teszi, 
az nem érdemli meg, hogy egyen vagy ruházkodjon (lásd T&Sz 42,42). 
Mennyei Atyánk azt mondta, hogy amíg egy lusta személy meg nem vál-
tozik, nem részesül azokban az áldásokban, amelyekben a dolgozók ré-
szesülnek. Az Egyházban nincs helye a lusta embernek (lásd T&Sz 
75,29.) Az nem számít, hogy az illető milyen munkát végez, csak az, 
hogy becsületes munka legyen és szeresse azt. 

A férjnek és a feleségnek együtt kell megtervezniük, hogy hogyan költsék 
el a megkeresett pénzt. A pénz, ami az apa munkájából származik az 
egész családé, s nem csak egyedül az övé. Az apa feladata, hogy vi-
gyázzon, hogy a keresetet bölcsen használják fel, hogy minden család-
tag szüksége szerint részesüljön belőle. A szükségleteket mindig böl-
csen kell meghatározni. Különbség van a kívánságok és a szükségletek 
között. Mikor az apa mindent megtesz azért, hogy családját eltartsa, ak-
kor Isten megáldja őt. Gyermekei és a felesége is áldottak lesznek, és 
tudni fogják, hogyan segíthetenek családjukon mindjobban. 
Mutassuk meg a 12-a képet „Mennyei Atyánk sokféleképpen áldja meg azokat a családo-
kat, akik együtt dolgoznak." 

A szülőknek ösztönözni kell gyermekeiket, és engedni kell, hogy annyit 
tanulhassanak, amennyit csak akarnak, hogy később az életben megáll-
ják a helyüket. Amikor csak lehetséges, adjunk a gyermekeknek munkát 
a ház körül. Harold B. Lee, az Egyház egyik korábbi elnöke azt mondta a 
szülőknek, hogy adjanak munkát gyermekeiknek, hogy ne unatkozzanak 
és hogy jó munkaerkölcsük alakuljon ki. 

Például a gyermekek gondozhatják a családi kertet. Az Egyház vezetői 
azt tanácsolták, hogy legyen egy kertünk, ahol a család számára élelmet 
tudunk termelni, és azután raktározzunk el annyi élelmet, amennyit csak 
lehet. Spencer W. Kimball az Egyház egyik elnöke minden családtól azt 
kérte, hogy termeljenek annyi élelmet a családi telken, amennyit csak 
lehet. Azt is mondta, hogy raktározzunk el élelmet, vagyis megismételte 
az Egyház tanácsát, hogy a családnak mindig legyen raktáron egy évre 
való élelmiszere. 
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Mit tehetünk azért, hogy gyermekeinket jobban megtanítsuk dolgozni? Mikor a családnak 
hiányzik valami, honnan várhat segítséget? (Először mindig a családtagoktól és a roko-
noktól kell segítséget kérni, ha azok segíteni tudnak. Ha nem tudnak segíteni, akkor attól a 
papságkvórumtól kell segítséget kérnünk, ahová tartozunk. Az államtól csak akkor szabad 
segítséget kérni, ha az Egyház nem tud úgy segíteni, ahogy arra szükség lenne.) 

Családunk lelki szükségleteinek a kielégítése 
Az apák így segíthetik családjuk lelki fejlődését: 
•Tanítsák az evangéliumot a feleségüknek és gyermekeiknek. 
• Imádkozzanak a családjukkal együtt minden nap. 
•Tegyék otthonukat a béke helyévé, ahol a Szentlélek mindig lakozhat. 
• Fizessenek tizedet és felajánlásokat az Egyháznak. 
•Tartsanak családi esteket minden héten. 
Ezek szent kötelességek. A Tanok és Szövetségekben Mennyei Atyánk 
azt mondja, ha a szülők nem tanítják meg a gyermekeknek nyolc éves 
korukig a bűnbánatot, a Jézus Krisztusba vetett hitet, a keresztelést, és a 
Szentlélek kézrátétellel történő adományozását, akkor a szülők lesznek 
bűnösök mindezekért. A szülőknek az imádkozást és Isten parancsolata-
inak a betartását is meg kell tanítani a gyermekeknek (lásd T&Sz 
68,25.28). 
Mit parancsolt nekünk Mennyei Atyánk, hogy mit tanítsunk gyermekeinknek? 

Az apának az a feladata, hogy ügyeljen arra, hogy Jézus evangéliumát 
tanítsák az otthonában. Ennek az egyik kiváló lehetősége a családi est. 
Ez alkalommal az apának rendszeres lehetősége van arra, hogy család-
jával beszélgessen, és megtanítsa nekik mindazt, amit szükségesnek 
tart, hogy családja jobban megismerhesse Jézus Krisztus evangéliumát. 
A Legfelsőbb Elnökség azt tanácsolta minden szülőnek, hogy rendszere-
sen töltsön egy bizonyos időt a családjával, tanítsa nekik a szentírásokat, 
és bizonyságot is tegyen róluk. Azt is mondták, hogy a szülőknek arra is 
fel kell használniuk ezt az időt, hogy jobban megismerhessék gyermekei-
ket, hogy figyeljenek problémáikra és vágyaikra és mindegyik gyermekü-
ket segítsék abban, amire éppen szükségük van. 
Ahhoz, hogy az apa gyermekeit segíthesse, be kell osztania az idejét, 
hogy gyakran otthon lehessen a családjával. Azt is meg kell mutatnia, 
hogy örül a tízedfizetés és más egyházi felajánlások áldásának. Azt is 
meg kell mutatnia, hogy örül azoknak a feladatoknak, amelyekre az Egy-
ház vezetői felkérik, és Mennyei Atyánk többi parancsolatát is betartja. 
Hogyan segít az Egyház gyermekeink nevelésében? 

Áldások az apáknak és a családoknak 
Mutassuk meg a 12-b képet „Benjámin király minden lehető módon segítette a családját." 

Mormon Könyve egy nagy prófétáról beszél, aki egyben király és apa is 
volt. Benjámin Királynak hívták (lásd Móziás 2,12. 14). Király volt, de két 
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kezével dolgozott, hogy élelmet teremtsen a családjának. Benjámin király 
nem ült és nem várt arra, hogy mások segítsenek neki. Nekünk, apáknak 
követnünk kell a példáját. 
Hasonlóképpen Abraham is olyan apa volt, akinek a példáját követhetjük. 
Mivel Mennyei Atyánk minden parancsolatának engedelmeskedett, azt az 
ígéretet kapta, hogy szép családja lesz, és sok nemzedéknek lesz az apja 
(lásd 1Móz 17,3-8). Ábrahám el is nyerte ezt az áldást. Mivel mi Ábrahám 
leszármazottjai vagyunk, mi is részesülhetünk hasonló áldásokban. Azon-
ban mielőtt még ezeket az áldásokat megkapnánk, gondoskodnunk kell a 
saját családunkról. Amikor családunkról gondoskodunk, akkor közelebb 
érezzük magunkat Mennyei Atyánkhoz és jobban szeretjük majd egymást. 

Befejezés 
Az alábbi történet azt mondja el, hogyan részesült egy apa és családja ál-
dásokban, amikor elfogadták Jézus Krisztus evangéliumát és aszerint éltek. 
Mielőtt Joseph Garcia az Egyház tagja lett volna, sok időt töltött barátaival, 
akikkel együtt ivott, és így kevés ideje maradt a családjára. A feleségének 
dolgozni kellett, hogy pénzt keressen a család eltartására. A gyerekek szin-
te alig látták az apjukat. Inkább féltek tőle, semmint tisztelték vagy szerették 
volna. 
Egy napon Joseph Garcia találkozott az Egyház misszionáriusaival. Miután 
a misszionáriusok hat hónapon át tanították neki az evangéliumot, megvál-
tozott. Többé nem találkozott azokkal az emberekkel, akikkel azelőtt együtt 
ivott, és nemsokára az Egyház tagja lett. Bölcsen kezdte a pénzét költeni, 
és nemsokára a feleségének nem kellett többé dolgozni. A felesége így ott-
hon tudott maradni a gyermekekkel. 
Joseph Garcia hamar rájött, hogy jobban szereti az otthonát és azt az időt, 
amit gyermekeivel és feleségével együtt tölt, mint azt az időt, amit régi bará-
taival töltött. Gyermekei megtanulták őt szeretni és ma az ő jó példáját pró-
bálják követni. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Gondolkozzunk el azon, hogy milyen jól látjuk el családunk szükségleteit. 
3. Határozzuk el, hogy mostantól fogva jobban gondját viseljük családunk-

nak. 
4. Beszéljünk a feleségünkkel és határozzuk el, hogy mindketten a szentirá-

sok és az egyházi vezetők tanácsai szerint fogunk élni. 

12-b Benjámin király minden lehető módon segítette a családját. 

82 





Egyéb szentírások 
1Tim 5,8 (Az apáknak gondját kell viselniük a családjuknak.) 
Móziás 27,14.22-24 (Mennyei Atyánk meghallgatja azoknak az apáknak az 
imáját, akik gyermekeikért imádkoznak.) 
T&Sz 68,30-31 (Azok a gyermekek, akik tudnának dolgozni, de nem teszik, 
ellenszegülnek Mennyei Atyánk parancsolatainak.) 
T&Sz 75,25.28-29 (Az apáknak gondoskodniuk kell családjukról.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Olvassuk el a 27. és 36. fejezetet Az Evangélium tanításai című kézikönyvben. 
2. Egy nagy papírlapra írjunk egy listát arról, hogy milyen módon gondoskodhat az apa a 

családjáról. 
3. Felkérhetünk egy vagy több tagot a hallgatóságból, hogy tartsa meg a lecke egy részét, 

vagy olvassa fel a szentírásokat. 
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Tanácskozzunk 
mindenkivel 
a családban 
Ez a lecke segít megtanulni, hogyan erősíthetjük családunkat azáltal, 
hogy megbeszéljük dolgainkat feleségünkkel és gyermekeinkkel. 

Bevezetés 
Ha szeretet van otthon, akkor úgy látszik, hogy minden rendben van. Bé-
ke és egyetértés van. Az idő gyorsan repül. Nincs féltékenység vagy gyű-
lölet. Mindenki boldog. Mennyei Atyánk is elégedett velünk és olyan áldá-
sokban részesít, hogy az otthonunkban uralkodó szeretet szomszédaink-
ra, barátainkra és bizonyos módon még a világra is kihat. 

A papságbirtokos a család feje 
Az a lehetőség, hogy szülők lehetünk, Mennyei Atyánknak egy olyan ál-
dása számunkra, amely által hozzá hasonlókká válhatunk. A mi földi ott-
honunk olyan lehet, mint a mennyei otthonok. Az apa, aki ezt megérti, 
tudja hogy szent kötelessége a családját helyesen irányítani, hogy be-
tartsák Isten parancsolatait. N, Eldon Tanner, az Egyház Legfelsőbb El-
nökségének az első tanácsadója azt mondta, hogy az egyháztag ottho-
nának példamutató otthonnak kell lenni. 

Az apának kell a család fejének lenni, de ezt szeretettel kell tennie, és 
amit tesz, annak összhangban kell lennie azzal, amit az anya tesz. Ez azt 
jelenti, hogy amit az apa tesz, az helyes, és amit az anya tesz, az is 
helyes. Együtt azonos célokért kell dolgozniuk a család érdekében, és a 
gyermekeknek érezni kell a családban uralkodó szeretetet és egyetér-
tést. Az apa feladata, hogy vezesse a családot, de ezt nem szabad egye-
dül tennie. 

Ketten együtt, a férj és a feleség erőssé tehetik házasságukat, és ők 
maguk és gyermekeik is visszajuthatnak Mennyei Atyánk közelébe. Ezt a 
férj a feleségével együtt szeretettel és a Szentlélek segítségével éri el. 

MUTASSUK MEG A FELESÉGÜNKNEK, HOGY SZERETJÜK ÉS 
TISZTELJÜK ŐT 
Mennyei Atyánk azt mondta a szentírásokban, hogy elegendő élelemnek 
és ruházatnak kell lenni az otthonunkban. Meg kell tanítanunk a gyerme-
keinket arra, hogy betartsák a parancsolatokat. Nem szabad engednünk, 
hogy egymással veszekedjenek {lásd Móziás 4,14). Otthonunk akkor a 
szeretet és a béke helye lesz. A szeretetnek a házasság előtt kell kez-
dődnie és tovább kell folytatódnia a házasságban. Ha nincs szeretet és 
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béke az otthonunkban, akkor azonnal minden tőlünk telhetőt meg kell 
tennünk, hogy szeretet és béke legyen közöttünk. 
Ennek az egyik útja az, hogy mindig együtt imádkozunk, tiszteletet muta-
tunk egymás iránt és együtt tanulmányozzuk a szentírásokat. Azzal is 
szeretetet és békét teremthetünk, ha betartjuk Isten parancsolatait és 
azokat a szövetségeket, amelyeket akkor kötöttünk, amikor a Templom-
ban összeházasodtunk. 
A papságbirtokos úgy mutatja ki szeretetét a felesége iránt, hogy kedves 
hozzá és olyan dolgokat tesz, amelyek segítik őt (lásd Ef 5,25). J. Reu-
ben Clark, az Egyház Legfelsőbb Elnökségének a tanácsadója azt 
mondta, hogy a család Istennel fog együtt élni, ha a férj és a feleség 
megbecsülik és szeretik egymást. Azt is mondta, hogy türelmesnek kell 
lenniük egymással szemben, és be kell tartaniuk a házassági szövetsé-
get, amelyet Mennyei Atyánkkal és egymással kötöttek. Otthonuknak a 
hit házának kell lennie. Ha engedelmesen követik ezeket a dolgokat, 
Mennyei Atyánk irányítani fogja őket és boldogok lesznek. 
Milyen módon mutathatjuk ki szeretetünket a feleségünk iránt? 

Beszéljük meg a dolgokat feleségünkkel 
Mutassuk meg a 13-a képet, „Sokkal könnyebb apának és férjnek lenni, ha az apa tanács-
kozik a feleségével." 

Fontos, hogy a férjek megmondják feleségüknek, hogy miként éreznek 
és miért van az. És az is fontos, hogy a feleségek meghallgassák férjü-
ket. A legtöbb házassági vagy családi probléma megoldható, ha azt a 
férjek feleségükkel megbeszélik. De a férjeknek imádkozniuk is kell 
Mennyei Atyánkhoz, hogy a Szentlélek vezérelje őket. 
A szentírások azt mondják, hogy imádkoznunk kell Mennyei Atyánkhoz 
és ő majd irányítani fog minket. Imádkoznunk kell reggel, mikor felkelünk, 
és este, mielőtt aludni megyünk. Meg kell köszönnünk mindazt, amit ne-
künk ad. Ha megtesszük ezeket a dolgokat, akkor majd magával fog 
vinni bennünket, mikor ismét a földre jön (lásd Alma 37,37). 
Bölcs dolog megbeszélni feleségünkkel problémáinkat és céljainkat, 
akár egyéniek, akár családiak azok. Mindig imádkoznunk kell, amikor 
problémáinkról és céljainkról beszélgetünk. A feleségnek mindig segíteni 
kell a döntések meghozalatában. Szeretetet mutatunk feleségünk iránt 
azzal, ha a segítségét és ötleteit mindig kikérjük a nagyobb családi prob-
lémák megoldásában, ahelyett hogy egyedül próbálnánk azokat megol-
dani. Ilyen problémák, amikről beszélhetünk, a gyermekek nevelése, 
anyagi dolgok, családi est és bármi más, amit szükségesnek tartunk. 
Csak akkor lesz egységes irányítás alatt a családunk, ha megbeszéljük 
egymással a dolgokat. 
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A feleségek egyenlő társak és így szerepük fontos a házasságban. Meg kell 
nekik mondanunk, hogy fontosak nekünk. Néhány férfi azt gondolja, hogy 
csak azért, mert papságbirtokos, vagy mert férfi, csak őrá tartozik minden 
döntés meghozatala, A szentírások azt mondják, hogy ez nem helyes. 
Nem használjuk helyesen a papságot, ha olyan dolgokat csinálunk, ame-
lyek helytelenek (lásd T&Sz 121,39-41). Nekünk, mint papságbirtokosoknak 
szeretettel és érdeklődéssel kell figyelnünk arra, amit a feleségünk mond. 
Mialatt figyelünk rá, nem szabad azt gondolnunk, hogy jobbak vagyunk ná-
la. Ő a társunk. Az alábbi történet egy egyházi vezető élményéről szól: 
Jackson testvér művelt és bölcs ember volt. Könnyen meghozhatta volna a 
dönteseket a családja számára egymaga is. Azonban ehelyett mindig meg-
beszélte a problémákat és a lehetséges megoldásokat a feleségével. Leg-
alább egyszer egy héten, általában vasárnap este, a családi problémákról 
beszéltek. 
Egymással beszélve, szinte mindig egyetértettek abban, hogyan neveljék 
gyermekeiket. Soha nem vitatkoztak vagy veszekedtek, de mindig szeretetet 
mutattak egymás iránt. Ez az ember bölcs volt, hogy kikérte a felesége érté-
kes tanácsait. Amint ezt tette, jó példával szolgált, amit most mind a hat fia 
követ a saját otthonában. 
Hogyan segítheti a közös megbeszélés a férjet és a feleséget, hogy otthonukban elke-
rüljék a vitákat és a problémákat? Hogyan segíthet ez, hogy az egymás iránti szeretetük 
növekedjék? 

Beszéljük meg a dolgokat a családunkkal 
Mutassuk meg a 13-b képet, „Ha az apa megbeszéli a dolgokat családja minden tagjával, 
akkor az segíti őt, hogy gyermekeit úgy irányítsa, ahogy azt Mennyei Atyánk szeretné." 

Miután az apa és az anya megbeszélték a család céljait és nehézségeit, 
azután a gyermekekkel is kell erről beszélni. Fontos, hogy az egész család-
dal megbeszéljük, Ez megjavíthatja a családi kapcsolatokat és növelheti az 
egymás iránti szeretetet. A gyerekek tudni fogják, mit csinálnak a többiek, 
és így nagyobb lesz a rend és az egyetértés az otthonunkban. Ha lehetsé-
ges, nekik is segíteni kell a döntések meghozatalában és azok végrehajtá-
sában. 
Mi lenne a legjobb idő arra, hogy a problémákról és a célokról a családdal együtt elbeszél-
gessünk? (A családi est jó időpontnak mutatkozik, de nem szabad, hogy ez elvegye a 
tanításra szánt időt.) Milyen problémákról és célokról beszélgethetünk? 

Mutassuk meg a 13-c képet „Az apának gyakran el kell beszélgetnie a gyermekeivel." 

Az is fontos, hogy az apa minden egyes gyermekével elbeszélgessen. A. 
Theodore Tuttle, a Hetvenesek Első Kvórumának a tagja azt mondta, 
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hogy mikor az apa gyakran elbeszélget a fiaival és lányaival, annak az 
eredménye csak jó lehet. Azt mondta, hogy az apa így megismeri gond-
jaikat és reményeiket, és így egy olyan barátuk lehet, akiben a gyerme-
kek megbíznak. 
Milyen dolgokról tudnánk családunkkal beszélgetni? Hogyan tudnánk beszélni arról, ami 
családunkat segítené, hogy egymást még jobban szeressük? (Ösztönözzük a hallgatósá-
got, hogy használják a beszélgetéseket arra, hogy meghallgassák gyermekeik mondani-
valóját.) 

Amikor csak tehetjük, hallgassuk meg gyermekeink problémáit. Nem 
számít, hogy hol vagyunk, vagy miről akarnak beszélni. Mikor tanácsot 
adunk nekik, úgy nézzük problémáikat, ahogy ők gondolkodnak felőlük. 
Nem szabad kinevetni problémáikat, vagy azt gondolnunk, hogy azok 
nem fontosak. Figyelnünk kell, meg kell értenünk őket és segítenünk kell 
nekik. 

EIRay L. Christiansen, a Tizenkettő Tanácsának a segédje azt mondta, 
hogy csodálatos, mikor az apa vagy az anya fáradságot vesz és elbe-
szélget a fiúkkal vagy a lányukkal problémáikról. Christiansen elder azt 
mondta, hogy ma sokféle befolyással, kísértésekkel és igazságtalan bírá-
latokkal kell ezeknek a fiúknak és lányoknak szembenézniük, és ezért 
ezek ellen erősítenünk kell őket. Az egyéni beszélgetések folyamán a 
szülőknek segíteni kell gyermekeiket abban, hogy életcélt tűzzenek ki 
maguknak. 
Miről kell egy fiatalembernek az apjával beszélnie? Miről kell az apának gyermekeivel be-
szélnie? (Azoknak, akik erről a leckéről beszélgetnek, óvatosnak kell lenni, nehogy azt 
gondolják, hogy az egyik ember problémájának a megoldása úgyanaz íesz mint a 
másiké.) 

Richard L. Evans, a Tizenkető Tanácsának egy korábbi tagja elmondta, 
hogy a szülőknek és a gyermekeknek megvan az a kiváltságuk, joguk, és 
kötelességük, hogy együtt leüljenek, gondolataikat megosszák, és ki-
gondolják, hogy milyen döntéseket hozzanak. A szülőknek és gyermeke-
iknek tisztelniük kell egymást, figyelniük kell egymásra, és együtt kell 
dolgozniuk és tervezniük, hogy mindig boldogok legyenek. 

Befejezés 
Mennyei Atyánk azt mondta, hogy a családunkkal együtt majd örökké 
vele élhetünk, most pedig itt egységben és szeretetben kell élnünk. A 
béke és az egyetértés megteremtése nem jár erőfeszítés nélkül. Ezeket 
tanítani kell, és meg kell tanulni. David 0, McKay, az Egyház egy korábbi 
elnöke azt mondta, hogy kevés olyan dolog van, ha egyáltalán van, amit 
a legkevésbé szeretne, mint az, amikor nincs egyetértés és egység a 
családban. Es azt mondta, hogy az olyan otthon, ahol egység és szere-
tet uralkodik, és a családtagok segítő magatartást tanúsítanak egymás 
iránt, olyan, mintha a földi mennyország lenne. 
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Amikor feleségünkkel és gyermekeinkkel tanácskozunk, akkor őket is és 
magunkat is erősítjük. Növeljük a szeretetet és az egységet a családunk-
ban. 
Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán, 
2. Imádkozzunk és tanácskozzunk mindig a feleségünkkel. 
3. Jöjjünk össze a családdal és beszéljük meg céljainkat és problémáinkat. 
4. Jelöljünk ki egy időpontot, amikor minden gyermekünkkel külön-külön 

elbeszélgethetünk. Ne felejtsünk el imádkozni és kedvesen beszélni 
hozzájuk. 

Egyéb szentírások 
Gal 5,22 (Mit ad a Szentlélek?) 
Jákob 2,35 (Mit tesz a rossz példa a család tagjaival?) 
Jákób 3,7 (A férj és a feleség közötti szeretet fontossága.) 
T&Sz 121,36-38 (Hogyan nyerjük el a papságot és hogyan irányítják a 
papság munkáját?) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Olvassuk el a 37. fejezetet Az Evangélium tanításai című kézikönyvben. 
2. Megkérhetjük a hallgatóságot, hogy hozzák magukkal a szentírásaikat. 
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A családnak 
együtt kell imádkozni 

Ez a lecke arra buzdít bennünket, hogy minden nap imádkozzunk a csa-
ládunkkal együtt. 

Bevezetés 
Mutassuk meg a 14-a képet, „A családnak naponta kétszer együtt kell imádkozni." 

Nekünk apáknak naponta kétszer össze kell hívni családunkat, hogy na-
ponta kétszer együtt imádkozzunk. Amint együtt imádkozunk, meg kell 
köszönnünk Mennyei Atyánknak a kapott áldásokat, és kérjük, hogy irá-
nyítson bennünket. 

Spencer W. Kimball, az Egyház egyik elnöke azt mondta, hogy amint sok 
családdal elbeszélgetett, azt tapasztalta, hogy sokan ezek közül nem 
mindig imádkoztak együtt. Vagy, hogy néhány család megpróbált napjá-
ban legalább egyszer együtt imádkozni, mások meg, akik nem törődtek a 
közös imával, arra hivatkoztak, hogy nem tudták összehívni a családta-
gokat. Kimball elnök azt mondta, hogy ez a felelőtlen magatartás az 
olyan fontos dologgal kapcsolatban, mint az ima, nagyon aggasztja őt. 
Azt is mondta, hogy az Egyház azt tanítja, hogy családunkkal együtt min-
den este és minden reggel le kell térdelnünk és együtt kell imádkoznunk. 
Azt mondta, hogy sok család a vacsora és a reggeli időpontját találta 
arra a legmegfelelőbb időpontnak. Azokban az időpontokban a leg-
könnyebb összegyűjteni a családtagokat. Azt mondta, nem kell túl soká-
ig imádkoznunk, különösen ha kisgyermekek térdelnek velünk, és hozzá-
tette, hogy minden családtagnak, a kicsiket is beleértve, lehetőséget kell 
adni az imádkozásra. 

Mikor a család együtt imádkozik, segítséget kapnak, és így nem 
tudják majd őket megkísérteni 
Azt a parancsolatot kaptuk, hogy családunkkal együtt imádkozzunk. Jé-
zus azt mondta, hogy legyünk éberek és mindig imádkozzunk, hogy a 
Sátán ne tudjon bennünket megkísérteni. A Sátán be akar bennünket 
csapni, hogy majd azt csinálja velünk, amit akar. Ezért mondta Jézus, 
hogy mindig az ő nevében imádkozzunk és higgyük, hogy imánkra vá-
laszt kapunk, és akkor ő választ is ad imánkra és megmondja, hogy mi a 
helyes. Jézus azt is mondta, hogy családunkkal együtt mindig az ő nevé-
ben imádkozzunk Mennyei Atyánkhoz, hogy gyermekeink és feleségünk 
is áldásokban részesüljenek (lásd 3 Nefi 18,18-21). 
Mit mondott Jézus az imáról? 
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Az ima megerősít bennünket, hogy legyőzzük problémáinkat és segít 
családunknak a Sátán kísértéseinek ellenállni. 

Nekünk apáknak jó példát kell mutatnunk, hogy együtt imádkozunk csa-
ládunkkal. Szükséges lehet, hogy először meg kell tanítani családunkat 
helyesen imádkozni. A szentírásokban azt olvashatjuk, hogy az apák és 
az anyák azt a parancsolatot kapták, hogy tanítsák meg gyermekeiket 
imádkozni {lásd T&Sz 68,28). Egyik legjobb módja annak, hogy a gyer-
mekeket megtanítsuk imádkozni az, hogy együtt imádkozunk velük. Ha 
ezt tesszük, akkor gyermekeink megtanulják az imádkozás fontosságát 
és majd egyedül is fognak imádkozni. 

Az apáknak az a kötelességük, hogy megtanítsák gyermekeiket imád-
kozni és velük együtt imádkozzanak. Nem szükséges, hogy a papság 
birtokában legyünk, hogy családunkkal együtt imádkozhassunk. 
Amikor a családdal együtt imádkozunk, milyen dolgokért imádkozzunk? 

Az Egyháztagoknak mindig azt mondták, hogy imádkozzanak (T&Sz 
10,5). 

Mormon Könyvében azt mondják nekünk, hogy mindig imádkozzunk ma-
gunkért és a hozzátarozóinkért (lásd Alma 34,27). 
Az Egyház vezetői azt tanácsolták nekünk, hogy családunkkal együtt na-
ponta kétszer imádkozzunk. Az egyik megoldás erre az, hogy jelöljünk ki 
egy meghatározott időpontot, ami mindenkinek megfelel, és amikor min-
denki otthon van. Például, lehet iskolába vagy munkába menet előtt és 
este lefekvés előtt. 

Az imának nem kell hosszúnak lennie, különösen akkor, ha kisgyermekek 
vannak a családban. A kisgyermekek még nem tudják magukat úgy 
fegyelmezni, mint a felnőttek. Ők még nem tudnak sokáig csendben ma-
radni. 

A reggeli imában elmondhatjuk, hogy mit akarunk tenni aznap. Mikor 
este imádkozunk, meg kell köszönni Mennyei Atyánknak a kapott védel-
met és irányítást. 

Az ebédnél elmondott ima nem helyettesítheti a családi imát, hacsak 
nem imádkozunk a családdal együtt közvetlenül az étkezés előtt. 
Más dolgok is vannak, amikért imádkoznunk kell. Például, Amulek azt 
javasolta Mormon Könyvében, hogy imádkoznunk kell, hogy legyen elég 
erőnk az ördög kísértésének ellenállni, mert az ördög minden jónak az 
ellensége. Imádkoznunk kell az elvetett magokért, hogy növekedjenek és 
imádkoznunk kell nyájainkért, hogy gyarapodjanak (lásd Alma 31,23-25). 
A mi egyéni szükségleteink, amikért imádkoznunk kell, különbözhetnek 
azoktól, amelyeket Amulek javasolt, de az alapelvek, amikről beszélt, 
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ugyanazok. Az alapelvek egyike az, hogy imádkozzunk azokért a dolgo-
kért, amelyeket mindennap teszünk. A másik pedig, hogy imádkozzunk 
azért, hogy a Sátán kísértésének ellenálljunk. 
Minden családnak gondolni kell a saját céljaira és szükségleteire, és 
azokért a dolgokért kell imádkozniuk, amelyekre a legnagyobb szüksé-
gük van. Ha ezt tesszük és imánk őszinte, akkor Mennyei Atyánk meg-
hallgatja azokat. így imánk nem lesz csak a minden nap elismételt sza-
vak halmaza. 
Nekünk apáknak segíteni kell kisgyermekeinket, hogy valahányszor 
imádkoznak, ne ugyanazon szavakat ismételgessék. Ahhoz, hogy ezt 
megtehessük, magunknak is a Szentlélek irányításáért kell imádkoznunk 
(lásd T&Sz 42,14). Bármikor tanítjuk gyermekeinket imádkozni, nem sza-
bad erőltetni vagy azzal bosszantani őket. 
Lesznek olyan időszakok, amikor azt érezzük, hogy nem imádkoztunk a 
családdal együtt úgy, ahogy azt kellett volna. Túl sok volt a problémánk 
és a dolgok nem úgy történtek, ahogy azt elterveztük. Ezért azonban 
nem szabad elkeseredni, hanem mindent tovább kell folytatni, úgy ahogy 
azt elterveztük. Gyakran a Sátán az, aki megpróbál minket elbátortalaní-
tani. 
Mormon Könyvében azt olvashatjuk, hogy a Sátán megpróbál minket 
megakadályozni, hogy egyénileg és családunkkal együtt imádkozzunk 
(lásd 2 Nefi 32,8). A Sátánnak mindig könnyebb egy olyan családot meg-
kísérteni, amelyik nem mindig imádkozik. Ez az egyik oka annak, hogy 
mindig imádkoznunk kell családunkkal együtt, még akkor is, amikor az 
apa nincs otthon. Ilyenkor az anyának kell összehívnia a családot imára. 
Ha mindkét szülő távol van, akkor az idősebb gyermekeknek kell az imát 
vezetni. 
Hogyan bátoríthatja és segítheti családját közös imádkozásra egy fiatal Ároni Papság 
birtokosa? 

Mennyei Atyánk megáld bennünket, ha családunkkal együtt 
imádkozunk 
Isten megáld bennünket, ha családunkkal együtt imádkozunk. Családunk 
majd jobban szereti és jobban megérti egymást és a Sátánnak sem lesz 
olyan nagy befolyása felettünk. Békét és nyugalmat érzünk és tudjuk, 
hogy betartottuk Mennyei Atyánk egyik parancsolatát. 
Mikor családunkkal együtt imádkozunk, akkor egy olyan családot készí-
tünk elő, amely majd Mennyei Atyánkkal örökké együtt fog élni. Spencer 
W. Kimball, az Egyház egyik elnöke azt mondta, hogy amikor letérdelünk 
és családunkkal együtt imádkozunk, akkor gyermekeink egy életre szóló 
szokást vesznek fel. Továbbá azt mondja, ha nem szánunk időt az imád-
kozásra, akkor azzal azt mondjuk gyermekeinknek, hogy nem is olyan 
fontos imádkozni. Azt is mondta, hogy a gyermekek olyan szokásokat 
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vesznek fel otthon, hogy miután megházasodtak és a szülők meglátogat-
ják őket, akkor azt látják, hogy ők is az imádkozás megszokott módján, 
gyermekeikkel letérdelve együtt imádkoznak. 

Befejezés 
Néha azt gondoljuk, hogy gyermekeink nem tanultak eleget Jézusról, és 
nem érzik a jelenlétét, amikor a családdal együtt imádkozunk. Gyermeke-
ink azonban gyakran közelebb vannak Mennyei Atyánkhoz, mint mi azt 
gondolnánk. Heber J, Grant, az Egyház egyik korábbi elnöke így írja le az 
imádkozással kapcsolatos egyik gyermekkori élményét, amely az Egyház 
egyik korábbi elnökének, Brigham Youngnak az otthonában történt: 
„Mikor mint gyermek és fiatalember Brigham Young otthonában éltem, a 
család együtt letérdeltem imádkozni. Bevallom, hogy amikor Brigham 
Young imádkozott, sokszor felemeltem a fejem és odafordultam és fi-
gyeltem, hogy lássam, hogy Mennyei Atyánk ott van-e, mert úgy beszélt 
Mennyei Atyánkkal, mint egyik ember a másikkal." 
Az imáknak olyan élményeknek kell lenniük, mint amilyen Heber J. Gran-
té volt. Az alábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy mi történik akkor, ha a 
család úgy imádkozik, ahogy kell: 
„Az apa csendes ember volt. Nehezen tudta kifejezni családja iránti sze-
retetét. Egy alkalommal a felesége megkérte, hogy kezdjenek el együtt 
imádkozni a családdal. Ez alkalmat adott az apának arra, hogy elmondja, 
hogyan érzett a családja iránt. Az egyik lánya számára, aki azt gondolta, 
hogy az apja nem törődik vele, ez a családi ima igazi élménnyé vált. Az 
apa egyszerűen imádkozott és néha helytelen szavakat használt, de ami-
kor azt mondta: »Áldd meg szeretett lányomat, hogy jót tegyen« akkor az 
nagyon nagy hatással volt a lányra." 
„A fiú, aki szégyenlős volt, önbizalmat nyert, amikor az apja és az anyja 
megköszönte Mennyei Atyánknak az ő »kedves fiúkat«. Ennek a fiúnak 
még tovább nőtt az önbizalma, amikor fiatalabb öccse köszönetet mon-
dott Mennyei Atyánknak az idősebb és erősebb bátyjáért." 
„Mielőtt elindulnánk egy családi kirándulásra, a férjem megkéri Istent, 
hogy áldja meg a családunkat, hogy élvezhessük egymás társaságát. 
Minden korábbi prédikálásunk nem volt valami nagy hatással gyermeke-
inkre, de ez az alázatos ima megváltoztatta a helyzetet." 
„A tízenéves fiúnk mindig megdühödött, amikor bármilyen problémát 
próbáltunk vele megbeszélni. Elhatároztuk, hogy akkor ülünk le vele be-
szélgetni, amikor jó hangulatban van, és ez akkor látszott a legjobb idő-
pontnak, amikor reggelenként családunkkal együtt imádkoztunk. Csend 
volt a házban és mindenki alázatosan viselkedett. Rájöttünk, hogy fiúnk 
nem lesz ingerült, ha előbb imádkozunk, mielőtt elkezdünk vele beszél-
getni." 
„A családi ima csendes pillanatai alatt egymással és Mennyei Atyánkkal 
beszélgetünk." 
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Kérdezzük meg a jelenlevőket, hogy mondják el, mit tettek azért, hogy családjukkal rend-
szeresen együtt imádkozzanak. Beszélgessünk arról, hogyan segíthet az ima abban, hogy 
másokat és magunkat jobbá tegyük. Kérdezzünk meg egy vagy több hallgatót az 
osztályban, hogy milyen élményeik voltak, mikor családjukkal együtt imádkoztak. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Ha eddig nem tettük volna, akkor rendszeresen imádkozzunk a csalá-

dunkkal együtt. 
3. Amikor már családunkkal együtt imádkozunk, gondoljunk a közös ima 

eredményeire. Beszéljük meg feleségünkkel és gyermekeinkkel, mit 
tehetünk azért, hogy még jobb legyen az eredményünk. 

Egyéb szentírások 
Mt 5,44 (Imádkoznunk kell az ellenségeinkért is.) 
Mt 7,7 (Mennyei Atyánk válaszol az őszinte imákra.) 
Mt 26,41 és Alma 13:28 (Imádkoznunk kell a kísértés ellen.) 
Alma 37,36-37 (Imádkoznunk kell minden tevékenységünkkel kapcsolat-
ban.) 
T&Sz 88,119 (Kell, hogy legyen egy ház az imádkozásra.) 
T&Sz 88,126 (Mindig kell imádkoznunk.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Olvassuk el a 8. fejezetet Az Evangélium tanításai című kézikönyvben. 
2. Ha akarjuk, kérjünk meg valakit, hogy mesélje el élményeit a közös családi imával 

kapcsolatban. 
3. Megkérhetünk egy vagy több hallgatót, hogy tartsák meg a lecke egy részét, vagy 

olvassanak fel a szentírásokból. 
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Legyen otthonunk 
az evangélium 
tanításának a helye 
Ez a lecke arra buzdít minket, hogy otthonunk Jézus evangéliuma tanítá-
sának a helye legyen. 

Bevezetés 
Énosz gyakran hallotta apját, a prófétát az örök igazságról beszélni. Egy 
nap Énosz elment az erdőbe vadászni. 
Mialatt az erdőben volt, jól emlékezett arra, hogy mit mondott neki apja 
az örök igazságról és akkor egy erős érzés támadt a szívében. Ez az 
érzés olyan erős volt, hogy meg akarta érteni mindannak az értelmét, 
amiről az apja neki beszélt. Ezért letérdelt és Mennyei Atyánkhoz imád-
kozott (lásd Enosz 1,3-4). Miután egész nap imádkozott, egy hangot hal-
lott, amely azt mondta neki, hogy bűneit megbocsátották. Ez az élmény 
olyan nagy hatással volt Énoszra, hogy egész hátralevő életében Jézus 
evangéliumát tanította és boldognak érezte magát, hogy ezt teheti. 
Énoszt a helyes úton tanították meg otthon Jézus evangéliumára. A Bib-
lia azt mondja, ha a gyermeket helyesen neveljük, akkor ha felnő, maga 
is helyesen fog élni (lásd Péld 22,6). Ha mi, szülők helyesen tanítjuk 
gyermekeinket, akkor valószínű, hogy engedelmeskedni fognak nekünk 
és Mennyei Atyánknak. A mi feladatunk tehát, hogy betartsuk Mennyei 
Atyánk parancsolatait és gyermekeinket is arra tanítsuk, amire a próféta 
megkért bennünket. 

Tanítsuk Jézus evangéliumát otthonunkban 
A család a legfontosabb szervezet Mennyei Atyánk előtt. Ez egy olyan 
szervezet, amely örökké fennmarad. Ezért parancsolta meg Mennyei 
Atyánk, hogy tegyük otthonunkat olyan hellyé, ahol a felnőttek és a gyer-
mekek megtanulhatják Jézus evangéliumát és együtt fejlődhetnek. 
Mennyei Atyánk azt mondta a szentírásokban, hogy a szülőknek az a kö-
telességük, hogy tanítsák meg gyerekeiknek a bűnbánatot, a Jézusba 
vetett hitet, az alámerítéssel történő keresztelést és a Szentléleknek a 
kézrátétellel történő adományozását. A szülőknek az imádkozásra és 
Mennyei Atyánk parancsolatainak a betartására is meg kell tanítaniuk 
gyermekeiket. Mindezeket a dolgokat a szülőknek gyermekeik nyolc éves 
koráig kell megtanítani. Ha a szülők nem tanítják meg őket, akkor bűneik 
a szülők fejére fognak szállni (lásd T&Sz 68,25-28), 
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Hol és hogyan tanulhatnak gyermekeink az örök igazságokról és erről az életről? 

A gyermekek a mindennapi életről otthon, az iskolában és barátaik által 
tanulhatnak. De valójában sem az iskola, sem a barátok nem taníthatják 
meg Jézus teljes evangéliumát gyermekeiknek. Az evangélium tanítása 
szent kötelesség, amelyet Mennyei Atyánk a szülőkre bízott, Ha a szülök 
nem tanítják gyermekeiket az evangéliumra és erre az életre, akkor lehet, 
hogy örökre elvesztik őket, Ez azt jeleni, hogy nem élhetünk majd együtt 
mint egy család Atyánkkal a mennyben, 
Először maguknak a szülőknek kell megtanulniuk az evangéliumot, mi-
előtt azt gyermekeiknek tanítanák. Marion G. Romney, a Egyház Legfel-
sőbb Elnökségének az egyik tanácsadója azt mondta, hogy minden pap-
ságbirtokosnak meg kell győződnie arról, hogy otthonában minden úgy 
van, ahogy annak lenni kell. Családi estet kell tartania és az igazságot 
kell tanítania gyermekeinek (lásd T&Sz 93,40). 
Feleségünkkel együtt közös kötelességünk, hogy az evangélium alapel-
veit megtanítsuk gyermekeinknek. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, nekünk 
szülőknek is tanulmányoznunk kell az evangéliumot otthonunkban és 
gyermekeinket is az evangélium tanulmányozására kell ösztönöznünk. 
Mormon Könyvében Benjámin király azt mondta a szülőknek, hogy nem 
szabad engedni, hogy gyermekeik Mennyei Atyánk parancsolatait meg-
szegjék, nem szabad veszekedniük és az ördögöt szolgálniuk, hanem a 
szülőknek arra kell tanítani gyermekeiket, hogy Mennyei Atyánk paran-
csolatait betartsák, egymást szeressék és egymást szolgálják (lásd Mó-
ziás 4,14-15). 

A családnak meg kell tervezni, hogyan tanulják az evangéliumot 
Ha követjük a próféták tanácsát, akkor feleségünkkel együtt megtervez-
zük, hogyan tudnánk gyermekeinket a legjobban tanítani. Annak ellenére, 
hogy a családban minden személy másként tanul, mindenkinek akarnia 
kell, hogy megtaláljuk a legjobb módot arra, hogy otthonunkat az evan-
gélium tanulásának a helyévé tegyük. 
írjuk fel a táblára, vagy egy darab papírra az alábbi ötleteket, ahogy beszélünk róluk: 

TEGYÜK LEHETŐVÉ MINDENKINEK A CSALÁDBAN A TANULÁST 
Otthonunknak olyan helynek kell lenni, ahol a gyermekek bármikor sza-
badon beszélhetnek szüleikkel. A gyermekeknek nehéz kérdéseket fel-
tenni vagy érzéseiket elmondani egy olyan otthonban, ahol állandó a fe-
szültség vagy a szülők nem figyelnek rájuk. David O. McKay, az Egyház 
egyik elnöke azt mondta, hogy a szülőknek akarniuk kell a kérdésekre 
válaszolni. Az a gyermek, amelyik kérdéseket tesz fel, boldoggá teszi a 
szülőt. 
Bátorítanunk kell a gyermekeket, hogy kérdezzenek, különösen az evan-
géliummal kapcsolatban. Lehet, hogy mi szülők sem tudjuk a választ, de 
együtt mindig utánanézhetünk. 
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Hogyan segíthet az apa vagy az anya, hogy a gyermekek otthonukban megtanulják az 
evangéliumot. 

IMÁDKOZZUNK CSALÁDUNKKAL EGYÜTT 
A családi imát arra is felhasználhatjuk, hogy így is taníthassuk gyermeke-
inket. Mikor imádkozunk, elmondhatjuk Mennyei Atyánknak, hogy mit kí-
vánunk családunk minden egyes tagjának. Azt is elmondhatjuk Mennyei 
Atyánknak, hogy mennyire törődünk egymással, és hogy mire van szük-
ségük. Megköszönhetjük neki az áldásokat, amelyekben egyénileg, vagy 
családunkkal együtt részesített. 

BESZÉLGESSÜNK AZ EVANGÉLIUMRÓL AZ ÉTKEZÉSEKNÉL ÉS 
LEFEKVÉS EIŐTT 
Mialatt a család együtt étkezik, vagy lefekvés előtt, kiváló lehetőségek 
vannak az evangéliumról beszélgetni. Beszélgessünk a napi események-
ről, és arról, hogyan viszonyulhatnak ezek az evangéliumhoz. A gyerme-
keket bátorítani kell, hogy kérdezzenek napi élményeikkel kapcsolatban 
és akkor a felnőttek elmondhatják nekik, hogy hogyan alkalmazhatjuk az 
evangélium tanításait ezekben az esetekben. A kisgyermekeknél hasz-
nos idő lehet a beszélgetésre, mikor este lefektetjük őket. Úgy bátoríthat-
juk őket a kérdezésre, hogy egy történetet mondunk el nekik Mormon 
Könyvéből vagy a Bibliából vagy éppen a saját élményeinkből. 
Mutassuk meg a 15-a, képet „A szentírásokat és az evangéliummal kapcsolatos könyveket 
egy külön polcra rakhatjuk." 

MINDEN NAP TANULMÁNYOZZUK A SZENTÍRÁSOKAT 
A szentírások tanulmányozásának elősegítésére válasszunk ki egy helyet 
otthonunkban, ahol a szentírásokat, egyéb egyházi könyveket, képeket, 
kézikönyveket, kazettákat és más egyházi anyagokat tartunk. Azt a helyet 
az evangéliumi könyvtárnak nevezhetjük, ahol a szentírásokat és az 
evangélium tanításainak a kézikönyveit tartjuk. Ha lehetséges, akkor le-
gyen minden gyermeknek egy saját példánya Mormon Könyvéből és a 
Bibliából. 
Egyedül is tanulmányozhatjuk a szentírásokat az alábbiak szerint: 
• Olvassuk el a szentírásokat az elejétől a végéig, egy vagy két fejezeten-

ként, vagy olvassunk tizenöt percet naponta. 
•Tanulmányozzuk a szentírásokat bizonyos tárgyak szerint. Például, az 

imát, vagy az engedelmességet, és keressük ki az összes ide tartozó 
részt. 

• Különböző problémáinkra a szentírásokból keressünk választ. 
• Készítsünk egy listát azokról a szentírásokról, amelyek ihletet adnak ne-

künk. 
• Hasonlítsuk össze az egyik szentírást a másikkal. 
Milyen más módon tudjuk még a szentírásokat tanulmányozni? 

Fontos, hogy egy bizonyos időt jelöljünk ki, és szánjuk azt az evangélium 
együttes tanulmányozására. Itt van néhány tanács erre: 
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•Tanulmányozzuk a szentírásokat minden reggel tizenöt percig, mielőtt 
iskolába vagy munkába indulnánk. Tarthatunk egy rövid családi szentí-
rás-felolvasást este, mielőtt a gyermekek lefeküdnének. 

• Mondjunk történeteket a kisgyermekeknek a szentírásokból. 
•Válasszunk ki néhány sort a szentírásokból, írjuk le azokat egy kártyára 

vagy egy kemény papírra és tegyük egy olyan helyre, ahol mindenki lát-
hatja. 

• Kérjük meg a család minden tagját, hogy tanulják meg ezeket a szentí-
rásokat. 

• Keressünk ki egy szentírást, amely valamelyik alaptételt tanítja és pró-
báljuk azt a gyakorlatban megvalósítani. Például, olvassuk el Mt 25,31-
40, és azután családunkkal együtt próbáljunk egy szükségben levő 
családot segíteni; olvassuk el Jak 1,26-27 és a Gal 6,2, és azután csa-
ládunkkal együtt segítsünk egy idősebb személyt. 

• Ha hozzáférhetők, olvassuk el a Legfelsőbb Elnökség havi üzeneteit 
vagy az általános konferenciák beszédeit és a gyakorlatban is valósít-
suk meg azoknak a javaslatait. 

Nem számít, hogy a felsorolt javaslatok közül melyiket választjuk, de a 
szentírások tanulmányozását mindig imával kell kezdenünk. Miután befe-
jeztük a szentírások tanulmányozását, emlékeznünk kell arra, amit tanul-
tunk, és az ott tanult elveket a gyakorlatba kell átvinnünk, 
H. Burke Peterson, mialatt az Egyház Elnöklő Püspökségének a tanácsa-
dója volt, azt mondta, hogy az Egyházban minden családnak minden 
nap időt kell szakítania a szentírások tanulmányozására. És ezt minden 
család a maga módján teheti. 

Megkérhetünk valakit az osztályban, hogy mondja el, hogyan tanulmá-
nyozza ő és a családja a szentírásokat. Felkérhetünk egy fiatalembert is, 
aki az Ároni Papság tagja, hogy mondja el miért érzi azt, hogy már fiata-
lon tanulmányoznia kell az evangéliumot, különösen mielőtt misszióra 
menne (ez a fiatalember felolvashatja Alma 37,35). 
Mutassuk meg a 15-b képet „A családi est jó alkalom arra, hogy az evangéliumot csalá-
dunkkal együtt tanulmányozzuk." 

MINDIG TARTSUNK CSALÁDI ESTET 
Az egyik legjobb időpont az evangélium tanítására a családi est. Ha ren-
delkezésre állnak a családi est kézikönyvek, akkor használjuk azokat. Ha 
nincsenek kézikönyvek, akkor a szentírásokat és az Evangélium tanításai 
című kézikönyvet kell tanulmányoznunk, vagy mondjuk el egymásnak az 
Egyházzal kapcsolatos gondolatainkat, érzéseinket. Ha otthonunkat vi-
dámmá varázsoljuk, a gyermekek szeretnek majd otthon lenni és együtt 

103 

15-a A szentírásokat és az evangéliummal kapcsolatos könyveket egy külön polcra 
rakhatjuk. 





10. Lecke 

tanulmányozhatjuk a szentírásokat. Nem szabad nagy beszédet tarta-
nunk a családi est alkalmával. 

Tegyünk bizonyságot gyermekeink eiőtt 
Ha csak lehetőség van rá, tegyünk bizonyságot gyermekeink előtt, Lehet, 
hogy erre az alkalom evés közben, tanuláskor vagy a családi est alkal-
mával adódik. Amikor gyerekeink hallják, hogy bizonyságot teszünk az 
evangéliummal és az Egyházzal kapcsolatban, és látják hogy a paran-
csolatok szerint élünk, akkor majd ők is azt akarják tenni. 
Kérjünk meg valakit az osztályban, hogy beszéljen azokról a tapasztalatairól, amikor az 
evangéliumot gyermekeinek tanította. 

Befejezés 
Amint egyedül vagy családunkkal együtt tanulmányozzuk az evangéliu-
mot, hitvallásunkat erősítjük. Mivel betartjuk a parancsolatokat, Mennyei 
Atyánk segíteni fog, hogy megoldást találjunk problémáinkra és így a 
béke érzése töltse el szívünket. Bruce R. McConkie, a Tízenkettő Taná-
csának egyik tagja azt mondta, hogy boldogok akarunk lenni ebben az 
életben, egy napon pedig Mennyei Atyánkkal szeretnénk élni. Ez a két 
legnagyobb áldás, amit az emberek kaphatnak. Ezeket az áldásokat 
mind megkaphatjuk, ha földi életünk folyamán a szentírásokat tanulmá-
nyozzuk, és Mennyei Atyánk parancsolatait betartjuk. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Tanulmányozzuk az evangéliumot. 
3. Tanítsuk az evangéliumot családunknak minden adódó alkalommal. 
Egyéb szentírások 
Róm 15,4 (Minden szentírás arra szolgál, hogy segítsen nekünk). 
2Tim 3,14-17 (Szükségünk van a szentírásokra). 
2 Nefi 4,15 (Tanulmányoznunk kell a szentírásokat és azt tanítani kell a 
gyermekeinknek). 
T&Sz 1,37 (Kutatnunk kell a szentírásokban levő igazságokat). 

Javaslatok mások tanítására 

1. Tanítsuk a szentírásokat úgy, ahogy ebben a leckében van leírva. 
2. írjuk fel a táblára vagy egy darab papírra, hogy a mai lecke szerint mik a lehetőségek az 

evangélium tanulására. 
3. Megkérhetünk valakit az osztályban, hogy számoljon be az evangélium tanulásával és 

tanításával kapcsolatos élményéről. 
4. Megkérhetünk valakit, hogy tartsa meg a lecke egy részét vagy olvasson fel a 

szentírásokból. 

15-b A családi est jó alkalom arra, hogy az evangéliumot családunkkal 
együtt tanulmányozzuk. 
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Ez a lecke segít felismerni azt a kötelességünket, hogy fel kell készítenünk 
magunkat Jézus Krisztus evangéliumának a tanítására. 

Bevezetés 
Mennyei Atyánk azt mondta, hogy szavait nem szabad úgy tanítani, hogy 
előtte azokat alaposan meg ne tanulnánk, Ha már jól ismerjük a szavait, 
akkor ő majd segíteni fog azoknak a tanításában. Ha akarjuk, akkor ösztö-
nözni és tanítani fog minket szavai jelentésének a megértésére és így birto-
kunkban lesz az ő ereje, hogy ezzel másokat is meggyőzhessünk (lásd 
T&Sz 11,21). 
Tanítsuk egymást 
A szentírások azt mondják, hogy szorgalmasan kell tanítanunk egymást 
Mennyei Atyánk kinyilatkoztatásaira. Ő pedig inspirálni fog bennünket, hogy 
birodalmával kapcsolatban mindent jobban megértsünk, amit nekünk illik 
tudnunk (lásd T&Sz 88,77-78). 
Sok lehetőségünk van az evangélium tanítására. Taníthatjuk azt családunk-
nak, barátainknak, szomszédainknak, munkatársainknak, és iskolatársaink-
nak. Taníthatjuk az evangéliumot az Egyház tagjainak és a kívülállóknak is. 
Mutassuk meg a 16-a képet „Az apa felelős azért, hogy az evangéliumot a gyermekeinek 
tanítsa." 

TANÍTSUK AZ EVANGÉLIUMOT OTTHON 
A világ teremtése óta Mennyei Atyánk azt mondta nekünk, hogy tanítsuk az 
evangéliumot a gyermekeinknek. Jó időpont az evangélium tanítására a 
családi est, de más időpontok is vannak arra, George C. Durrant, egy ko-
rábbi missziós elnök elmondja, hogyan tanulta meg egy apa a családját 
tanítani. Sok apát bevontak a családi esttel foglalkozó tanulmányba. 
A legtöbb apa ilyeneket mondott: „Nem vagyok tanár, soha nem is voltam 
és soha nem is leszek." De azt az ígéretet kapták, ha minden héten össze-
gyűjtik a családjukat és kedvesek és szeretetreméltók lesznek hozzájuk, ak-
kor semmi problémájuk nem lesz a család tanításával. 
Ebben a csoportban az egyik apa nem látszott valami boldognak, amikor 
arra kérték, hogy hetente egyszer gyűjtse össze a családját. Nem akarta 

1 0 6 

16-a Az apa felelős azért, hogy az evangéliumot a gyermekeinek tanítsa. 





magát elkötelezni, és azt mondta: „Nem tudok tanítani." Végül beleegye-
zett, hogy hetente egyszer összegyűjti a családját. 
Három hónap múlva,/ mikor tapasztalatai felől megkérdezték, ez az apa 
nagyon boldog volt. És gyermekei is boldogok voltak azzal, ami a családi 
estek során történt, 
A felesége azt mondta: „Csodálatos élmény volt számunkra. Azok voltak 
a legjobb leckék, amelyeket a férjem tanított." A férj egy pillanatra le-
sütötte a szemét és csendben maradt. Azután azt mondta: „Ó, nem is 
csináltam mindent olyan jól." 
Azonban a felesége azt mondta: „Drágám, olyan csodálatos volt, mikor 
tanítottál bennünket. Úgy tűnt, mintha egy egységes család lettünk vol-
na. Örökké emlékezni fogunk azokra a dolgokra, amiket mondtál." 
A férj meghatódott felesége szavain és azt mondta: „Azt hiszem elég jól 
csináltam. Először nem akartam családi estet tartani. Nem hittem, hogy 
tudnék egy leckét is tanítani. Azonban egyik este, minután már a felesé-
gem és a lányom is tanított egy leckét elhatároztam, hogy én is megpró-
bálok egy leckét tanítani." 
Azután könnyes szemekkel mondta: „Sohasem felejtem el azt az érzést, 
amely a szívemet eltöltötte, amikor jó dolgokról beszélgettem a csalá-
dommal. Úgy látszott, hogy végre olyan apa voltam, mint amilyennek kel-
lett volna lennem." 
A következő történetet a Tízenkettő Tanácsának az egyik tagja, Boyd K. 
Packer elder mondta, amely arról szól, hogy mi történik akkor, amikor a 
szülők tanítják a családjukat. 
„Úgy látszik, hogy mindig tanítunk. Például, mikor megmutatjuk a gyer-
meknek hogyan kösse meg a cipőfűzőjét, mikor segítünk lányunknak a 
főzésben, mikor beszédet mondunk a gyülekezetben, mikor bizonyságot 
teszünk, mikor gyűlést vezetünk, és természetesen, amikor egy osztályt 
tanítunk. Mikor ezeket a dolgokat tesszük, akkor tanítunk, és ilyen dolgo-
kat mindig teszünk. Tanítunk, mikor az igét hirdetjük, mikor beszédet 
mondunk, vagy a gyűléseken a kérdésekre válaszolunk." 

TANÍTÁS AZ EGYHÁZBAN 
Az Egyház sok lehetőséget ad számunkra a tanításra. Boyd K. Packer 
elder azt mondta, hogy az Egyház minden tagja szinte egész életén át 
tanít. Azt mondta, hogy tanítók szolgálnak az Egyház minden szervezeté-
ben. Például, a papságkvórumokban sok dolgot tanítanak. Sőt, minden 
papságbirtokos családlátogató-tanító lehet. Packer elder azt is mondta, 
hogy „az Egyház a tanítás erejének az arányában fejlődik. Az Úr birodal-
mának a munkáját hátráltatjuk, ha nem jól végezzük a tanítást." 
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Akkor is tanítunk, amikor csak beszélgetünk egymással. Az alábbi törté-
netek az osztályon kívüli tanítás példái. 
„A püspök segítette a családunkat, mikor az ő egyházközségébe költöz-
tünk. Akkor én még diakónus voltam. Ez a jó püspök nem beszélt sokat, 
de az a kevés dolog, amit nekem mondott, nagy hatással volt az elmém-
re. Nem hiszem, hogy a püspök tudatában volt annak, milyen nagy ha-
tással volt rám, mikor kedvesen ezt mondta nekem: "Észrevettem, hogy 
milyen tisztelettudóan viselkedsz az egyházi összejöveteleken. Követés-
reméltó jó példát mutatsz a többi fiatalembernek.« 

Csak pár szót mondott, de nagyerejűt, és ez nagyobb hatással volt rám, 
mint a későbbi több mint száz megbízatás, amelyet azóta kaptam. Addig 
nem gondoltam, hogy különösebben tisztelettudó vagyok. Biztos voltam 
benne, mivel szégyenlős vagyok, hogy a püspök azt képzeli, hogy tiszte-
lettudó vagyok. Azonban ez nem számított. Attól az időtől kezdve az tisz-
teletadás lényegéről kezdtem gondolkodni. Egy olyan hozzáállást fejlesz-
tettem ki magamban a tiszteletadással kapcsolatban, amely az egész 
életemre kihatott. A püspök volt az, aki hozzásegített ehhez." 

Thomas S. Monson elnök, a Legfelsőbb Elnökség tagja azt mondta, hogy 
amikor a kötelességtudó tanítók követik a Megváltónak ezt a felhívását: 
„Gyertek, tanuljatok tőlem," akkor ők is megismerik és megkapják az ő 
isteni erejét. Monson elnök elmondta, hogy még kisfiú korában nagyban 
befolyásolta őt egy kötelességtudó tanító. A vasárnapi iskolában tanítója 
a világ teremtéséről, Ádám bukásáról, és Jézusnak értünk hozott áldoza-
táról beszélt. Tanított még Mózesról, Józsuéról, Péterről, Tamásról, Pál-
ról és Jézusról, és olyan jól, hogy annak ellenére, hogy nem láthattuk 
őket, mégis megtanultuk szeretni és tisztelni őket, és a példájukat követ-
ni. 

„Amit az egyik vasárnap reggelen tanított nekünk, és ahogy azt tette, 
mindennél nagyobb hatással volt ránk a korábban tanítottakhoz képest. 
Azt mondta, hogy Billy édesanyja meghalt. Észrevettük, hogy Billy hiány-
zott, de nem tudtuk, hogy miért. A lecke mondanivalója a következő volt: 
»Aldásosabb adni, mint kapni.« A lecke felénél a tanító becsukta a köny-
vet, Úgy tanított minket, hogy megérthessük Mennyei Atyánk dicsőségét. 
Megkérdezte: »Mennyi pénzünk van az osztály pénztárában?« 
Azokban az időkben senkinek sem volt sok pénze. 
Azután kedvesen ezt mondta: »Billy családjának segítségre van szüksé-
ge és szomorúak. Szeretnétek meglátogatni Billy családját ma reggel és 
felajánlani nekik a pénzeteket?« 
Mindig emlékezni fogok arra, amikor az osztály három utcányit elsétált 
Billy otthonáig, üdvözöltük őt és testvéreit és az apját, Azokra a könnyek-
re is emlékezni fogok, amelyek mindegyikünk szemében csillogtak, ami-
kor a tanító átadta a szomorú apának a pénzalapunkat. Azután vissza-
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mentünk a gyülekezeti házba. Boldognak éreztük magunkat, örömünk telje-
sebb volt. Jobban megértettük a dolgokat. Mennyei Atyánk egy tanítót ihle-
tett arra, hogy nekünk fiúknak és lányoknak egy örök igazságot megtanít-
son: »Áldásosabb adni, mint kapni.«" 

TANÍTSUK A VILÁGOT 
Az Egyház minden tagja egyben misszionárius is, és kötelessége az evan-
gélium tanítása szóval vagy tettel, és mindenkinek, akit csak ismer. A szentí-
rások azt mondják, mikor megkeresztelkedtünk szövetséget kötöttünk 
Mennyei Atyánkkal, hogy tanúi leszünk minden időben, tekintet nélkül arra, 
hogy mit csinálunk és mi a foglalkozásunk, mindaddig amíg csak élünk 
(lásd Móziás 18,9). Azt is megígértük, hogy tanítani fogjuk barátainkat és 
szomszédainkat és ezt szeretettel tesszük (lásd T&Sz 38,40-41). 
Mutassuk meg a 16-b képet „A tanítónak úgy kell előkészíteni a leckét, hogy az minden 
hallgatót segítsen" és a 16-c képet „úgy készüljünk fel a leckére, hogy tanulmányozzuk a 
szentírásokat és imádkozzunk." 

Készüljünk fel, mielőtt az evangéliumot tanítjuk 
Ha jól akarjuk tanítani az evangéliumot, akkor jól fel kell készülnünk arra. 
Nincs olyan tanár, aki tanítani tudna valamit, ha azt maga nem tudja. David 
O. McKay, az Egyház egy korábbi elnöke azt mondta, hogy nincs olyan 
tanár, aki olyat tudna tanítani, amit maga nem tud, vagy nem ismer. 
Miért fontos, hogy jól felkészüljünk a tanításra? 

Ahhoz, hogy jól felkészülhessünk, ki kell választanunk egy megfelelő időt a 
tanulásra. Rendelkezésünkre kell állni a lecke kézikönyvének, a szentírások-
nak, hivatkozási könyveknek, papírnak, ceruzának és más egyéb anyagnak, 
amire szükségünk lehet. Emlékezzünk arra, hogy a felkészülést imával 
kezdjük. Jézus Krisztus evangéliumát fogjuk tanítani. Őmiatta tanítjuk az ő 
gyermekeit. Kérdezzük meg őt, hogy hogyan tanítsuk az ő üzenetét. Ha úgy 
érezzük, hogy böjtölnünk is kell, akkor böjtöljünk. Ez segíteni fog abban, 
hogy a Szentlélek ösztönözzön bennünket. 
Milyen más ötletek segíthetnek még a lecke előkészítésében? írjuk fel a táblára vagy egy 
darab papírra, hogy mit kell tennünk és milyen anyagokra van szükségünk a lecke 
előkészítéséhez, 

McKay elnök hivatásos tanár volt mielőtt elhívták, hogy apostolként szolgál-
jon. Azt tanácsolta, hogy használjunk négy lépést a lecke előkészítéséhez: 
HATÁROZZUK EL, HOGY Ml AZ, AMIT A HALLGATÓSÁGNAK MEG AKA-
RUNK TANÍTANI 
Tudnunk kell, hogy mit akarunk a hallgatóságnak megtanítani és azt tegyük 
is meg. írjuk le mi az, amit meg akarunk nekik tanítani, és gondolkozzunk el 
rajta a lecke előkészítése közben. 
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ISMERJÜK MEG A LECKÉT 
Ismerjük meg a leckét jól, hogy azt a saját szavainkkal is elő tudjuk adni, 
de legyünk biztosak abban, hogy Jézus Krisztus evangéliumát, s nem 
pedig a saját gondolatainkat tanítjuk. 

HASZNÁLJUNK VIZUÁLIS SEGÉDESZKÖZÖKET 
A lecke folyamán a nagyobb érdeklődés felkeltése érdekében használ-
junk vizuális segédeszközöket, például, tárgyakat, képeket, vagy más 
dolgokat. Fontos a lecke iránti érdeklődés felkeltése bármilyen életkorú 
egyének tanításánál. 

SZERVEZZÜK MEG A LECKE SEGÉDESZKÖZEIT ÉS ANYAGAIT 
Késztísünk elő mindent, amire csak szükségünk lehet. Rendezzük el a 
dolgokot olyan sorrendben, ahogy azokat a lecke folyamán használni 
fogjuk, hogy ne legyen fennakadásunk. 

Szeressük azokat, akiket tanítunk 
Boyd K. Packer elder, a Tízenkettő Tanácsának a tagja azt mondta, hogy 
a jó tanító előre megtanulja a leckét. A jobb tanító pedig a tanulókat is 
tanulmányozza. Nagyon alaposan tanulmányozza őket. Amint a tanulók 
arcának a kifejezéseit figyeljük, együtt érezhetünk velük. Az együttérzés 
olyan érzés, amely közel áll az ihlethez. Ez egy olyan szeretet, amely arra 
ösztönöz bennünket, hogy Mennyei Atyánk munkáját elvégezzük, ami pe-
dig nem más, mint gyermekeinek a tanítása. 
Azok a tanulók, akiket szeretnek és akik tudják, hogy szeretik őket, egyre 
magabiztosabbak lesznek és azt kívánják, hogy tovább fejlődjenek, 
Együtt fognak működni, jobban odafigyelnek az osztályban és segítőké-
szek lesznek. Mindenek felett pedig azok a tanulók, akiket szeretnek, 
maguk is megtanulnak másokat szeretni, 

A Szentlélek segítsége 
A tanulók iránti szeretet a Szentlélektől jön és attól a vágytól, hogy máso-
kat akarunk szolgálni. Csak akkor érthetjük meg a tanulók szükségleteit, 
ha a Szentlélek ösztönöz rá minket. Brigham Young, az Egyház egy ko-
rábbi elnöke azt mondta, hogy miután már megpróbáltunk ismereteket 
szerezni a könyvekből, még mindig marad egy forrás, amely mindenki 
számára elérhető. Éspedig abból a forrásból kapunk segítséget, ha 
Mennyei Atyánkhoz imádkozunk bölcsességért. 
A jó tanítási képesség ajándék, amelyet Mennyei Atyánktól kapunk. Ha 
megkérjük őt, ő majd ösztönözni fog minket, amint a leckét előkészítjük, 

16-c ügy készüljünk fel a leckére, hogy tanulmányozzuk a szentírásokat és imádkozzunk. 
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amint a tanulókat próbáljuk megismerni és szeretetet érezni irántuk. Ami-
kor a Szentlélek hatása alatt tanítunk, akkor nagy erővel tudunk tanítani 
(lásd a 18. leckét ebben a kézikönyvben). 

Befejezés 
David O. McKay elnök azt mondta, hogy nincs nagyobb kötelességünk, 
mint az emberi lélek művelése. Az Egyházban minden szülő és tanító 
egyik legnagyobb személyes kötelessége az oktatás és a tanítás. 
Az a feladatunk, hogy tanítsuk Jézus Krisztus evangéliumát gyermeke-
inknek, az egyháztagoknak, és azoknak a szomszédainknak, akik még 
nem egyháztagok. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, fel kell rá készülnünk 
az evangélium tanulmányozásával, és az evangéliumnak megfelelő élet-
móddal. 
Segít-e az evangélium jobb tanításában az, ha betartjuk Mennyei Atyánk parancsolatait? 
Hogyan? 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Tanítsuk ezt a leckét a következő családi est alkalmával. Tanulmá-

nyozzuk és imádkozzunk azért, hogy irányítást kapjunk a Szentlélektől. 

Egyéb szentírások 
5Móz 6,1-7 (Fontos, hogy mindig tanítsuk a gyermekeket.) 
Móziás 4,14-15 (Hogyan tanítsuk a gyermekeket helyesen.) 
T&Sz 68,25-28 (A szülőknek Jézus evangéliumát kell tanítani gyermeke-
iknek.) 
T&Sz 130,18 (A feltámadáskor ugyanazt a tudást kapjuk meg, amelyet 
ebben az életben szereztünk.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Kérjük meg az osztály tagjait, hogy hozzák magukkal a szentírásokat a leckére. 
2. Ha úgy gondoljuk, kérjünk meg néhány jelenlevőt, hogy beszéljenek azzal kapcsolatos 

élményeikről, mikor a gyermekeiket tanították. 
3. Felkérhetünk valakit, hogy tartsa meg a lecke egy részét, vagy olvasson fel a szentírások-

ból .w 
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Azt tanítsuk, amit 
a szentírások 
tanítanak 
Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy miért kell azt tanítanunk, ami a 
szentírásokban van, mikor az Egyházban tanítunk. 

Bevezetés 
Mutassuk meg a 17-a képet, „Ahhoz, hogy azt tanítsuk, ami a szentírásokban van, először 
nekünk kell azt tanulmányoznunk." és a 17-b képet „Az evangélium tanításához ismernünk 
kell a szentírásokat." 

J. Reuben Clark, az Egyház Legfelsőbb Elnökségének a tagja egyszer 
azt mondta az Egyház egyik tanítócsoportjának, hogy kötelességük Jé-
zus Krisztus evangéliumát úgy tanítani, ahogy azt ebben az utolsó 
evagéliumi korszakban kijelentette. Azt mondta, hogy a tanítóknak úgy 
kell tanítani az evangéliumot, hogy forrásként az Egyház szentírásait és 
Mennyei Atyánk utolsó evangéliumi korszakbeli prófétáinak a szavait 
használják. 
A legnagyobb segítség a tanításban az, ha ismerjük a szentírásokat és 
jól használjuk azokat. 

Azt kell tanítanunk, amit a szentírások tanítanak 
Mennyei Atyánk megtanította nekünk annak a fontosságát, hogy megis-
merjük és másoknak is megtanítsuk a szentírásokat. Megparancsolta ne-
künk, hogy tudásvággyal kutassuk a szentírásokat (lásd 3 Nefi 23,1). 
Azért kell a szentírásokat tanulmányoznunk, mert azok Jézusról tanítanak 
és igazak. A bennük adott ígéretek mind valóra válnak (lásd T&Sz 1,37; 
lásd még 1 Nefi 19,23), 
Mit gondolnak, miért fontos azt tanítanunk, amit a szentírások tanítanak? 

Jól kell tanítanunk a szentírásokat 
Mikor Léhi, Mormon Könyvének egyik prófétája megérkezett családjával 
az amerikai földrészre, egyik fia, Nefi úgy tanította az embereknek a 
szentírásokat, hogy azt meg tudják érteni. Nefi azt mondta, hogy úgy al-
kalmazta a szentírásokat, hogy azok segítsék és tanítsák az embereket 
(lásd 1 Nefi 19,23). Nekünk is a körülményeknek megfelelően kell alkal-
maznunk a szentírásokat, ha úgy akarunk tanítani, hogy az emberek ta-
nuljanak is belőle. 
Joseph Smith próféta azt tanította, hogy tanulmányoznunk kell a szentí-
rásokat és a próféták szavait, és meg kell tanulnunk mindazt, ami a 
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segítségünkre szolgál. A tanítóknak össze kell hasonlítani a szentírásbeli 
eseményeket a velünk történtekkel, és rá kell mutatniuk, hogy azok a 
szentírásbeli események hogyan segíthetnek bennünket. 
Mutassuk meg a 17-c képet, „Léhi felfedezi a Liahonát." 

Spencer W. Kimball, az Egyház egyik elnöke az alábbiakat mondta: 
„Képzeljük magunkat Nefi helyébe, amikor apja felhívja figyelmét arra a 
valamire, amit a sátra bejárata előtt talált. Ez egy finom rézből készült, 
szépen kimunkált gömbölyű tárgy volt, amihez hasonlót még soha senki 
sem látott (lásd 1 Nefi 16,10), 
Ha nagyon akarod tudni és látni akarod, hogy ez a tárgy hogyan műkö-
dik, akkor megláthatod, hogy az az emberek beléje vetett hitének megfe-
lelően működik, és aszerint hogy az emberek milyen engedelmesen 
követik azt az irányt, amelyet kijelölt nekik (lásd 1 Nefi 16,28). Közelebb-
ről megnézve a tárgyat, írásokat láthatsz rajta. Ezeket az írásokat 
könnyen el lehet olvasni és Mennyei Atyánk dolgait magyarázzák. Ha va-
lamilyen dologban megkérdeznéd Mennyei Atyánkat, akkor az utasítás 
családod hitének és engedelmességének megfelelően mutatkozna. 
Mennyei Atyánk készítette ezt a tárgyat, amit Liahónának hívnak és irány-
tűt jelent, hogy Lehi prófétának a pusztában az utat mutassa. Nem 
jönne-e jól nektek is egy ilyen tárgy? Egy olyan tárgy, amely megmutatná 
nektek a helyes utat amikor vétkeztek, és üzeneteket közvetítene, és így 
mindig tudhatnátok, amikor nincs igazatok és amikor rossz irányba ha-
ladtok? 

Pedig mindannyiotoknál megvan ez. Mennyei Atyánk minden embernek 
adott lelkiismeretet, amely minden alkalommal megmondja neki, amikor 
rossz irányba halad. Ha valaki figyel, akkor mindig kap választ, de az 
emberek már annyira hozzászoktak a válaszokhoz, hogy többé nem is 
figyelnek rájuk. 
Rá kell jönnöd, hogy neked is van valami hasonló eszközöd, mint az 
iránytű. A Liahóna valahol benned van. Mindannyiunkban megvan ez, Ha 
nem figyelünk rá, egy napon majd nem fog többé irányítani bennünket. 
Azonban, ha emlékezni fogunk arra, hogy van egy Liahónánk, amely ben-
nünket irányít, akkor nem térünk a rossz útra. Figyelni kell, hogy mit 
mond a lelkiismeretünk." 
Hogyan alkalmazta Kimball elnök a szentírásokat, hogy megtanítsa azt az igazságot, ame-
lyet mindennapi életünkben is alkalmazhatunk? 

Amikor már ismerjük a szentírásokat, akkor azok alapelveit a mindennapi 
életben is alkalmazhatjuk. Az alábbi példák azt mutatják, hogyan taní-
totta egy apa gyermekét a szentírásokból. 
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„NE ÍTÉLJ, HOGY NE ÍTÉLTESS" 
Larának és Toddnak már többször megmondták, hogy ne hagyják a bicikli-
jüket ott, ahol az emberek útjában van. Egy nap, mikor az apa hazajött, a 
bicikliket újra csak az útjában találta. Először Tóddal beszélt és azt mondta: 
„Lara biciklijét az útban találtam. Most mit tegyek?" 
„Ne engedd meg neki, hogy egy hétig biciklizzen, ahogy azt már régebben 
megmondtad nekünk," mondta Todd. 
Később az apa megkérdezte Larát: „Todd biciklijét az útban találtam. Most 
mit tegyek?" 
„Adj neki még egy lehetőséget, s legközelebb biztos emlékezni fog rá," 
mondta Lara. 
Az apa azután behívta mindkét gyermeket, és megkérte őket, hogy olvas-
sák el azt a szentírást, amelyik azt mondja, hogy ne ítéljünk meg másokat, 
hogy mások se ítéljenek meg minket (lásd Mt 7,1-2). Miután befejezték a 
szentírások olvasását, az apa azt mondta: „Todd, egy hétig nem bicikliz-
hetsz. Te pedig Lara, ha most azonnal kimész és elteszed a biciklidet, akkor 
az, amit korábban ígértem, csak figyelmeztetés lesz számodra." 

„AKI DOLGOZIK, AZÉ A DÍCSŐSÉG" 
Ron azt mondta az apjának, hogy lemosná a ház összes ablakát egy bizo-
nyos összegért. Rick, Ron bátyja pedig azt mondta, hogy ő meg kifestené a 
ház egyik szobáját azért az összegért. Ronnak fél napjába került, hogy le-
mossa az ablakokat, de Ricknek két napjába került, hogy kifesse a szobát. 
Mikor az apa kifizette mindkét fiút, Rick panaszkodott, hogy neki több pénz 
jár, mivel ő tovább dolgozott. Válaszként az apa felolvasta Máté 20,1-15. 
Olvassuk fel Máté 20,1 - 1 5 . 

Az apa azután azt mondta, hogy ő megtartotta ígéretét, és Ricknek nincs 
oka haragudnia. 
Hogyan alkalmazhatjuk a következő szentírásokat a mindennapi életben? Olvassuk fel és 
beszéljük meg Máté 25,1-13; Énosz 1:2-8; T&Sz 40,1-3. 

Készüljünk fel annak a tanítására, amit a szentírások tanítanak 
Harold B, Lee, az Egyház egyik elnöke azt mondta, hogy az egyháztagok-
nak ismerniük kell a szentírásokat, de sok egyháztag nem olvassa a szentí-
rásokat és ezért nem tudja, hogy mi van bennük. Helyette csak találgatják a 
szentírások jelentéseit, ahelyett hogy azokat tanulmányozták volna, hogy 
megtalálják a választ. Napjaink egyik legnagyobb veszélye az, hogy csak 
találgatjuk, hogy mit mondanak a szentírások, mondta Lee elnök. 
Senki sem fogja erőltetni, hogy a szentírásokat tanulmányozzuk. Ha akarjuk, 
sok kifogást találhatunk, hogy miért nem tanulmányozzuk azokat. Azonban 
el kell határoznunk, hogy tanulmányozni fogjuk a szentírá-
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sokat és egy állandó időpontot ki kell jelölni arra. És azt se feledjük el, 
hogy ha bármikor tanulmányozzuk vagy tanítjuk a szentírásokat, mindig 
imádkozzunk felőle Mennyei Atyánkhoz. 
Mennyei Atyánk azt mondja, hogy olvasnunk kell a szentírásokat, és meg 
kell gondolnunk, hogy mindig milyen kegyelmes volt hozzánk, és el kell 
gondolkoznunk az írás jelentésén (lásd Moróni 10,3). 
Marion G. Romney elnök, az Egyház Legfelsőbb Elnökségének egyik ta-
nácsosa azt mondta, hogy amikor a szentírásokat olvasta, sokszor el-
gondolkozott, hogy mit jelenthetnek azok a sorok, amelyeket éppen 
olvasott. Úgy érezte, hogy az tulajdonképpen egyfajta ima, amikor mé-
lyen elgondolkozunk a szentírásokon. Számára ez volt egyik módja an-
nak, hogy a Szentlélek segítségét kérje. 
Moróni, a próféta szintén azt mondja, hogy miután elolvastuk a sorokat 
és mélyen elgondolkodtunk rajtuk, akkor meg kell kérdeznünk Mennyei 
Atyánkat, hogy mindaz amit olvastunk igaz-e vagy sem, és Mennyei 
Atyánk a Szentlélek ereje által megmondja nekünk, hogy csak igaz lehet 
(lásd Moróni 10,4). 
Mit mond nekünk Moróni próféta a szentírások olvasásáról? 

Befejezés 
Ahhoz, hogy jól taníthassuk a szentírásokat, rendszeresen kell tanulmá-
nyoznunk azokat. Velük kapcsolatban őszintén kell imádkoznunk 
Mennyei Atyánkhoz, hogy a Szentlélek megvilágítsa nekünk a jelentésü-
ket. Aztán pedig azt kell tennünk, amit a szentírások tanulmányozásából 
tanultunk. Ha a tanításoknak engedelmeskedünk, akkor majd erővel és 
bölcsességgel tudunk tanítani. Azok pedig, akiket tanítunk, hinni fognak 
nekünk. 
Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét mégegyszer a hét folyamán. 
2. Tanulmányozzuk a szentírásokat minden nap, és húzzuk alá azokat a 

sorokat, amelyeket fontosnak tartunk. 
3. Tanítsuk a szentírásokat a családunknak a családi est folyamán, étke-

zések idején, vagy más időpontokban. Alkalmazzuk a szentírásokat a 
családunk igényeinek megfelelően. 

Egyéb szentírások 
2 Nefi 4,15-16 (Nefi boldog volt a szentírások tanulmányozásakor.) 
T&Sz 11,21-22 (Tanulnunk kell, mielőtt tanítunk.) 
T&Sz 42,12-15 (Azt kell tanítanunk, amit a szentírások tanítanak.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Olvassuk el a 10. fejezetet Az Evangélium tanításai cimű kézikönyvben. 
2. Kérjük meg a hallgatóságot, hogy hozzák magukkal a szentírásokat az osztályba. 
3. Megkérhetünk valakit, hogy tartsa meg a lecke egy részét, vagy olvasson fel a szentírások-

ból. 
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Tanítsunk a 
Szentlélek erejével 

Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy az evangéliumot a Szentlélek 
ereje által kell tanítanunk. 

Bevezetés 
David 0. McKay, az Egyház egyik elnöke azt mondta, hogy a tanítóknak 
imádkozniuk kell mielőtt a leckére való felkészülést elkezdenék. Tanítás 
közben is kell imádkozniuk, hogy Mennyei Atyánk segíthessen nekik a 
Szentlélek által. 
Ahhoz, hogy úgy taníthassuk Jézus Krisztus evangéliumát ahogy azt kell, 
szükséges, hogy a Szentlélek irányítson bennünket. Ez ezért van, mert a 
Szentlélek az, aki bizonyságot ad arról, hogy Jézus Krisztus evangéliuma 
igaz. Mennyei Atyánk azt mondta, hogy az emberek gondolatai nem az ő 
gondolatai, és az emberek útjai sem az ő útjai (lásd Ezs 55,8-9). 

Úgy tanítsunk, ahogy azt a Szentlélek irányítja. 
Mennyei Atyánk azt mondta, hogy úgy kell tanítanunk, ahogy azt a Szent-
lélek irányítja. Ha imádkozunk a Szentlélek segíteni fog. Miért nem sza-
bad tanítanunk akkor, amikor a Szentlélek nem segít bennünket? (lásd 
T&Sz 42,12-14). 
Hogyan fogadjuk a Szentlélek segítségét? Ha nem segít bennünket a Szentlélek, miért 
nem szabad tanítanunk? 

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mit és mikor tanítsunk, meg kell tanulnunk, 
hogy hogyan győződhetünk meg arról, hogy a Szentlélek segít-e bennün-
ket. A. Theodore Tuttle elder, a Hetvenesek Első Kvórumának a tagja 
elmagyarázta, hogy milyen érzés az, amikor az ember a Szentlélek segít-
ségével beszél. Tuttle elder megkérdezi, hogy tudjuk-e, mikor segít ben-
nünket a Szentlélek? Ezzel kapcsolatban a következő élményét 
mondja el: 
„Az egyik gyűlés után néhány egyházi vezető együtt utazott Romney el-
nökkel, az Egyház Legfelsőbb Elnökségének a tanácsosával. A vezetők 
egyike ezt mondta: »Romney testvér, amint ma este beszéltél, biztos, 
hogy a Szentlélek irányított téged!« 
Romney testvér ezt mondta: »Ez igaz. És tudod, hogy honnan tudom 
ezt? Onnan, hogy akkor én is tanultam valamit, amit eddig nem tudtam.«" 
Hogyan segítette a Szentlélek Romney elnököt? Hogyan növelheti a Szentlélek a tanulási 
képességünket? 
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A Szentlélek felkészíti a tanítót, és a tanító szavait olyanná teszi, hogy az 
nagy hatással lesz a hallgatókra. Azt tanultuk a szentírásokban, hogy 
„amikor az ember a Szentlélek ereje által beszél, akkor azt a Szentlélek 
mondja neki." (lásd 2 Nefi 33,1). 
Hogyan befolyásolja a Szentlélek azokat, akiket tanítanak? 

Mutassuk meg a 18-a képet „Benjámin király sok ember életét megváltoztatta, amikor a 
Szentlélek ereje által tanította őket." 

Amiért Mennyei Atyánk olyan jó volt az emberekhez, és a Szentlelket 
olyan erősen érezték, megértették hogy mi fog velük később történni. Az 
emberek elnyerték ezt a tudást, mert hittek abban, amit Benjámin király 
nekik mondott, és nagyon boldogok voltak (lásd Móziás 5,3-4). 
Miért hittek az emberek Benjámin király szavaiban? Miért fogadták el ezek az emberek a 
Szentlélek befolyását? 

Hogyan helyezzük magunkat a Szentlélek irányítása alá? 
A szentírások azt mondják, hogy annak az időnek sok prófétáját és 
misszionáriusát a Szentlélek irányította az emberek tanításában. Ez tör-
tént Móziás négy fiával is. 
Móziás fiai nagy tudásvággyal tanulmányozták a szentírásokat, hogy 
megismerjék Mennyei Atyánk szavait. Gyakran böjtöltek és imádkoztak. 
Igy elnyerték a prófétálás és kinyilatkoztatás lelkét. Amikor tanítottak, ak-
kor Mennyei Atyánk erejével és felhatalmazásával tanítottak (lásd Alma 
17,2-3). 
Mit kellett Móziás fiainak tenni ahhoz, hogy erővel taníthassanak? írjuk fel a táblára vagy 
egy darab papírra, hogy mit kellet tenniük. 

Marion G. Romney elnök elmondta a feleségével történt egyik esetet, 
amikor felkérték a feleségét, hogy tanítsa a Joseph Smith próféta első 
látomásával kapcsolatos leckét, amikor Mennyei Atyánkat és Fiát, Jézus 
Krisztust látta. Romney nőtestvér osztályában volt egy fiatal asszony, aki 
nem volt az Egyház tagja. Romney testvér nagyon fiatal volt és még nem 
tanított sokat. Attól tartott, hogy ez a fiatal asszony nem fogja elfogadni 
az ő leckéjét. 
Mikor Romney testvér édesanyjával beszélt, ezt mondta neki: „Anyám, 
nem tudom megtartani ezt a leckét, mert nem tudom, hogy Joseph Smit-
hnek valóban volt-e látomása." 
Romney testvér édesanyja nem volt egy tanult asszony, de bizonysága 
volt arról, hogy Joseph Smithnek volt látomása. Azt mondta a lányának: 
„Ugye tudod, hogyan kapta Joseph Smith a látomását?" 
A lánya így válaszolt: „Igen, úgy kapta a látomását, hogy Mennyei 
Atyánkhoz imádkozott bölcsességért," 
Azután a fiatal Romney nőtestvér elvonult szobájába, és mint Enosz 
Mennyei Atyánkhoz imádkozott (lásd a 15. leckét ebben a kézikönyvben). 
Az eredmény pedig az lett, hogy a leckét természetes képességeit 
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meghaladó erővel tanította. Hogyan tehette ezt? Úgy, hogy a Szentlélek 
irányította, mert imádkozott, Egy égető érzést érzett bensejében és 
tudta, hogy Joseph Smith valóban részesült látomásban. Saját szemeivel 
ugyan nem látta azokat a dolgokat, amiket a próféta látott, de ugyanazt a 
tudást ő is elnyerte. Joseph Smith leírásából tudta, hogy Joseph mit lá-
tott, a Szentlélek pedig tanúskodott neki arról, hogy amit Joseph Smith 
látott, az igaz volt. 
Hogyan készült fel Romney testvér a leckéjére? Miért gondolta, hogy nem tudja a leckét 
megtartani, ha csak tanulmányozza azt? Hogy hívják azt a tanút, akit Romney testvér se-
gítségül hívott? Mi a különbség az igazság olvasása, és a között, ha valaki személyesen 
mondja el nekünk azt az igazságot? 
A szentírások azt mondják, hogy ha az igazságról bizonyságot akarunk 
nyerni, akkor Jézus Krisztus nevében Mennyei Atyánkat kell megkér-
dezni, hogy amit kaptunk, az igaz-e. Ha őszinte szívvel kérdezzük és iga-
zán meg akarjuk tudni, és van hitünk Jézusban, akkor Mennyei Atyánk 
meg fogja nekünk mondani a Szentlélek ereje által, hogy az igaz vagy 
nem. A Szentlélek ereje által minden dologról megtudhatjuk az igazságot 
(lásd Moróni 10,4-5). 
Milyen módokon segít a Szentlélek az igazság megismerésében? Mit kell tennünk, hogy 
megkapjuk ezt a bizonyságot? 

Hinnünk kell abban, amit tanítunk 
Ahhoz, hogy azt taníthassuk, hogy az evangélium igaz, magunknak is 
hinnünk kell benne. Ha bizonyságunk van arról, amit tanítunk, akkor hall-
gatóink érezni fogják a Szentlélek erejét, és jobban megértik azt, amit 
tanítunk. Mikor az igazságról tanúbizonyságot teszünk, akkor a Szentlé-
lek tanúsítani fogja hallgatóinknak, hogy bizonyságtételünk igaz (lásd 
T&Sz 50,21-22). 
Mutassuk meg a 18-b képet „A Szentlélek megerősíti azoknak a bizonyságtételét, akik az 
evangélium igazáról tesznek bizonyságot." 

Alvin R. Dyer, az Egyház Legfelsőbb Elnökségének a tanácsosa mondta 
el az alábbi történetet: 
„Késő délután két misszionárius érkezett az egyik otthonba. Vacsora 
ideje volt és a misszionáriusok csak röviden beszéltek a háziasszonnyal, 
aki ajtót nyitott nekik. Amint a háziasszony kezdte az ajtót becsukni, a 
misszionáriusok elkezdtek bizonyságot tenni arról, hogy az üzenet, amit 
hoztak, igaz. 
A misszionáriusok egyike egy kicsit hangosabban tett bizonyságot, így 
azok is hallották, akik a házban bent voltak. Ezután, mivel esni kezdett, a 
misszionáriusoknak el kellett menni. Miután vagy egy fél utcasort men-
tek, hallották, hogy valaki hívja őket. Egy tízennégy év körüli fiú utánuk 
szaladt és azt mondta: »Az apám azt akarja, hogy gyertek vissza.« A 
misszionáriusok visszamentek a házba. Az apa akkor megmondta a 
misszionáriusoknak, hogy az ajtó mögött hallotta az üzenetüket, de az 
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üzenet mindaddig nem érdekelte, amíg a misszionáriusok egyikét nem 
hallotta bizonyságot tenni. 
Azután az apa azt mondta: »Egy különös érzésem volt. Tudtam, hogy 
rosszul tettük, hogy elküldtünk benneteket.« Az a bizonyságtétel, amelyet 
az az alázatos misszionárius tett, a család megkereszteléséhez veze-
tett." 
Miért hívta vissza az apa a misszionáriusokat? Kérjük meg az előre kijelölt személyt, hogy 
mondja el mit érzett ő vagy a családja, amikor az evangéliumot tanították nekik. 

Befejezés 
Mikor az Egyházban bármilyen tisztségben tanítunk, kötelességünk, 
hogy jobbá tegyük azoknak az életét, akiket tanítunk. Ezt pedig csak a 
Szentlélek segítségével történő tanítással érhetjük el. Mikor a Szentlélek 
befolyásával tanítunk, akkor nemcsak tanítványaink tudását és hitét nö-
veljük, hanem a magunkét is. 
Az emberek csak akkor fogadják el igazán az igazságot, amikor a Szent-
lélek irányításával tanítunk, Ahhoz, hogy a Szentlélek erejével taníthas-
sunk, arra érdemesnek és felkészültnek is kell lennünk. Ez azt jelenti, 
hogy tanulmányoznunk kell az evangéliumot, imádkozni kell felőle, és 
Mennyei Atyánk minden parancsolatának megfelelően kell élnünk. 
A szentírások azt mondják, ha hittel imádkozunk, akkor elnyerjük a 
Szentlelket; de ha nem kapjuk meg a Szentlelket, akkor nem szabad ta-
nítanunk. 
Mikor a Szentlélekkel tanítunk, akit a Vigasztaló néven is ismerünk, akkor 
azt mondjuk, amit Mennyei Atyánk akar, hogy mondjunk, mert a Vigasz-
taló mindent tud (lásd T&Sz 42,14.16-17). 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el még egyszer a leckét a hét folyamán. 
2. Mielőtt tanítunk, tanulmányozzuk a szentírásokat, böjtöljünk, és imád-

kozzunk, hogy elnyerjük a Szentlélek segítségét. 
3. Keressünk lehetőséget arra, hogy gyermekeket, barátokat és szom-

szédokat taníthassunk. 

Egyéb szentírások 
Lk 24,32 (Milyen érzés, mikor a Szentlélek irányít bennünket.) 
Jn 14,26 (A Vigasztaló mindent megtanít nekünk,) 
2 Nefi 32,7-8 (A Szentlélek bátorít bennünket az imádkozásra.) 
Móziás 23,14 (Csak azokban a tanítókban bízhatunk meg, akik betartják 
Mennyei Atyánk parancsolatait.) 
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Alma 5,43-52 (Mikor böjtölünk és imádkozunk a Szentlélek segíteni fog 
bennünket.) 
Moróni 10,7-10 (Mennyei Atyánk ajándékait hit által nyerjük el.) 

Javaslatok mások tanítására 
1. A leckére való felkészüléskor tanuljunk, böjtöljünk, és imádkozzunk a Szentlélek irányítá-

sáért. 
2. Ha akarjuk, kérjünk meg két személyt, hogy mondják el mit éreztek, mikor az evangéliumot 

tanították nekik, 
3. Felkérhetünk másokat arra, hogy tartsák meg a lecke egy részét vagy olvassanak fel a 

szentírásokból. 
4. A leckéhez legyen tábla és kréta, 
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Tanítsuk meg 
gyermekeinket 
úgy öltözni, beszélni 
és viselkedni, 
hogy az Mennyei 
Atyánknak tetsző legyen 
Ez a lecke segít megismertetni velünk, hogy hogyan taníthatjuk gyerme-
keinket úgy öltözni, beszélni és viselkedni, hogy azzal Mennyei Atyánk 
elégedett legyen. 

Bevezetés 
Boyd K. Packer elder, a Tízenkettő Tanácsának a tagja azt mondta, hogy 
a szülők kötelessége és joga gyermekeiknek az erkölcsi értékeket meg-
tanítani. Ez nem az iskolák vagy az Egyház szervezeteinek a feladata. Az 
Egyház megtanítja a szülőknek az Úr által kinyilatkoztatott erkölcsi nor-
mákat, és segít a szülőknek, hogy azokat gyermekeiknek is megtanítsák. 
Mormon próféta a fiához írt levelében arra tanította Morónit, hogy milyen 
értékes az, ha valaki erkölcsileg tiszta, Mormon azt mondta, hogy az er-
kölcsi tisztaság és az erény minden más dolognál értékesebb (lásd Mo-
róni 9,9). A testünk szent. Mindig öltözzünk szerényen és legyünk tiszták 
és erényesek. 

A szerénység és az erény 
Mennyei Atyánk azt kívánja, hogy minden gyermeke szerény és erényes 
legyen. Fontos tehát, hogy megértsük, mi a szerénység és az erényes-
ség. A szerénység arra vonatkozik, hogy hogyan öltözünk vagy beszé-
lünk. Az erényesség pedig arra, hogy hogyan cselekszünk. Spencer W. 
Kimball elnök azt mondta, hogy „a szerénytelenség az, amely valakit tisz-
tátalanná tehet. Ma sok fiatal fiú és lány büszkélkedik azzal, hogy tudják, 
hogyan fogamzik az élet. Azt gondolják, hogy mindent tudnak róla. Ugy 
beszélnek a nemi kapcsolatokról, mintha autókról, mozikról vagy ruhákról 
beszélnének. Úgy elburjánzott a szerénytelenség, hogy már szinte sem-
mi sem szent." 
Kimball elnök így folytatja mondanivalóját: „A divatos öltözködés egy má-
sik módja annak, hogy valakit szemérmetlenségre és erkölcstelenségre 
vezessen. A szemérmetlen ruhák, amelyeket manapság némely fiatal lá-
nyunk és anyjuk is viselnek, oka az erkölcstelenségnek. Sajnos, néha az 
apák is megengedik ezeket a dolgokat. Vajon fiatal nőtestvéreink tisztá-
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ban vannak-e azzal, hogy mennyire a kísértés tárgyai lesznek a fiatalem-
berek előtt, amikor fedetlenül hagyják a testüket?" 
Kimball elnök még azt is mondta, hogy a szemérmetlen ruhák, amelyeket 
viselünk, hozzájárulnak ahhoz, hogy lépésről-lépésre lerombolják az eré-
nyesség iránti szeretetünket és azt az eltökéltségünket, hogy erkölcsileg 
tiszták maradjunk. 
Ha tudjuk, hogy a testünk szent, akkor hozzásegíthet-e ennek a tudata, 
hogy hogyan öltözködjünk és cselekedjünk? Ha tudjuk, hogy Mennyei 
Atyánk gyermekei vagyunk, akkor hogyan befolyásolhatja ennek a tudata 
azt, hogy hogyan öltözködjünk és cselekedjünkt? 
Vaughn J. Featherstone elder, a Hetvenesek Első Kvórumának a tagja 
elmesélte egy királyfinak a történetét, aki tudta, hogy ki volt és hogyan 
kellet viselkednie. XVI. Lajos francia királyt elűzték trónjáról és börtönbe 
vetették. Fiatal fiát, a herceget elhurcolták azok, akik a királyt is börtönbe 
vetették. A fogvatartók tudták, hogy majd a herceg lesz a trónörökös, s 
így erkölcstelennek akarták nevelni. Tudták, ha elérik céljukat, akkor a 
herceg soha sem lesz képes arra, hogy Franciaország királya legyen. 
Ezért, a fogvatartók elvitték a herceget egy távoli helyre. Ott mindenféle 
szennyes dologgal megkísértették, amit csak ki tudtak eszelni. Olyan 
ételekkel próbálták megetetni, amelyek hatására elvesztheti önuralmát. 
Mindig trágár módón beszéltek előtte. Megkísértették rossz nőkkel. Gya-
lázatosság és megbízhatatlanság közepette élt. Hat hónapon át minden 
nap csak olyan dolgokkal volt körülvéve, ami az embert erkölcstelenné 
teheti. De ez a fiatalember egyszer sem engedett a kísértésnek. Végül is, 
mikor már mindent kipróbáltak rajta, amit csak ki tudtak eszelni, megkér-
dezték tőle, hogy miért nem tette meg egyiket sem? A herceg pedig így 
válaszolt: „Nem tehettem meg, amit kértetek tőlem, mert királynak szület-
tem." 

A szentírások azt mondják, hogy mi is királyoknak születtünk (lásd 1 Pt 
2,9; Jel 1,6). De a mi életünknek még annál is nagyobb értelme van, 
hogy egy nemzet királya legyünk. Mi Mennyei Atyánk gyermekei vagyunk, 
és mint ilyenek, mi is olyanok lehetünk mint ő. Azonban nem lehetünk 
olyanok, mint ő, és nem tehetjük azt, amit ő, ha nem vagyunk szerények 
és erényesek. 

Szolgáljunk jó példával 
Nekünk, egyháztagoknak az az egyik legfontosabb kötelességünk, hogy 
a szerénység és az erényesség példájával járjunk elől. Még a gondolata-
inknak is tisztáknak kell lenni. Ugy kell viselkednünk, hogy az azt mutas-
sa, hogy a testünket szentnek tartjuk. Ahogy beszélünk, amilyen vicceket 
mondunk, vagy amiket olvasunk, mind olyanoknak kell lenni, hogy azok 
bennünket és másokat is inspiráljanak. Ezt különösen meg kell szívlelni a 
szülőknek és az idősebb gyermekeknek. Ha jó példát mutatunk, akkor 
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gyermekeink, vagy testvéreink is hasonló értékeket fognak követni és 
úgy tesznek, ahogy mi teszünk. 
Gondolkodjon el a hallgatóság egy pillanatra a saját magatartásán és 
tegyék fel maguknak a következő kérdéseket: 
Káros befolyással lehet-e cselekedetem azok számára, akiket tanítani 
akarok? 
Teszek-e vagy gondolok-e valami olyat, amit nem szeretnék, ha a gyer-
mekeim is olyat tennének vagy gondolnának? 
A szentírásokban Mennyei Atyánk azt mondta, hogy már sok férfi szolgált 
rossz példával feleségének és gyermekeinek. Mivel ezek a férfiak bűnös 
életet éltek, sok fájdalmat okoztak a családjuknak (lásd Jákób 2,35). 
Miért fontos, hogy jó példát mutassunk? 

Tanítsunk szerénységet és erényességet 
Boyd K. Packer elder, a Tízenkettő Tanácsának egyik tagja azt mondta, 
hogy mindenkinek szüksége van a Szentlélekre, hogy erkölcsi és lelki 
értékeket taníthasson. 
Az a személy, aki erkölcsi és lelki értékekről tanít, azt alázattal és tiszte-
lettel kell tennie. Packer elder példája az olyan embernek, aki tisztelettel 
tanít. A szerénységről és az erényről tanítva, Packer elder például azt 
mondja, hogy a testünk egy szent teremtő erőt kapott. Ez az erő egy 
olyan fényhez hasonlítható, amely más fények kigyújtására képes. Pac-
ker elder ezt ajándéknak nevezi, és azt mondja, hogy ezt az ajándékot 
csak a házasság keretein belül szabad használni. 
A szent teremtő erő használatával egy halandó test foganhat, egy lélek 
költözhet belé, és egy új lény születhet erre a világra. Ez az erő egy jó 
erő, amely családi életet teremthet és tarthat fenn, és az igaz boldogsá-
got csak a családi életben találhatjuk meg. Ezt az erőt minden ember 
megkapja, aki a földre születik. Ez egy szent és fontos erő. 
Packer elder azt is mondja, hogy egy olyan világban élünk, ahol állandó-
an ki vagyunk téve annak a kísértésnek, hogy ezekkel a szent erőkkel 
játsszunk. Továbbá azt mondja, hogy egyáltalán senkinek sem szabad 
megérinteni a testünket. Senkinek! Azok, akik azt mondják, hogy ez nem 
számít, azt akarják, hogy mi is olyan bűnösök legyünk, mint ők. Mi pedig 
arra tanítunk titeket, hogy tiszták legyetek. Ennek az erőnek az egyedüli 
helyes használata csak a házasság szövetségén beiül lehetséges. Soha-
se használjuk ezt a szent erőt helytelenül! 
Nagyon fontos, hogy megtanítsuk családunknak a szerénység és az er-
kölcsösség alaptörvényeit. Ha minden nap ezen törvények szerint aka-

19-a Az apának gyakran el kell beszélgetnie a gyermekeivel. 
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runk élni, akkor meg kell védenünk otthonunkat mindattól, ami tisztáta-
lan. A könyveknek és újságoknak, amelyeket olvasunk, a televízíó—és 
moziműsoroknak, 
amelyeket nézünk, a zenének és a szavaknak, amelyeket hallgatunk, a 
szórakozásoknak, amelyekben részt veszünk, mind tisztáknak kell lenni. 
A. Theodore Tuttle elder, aki a Hetvenesek Első Kvórumának volt a tagja 
azt mondta, hogy az otthont az apa oltalmazza. Ő védi a családot a 
rossztól. A múltban, mondta Tuttle elder, az apa az otthont fegyverrel és 
az ablakok befedésével védelmezte. Ma az otthon védelme jóval nehe-
zebb. A zárt ajtók és ablakok csak a fizikai dolgok ellen védenek. Nem 
könnyű a családot a gonosz ellen megvédeni, amely a családtagok el-
méjét és lelkét támadja meg. Gonosz és mindenféle tisztátalan dolgok 
férkőzhetnek be otthonunkba. A Sátán nagyon ügyes. Nem kell betörnie 
az ajtót. 
Milyen módon juthat be a gonosz az otthonunkba? (Erkölcstelen újságok, rádióműsorok, 
televízíóműsorok és könyvek útján.) 

Mit kell egy apának tenni, hogy megvédje a családját ezektől a dolgoktól? (Csak olyan 
műsorokat, könyveket, újságokat és egyéb szórakoztató dolgokat válasszunk, amelyek 
tiszták.) 

A szentírásokban Mennyei Atyánk azt mondta Frederick G. Williamsnak, 
az Egyház Legfelsőbb Elnöksége egy korábbi tanácsosának, hogy nem 
tanította gyermekeinek a fényt és az igazságot, mert a Sátánnak hatalma 
volt felette. Azután Mennyei Atyánk azt mondta Williams testvérnek, hogy 
tanítsa meg családjának a helyes utat (lásd T&Sz 93,40-43). 
Hogyan éreznénk akkor, ha Mennyei Atyánk azt mondaná nekünk, hogy nem tanítjuk gyer-
mekeinknek a szerénységet és az erkölcsöket? Mit tennénk akkor? 

A helyes idő a tanításra 
Mutassuk meg a 19-a képet, „Az apának gyakran el kell beszélgetnie gyermekeivel." 

A családi est kiváló alkalom arra, hogy a szerénységről és az erkölcsről 
tanítsunk. Sok apa hasznosnak találja, ha a családi est folyamán elbe-
szélget gyermekeivel és feleségével. Az egyik apa például havonta egy-
szer elbeszélget minden gyermekével. 
Figyel problémáikra és megkérdezi tőlük, hogy úgy beszélnek, öltöznek 
és cselekszenek-e, ahogy azt Mennyei Atyánk megkívánja tőlünk. Azután 
az apa elmondja, hogy miként érez az evangélium tanításai felől és meg-
mondja nekik, hogy mennyire szereti azokat. 
Mit gondolunk, milyen hatása lesz az ilyen beszélgetés a gyermekekre? 
Mutassuk meg a 19-b képet, „Sokszor olyankor adódnak a tanításra alkalmas pillanatok, 
amikor nem is számítunk rá." 

19-b Sokszor olyakkor adódnak a tanításra alkalmas pillanatok, amikor nem is 
számítunk rá. 
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Annak ellenére, hogy a szülőknek tanítaniuk kell gyermekeiket a beszél-
getések és családi estek alkalmával, de emellett állandóan tisztában kell 
lenniük gyermekeik szükségleteivel is. A szülőknek figyelni kell a lehető-
ségre, hogy mikor a legjobb gyermekeikkel beszélni, különösen amikor 
egyedül vannak. Az a jó idő, amikor a gyermekek a legjobban megérthe-
tik, hogy szüleik mit akarnak tőlük, hogy mit értsenek meg és mit tegye-
nek. Ha a szülők gyakran beszélnek gyermekeikkel és szeretetet mutat-
nak irántuk, akkor majd a gyermekek maguktól fordulnak a szülőkhöz, 
hogy érzéseikről és a problémáikról beszámoljanak. 

Befejezés 
Mennyei Atyánk azt parancsolta nekünk, hogy ragadjunk meg minden al-
kalmat gyermekeink tanítására (lásd 5Móz 6,5-7). Lehetséges, hogy az 
erkölcsről és a szerénységről egy piknik során, úrvacsorai gyűlés után, 
séta közben, vakáció alatt, játék közben, vagy éppen nagy nehézségek 
idején taníthatunk. 
Gondoljunk valamely gyermekeinkkel vagy szüleinkkel kapcsolatos élményünkre, 
amelynek során jobban megértettük egymást és valamit tanultunk is belőle. Hol és hogyan 
történt ez? Mikor történt ez? Terveztük-e ezt, vagy csak magától történt? 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét mégegyszer a hét folyamán. 
2. Beszéljünk az erkölcsről és a szerénységről egy családi est folyamán. 
3. Öltözködésünkkel és cselekedeteinkkel mutassunk jó példát a sze-

rénységre és az erkölcsre vonatkozólag, 
4. Ha fiatalok vagyunk, akkor bátorítsuk az ismerős fiatal lányokat, hogy 

szerényen öltözzenek, 
Egyéb szentírások 
1Tim 4,12 (Fontos a jó példa.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Ha fiatal Ároni papokat tanítunk, akkor ne úgy adjuk nekik elő a leckét, mintha hegyibeszé-
det tartanánk az erkölcsösségről. Beszélhetünk velük arról, hogyan taníthatják a szülők 
gyermekeiket a tisztaságra és szerénységre. Beszéljük meg velük, miért olyan fontos a 
szerénység és a tisztaság, és mit tehet a hallgatóság azért, hogy jó példával szolgáljanak 
másoknak. 

2. Ha akarjuk, kérjünk meg valakit, hogy mondja el az osztálynak egy olyan élményét, amikor 
a szülők és a gyermekek megértették egymást. Azután beszéljünk erről az élményről, és 
próbáljuk megmutatni miért tudták a szülők és a gyermekek egymást megérteni. (Jó 
időpont lenne ennek a megvitatására az a rész, mikor a lecke során a „helyes idő a 
tanításra" cimszó alatti dolgokról beszélünk.) 

3. Ha akarjuk, kérjünk meg másokat, hogy tartsák meg a lecke egy részét vagy olvassanak 
fel a szentírásokból. 
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Szeretettel oldjuk 
meg a családi 
problémákat 
Ez a lecke segíteni fog abban, hogy a családi problémákat szeretettel old-
juk meg, hogy boldog életünk legyen otthon. 

Bevezetés 
Mutassuk meg a 20-a képet „A boldog családi élet alapja a szeretet." 

Joseph F. Smith, az Egyház egy korábbi elnöke azt mondta, hogy az a jó 
otthon, amelyikben az apa elkötelezi magát a családjának. Ez egy olyan 
otthon, ahol az apa először a családjára gondol. Ez egy olyan otthon, ahol 
viszonzásul a család szereti az apát. Ez egy olyan otthon, ahol bizalom, 
egység, szeretet, és elkötelezettség van az apa és az anya, és a szülők és 
a gyermekek között, 
Mi mindannyian mindig egyetértésben akarunk élni otthonunkban, de van-
nak olyan idők, mikor ez nem lehetséges. Még Joseph Smith otthonábon is 
voltak nézeteltérések bizonyos időkben. 
Az egyik reggel például a próféta Mormon Könyvének a fordítását próbálta 
folytatni, de nem tudta, mert bántotta valami, amit a felesége tett. Kiment a 
fák közé és imádkozott, és azután odament feleségéhez és bocsánatot kért 
tőle. Csak ezek után volt képes ismét fordítani. 
Mennyei Atyánk elvárja tőlünk, hogy tudjuk, hogy mi az, ami nézeteltérést 
okoz otthonunkban és hogy problémáinkat saját magunk oldjuk meg. 

Mi okozza az ellenkezéseket? 
A szentírások azt mondják, hogy a Sátán okozza az ellenkezéseket, mert 
megkísérti az embereket, hogy egymással veszekedjenek (lásd 3 Nefi 
11,29-30). 
Ha bármikor az ellentmondás szelleme uralkodik otthonunkban, akkor a 
Szentlélek nem lesz jelen. A Szentlélek nélkül pedig nehéz boldognak lenni. 
Lehetetlenné válik, hogy azon alapelvek alapján éljünk, amelyeket Jézus 
Krisztus evengéliumából tanultunk. 
A mi rossz cselekedeteink másoknak problémákat fognak okozni (lásd Já-
kob 4,1). Mikor valaki nincs magával megelégedve, akkor nehéz neki má-
sokkal egyetértésben élni. Az egyik dolog, ami problémát okozhat, a 

20-a A boldog családi élet alapja a szeretet. 
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testi gyönyörszerzés. A testi gyönyörszerzés az önzés egyik formája. 
Spencer W. Kimball, az Egyház egyik elnöke azt mondta, hogy lehet sze-
génység, betegség, csalódás, kudarc és még haláleset is a családban, 
de a család továbbra is békében marad, amíg nem válnak önzővé. Sőt, 
mondja Kimball elnök, hogy a problémák a férjet, a feleséget és a gyer-
mekeket még jobban összeköthetik, ha nem lesznek önzők. 
Mit mondott kimball elnök, mi az oka a boldogtalan házasságnak? Mik azok a dolgok, 
amelyek nézeteltérést okoznak otthon? 

Problémák a családban 
Itt van néhány módja a családi problémák megoldásának, vagy hogy mi-
képpen előzhetjük meg azokat: 

LEGYÜNK FELELŐSSÉGTELJESEK 
A szülők felelősséggel tartoznak gyermekeik iránt, a gyermekek pedig 
felelősséggel tartoznak szüleik iránt. Például, a gyermekeknek engedel-
meskedniük kell apjuknak és anyjuknak, és tisztelniük kell őket. A szülők-
nek nem szabad gyermekeiket felingerelni, hanem szeretetteljes módon 
kell őket a Mennyei Atyánk parancsolatainak való engedelmességre ne-
velni (lásd Ef 6,1-4). 
Hogyan engedelmeskedhet egy fiatalember szüleinek és hogyan tisztel-
heti őket? Hogyan segíthetik a szülők gyermekeiket, hogy boldogok le-
gyenek és Mennyei Atyánk parancsolatainak engedelmeskedjenek? 
NE MONDJUNK BÁNTÓ DOLGOKAT 
Sohase használjunk otthon olyan szavakat, amelyeket méregből mon-
dunk. Boyd K. Packer elder, a Tízenkettő Tanácsának tagja azt tanácsol-
ta, hogy sohase mondjunk olyan dolgokat, amelyek megsérthetik házas-
társunkat. Ez nem kívánatos és semmi szükség nincs rá, hogy így te-
gyünk. Sokan azt tartják, hogy ez normális és a házaséletnek a velejáró-
ja, ha a házatársak vitatkoznak. Ő azonban azt mondja, hogy lehet a férj-
nek és a feleségnek szeretetben együttélni, és hogy sohase beszéljenek 
egymással bántó módon (lásd Péld 15,1). 
Mi különbség van a vitatkozás és a nézeteltérések megbeszélése között? 

ISMERJÜK BE, HOGY NÉHA HELYTELENÜL CSELEKSZÜNK 
Spencer W. Kimball, az Egyház egyik elnöke azt mondta, hogy mivel em-
berek vagyunk, különböznek a véleményeink, és ezek veszekedést okoz-
hatnak. Tegyük fel, hogy megsértettük egymást, mert bántó dolgokat 
mondtunk egymásnak. Mindkettő úgy érzi, hogy csakis a másik a hibás. 
Egyik sem tesz semmit, hogy javítson kapcsolatukon. Az idő múlik. A na-
pok múlnak, és egyre bántóbban viselkedünk egymással szemben. 
Egyik támadás a másikat éri, míg felbérelnek egy ügyvédet, a szülők el-
válnak, és a szülők mind a maguk, mind a gyermekek életét tönkreteszik. 
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Kimball elnök továbbá azt mondja, hogy van erre egy megoldás, és ha 
azt idejében alkalmazzuk, akkor az újra helyes irányba tereli gondolatain-
kat. Azt mondja, hogy nem szabad kockáztatnunk, hogy elveszítsük ma-
gunkat, családunkat, szeretetünket, céljainkat, és azt a lehetőséget, 
hogy örökre Mennyei Atyánkkal élhessünk. A férjnek le kell győzni büsz-
keségét, és bátran ezt kell mondania a feleségének: „Drágám, sajnálom. 
Nem akartalak megbántani. Kérlek, bocsáss meg!" 
A feleségnek pedig ezt kell mondani: „Drágám, sokkal inkább az én hi-
bám volt, semmint a tiéd. Kérlek bocsáss meg." Azután szeretetet kell 
mutatnunk egymás iránt. És akkor estére, mielőtt lefeküdnénk, a különb-
ségeket már el is felejtettük, és semmi rossz érzés nincs közöttünk, mi-
kor a családi imát mondjuk. 
Milyen dolgok okozhatnak veszekedést? Hogyan segíthet a problémák megoldásában az, 
ha tudjuk, hogy mi okozta azokat? Miért nehéz beismerni a saját hibáinkat? 

Kimball elnök azt mondta nekünk, hogy ismerjük be hibáinkat és ezt 
mondjuk: „Sajnálom, hogy ez történt." Mikor ezt tesszük, akkor már so-
kat tettünk azért, hogy családi problémáinkat szeretetteljes módon meg-
oldjuk. A szülőknek nem csak egymással, hanem gyermekeikkel szem-
ben is így kell viselkedniük. 

IMÁDKOZZUNK MENNYEI ATYÁNKHOZ 
Ha magunkban, vagy a családunkkal együtt imádkozunk, akkor Mennyei 
Atyánk segíteni fog nekünk, hogy az egyetértés növekedjék családunk-
ban. 
A szentírások azt mondják, hogy mindig Atyánkhoz kell imádkoznunk Jé-
zus nevében. Bármilyen jó dolgot kérünk Atyánktól Jézus nevében, ha 
hiszünk benne, hogy megkapjuk, akkor az meg is adatik nekünk. Mindig 
imádkoznunk kell a családban, hogy a feleségünk és a gyermekeink is 
áldásban részesüljenek (lásd 3 Nefi 18,19-21). Vegyük tudomásul, hogy 
kötelességünk a családunkkal együtt imádkozni. 
Hogyan segít az ima a családi problémák megoldásában? 

LEGYÜNK KEDVESEK 
A szentírások azt tanítják, hogy a kedvesség segíti családi életünket bol-
dogabbá tenni. Azt a parancsolatot kaptuk, hogy legyünk kedvesek, mu-
tassunk szeretetet, és bocsássunk meg egymásnak. A gyermekeket és a 
felnőtteket arra buzdítják, hogy tisztelettel és kedvesen viselkedjenek 
egymással szemben. Olyan kedvességet és tiszteletet kell mutatnunk, 
amilyet Jézus mutatott az emberek iránt, mikor a földön élt (lásd Ef 4,29-
32). 
Mit tehetünk azért, hogy elősegítsük az egytértést otthonunkban? Az előre kijelölt hallgató 
beszámolhat arról, hogyan teremthetünk egyetértést otthonunkban. 
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Kimball elnök azt mondta, hogy ha boldogok akarunk lenni, akkor először 
is Jézus Krisztus evangéliumát egyszerűen és tisztán követve kell él-
nünk. Másodszor, jobban kell szeretnünk házastársunkat mint önmagun-
kat. Ha ezeket tesszük, akkor mindig boldogok leszünk. 
Hogyan segíthet a kedvesség és az ima abban, hogy megoldjuk, vagy még inkább, meg-
előzzük a családi problémákat? 

Ez a történet arról szól, hogyan sikerült egy anyának otthonában egyetér-
tést teremteni. 
„Szülei beleegyezésével meghívtunk magunkhoz egy tízéves fiút egy kis-
városból, hogy egy darabig velünk éljen, és így jobb tanulási lehetőségei 
legyenek. A fiút Wayne-nek hívták. Okos és jóképű fiatalember volt, de 
azt gondolta, hogy új környezetében be kell bizonyítania magát a többi 
fiúk előtt. 
Az egyik nap Wayne egyik tanára Wayne-ről panaszkodott nekem. Azt 
mondta, hogy Wayne problémákat okoz az iskolában, mert nem tiszteli 
sem őt, sem a többi tanárt. Nagyon meglepődtem. Soha nem volt ilyen 
problémám saját gyermekeimmel. Mindenfélére gondoltam, hogy mit is 
fogok Wayne-nek mondani, mikor hazajön az iskolából. »Áh, azonnal 
megoldom ezt a problémát,« gondoltam magamban. 
Hogy még rosszabb legyen a helyzet, Wayne későn jött haza az iskolá-
ból, mert verekedett a szomszéd fiúval. Valójában már az iskolában el-
kezdték a verekedést és még a házunk előtt is tovább folytatták. Egy 
darabig figyeltem őket, azután az ajtóhoz léptem és behívtam Wayne-t a 
házba. 
Rám se hederített. Nem akart alul maradni a verekedésben a másik fiúval 
szemben. Amint figyeltem őket, egyre mérgesebb lettem, s így ráordítot-
tam Wayne-re, hogy jöjjön be a házba. Nagyon mérges voltam. Tudtam, 
hogy addig nem tudok Wayne-nel beszélni, amíg így érzek, s ezért azt 
mondtam neki, hogy menjen a szobájába olvasni. 
Remegve mentem be a szobámba, ahol letérdeltem és imádkoztam. 
Kértem Mennyei Atyánkat, hogy a probléma megoldásához adjon nekem 
bölcsességet, és a Szentlélek segítségével tudjam, hogy mit kell neki 
mondanom. Miután befejeztem az imádkozást, nyugodt érzéssel álltam 
fel. A fejemnél kezdődött és finoman az egész testemet áthatotta. 
Amint kinyitottam Wayne szobájának az ajtaját, láttam hogy az ágya szé-
lén ül egy könyvvel a kezében. Akkor sok minden átfutott az agyamon. Ez 
a fiú teljesen egyedül volt, távol a családjától és a megszokott dolgaitól. 
Egy teljesen más világba került, és más törvények szerint kellett élnie. Be 
kellett bizonyítania a többi fiú előtt, hogy ő is éppen annyit ér, mint ők. 
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Azután mellé ültem az ágya szélére, és a vállára tettem a kezem. Első 
szavaim még engemet is megleptek, mivel ezt mondtam: »Wayne, sajná-
lom az egészet. Ne haragudj, hogy rád ordítottam.« Aztán elmondtam 
neki, mit mondott a tanár és lehetőséget adtam neki, hogy megmagya-
rázza a dolgokat. Csodálatosan elbeszélgettünk. Megbízott bennem, és 
a beszélgetés alatt már szinte suttogtunk. Teljesen másként történt, mint 
amit előbb akartam tenni, vagyis mielőtt Mennyei Atyám segítségét kér-
tem volna. Ez egy csodálatos lelki élmény volt, és mindennél többet tett 
a köztem és Wayne között lévő kapcsolat érdekében. 
Milyen jó, hogy tudunk imádkozni és a Szentlélek segítségét tudjuk kérni, 
hogy irányítson bennünket." 

Befejezés: 
Megoldhatjuk a családi problémáinkat ha— 
1. Elfogadjuk a felelősséget. 
2. Nem mondunk bántó dolgokat egymásnak. 
3. Beismerjük, hogy olykor rosszul cselekszünk. 
4. Imádkozunk Mennyei Atyánkhoz. 
5. Kedvesek vagyunk. 
6. Mennyei Atyánk parancsolatait betartjuk. 
7. Jobban szeretjük a feleségünket mint magunkat. 
Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el mégegyszer a leckét a hét folyamán. 
2. Ha bántó szavakat mondtunk valamelyik családtagnak, menjünk oda 

hozzá és mondjuk neki, hogy sajnáljuk a történteket. 
3. Legyünk kedvesek családtagjainkhoz. 
Egyéb szentírások 
Mt 7,12 (Kapcsolatunk másokkal.) 
Gal 5,22 (Mit tesz értünk a Szentlélek?) 
T&Sz 88,119-126 (Mit tanácsol Mennyei Atyánk az egyháztagoknak?) 

Javaslatok mások tanítására 
1. Olvassuk el a 36. fejezetet Az Evangélium tanításai cimű kézikönyvben. 
2. Használhatjuk a táblát és a krétát. 
3. Felkérhetünk egy fiatalembert, aki az Ároni Papság birtokosa, hogy mondja el, hogyan 

segíthet a családjának, hogy egyetértés legyen otthon. 
4. A lecke végén elénekelhetjük a „Ha szeretet van otthon" című éneket. 
5. Ha akarjuk, kérjünk fel valakit, hogy tartsa meg a lecke egy részét, vagy olvasson fel a 

szentírásokból. 
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Bölcsen használjuk 
a pénzünket 

Ez a lecke segít megismertetni velünk azokat az alaptörvényeket, ame-
lyek alkalmazásával bölcsen tudjuk használni a pénzünket. 

Bevezetés 
A szentírások azt tanítják, hogy nem szabad gazdagságra vágyakoz-
nunk. Ezért sokan azt gondolják, hogy a pénz valami rossz dolog és 
helytelen pénzt keresni és spórolni. Ez nem igaz. Hanem amit a pénzzel 
teszünk, az a jó vagy a rossz, és nem maga a pénz (lásd 1Tim 6,10). 
Spencer W. Kimball, az Egyház egyik elnöke azt mondta, hogy van tiszta 
és piszkos pénz. A tiszta pénz az a pénz, amit a becsületesen végzett 
munkáért kapunk. A pénz csak akkor válik piszkossá, amikor azt becste-
len úton szerezzük meg. 
Ahhoz, hogy valaki tisztességes legyen, nem kell gazdagnak vagy sze-
génynek lennie. Néhány nagy ember gazdag volt, néhány meg szegény. 
Hogy mennyi pénzünk van, az nem fontos, de az igen, hogyan szereztük 
meg és hogyan használjuk azt. Mennyei Atyánk azt mondta nekünk, hogy 
gondoskodnunk kell családunk anyagi szükségleteiről (lásd 1Tim 5,8). 
Könnyebb lesz a családunk ellátása, ha megtanuljuk a pénz bölcs hasz-
nálatának az alaptörvényeit és alkalmazzuk is azokat. 

A pénz bölcs használatának a szabályai 
Minden, ami a földön van, Mennyei Atyánké (lásd Zsolt 24,1). Ő megen-
gedi, hogy birtokoljuk és használjuk a ő földi javait. Azonban felelősek-
nek kell lennünk azokért, amelyeket megenged, hogy birtokoljunk és 
használjunk. A talentumokról szóló példázatban a Megváltó azt tanítja, 
hogy milyen fontos bölcsen használni meglévő dolgainkat. 
Kérjük meg az előre kijelölt hallgatót, hogy mesélje el a talentumokról szóló példázatot, 
amely Máté 25,14-30-ban található. (Jézus idejében a talentum egy nagy pénzegység 
volt.) 

Gondolkodjunk el az alábbi szabályokon, hogy bölcsen használhassuk a 
pénzünket. 
írjuk fel a táblára a megbeszélendő szabályokat. 

ELŐSZÖR FIZESSÜNK TIZEDET 
Az első és a legfontosabb fizetnivalónk a tized legyen. Mennyei Atyánk 
azt ígérte, hogy azok, akik tizedet fizetnek, áldásokban részesülnek, és 
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többet kapnak majd, mint amennyit adtak (lásd Mai 3,10) Mennyei 
Atyánk nem ígér gazdagságot nekünk. Azonban, mikor megfizetjük a ti-
zedet és a felajánlásokat, megígéri, hogy lelki és anyagi dolgokkal is 
megáld minket. 

DOLGOZZUNK 
A munka áldás. Munkánkkal ki tudjuk elégíteni családunk anyagi szük-
ségleteit. És akkor azt is érezzük, hogy valamit elvégzünk, és embertár-
saink javát is szolgáljuk (a 23. lecke ebben a kézikönyvben elmagyaráz-
za, hogyan fejleszthetjük és javíthatjuk munkaképességünket). 

KERÜLJÜK AZ ADÓSSÁGOT 
Ha van adósságunk, akkor azt még dolgozó éveink alatt ki kell fizetnünk, 
még akkor is, ha csak kis részletekben tudjuk ezt megtenni. Ezra Taft 
Benson elnök azt mondta, hogy meg kell fogadnunk az Egyház vezetői-
nek a tanácsát, ami az, hogy: Szabaduljunk meg az adósságtól! 

TERVEZZÜK MEG, HOGY MIRE KÖLTSÜK A PÉNZT 
A szentírások azt mondják, hogy meg kell terveznünk, hogy mire költsük 
a pénzünket (lásd Lk 14,28). Sok embernek van adóssága, mert nem 
fegyelmezik magukat, és a megengedettnél több pénzt költenek. Mikor a 
család megtervezi, hogy hogyan használják fel a pénzüket, akkor nem 
lesz a pénzzel problémájuk. 

TAKARÉKOSKODJUNK 
Sok embernek nehezére esik a pénzt megtakarítani. Egyházi vezetőink 
azt tanácsolják, hogy mindig meg kell takarítanunk keresetünk egy ré-
szét. Ha csak egy kevés összeget is takarítunk meg, boldogok leszünk 
majd egy nap, hogy így cselekedtünk. Mindig könnyebbnek tűnik a pénz 
megtakarítása, ha azt egy különleges cél érdekében tesszük, például ha 
misszióra készülünk, vagy ha arra az útra spórolunk, hogy a Templomba 
mehessünk megházasodni. 

ÓVATOSAN KÖLTSÜK A PÉNZT 
Mindent alaposan meg kell fontolnunk, mielőtt bármit is megvennénk. 
Sok mindent megveszünk, ami sem a magunk, sem a családunk számá-
ra nem értékes. Ha az áru megvétele előtt időt szánunk rá, hogy átgon-
doljuk, hogyan is fogjuk majd azt használni, akkor nem fogunk olyan dol-
gokat venni, amelyekre nincs szükségünk. 
A szentírások azt tanácsolják, hogy ne költsünk pénzt olyan dolgokra, 
amelyeknek nincs értékük (lásd 2 Nefi 9,51). 
A legtöbben közülünk javíthatnak magukon a fent tárgyalt szabályoknak 
megfelelően egy vagy több dologban. Mennyei Atyánk hajlandó nekünk 
segíteni, de először magunkon kell ezeket a szabályokat gyakorolni. 
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Mik azok az értéktelen dolgok, amelyekre hajlandók vagyunk pénzt költeni? 

Beszéljük meg családunkkal, hogyan költsük a pénzünket 
A látszat az, hogy annyit költünk, mint amennyit keresünk, Vágyaink 
azonban gyorsabban nőnek, mint a jövedelmünk, Meg kell terveznünk, 
hogyan költsük a megkeresett pénzt. Annak ellenére, hogy minden csa-
lád különbözik a szükségleteiben és a vágyaiban, a legtöbb család hasz-
nosnak tartja, ha ezekre vonatkozólag valamely tervet követnek. 
Mutassuk meg a 21-a képet „Döntsük el családunkkal együtt, hogyan használjuk fel a 
megkeresett pénzt." 

A családnak meg kell beszélni és el kell fogadni annak a tervét, hogy 
hogyan használják fel a megkeresett pénzt. A család fejének kell a be-
szélgetést vezetnie és a családtagoknak részt kell ebben venni, 
A beszélgetés folyamán a családnak egy listát kell készíteni a teljes be-
vételükről. Azután a családnak meg kell egyeznie abban, hogy mennyit 
költsenek minden egyes szükséges dologra. Lehet, hogy a listán sze-
replő egyes dolgokat sohasem veszik meg, mert bár akarták azokat, de 
valójában nem voltak szükségesek. Brigham Young, az Egyház egyik ko-
rábbi elnöke egyszer azt mondta, hogy sok a kívánságunk, de a valódi 
szükségletünk nagyon kevés. Azt mondta, hogy^kívánságainkat a szük-
ségleteinknek megfelelően kell fegyelmeznünk. És akkor rájövünk, hogy 
nem szükséges a pénzt feleslegesen költenünk. 
Egy másik alkalommal Brigham Young elmagyarázta, hogy a szegénysé-
get a bölcs döntés hiánya okozza. Azt mondta, hogy sok igen kiskere-
setű ember felesleges dolgokra pazarolja a pénzét, míg végül is teljesen 
eladósodnak. 
Mutassuk meg a 21-b képet „A pénz felhasználásának terve." 
Mennyei Atyánk megáld bennünket, amikor tervszerint használjuk a meg-
keresett pénzünket. Mikor terveket készítünk és közösen azért dolgo-
zunk, hogy azokat megvalósítsuk, akkor úgy viseljük gondját 
családunknak, ahogy azt Mennyei Atyánk parancsolta. Ha a család 
összedolgozik, akkor a szeretet és az egyetértés is nagyobb lesz közöt-
tük, 
Kérjük meg az előre kijelölt hallgatót, hogy mondja el annak az egyház-
tagnak a történetét, aki a Csendes-óceáni szigetvilág egyik szigetén, 
Vaha'i Tongán élt. 
„Megígértem a négy gyermekemnek, hogy ha segítenek, akkor elmehe-
tünk a Templomba, hogy ott családunkat örökre egymáshoz kössék. 

21-a Döntsük el családunkkal együtt, hogyan használjuk fel a megkeresett pénzt. 
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Két éven keresztül nagy áldozatokat kellett hoznunk. Azt ettük, ami a ker-
tünkben megtermett. Emlékszem, hogy a gyerekek nem tudtak maguk-
nak édességet venni és nem mehettek moziba. A munkámból származó 
keresetemet a családtagjaimra költöttem, és csak nagyon kevés volt a 
költőpénzünk. Azonban továbbra is fizettük a tizedet és a böjti felajánlá-
sokat. 
Sok áldozat árán végül is családunkkal együtt el tudtunk menni Új Zé-
landba, hogy a Templomban örökre egybekössenek bennünket. Sok kü-
lön munkát kellett végeznünk, hogy elmehessünk, de ez nagy áldás lett a 
számunkra." 

Befejezés 
Mennyei Atyánk azt akarja, hogy bölcsen költsük a megkeresett pénzün-
ket. Becsületes úton kell pénzt keresnünk. Ha ezt tesszük, akkor csalá-
dunk és magunk is boldogok leszünk. Mennyei Atyánk felelőssé tesz 
bennünket a saját családunkért. Ha helyesen gazdálkodunk a megkere-
sett pénzzel és nem felejtjük el az Egyháznak tartozó hozzájárulásainkat 
is megfizetni, akkor Mennyei Atyánk olyan mértékben áld meg, hogy azt 
el sem tudjuk képzelni. De ez még nem jelenti azt, hogy nem kell majd 
áldozatokat hoznunk, vagy hogy nem lesznek problémáink. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el egyszer a leckét a hét folyamán. 
2. Figyeljük meg hogyan költjük el a megkeresett pénzt. Azután tervez-

zük meg, hogyan fogjuk felhasználni a megkeresett pénzt a leckében 
tanult szabályok alapján. 

Egyéb szentírások 
Péld 22,7 (A kölcsönkérő a kölcsönadó szolgája.) 
Mai 3,8-11 (A tized és a felajánlások fizetése áldásokkal jár.) 
T&Sz 56,16-17 (A gazdagot és a szegényt figyelmeztetik.) 
Jákób 2,18-19 (Előbb Mennyei Atyánk birodalmát keressük, s csak az-
után a gazdagságot.) 
T&Sz 104,11-13 (Minden ember felelős a kapott földi javakért.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Olvassuk el a 27. fejezetet Az Evangélium tanításai című kézikönyvben. 
2. Olvassuk el a 23. leckét ebből a kézikönyvből. 
3. Használhatjuk a táblát és a krétát. 
4. Ha akarjuk, kérjünk meg valakit, hogy tartsa meg a lecke egy részét, vagy olvasson fel a 

szentírásokból. 
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18. Lecke 

Ez a lecke segít azokat az elveket megérteni, amelyeket ha követünk, elég 
élelmet biztosíthatunk a család számára. 

Bevezetés 
Spencer W. Kimball, az Egyház egyik elnöke azt tanácsolta az Egyház min-
den tagjának, hogy anyagi szükségleteiket illetően legyenek függetlenek. Ez 
bölcs tanács. Elder Marion G. Romney, az Egyház Legfelsőbb Elnökségé-
nek az egyik tanácsosa azt mondta, hogy az utolsó korszakban élünk. 
Olyan időkben élünk, amely közvetlenül Jézus Krisztus második eljövetele 
előtt van. Az Egyház vezetői a szentírásokon keresztül azt tanítják nekünk, 
hogy készüljünk fel és úgy éljünk, hogy mindentől függetlenek lehessünk 
(lásd T&Sz 78,13-14). 
Mutassuk meg a 22-a képet „Valami történhet a családunkkal vagy az otthonunkkal pont 
akkor, amikor a legkevésbé számítunk rá." 

Kimball elnök azt is mondta, hogy közeleg az az idő, amikor egyre több lesz 
a nehézség, több szélvihar, árvíz, és több földrengés lesz. Azt mondta, 
hogy ezek a dolgok egyre gyakrabban fordulnak majd elő, amint a világ a 
végéhez közeledik, és így fel kell készülnünk minderre. 
Kimball elnök azt is mondta, hogy mikor ezek a nehéz idők eljönnek, akkor 
majd sokan azt kívánják, hogy bárcsak ültettek volna kertet és gyümölcsfá-
kat, hogy lenne elég ennivalójuk. Azt mondja, hogy Mennyei Atyánk úgy te-
remtette ezt a földet, hogy gyermekei mindentől függetlenek lehessenek. 
Azonban sok gazdálkodó a tejboltban veszi a tejet, és a legtöbb ember a 
boltban vásárolja meg a zöldséget. Ha például a termelők valami miatt nem 
tudnák az élelmeket az üzletekbe elvinni, akkor azok üresek lennének, és 
sok ember éhen maradna. 
Mondjuk a hallgatóságnak, hogy képzeljék el, hogy az üzletek bezártak és most minden-
ben a saját tartalékaikra vannak szorulva. Kérdezzük meg, mire lenne szükségük és mit 
csinálnának ebben az esetben. 

Gondoskodjunk a saját szükségleteinkről 
Kimball elnök azt mondta, képzeljük el, hogyan lehetne magunkat a legjobb 
módon élelemmel ellátni. Ha gyermekek vannak otthon, nekik is kell felada-
tokat adni, hogy ebben segítsenek. 

22-a Valami törtenhet a családunkkal vagy az otthonunkal 
pont akkor, amikor a legkevésbé számítunk rá. 
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Vaughn J. Featherstone elder, a Hetvenesek Első Kvórumának a tagja 
megmondta az egyháztagoknak, hogy mit tegyenek annak érdekében, 
hogy élelmet termelhessenek maguknak és a családjuknak. Tenyéssze-
nek állatokat, ahol ez lehetséges, és a helyi törvények azt megengedik. 
Ültessenek gyümölcsfákat, szőlőt, zöldséget, és gyümölcstermő bokro-
kat. így a családnak lesz élelme, amelynek többségét frissen tudják fo-
gyasztani. Más élelemféléket is termelhetünk, amelyeket tartósíthatunk 
és amelyek élelmiszertartalékunk egy része lehet. Amikor csak lehet, ma-
gunk állítsuk elő a szükségelt dolgokat. Hasonlóképpen, magunk szépít-
sük, javítsuk és tartsuk jó állapotban a tulajdonunkat. 
írjuk az alábbiakat a táblára vagy egy darab papírra, hogy mindenki láthassa — 

1. Tenyésszünk állatokat. 
2. Ültessünk gyümölcsfákat, szőlőt, és más gyümölcstermő bokrokat. 
3. Ültessünk zöldségeskertet. 
4. Tartósítsuk az élelmet és tegyük ezt élemiszerkészletünk egy részévé. 
5. Készítsünk el minden mást, amire még szükségünk lehet. 
6. Javítsuk és tartsuk jó állapotban a tulajdonunkat. 

Követjük Featherstone elder tanácsát, ha megtanulunk ezek közül egyet, 
vagy éppen mindet: 

1. TENYÉSSZÜNK ÁLLATOKAT 
Mutassuk meg a 22-b képet „Könnyű csirkét nevelni és gondozni." 

Ha van elég földünk, és olyan helyen lakunk, ahol a törvények az állattar-
tást megengedik, akkor tenyésszünk állatokat. Mielőtt elhatároznánk, 
hogy milyen állatokat tenyésztünk, meg kell ismernünk, hogyan kell gon-
doznunk őket. Ez azt jelenti, hogy meg kell ismerünk a táplálékukat, a 
tartási helyüket, és a gondozásukat, hogy az állatok egészségesek le-
gyenek. A könnyen tartható állatok közé tartozik a csirke, a nyúl, a kacsa 
és a tejet adó kecske. 
Beszéljünk azokról az állatokról, amelyeket a leggyakrabban tenyésztenek ott, ahol élünk. 
Azt is beszéljük meg, milyen táplálékra és tartási helyre van szükségük ezeknek az 
állatoknak. 

2. ÜLTESSÜNK GYÜMÖLCSFÁKAT, SZŐLŐT, ÉS MÁS GYÜMÖLCS-
TERMŐ BOKROKAT, 
Mielőtt elültetnénk ezeket, meg kell tudnunk, hogy mekkora teret fogla-
nak majd el, mire teljesen megnőnek, és hogyan kell helyesen gondozni 
őket. Vannak olyan fák, amelyek több évvel az elültetésük után sem hoz-
nak gyümölcsöt, így olyan gyorsan kell elültetnünk azokat, amilyen gyor-
san csak lehet, hogy legyen gyümölcsünk a legnagyobb szükség idejére. 
Beszélgessünk arról, hogy milyen gyümölcsfák, szőlőfajták és bokrok teremnek jól a vidé-
künkön. Beszéljünk arról, milyen gondozásra van szüksége az egyes növényeknek. 

22-b Könnyű csirkét nevelni és gondozni. 
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3. ÜLTESSÜNK VETEMÉNYESKERTET 
Mutassuk meg a 22-c képet „Minden családnak ültetnie kell veteményeskertet.",, 

Kimball elnök azt kérte, hogy minden család az Egyházban ültessen vete-
ményeskertet. Azt mondta, ha a kert ültetésével nem is takarítunk meg 
pénzt, de minden családnak meg kell tanulnia, hogyan állítsa elő a saját 
élelmét. A kert friss élelemmel lát el bennünket, és olyannal is, amelyet tar-
tósíthatunk és tárolhatunk. 

4. TARTÓSÍTSUK AZ ÉLELMET 
Bizonyos országokban vannak olyan törvények, amelyek tiltják az élelem tá-
rolását. Kimball elnök azt mondta, hogy azok az egyháztagok, akik ezekben 
az országokban élnek, engedelmeskedjenek az ország törvényeinek, és ne 
raktározzanak el élelmet. Azonban, ahol az élelem raktározása megenge-
dett, ott az egyháztagoknak követniük kell Mennyei Atyánk tanácsát és élel-
met kell elraktározniuk olyan időkre, mikor nem lesz elég élelem. 
Sokféle módja van az élelem tartósításának és raktározásának— 
Raktározzuk el az élelmet a földben. 

Ez a raktározási mód néhány gyökeres zöldség és zöldleveles zöldsé-
gek raktározására való, ha a tárolási hely hűvös és száraz. A túl sok eső 
vagy a helytelen vízelvezetés tönkreteheti azokat. 
Szárítsuk meg az élelmet 

Meleg időszakban a zöldségeket és a gyümölcsöket a napon száríthat-
juk. Azonban mikor esik, be kell fedni, vagy száraz helyre kell vinni azokat. 
Tartósítsuk az élelmet üvegekben vagy konzervdobozokban. 

Ez az eljárás egyszerű, de veszélyes is lehet, ha azt rosszul csinálják. Ha 
helyesen csinálják, az étel megtartja az ízét. Miután az étel az üvegekbe és 
a konzervdobozokba került, vigyázni kell, hogy ne törjenek össze és ne sé-
rüljenek meg. A berendezést, amit a befőzéshez vagy a konzerváláshoz 
használunk, több család is megoszthatja egymással. 

Sózzuk vagy pácoljuk az ételt 
Ez egy jó módja a gyümölcsök, zöldségek és húsok tartósításának és 

kevés eszközre van szükségünk, néha meg semmilyen eszköz sem kell 
hozzá. 
5. OLYAN DOLGOKAT KÉSZÍTSÜNK, AMELYEKRE SZÜKSÉGÜNK VAN 
Bármilyen természeti csapás esetére úgy kell felkészülnünk, hogy tudjunk 
főzni, az otthonunkat fűteni, ruháinkat, testünket és az otthonunkat 
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tisztán tartani. Akkor fontos lesz, hogy legyen elég fűtőanyag és szap-
pan, vagy pedig meg kel! tanulni, hogy szükség esetén hogyan tudjuk 
azokat előállítani. Az is fontos, hogy elsősegélycsomagot, gyógyszere-
ket, tisztító eszközöket, gyertyát, gyufát és egyéb szükséges dolgokat is 
raktározzunk el otthon, 
Amikor csak lehet, ne csak raktározzuk ezeket a dolgokat, hanem tanul-
juk is meg ezeknek az előállítását. 

6. JAVÍTSUK ÉS TARTSUK JÓ ÁLLAPOTBAN A TULAJDONUNKAT 
Lehet, hogy majd magunknak kell újjáépíteni az otthonunkat vagy más 
épületeket. Akkor fontos lesz, hogy a család tudjon a fával és más anya-
gokkal dolgozni. Az is fontos, hogy megtanuljunk a szerszámokkal bánni. 
Mikor megtanuljuk, hogyan javítsuk és tartsuk jó állapotban a tulajdonun-
kat, időt és pénzt takarítunk meg és elkerülhetjük, hogy mástól függjünk. 
Miért fontos, hogy jó ál lapotban tartsuk a tulajdonunkat? 

Tanuljunk más szakmákat 
Vannak olyanok, akik különböző szakmákat tanultak és azokat meg tud-
ják tanítani másoknak. Ezeket a szakmákat könyvekből, újságokból, tan-
folyamokon és iskolai programok keretében tanulhatjuk meg. 
Kinek van közöttünk olyan szakmája, amit másoknak is megtaníthat? Hol vannak azok az 
emberek, akik megtaníthatják nekünk azokat a szakmákat, amelyeket meg szeretnénk 
tanulni? Milyen iskolai tantárgyak megtanulására bátoríthatjuk gyermekeinket, hogy 
hasznos kézügyességet is tanuljanak? 

Befejezés 
A problémák és a mepróbáltatások a földi élet velejárói. Ha megtanulunk 
élelmet előállítani és magunkat ellátni, akkor nem fogunk a nehéz időktől 
félni, mert fel leszünk rájuk készülve. Mennyei Atyánk azt mondta, ha fel-
készültek vagyunk, akkor nem fogunk félni (lásd T&Sz 38,30). 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét még egyszer a hét folyamán. 
2. Válasszunkki egy időpontot a héten, hogy elbeszélgessünkacsaládunk-

kal arról, mit tudunk otthon termelni és raktározni. 
3. Határozzuk el, hogy mi a család egy évre való szükséglete. 
4. Készítsünk tervet arról, hogy hogyan kezdjünk el vagy folytassunk egy 

kert ültetését, egy szakma tanulását, vagy valami máson való munkálko-
dást, hogy így kielégítsük családunk szükségleteit. 
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Javaslatok mások tanítására 

1. A helyi kormányzat vagy más szakértők segítségével — 

a. Tudjuk meg, milyen állatokat tenyésztenek a környékünkön, és melyeket lehet leg-
könnyebben tenyészteni. 

b. Tudjuk meg, milyen gyümölcsfák, szőlőfajták vannak a környékünkön, és milyen gondo-
zásra van szükségük. 

c. Tudjuk meg, hogy vannak-e olyan tájékoztatók vagy tanfolyamok, amelyek megta 
nítják családunkat, hogy hogyan építsünk házakat, bútort és más szükéges dolgo 
kat. Ha nincsenek ilyen tanfolyamok, akkor keressünk olyan embereket, akik tudják, 
hogyan kell ezeket a dolgokat csinálni, és akik meg is tanítanák nekünk ezeket. 

2. Megkérhetünk valakit arra, hogy tartsa meg az óra egy részét, vagy olvasson fel a szentí-
rásokból. 
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Fejlesszük és 
javítsuk 
m u n ka ké pesség ü n ket 
Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy milyen fontosnak tartja Mennyei 
Atyánk a munkát. Segíteni fog abban is, hogy hogyan válasszunk jól mun-
kát, és hogyan javítsuk munkaképességünket. 

Bevezetés 
A legelső dolgok egyike, amit Mennyei Atyánk Ádámnak mondott, az volt, 
hogy egész életén keresztül minden nap keményen meg kell dolgoznia táp-
lálékáért (lásd 1Móz 3,19). 
Napjainkban Mennyei Atyánk megismételte ugyanezt a parancsolatot, de 
más módon. Azt mondta az Egyház Legfelsőbb Elnöksége által, hogy áldás 
számunkra a munkánk, ha azt mindig panasz nélkül végezzük. 
Mennyei Atyánk tudta, hogy a munka által sokféleképpen fejleszthetjük ma-
gunkat. Ha nem dolgoznánk, nehéz lenne tovább fejlődnünk. Azáltal, hogy 
munkát ad nekünk, Mennyei Atyánk ismét csak irántunk érzett nagy szerete-
tét mutatja ki. 
Mutassuk meg a 23-a képet „A munka áldás, amelyet Mennyei Atyánk adott nekünk.",, 

Jól válasszunk munkát 
Nagyon fontos, hogy alaposan válasszuk meg a hivatásunkat. Ismernünk 
kell a tényeket, imádkoznunk kell Mennyei Atyánkhoz, amint a döntést meg-
hozzuk, majd oktatásban és gyakorlatban kell részesülnünk, és azután állás 
után kell néznünk, amely lehetőve teszi számunkra, hogy eltartsuk a csalá-
dunkat. 
TUDJUK MEG, HOGY MELYIK A LEGJOBB MUNKA 
A legjobb korán megtudni, hogy milyen munka lenne a legmegfelelőbb szá-
munkra. Számításba kell vennünk az érdeklődésünket, a képességünket és 
a tehetségünket. Meg kell értenünk, hogy sikeresebbek leszünk, ha valami 
olyat csinálunk, amit szeretünk csinálni. 
Néhányunknak, akiknek már megvan a munkája, lehet, hogy nem volt lehe-
tőségünk a munkát megválasztani. Azonban, mi is követhetjük az előbb fel-
sorolt lépéseket, hogy jobb munkát találjunk. 
Mielőtt foglalkozást választanánk, számításba kell venni a munka jövőjét. A 
világ folyamatos változása miatt sok munka megszűnik, de sok új is keletke-
zik. 

23-a A munka áldás, amelyet Mennyei Atyánk adott nekünk. 
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Az egyik útja annak, hogy egy munka jövőjéről tájékozódjunk az, hogy 
megkérdezzük efelől a barátainkat, rokonainkat, a kvórumtagokat és az 
egyházi vezetőket. Néhány helyen van munkaközvetítő iroda tanácsa-
dókkal, akik ebben tudnak segíteni. Gyakran az iskolák és az egyetemek 
is meg tudják mondani, hogy milyen munkákra van lehetőség. Az újsá-
gokból is megtudhatjuk ezt. 
Mikor állás után nézünk, olyan munkát kell választanunk, amely lehetővé 
teszi, hogy közel maradjunk az Egyházhoz. Vannak olyan állások, ame-
lyek szükségessé teszik, hogy hosszú ideig távol legyünk otthonunktól, 
és vannak olyan munkakörülmények, amelyek megakadályozzák, hogy 
az evangélium tanításai szerint éljünk. Választásunkkor bölcsnek kell len-
nünk. Ha olyan állásban találjuk magunkat, amit nem szeretünk, akkor 
lehet és kell is olyan irányban dolgoznunk, hogy egy másik munkára kiké-
pesítsük magunkat. 
Mutassuk meg a 23-b képet „Ha megkérdezzük Mennyei Atyánkat, ő megmondja nekünk, 
hogy helyesen választottunk-e munkát." 

IMÁDKOZZUNK MENNYEI ATYÁNKHOZ 
Nagyon fontos, hogy mindig imádkozzunk Mennyei Atyánkhoz. Nekünk 
kell eldönteni, hogy milyen munkát akarunk, és ha hittel imádkozunk, a 
Szentlélek irányítani fog bennünket, hogy bölcsen válasszunk. Azonban 
az imádkozás maga még nem elég. 
Brigham Young, az Egyház korábbi elnöke azt mondta, hogy a hit egy-
magában nem elég. Elmondta, hogy keményen kellett dolgoznia azért, 
hogy élelmet és lakást tudjon biztosítani a családja és a maga számára. 
Miután meghoztuk a döntést, imádkoznunk kell és olyan lelki nyugalmat 
kell nyernünk, amelyet csak a Szentlélek adhat. Az alábbi történet egy 
japán egyháztagnak az élménye: 
Mikor Japánban két misszionárius az evangéliumot tanította, találkoztak 
egy férfival, akit Taisho Komurának hívtak, borbély volt és vasárnap is 
dolgozott. A vasárnap volt a legforgalmasabb napja. 
A misszionáriusok megtanították az evangéliumot Taishonak. O pedig el-
fogadta és megkeresztelték. Az egyik dolog, amit Komura testvér megta-
nult a misszionáriusoktól az volt, hogy vasárnap nem szabad dolgozni. 
Mivel vasárnap is dolgoznia kellett, érezte, hogy nem cselekszik helye-
sen. 
Miután imádkozott Mennyei Atyánkhoz, Komura testvér elhatározta, hogy 
ismét iskolába megy és foglalkozást változtat. 
Kérdezzünk meg néhányat a hallgatóságból, hogyan segített nekik az ima abban, hogy 
helyesen döntsenek. 

Mutassuk meg a 23-c képet "Időt és fáradságot igényel, mire megtudjuk, hogyan kell he-
lyesen csinálni a dolgokat." 
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SZEREZZÜNK KÉPESÍTÉST ÉS GYAKORLATOT 
Ha jobb munkát akarunk, akkor késznek kell lennünk a további tanulásra 
és gyakorlatra, hogy a szükséges tudást és tréninget elnyerjük. Ez 
többféleképpen érhetjük el: tanfolyamot végezhetünk levelezés útján, te-
chnikumot végezhetünk, különböző könyveket és kézikönyveket olvasha-
tunk. Interjúra mehetünk olyan munkaadókhoz, akik munkát ajánlanak, 
felkereshetünk különböző munkahelyeket és olyan munkákat végezhe-
tünk, amelyek növelik tudásunkat és munkaképességünket. 
Tudnunk kell írni és olvasni, hogy jobb munkalehetőséget találjunk. Ha 
nem tudunk írni és olvasni, akkor segítségért kell folyamodnunk, hogy 
megtanuljuk azokat. A családunk, vagy az Egyház más tagjai, és a lakó-
helyi közösség tagjai segíthetnek ebben. 
Milyen képességünk és különleges tudásunk van nekünk, kvórumtagoknak, amelyet meg-
oszthatnánk egymással? Kérjük meg az előre kijelölt hallgatót, hogy mondja el hogyan 
ismerhetjük meg a környékünkön levő munkalehetőségeket. 

Ahhoz, hogy jobb munkát találhassunk, késznek kell lennünk keményeb-
ben dolgoznunk. Akarnunk kell, hogy fejlesszük képességeinket. A siker 
csak akkor lehetséges, ha keményen dolgoztunk. Csak az növekedhet, 
amit el is ültettünk (lásd Gal 6,7). 
Az alábbi történet arról szól, hogyan fejlesztette képességeit a Csendes-
óceán déli szigetcsoportján élő egyik egyháztagunk, hogy jobban ki 
tudja elégíteni családja szükségleteit. 
Viliami Havili megtanulta, hogy milyen fontos felkészülnie arra, hogy a 
jövőben majd el tudja tartani leendő családját. Jól elsajátította a hivatá-
sát. Miután megnősült, Havili testvér keményen dolgozott, hogy pénzt 
keressen és spóroljon, hogy megvehessen egy gazdaságot, ha azt 
olcsón adják. 

A gazdaságot, amit megvett, nem tartották valami értékesnek, mert dom-
bos vidéken és, az óceánhoz közel volt, ahol a szél a termést könnyen 
elpusztíthatta. Ő azonban keményen dolgozott, hogy a talajt a vetésre 
előkészítse. Hosszú órákon át tanulmányozta a gazdálkodás legújabb 
módszereit. Néhány z áruk, és melyik növényeket exportálják magasabb 
áron. Igy, Havili testvér a saját ereje és Mennyei Atyánk áldásai által sike-
res gazdálkodó lett. 
Milyen munkalehetőségek vannak a lakóhelyünk közelében? 

Ezek és egyéb munkalehetőségek csak akkor lesznek elérhetők szá-
munkra, ha szakmánkon belül jobban kiképezzük magunkat. 

KERESSÜNK MUNKÁT 
Addig senkit sem tudnak alkalmazni, amíg valaki saját maga nem keresi 
a munkát. A sajátmagának dolgozó személy sem tudja az árúját, vagy 
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szolgáltatást addig eladni, amíg nem beszél arról a leendő vásárlóknak. 
A munkanélküli papságbirtokosnak kötelessége munka után nézni. Ha 
nehéz munkát találnia, kérheti papságkvóruma segítségét. Az Egyház 
egyik vezetője azt mondta, hogy a papságkvórumokon keresztül kell ér-
tesíteni az egyháztagokat a munkalehetőségekről. 
A papságkvórumok feladata, hogy megtudják kinek van szüksége mun-
kára, vagy kinek kell munkaképességén javítani, és akkor mindent meg 
kell tenniük, hogy ebben azt a kvórumtagot segítsék. 
Mit tehet egy kvórumtag azért, hogy egy másik egyháztagnak segítsen munkát találni? 

Hogyan javíthatunk munkaerkölcsünkön 
Pál apostol azt tanácsolta az Egyház tagjainak, hogy keményen dolgoz-
zanak, és ne legyenek lusták (lásd Róm 12,11). Mindig a tudásunk sze-
rinti legjobbat kell nyújtanunk, és mindig javítani kell a munkánkon. Ez 
akkor lehetséges, ha szeretjük a munkánkat. Az alábbi kérdések segít-
hetnek a munkánkban: 
1. Jól kihasználom-e az időmet? 
2. Együttműködök-e és barátságos vagyok-e a munkaadómmal, a főnö-

kömmel és a munkatársaimmal? 
3. Felhasználom-e a munkáltatóm tulajdonát és eszközeit a saját, vagy 

egyházi célokra engedély vagy fizetség nélkül? 
4. Lehetséges-e javítani azon, hogy pontosan, időben érkezzek a munka-

helyemre? Tudnék-e hamarabb visszatérni munkámhoz a szünetek 
után? 

5. A legjobb tudásom szerint végzem-e a munkámat? 
Mondjuk el az alábbi történetet: 
Heber J. Grant, az Egyház egy korábbi elnöke még fiatal korában megta-
nulta, hogy milyen fontos a munkaképességen javítani és keményen dol-
gozni. Egy nap, amikor a többi fiúval játszott, megláttak egy banki köny-
velőt. Az egyik fiú azt mondta: „Az a férfi 150 dollárt keres egy hónap-
ban." Heber akkor kiszámította magában, hogy egy hónapon keresztül 
minden nap 120 cipőt kellene megtisztítania, hogy annyi pénzt keressen. 
Abban a pillanatban elhatározta, hogy könyvelő lesz egy banknál. 
Azokban az időkben minden bankszámlát és iratot kézzel írtak. A bank 
könyvelőinek jól kellett tudni írni. Ahhoz, hogy Heber könyvelői állást kap-
hasson, először is tollal hosszú órákon át kellett gyakorolnia az írást. 
Az elején, amikor a tollal írt, az írása olyan csúnya volt, hogy a barátai 
tréfát űztek belőle. Heber azt mondta: „Egy nap majd képes leszek arra, 
hogy leckét adjak nektek, hogyan kell a tollal írni." Heber olyan kemé-
nyen dolgozott, hogy a szépírás professzora lett az egyetemen. Üdvözlő-
lapokat, házassági szerződéseket, tőzsdei igazolásokat és jogi doku-
mentumokat írt. Azt mondta, hogy egyszer újév napján 20 dollárt keresett 
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azzal, hogy 480 kártyára ráírta a „Boldog Újévet," és az illető nevét a 
sarokba. 
Egy másik Újév éjszakáján Heber az irodában maradt, és késő estig név-
jegykártyákat írt. A főnöke bejött hozzá és azt mondta, hogy jól megy az 
üzlet, és Heber többet dolgozott, mint amennyi fizetést kapott. Miután 
megdicsérte Hebert a munkájáért és boldog volt, 100 dollárt adott He-
bernek, ami több volt, mint az a plusz munka, amit Heber végzett. Heber 
is jól érezte magát, mivel megnyerte munkaadója bizalmát, és ez többet 
jelentett neki, mint a pénz, amit kapott. 

Befejezés 
Áldás, ha tudunk dolgozni. Mennyei Atyánk prófétáin keresztül azt mond-
ta, hogy kötelességünk dolgozni és a családunkat eltartani. Jó munkaer-
kölcsöt és technikát tanulhatunk a gyakorlatból, és azoktól, akiknek már 
jártasságuk van ezekben a dolgokban. Hogy olyan munkát találhassunk, 
ami jövedelmező és kielégítő, először is mindent meg kell tudnunk a 
munkáról, majd imádkoznunk kell döntésünk előtt és után, és javítanunk 
kell tudásunkon. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Az ebben a leckében levő „Hogyan javítsuk munkaerkölcsünket" kér-

dés alatt levő javaslatok alapján javítsunk magunkon eziránybann. 
Egyéb szentírások 
T&Sz 31,5 {A dolgozó megérdemli jutalmát.) 
T&Sz 42,42 (A lusta ember nem kaphatja meg azokat az áldásokat, ame-
lyeket a dolgozók kapnak.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Olvassuk el a 27. fejezetet Az Evangélium tanításai című kézikönyvben. 
2. Olvassuk el a 12. leckét ebben a kézikönyvben. 
3. Használjuk a táblát és a krétát, ha rendelkezésünkre áll. 
4. Megkérhetünk valakit, hogy tudja meg és mondja el a hallgatóságnak, hogyan lehet a 

munkatechnikán javítani, és milyen munkalehetőségek vannak. 
5. Megkérhetünk valakit, hogy tartsa meg a lecke egy részét, vagy olvasson fel a szentírások-

ból. 
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Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy miért kell testi egészségünkre 
vigyázni. 

Bevezetés 
Az egyik oka annak, hogy a földre jövünk, hogy húsból és csontból álló 
testet öltsünk. Brigham Young, az Egyház egy korábbi elnöke azt mond-
ta, hogy a halandó test fontos, mert e halandó test nélkül lehetetlen len-
ne a következő élet valamelyik dicsőségét is elérni. 
Halandó testünk ki van téve betegségeknek, fájdalmaknak és sérülések-
nek. Ezek az állapotok néha csak rövid ideig tartanak, mások viszont 
egész életre szólnak. Azonban még az ilyen esetekben is fontos, hogy 
halandó testünk rendben legyen, hogy majd később tökéletessé váljon. 
Ezért fontos, hogy megtartsuk Mennyei Atyánk parancsolatait, és jól 
gondját viseljük a testünknek. 
David O. McKay elnök, az Egyház egyik korábbi elnöke azt mondta, hogy 
az az ember, aki gondját viseli a testének, erőt és energiát nyer, és teste 
megfelelő hely lesz az Úr Lelkének a befogadására. McKay elnök azt is 
mondta, hogy ezért kell gondját viselnünk testünknek, és be kell tarta-
nunk az egészség és a boldogság törvényeit. 

A jó egészség előnyei 
Az alábbiakban a jó egészség néhány előnyét soroljuk fel: 

1. MÁSOKAT TUDUNK SZOLGÁLNI 
Minél egészségesebbek vagyunk, annál jobban tudunk másokat szolgál-
ni. Mi is boldogok vagyunk és másokat is segítünk, hogy ők is boldogok 
legyenek. 

2. JOBB VEZETŐK LEHETÜNK 
Az egészséges test megadja nekünk azt az energiát és erőt, hogy ha 
kell, még keményebben tudjunk dolgozni, A vezető általában nagyon ke-
ményen dolgozik. Ezért fontos számára, hogy mindig jó egészségben le-
gyen. A gyenge testet jóval hamarabb támadják meg a betegségek. 

164 



10. Lecke 

3. JOBBAN ÉRZÜNK MAGUNK ÉS MÁSOK FELŐL 
Ha egészséges a testünk, akkor jól érezzük magunkat. Úgy látszik, hogy 
jobban lelkesedünk az élet iránt, és másokkal szemben is türelmesebbek 
és kedvesebbek leszünk. 

4. MAGUNK SZÁMÁRA IS TÖBBET TUDUNK BIZTOSÍTANI 
Ha egészséges a testünk, jobban tudunk dolgozni és így többet tudunk 
biztosítani a magunk és a családunk számára. 

Tartsuk a testünket jó egészségben 
Egészségügyi problémáink lehetnek, ha nem vagyunk tiszták, ha nem fo-
gyasztunk megfelelő táplálékot, vagy ha túl sokat eszünk. Ha nem al-
szunk eleget, fáradtak leszünk és akkor egészségügyi problémák is je-
lentkezhetnek. Ha túl sok vagy túl kevés testmozgást végzünk, ezek is 
egészségügyi problémákhoz vezethetnek. Más egészségügyi problémá-
kat a betegségek okozzák. 
Ezen dolgok bármelyike, bárhol is élünk, egészségügyi problémákat 
okozhat. Meg kell tudnunk, hogy van-e valami egészségügyi problé-
mánk, vagy nincs, Ha megtudtuk, hogy van, vagy nincs, akkor megfelelő-
en tudjuk gondját viselni a testünknek. 
Kérjük meg az előre kijelölt hallgatót, hogy beszéljen a Bölcsesség Szaváról. 

A személyes vagy családi egészségügyi programnak a következőkből 
kell állni: 

1. ENGEDELMESKEDJÜNK A BÖLCSESSÉG SZAVÁNAK 
Mennyei Atyánk azt mondta nekünk, hogy bölcsen viseljük gondját a tes-
tünknek. Ezt a számunkra adott tanácsot a Bölcsesség Szavának hívjuk 
(lásd T&Sz 89). A Bölcsesség Szavában azt tanácsolta, hogy ne használ-
junk semmi olyan dolgot, ami káros lenne a testünk számára. Ilyen káros 
dolog a dohány, a kávé, a tea, és a szeszes italok. Azonban van más 
olyan étel is, ami káros lehet és ezeket sem szabad fogyasztanunk. Arra 
is emlékeznünk kell, hogy semmi olyan dolgot nem szabad csinálnunk, 
ami ártana a testünknek. 

Mennyei Atyánk megígérte nekünk, hogy ha engedelmeskedünk a Böl-
csesség Szavának, akkor egészséget, bölcsességet és védelmet kapunk 
(lásd T&Sz 89,18-21). 
A következő történet arról szól, hogyan segíthet az embernek az, ha be-
tartja a Bölcsesség Szavát. 
„Több mint 60 évvel ezelőtt, amikor körülbelül 12 éves voltam, apámmal 
együtt a gabona betakarításán dolgoztunk. Ő levágta és kévékbe kötötte 
a gabonát. Fárasztó munka volt ez nap-nap után, 
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Az egyik szombaton korán reggel kezdtünk és este 8:30-kor hagytuk ab-
ba a munkát. Olyan fáradt voltam, hogy evés nélkül akartam lefeküdni. 
Az apám rám nézett és azt mondta: »Fiam, a gabona, amit ma levágtunk, 
nagyon zöld volt. Ha hétfőig várunk, hogy kévékbe kössük őket, akkor a 
kalászok összezsugorodnak. Ma este kell ezt elintéznünk. A hold fénye-
sen világít odakinn. Tudnál nekem segíteni?« 
Majdnem elsírtam magam, de azt mondtam, hogy segítek neki. 
»Jó, de először megvacsorázunk," mondta az apám. 
Nemsokára befejeztük az evést, de nagyon fáradtnak éreztem magam. 
Amint az apám kiment a disznókat megetetni, az asztalnál ülve így gon-
dolkodtam: 
»Soha nem dohányoztam vagy ittam. Mindig engedelmeskedtem a Böl-
csesség Szavának.« Megtanultam, ha engedelmeskedünk a Bölcsesség 
Szavának, akkor mindig lesz erőnk. Azonban akkor olyan fáradt voltam, 
hogy lépni is alig bírtam. Majdnem elsírtam magam. 
Szinte lehetetlen leírni, hogy mi történt, de hirtelen úgy tűnt, mintha vala-
mi fényesség hatolt volna a testembe. Pontosan azt éreztem. Mikor 
apám visszajött, felálltam és kimentem a mezőre dolgozni. 
Az apám nagyon gyorsan dolgozott, de mégsem tudott olyan gyorsan 
dolgozni mint én aznap este. Kévétől kévéig rohantam és rakásról rakás-
ra dobtam őket, pedig jónéhány nehezebb volt, mint én magam. Soha 
nem felejtem el, mennyire meglepődött az apám." 

2. DOLGOZZUNK 
A munka áldás, nem pedig csapás. A munka segít családunkat eltartani 
és testünket és elménket elevenen tartja (lásd IThessz 4,11-12 és Zsolt 
128, 2-3). 

3. PIHENJÜNK ELEGET 
Vannak olyan emberek, akik nem pihennek eleget. Mások meg többet 
alszanak mint, amire szükégük lenne. Mennyei Atyánk azt mondta, hogy 
korán feküdjünk le és korán is keljünk fel, hogy a testünknek és az el-
ménknek elég energiája legyen (lásd T&Sz 88,124). 

4. LEGYÜNK TISZTÁK 
Rendszeresen kell fürödnünk, és fogat és kezet mosnunk. Ezek segíte-
nek abban, hogy a betegségeket megelőzzük. A ruháinkat, ágyneműnket 
és edényeinket is rendszesesen kell tisztítanunk. 
Az állatokat és a rovarokat távol kell tartanunk az otthonunktól. Az ételt 
tiszta és biztonságos helyen kell tárolnunk. 
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18. Lecke 

5. EGYÜNK EGÉSZSÉGES ÉTELEKET 
Ahhoz, hogy a testünk egészséges legyen, bölcsen kell táplálkoznunk. 
Növekedésünkhöz szükségünk van valamelyes hús és egyéb állati ter-
mékek fogyasztására. Gyümölcsöt és zöldséget is kell fogyasztanunk, 
hogy a betegségeknek ellenállhassunk. A gabonafélék energiát adnak. 
Amilyen ételt fogyasztunk, olyan lesz majd az egészségünk. (További in-
formációhoz lásd Az Utolsó Napok Szentjeinek asszonya című kéziköny-
vet, kézikönyv nők számára, A, rész 22. leckéjét). 

6. GONDOSKODJUNK ORVOSI ÉS FOGORVOSI ELLÁTÁSRÓL 
Sok betegségtől megvédhetjük magunkat és a családunkat, ha oltásokat 
kapunk. Ezt az egészségügyi központok vagy az orvosok végezhetik. A 
fogorvoshoz is rendszesesen el kell járnunk, hogy ellenőrizze és meg-
tisztítsa a fogainkat. 

7. MOZOGJUNK 
Mutassuk meg a 24-a képet „A rendszeres testmozgás elengedhetetlen a jó egészség-
hez.",, 

A testmozgás hasznos és szórakoztató. Egyedül vagy a családdal együtt 
végezhetjük. Például jó testmozgás a futás. Ezt majdnem mindenhol és 
minden időben tehetjük. A gyaloglás is jó testmozgás. Más sportok, mint 
például a labdarúgás, kosárlabda és az úszás is kiváló testmozgások és 
szabadidős tevékenységek. 

Mielőtt bármiféle megerőltető testmozgást végeznénk, vizsgáltassuk 
meg magunkat egy orvossal, vagy győződjünk meg róla, hogy jó az 
egészségi állapotunk. Fontos megtudnunk, milyen állapotban van a tes-
tünk, és hallgassunk azok tanácsára, akik ehez értenek. Ilyen módon el-
kerülhetjük, hogy olyan dolgokat csináljunk, amelyek inkább ártanának, 
semmint segítenének nekünk. 
Mutassuk meg a 24-b képet, „A testmozgás kiváló családi tevékenység.",, 

8. A SZABADIDŐ 
A testmozgás megnyugtat bennünket és nem leszünk olyan feszültek. 
Segít a kötelességeink miatti feszültségek levezetésében. A szabadidő 
sokféle helyes eltöltése lehetőséget ad arra, hogy együtt legyünk a csa-
ládunkkal. 

Befejezés 
Kiegyensúlyozott életet kell élnünk, hogy boldogok legyünk. Ez azt jelen-
ti, hogy dolgoznunk kell, pihennünk kell és jól kell elöltenünk a szabadi-

1 6 7 

24-a A rendszeres testmozgás elengedhetetlen a jó egészséghez. 
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dőnket. Brigham Young, az Egyház egyik korábbi elnöke azt mondta, 
hogy be kell tartanunk az egészség minden jó törvényét, dolgoznunk, 
tanulnunk, pihennünk és szórakoznunk kell, hogy jobb életünk legyen. Ő 
azt is mondta, hogy ezeket a dolgokat a gyermekeinknek is meg kell ta-
nítanunk. így, megtudhatják, hogyan tegyenek szert jó egészségre és 
erőre. 
Könnyebb lelkileg is felkészültnek lenni, ha testileg is fel vagyunk készül-
ve. A jó egészség segít, hogy tevékenységeinkben hatékonyak legyünk 
és önbizalmat is ad. Az Egyháznak olyan papsági felhatalmazottakra van 
szüksége, akik minden módon felkészültek. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Tudjuk meg, hogy van-e valami egészségügyi problémánk. 
3. Legyen egy egyéni és egy családi testmozgási programunk. 

Egyéb szentírások 
Péld 23,19-23 (Bölcsen kell elhatároznunk, hogy mit iszunk és mit 
eszünk.) 
Péld 31,1-4 (Nem szabad tisztátalanná válnunk az ivás, vagy más er-
kölcstelen dolgok által.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Olvassuk el a 27. és a 29. fejezetet Az Evangélium tanításai című kézikönyvben. 
2. Jelöljünk ki egy hallgatót, hogy számoljon be a környékünkön levő egészségügyi közpon-

tokról, amelyek segíthetik a kvórumtagok egészségének a megőrzését. 
3. Jelöljünk ki egy hallgatót, hogy 3 -5 percig beszéljen a Bölcsesség Szaváról (lásd T&Sz 89). 
4. Jelöljünk ki egy hallgatót, hogy tartsa meg a lecke egy részét, vagy olvasson fel a szentí-

rásokból. 
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Szolgáljuk 
a közösséget 

18. Lecke 

Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy milyen kötelességeink vannak a 
közösség és a nemzet szolgálatában. 

Bevezetés 
Nekünk, a Jézus Krisztus Egyháza tagjainak mindenkit kell szeretnünk, 
és jó hazafiaknak kell lennünk. Szomszédságunkban és lakóhelyi közös-
ségünkben többféle lehetőség nyílhat arra, hogy felebarátainkat szeres-
sünk és jó hazafiak legyünk. Mindenféleképpen segítenünk kell azokat, 
akik a szükségetlátó polgárok gondozását intézik. 
Hisszük, hogy Mennyei Atyánk kormányzási alaptörvényeket hozott az 
emberek javára. Ő felelőssé teszi az embereket cselekedeteikért, vagyis 
hogy hogyan gyakorolják ezeket a törvényeket (lásd T&Sz 134,1). 

A mi kötelelsségünk 
Sok probléma van napjainkban, mert egyes személyek és családok nem 
becsületesek. Mielőtt valaki saját magát vagy közösségét segítené, elő-
ször is saját magának kell becsületesnek lenni. Mielőtt bárki a közössé-
gét vagy a nemzetét szolgálná, előbb saját magához kell hűnek lenni. És 
úgy kell segítenünk, hogy azért cserébe semmit se várjunk. 
Mint mindig, nekünk egyháztagoknak az a legfontosabb kötelességünk, 
hogy Mennyei Atyánk parancsolatait betartsuk. Ha ezt tesszük, akkor 
másokon és magunkon is segítünk. Ha úgy élünk, ahogy kell, másokra is 
jó hatással leszünk, és sokszor ezzel többet érünk el, mintha valamit is 
mondanánk nekik. Mormon Könyvében például azt mondták egy város 
gonosz lakóinak, hogy Mennyei Atyánk azért nem pusztította el őket, 
mert a jó emberek imádkoztak értük (lásd Alma 10,22-23). 

Mennyei Atyánk könyörületes lehet és lesz is egy néphez a becsületes 
emberek miatt. David O. McKay, az Egyház egy korábbi elnöke azt 
mondta, hogy az embereknek meg kell bízni bennünk. Gondolatainkat, 
cselekedeteinket, és érzéseinket szabályoznunk kell. Tisztának és be-
csületesnek kell lennünk, és rendesen kell az emberekkel bánnunk. Ezek 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának a fontos alapté-
telei. McKay elnök azt mondta, hogy ha ezen elvek szerint élünk, akkor 
meg tudjuk változtani a társadalmat, jobbá tudjuk azt tenni, békét tudunk 
teremteni az emberek között, és lehetővé tudjuk tenni, hogy egy napon 
Mennyei Atyánkkal élhessenek. 
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Kötelességeink lakóhelyünkön és a közösségben 
Mennyei Atyánk azt akarja, és el is várja tőlünk, hogy szolgáljuk szomszéda-
inkat és barátainkat. Amikor másokat szolgálunk, ne törődjünk azzal, hogy 
mennyi segítséget adunk. Amikor másokat segítünk, az azt mutatja, hogy 
érdekel a sorsuk. A kedves cselekedetek bizalmat és barátságot eredmé-
nyeznek. Amikor pedig a bizalom és a barátság kifejlődött köztünk, akkor a 
legnagyobb szolgálatot is elvégezhetjük, vagyis megismertethetjük velük az 
evangéliumot. Azonban függetlenül attól, hogy elfogadják-e az evangéliu-
mot vagy sem, továbbra is szeretni és szolgálni kell őket. 
Gondolkodjunk el, hogy milyen problémái lehetnek annak a közösségnek, ahol élünk. Mi-
ben tudnánk nekik segíteni? 

Mutassuk meg a 25-a képet „Embertársaink szolgálata a Mennyei Atyánknak tett szolgálat 
egy része." 

MŰVELŐDÉS 
Vannak olyan helyek, ahol szükség van iskolák építésére vagy bővítésére. 
Más helyeken meg jobb könyvekre és segédeszközökre van szükségük az 
iskoláknak. Az alábbi történet elmondja, hogyan segítettek az Egyház tagjai 
az oktatási színvonal emelésén gyermekeik iskolájában. 
„Az egyik dolog, amit szerettünk a városunkban, környékünk kiváló iskolai 
oktatása volt. Húsz éve laktunk már itt. Néha kísértést éreztünk, hogy más 
helyre költözzünk, de mindig úgy döntöttünk, hogy maradunk. Az ok pedig 
az volt, hogy mindig nagyra értékeltük lakóhelyi közösségünk iskolai oktatá-
sát más egyebek mellett. 
Egyszer azonban némi változást tapasztaltunk az iskolai oktatás vezetésé-
ben. Az igazgatás változtatott az addig felajánlott tanfolyamokon, és a ko-
rábbi tanítási módszereken is. Az iskolai irányvonal, amely eddig hatásos-
nak bizonyult, megváltozott, és jóval liberálisabb lett. Ez a folyamat súlyos 
eskölcsi problémákhoz vezetett és a kábítószer fogyasztás is megnőtt. A 
tanulók nem érezték magukat biztonságban az iskolában. 
Ebben a helyzetben, azoknak a tanulóknak a szülei, akik egyháztagok vol-
tak, aggodalmukat fejezték ki, és valamit tenni akartak az ügy érdekében. 
Előadták, hogy mi a véleményük az iskolában történtekről. Az Egyházban 
szerzett tapasztalatuk és tudásuk segítségével megpróbáltak az iskola ve-
zetésére hatni. Hamarosan meg tudták változtani azokat az irányelveket és 
tanítási módszereket, amelyeket az iskola újabban alkalmazott. A tanulók 
ismét biztonságban érezték magukat. A kábítószerhasználat csökkent, mert 
a szülőket és a tanulókat érdekelte, hogy mi történik az iskolában. 

25-a Embertársaink szolgálata a Mennyei Atyánknak tett szolgálat egy része. 
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Azok a szülők, akik egyháztagok voltak, bebizonyították a közösségnek, 
hogy ki tudják fejezni véleményüket az iskolai vezetés határozataival kap-
csolatban. És úgy is van, ha a szülők összefognak, akkor nagy erővel 
befolyásolhatják a politikai és üzleti életet lakóhelyi közösségükben." 
Milyen oktatási nehézségei vannak lakóhelyi közösségünknek? Mit tudok én személyesen, 
és mit tudunk mi a papsági csoporttal közösen tenni, hogy azon segítsünk? 

NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK 
Mikor csoportosan meg akarunk valamit változtatni, mert úgy érezzük, 
hogy az káros hatással van közösségünkre, például a pornográfia, a 
prostitúció vagy valami más gonosz dolog, akkor szervezkednünk kell és 
együttesen kell fellépnünk. Ha csoportosan cselekszünk, be kell tarta-
nunk a törvényeket és a rendnek megfelelően kell cselekednünk. Így 
eredményes lesz erőfeszítésünk. 
Milyen erkölcsi problémák vannak a közösségünkben? Mit tehetünk, hogy megszüntessük 
ezeket a problémákat? 

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG 
A legtöbb közösségnek javítani kell egészségügyi és biztonsági állapo-
tán. Néhány városnak jobb közlekedési irányításra, vagy biztonsági ren-
delkezésekre van szüksége. Más helyeken a tiszta víz biztosítása, és a 
szennyvíz és a szemét eltávolítása a feladat. 
Úgy szolgálhatjuk közösségünket, ha figyelembe vesszük a különleges 
szükségleteket. Ha egyszer elhatároztuk, hogy mely problémák a legsür-
getőbbek, akkor válasszunk ki közülük egyet és készítsünk egy tervet an-
nak a megoldására. 
Ted Brewerton, a Hetvenesek Első Kvórumának a tagja, aki gyógysze-
rész volt Calgaryban (Kanadában), úgy segített közösségén, hogy részt 
vett a kábítószerfogyasztás elleni küzdelemben. Szórólapokat osztoga-
tott, előadásokat tartott, iskolákat látogatott és segített az állami tisztvi-
selőknek a kábítószerfogyasztás ellenőrzésében. Ezzel a tevékenységé-
vel több száz emberen segített. 
Néhány egyháztag azt mondja, hogy azért nem segítenek, mert segítsé-
gük úgy sem változtatna a dolgokon, vagy pedig túlságosan elfoglaltak. 
Mennyei Atyánk mindannyiunktól elvárja, hogy necsak az egyházi szolgá-
latokban vegyünk részt, hanem azon felül másban is. 
Milyen egészségügyi vagy biztonsági problémák vannak a környékünkön? Mit tehetünk, 
hogy segítsünk? 

JÓTÉKONYSÁGI SZOLGÁLAT 
Az egyháztagnak mindig készen kell lenni a mások megsegítésére, akár 
vészhelyzet van, akár nincs. 1976-ban, egy katasztrófa idején, mikor egy 
gát átszakadt és a víz elárasztott néhány városkát, a közeli államokban 
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levő egyháztagok elhatározták, hogy segítenek az elpusztult vagy meg-
sérült városok romeltakarításában. Fiatal emberek buszokat béreltek és 
az árvíz területére utaztak. Segítettek a házakat kitisztítani, megjavítani 
és jónéhány új otthont is építettek. Számos férfi és nő vigyázott a gyer-
mekekre, hogy a szülők a megrongált otthonaik helyreállításán dolgoz-
hassanak. Néhány hét alatt kész volt a romok eltakarítása, hála az egy-
háztagok önkéntes felajánlásának, akik embertársaikat segítették. 
Hogyan segíthetjük és erősíthetjük közösségünket: 
1. Ha barátainknak és szomszédainknak beszélünk az evangéliumról. 
2. Ha engedelmeskedünk a törvényeknek. 
3. Ha tájékozódunk azokról a dolgokról, amelyek a közösségünkben és 

az országunkban történnek. 
4. Ha olyan vezetőket támogatunk, akik bölcsek és becsületesek. 

Hazánk iránti kötelességünk 
N. Eldon Tanner elnök, az Egyház Legfelsőbb Elnökségének a tanácsosa 
azt mondta, hogy minden embernek hűnek kell lenni a hazájához, vagyis 
ahol dolgozik, él és a családját neveli. 
Amikor honfitársaink történelméről és áldozatairól tanulunk, szeretetet ér-
zünk országunk és annak polgárai iránt. A tizenkettedik hittétel azt mond-
ja: „Hisszük, hogy királyoknak, elnököknek, uralkodóknak és elöljáróknak 
alá vagyunk rendelve, és hogy a törvénynek engedelmeskednünk, azt 
tisztelnünk és fenntartanunk kell." Ha mindenki engedelmeskedik a tör-
vényeknek, akkor béke lesz. 
Harold B. Lee elnök, az Egyház egy korábbi elnöke azt mondta, hogy az 
Egyház tagjainak mindig imádkozniuk kell a nemzetek vezetőiért, hogy 
Mennyei Atyánk megáldja őket. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Találjuk meg a módját, hogyan segíthetünk a szomszédunknak vagy a 

közösségünknek. Készítsünk egy tervet és kezdjünk el segíteni még 
ezen a héten. 

3. Döntsük el a kvórumgyűlésen, hogy mit tehetnénk közösségünk álla-
potának javításáért. 

4. imádkozzunk közösségünk és nemzetünk vezetőiért. 

Egyéb szentírások 
Olvassuk el 1Tim 1,8-10 (A törvény szükségessége.) 
1Tim 2,1-2 (Imádkozzunk az állami vezetőkért,) 
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Tit 3,1 (Engedelmeskedjünk a törvényeknek.) 
1 Pt 2,13-14 (Engedelmeskedjünk a törvényeknek) 
Móziás 29 (Móziás király beszéde.) 
T&Sz 134 (Beszélgessünk a törvények és az állami vezetés szükségessé-
géről.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Kérdezzük meg a kvórumunk tagjait, hogy milyen társadalmi munkában tudnának segíteni. 
2. Jelöljünk ki valakit a hallgatóságból, hogy tartsa meg a lecke egy részét, vagy olvasson 

fel a szentírásokból. 
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Bizonyság 
Jézus Krisztus 
evangéliumáról 
Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy mi a bizonyság és hogyan nyer-
hetünk szilárd bizonyságot Jézus Krisztus evangéliumáról. 

Bevezetés 
A Jézus Krisztus evangéliumáról való bizonyságunk az egyik legértéke-
sebb dolog, amink csak lehet. így érzett David 0. McKay elnök, az Egy-
ház egy korábbi elnöke fiatal korában. Nagyon szeretett volna bizonysá-
got nyerni. Mikor fiatal volt, azt mondta, hogy ha bizonysága lenne Jézus 
Krisztus evengéliumáról, akkor már semmi más nem lenne fontos a szá-
mára. 

A Jézus Krisztus evangéliumáról való bizonyságunk megnyugtat minket, 
amikor bajban vagyunk. A mások bizonyságtétele is segíthet, de a saját 
bizonyságtételünk az, amely reményt és erőt ad, hogy hithűek marad-
junk. 

Mi a bizonyság 
A Jézus Krisztus evangéliumáról való bizonyság egy olyan tudás, ame-
lyet a Szentlélek adományoz arról, hogy az evangélium, amelyet az ősi 
próféták és Jézus tanított, ugyanaz az evangélium, ami most nekünk 
megvan. A bizonyság egy olyan tudás, amelyet a Szentlélek kinyilatkoz-
tatása által nyerünk Mennyei Atyánkról. 

Bizonyságot kaphatunk például arról, hogy Jézus Mennyei Atyánk fia, és 
hogy Joseph Smith igaz próféta volt, és hogy Az Utolszó Napok Szentjei-
nek Jézus Krisztus Egyháza az egyedüli igaz egyház a földön. Arról is 
bizonyságot kaphatunk, hogy a Bölcsesség Szava igaz alaptétel, hogy 
Mormon Könyve egy olyan szentírás, amelyet Mennyei Atyánk adott, és 
hogy a tízedfizetés alaptörvénye is igaz. 
Harold B. Lee elnök, az Egyház egy korábbi elnöke azt mondta, hogy 
fontos bizonyságot nyernünk arról, hogy napjainkban is vannak élő pró-
féták. Azt mondta, hogy addig senki sem tért meg igazán, amíg nem lát-
ja, hogy Egyházunk vezetői Mennyei Atyánk erejével bírnak, és ameddig 
maga is el nem nyeri ezt az erőt. Amíg az egyháztagok nem hiszik, hogy 
Mennyei Atyánk jelölte ki és inspirálta az Egyház vezetőit, akkor igazából 
még nem tértek meg. 
Kérjük meg a hallgatóságot, hogy gondoljanak egy pillanatra a bizonyságukra. 

Kérdezzük meg tőlük, mikor érezték azt, hogy az evangélium igaz és ho-
gyan kaptak bizonyságot arról, hogy az Egyház igaz, és hogy Jézus 
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Krisztus és Mormon Könyve is igaz. Kérjük meg őket, hogy mondják el mi-
lyenek voltak ezek az élményeik, és hogyan tudták, hogy bizonyságot kap-
tak. 
Hogyan kaphatunk bizonyságot 
A logika és az érvelés is segíthet abban, hogy a bizonyság után kutassunk 
és az igazságban higgyünk. A bizonyság azonban csak akkor jön, amikor a 
Szentlélek szól a leikünkhöz (lásd T&Sz 8,2-3). 
Jézus Krisztus elmagyarázta Péter apostolnak, hogy elnyert bizonysága 
nem egy személytől, hanem magától Mennyei Atyánktól származott (lásd Mt 
16,13-17). A bizonyság mint egy érzés hatol a lelkünkbe arról, hogy valami, 
amit hallunk, látunk vagy érzünk igaz, és ez békés úton jön hozzánk. 
Parley P. Pratt, a Tízenkettő Tanácsának egy korábbi tagja elmondta, ho-
gyan kapott bizonyságot arról, hogy Mormon Könyve igaz. Azt mondta, 
hogy alig várta, hogy kinyissa Mormon Könyvét és elolvassa a címlapját. 
Azután elolvasta a tanúk bizonyságtételét arról, hogyan lettek a lemezek le-
fordítva, és hogyan lett ebből könyv. Egész nap olvasta Mormon könyvét, és 
még enni sem akart. Mikor eljött az alvás ideje, nem akart aludni menni, 
hanem csak olvasni akart. 
Elmondja, hogy olvasás közben a Szentlélek vele volt, és így tudta és meg-
értette, hogy Mormon Könyve igaz volt. Pratt testvér azt mondja, hogy olyan 
boldognak érezte magát, hogy ez az érzés, amit kapott minden áldozatot, 
bánatot és kemény munkát megért. 
Néhány ember számára a bizonyság elnyerése mélyreható élmény. Mások 
számára ez kevésbé mélyreható, de szintén fontos és értékes élmény. Lő-
rén C. Dunn elder, a Hetvenesek Első Kvórumának a tagja azt mondta, 
hogy a bizonyság esetleg csak napról-napra lassan, de azért biztosan érle-
lődik, mindaddig amíg azt biztosan nem tudjuk. 
Marion G. Romney, az Egyház Legfelsőbb Elnökségének az egyik tanácso-
sa azt mondta, hogy néha a bizonyságot csak lassan, lépésről-lépésre kap-
ja meg az ember. Azt mondta, hogy nem emlékszik, hogy bizonyságát egy 
pillanat alatt kapta volna meg. Azt is mondta, hogy arra sem emlékszik mi-
kor nem lett volna bizonysága, vagy mikor nem hitt volna benne. Úgy érez-
te, hogy bizonysága az évek során egyre erősebbé vált. Azután azt mondta, 
hogy mikor valaki bizonyságot kap, akkor egy más emberré válik. 
Hogyan erősíthetjük bizonyságunkat 
Ha egyszer bizonyságot nyertünk, megmarad-e az örökké nekünk? Harold 
B. Lee elnök azt mondta, hogy elveszíthetjük a bizonyságunkat. Azt mondja, 
hogy a bizonyság olyan valami, ami könnyen eltörhet, és ezért ezt életünk 
minden napján erősítenünk kell. 
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26-a Mikor bizonyságot teszünk, akkor egyben erősítjük is azt. 





Bizonyságunkat minden nap erősíthetjük, ha Mennyei Atyánk parancso-
latai szerint élünk, ha teljesítjük papsági feladatainkat és ha másokat 
szolgálunk. 
Mutassuk meg a 26-a képet „Mikor bizonyságot teszünk, akkor egyben erősítjük is azt." 

Ha bizonyságot teszünk, akkor azzal magunkat és másokat is erősítünk. 
Bizonyságot kell tennünk családunk és barátaink előtt. 
Eldred G. Smith elder, az Egyház egy korábbi patriárkája azt mondta, 
hogy nekünk, egyháztagoknak az a küldetésünk, hogy tanúsítsuk ember-
társainknak az evangélium igazát. Amikor bizonyságot teszünk, akkor a 
Szentlélek rajtunk keresztül mondja a ránk hallgatóknak, hogy amit mon-
dunk, az igaz. 
Péter apostol azt mondta, hogy mindig késznek kell lenni a válaszadás-
ra, ha megkérdezik, hogy honnan van ez a nagy reményünk (lásd 1 Pt 
3,15). Amint bizonyságot teszünk az igazságról, mások is hallani fogják, 
és lehet hogy még többet akarnak megtudni róla. A bizonyságtétel erősít 
bennünket és másokat. 
Mennyei Atyánk azt ígérte, hogy ha bizonyságot teszünk, akkor megáld 
bennünket és megbocsát nekünk (lásd T&Sz 62,3 és 84,61). 
A bizonyságtétel erősíteni fogja a családunkat. Egy apa, aki missziót tel-
jesített, 1868-ban ezt írta a fiának: „Ó fiam, legyen apád bizonyságtétele 
egész életeden át irányító csillagod." 
Hogyan segíthetik a bizonyságtételek gyermekeinket, hogy ők is bizonyságot kapjanak? 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Nyerjünk bizonyságot, erősítsük azt és tegyünk bizonyságot Jézus 

Krisztus evangéliumáról. 
3. Tartsuk be a parancsolatokat és szolgáljuk embertársainkat. 
4. Beszéljünk a bizonyságról a családi est alkalmával. Tegyünk bizonysá-

got a családunk előtt. 
5. Tegyünk bizonyságot a böjti és bizonyságtételi istentiszteleteken. 

Egyéb szentírások 
Zsolt 19,7 (A bizonyságtétel értéke.) 
1Kor 12,3 (A Szentlélek adja nekünk a bizonyságot.) 
2Tim 1,8 (Nem szabad szégyelni, hogy bizonyságot teszünk.) 
T&Sz 76,22-23 (Joseph Smith és Sidney Rigdon bizonyságtétele.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Készítsünk elő táblát és krétát, ha lehetséges. 
2. Ha akarjuk, kérjünk fel egy hallgatót, hogy mondja el élményét, hogyan nyert bizonyságot. 
3. Ha lehetséges kezdjük a leckét a „Tudom, hogy él kegyes Megváltóm" című énekkel. 
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Hit 
Jézus Krisztusban 

Ez a lecke segíteni fog, hogy hitünk megerősödjön Jézus Krisztusban. 

Bevezetés 
Mutassuk meg a 27-a képet, „Az evangélium első alaptétele a Jézus Krisztusba vetett 
hit.,," (Mutassuk a képet az egész lecke folyamán). 

Az evangélium első alaptétele: Hit Jézus Krisztusban. Ahhoz, hogy hitünk 
legyen, meg kell bíznunk benne, el kell fogadnunk őt, és követnünk kell a 
tanításait. 

Hit Jézus Krisztusban 
Mikor hitünk van Jézus Krisztusban, akkor engedelmeskedni akarunk ne-
ki. Például Ábrahám kész volt feláldozni a fiát, Izsákot. Énok megtartott 
minden parancsolatot, és ez tetszett Mennyei Atyánknak. Noé engedel-
meskedett és bárkát épített, mikor azt kérték tőle (lásd Zsidókhoz 11). 
Ezek a próféták megmutatták, hogy van hitük Jézus Krisztusban, mikor 
megtették azt, amire megkérték őket. 
Jézus azt mondta, ha hitünk van benne, akkor lesz erőnk, hogy megte-
gyük mindazt, amit csak kér tőlünk (lásd Moróni 7,33). 
A Jézus Krisztusban való hit segít a szenvedések, a megpróbáltatások 
és a gyötrelmek elviselésében is: Például Jób a Jézusba vetett hite által 
volt képes a nagy szenvedéseket elviselni. Mennyei Atyánk megerősítet-
te Jóbot, mert ő ismeri és megsegíti azokat, akik bíznak benne (lásd Ná-
hum 1,7). 
Annak ellenére, hogy Jób többet szenvedett, mint a legtöbben közülünk 
valaha is szenvedni fog, soha nem mondta azt, hogy nincs Isten. Jób 
elvesztette a házát és az összes gyermekét. A testét fekélyek gyötörték. 
A barátai kigúnyolták, sőt még a felesége is. Azt mondták, azért szenved, 
mert gonosz. Azonban Jóbnak volt hite Jézusban és elviselte a megró-
báltatásokat. Mikor Jób a legjobban szenvedett, még akkor is Istent di-
csőítette. Jób bizonyságot tett arról, hogy Jézus él és majd ismét eljön a 
földre az utolsó időszakban. Jób azt is mondta, hogy ha meg is hal, de 
látni fogja Istent (lásd Jób 19,25-26). Végül is végetértek Jób szenvedé-
dei, és Isten bőségesen megáldotta. 
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27-a Az evangélium első alaptétele a Jézus Krisztusba vetett hit. 

27-b A Jézusban való hit egyetlen mag elültetésével kezdődik. 







Jób története azt mutatja, miként segíthet a Jézus Krisztusba vetett hitünk, 
hogy amikor megpróbáltatásokon megyünk keresztül, akkor is megtartsuk 
és megerősítsük bizonyságunkat. Szenvedhetünk, megkísérthetnek bennün-
ket, betegek vagy szegények lehetünk, meg is halhatunk, de ha hitünk van 
Jézusban, akkor ő megerősít és megáld bennünket. 
Milyen problémáink lehetnek? Miért nem szabad ítélkeznünk azok felett, akiknek problé-
májuk van? 

Hogyan erősíthetjük hitünket Jézusban 
Mormon könyvében Alma, a próféta azt mondja, hogy a Jézusba vetett hi-
tünk fejlesztése ahhoz lehet hasonló, mint amikor egy magot elültetünk, azt 
gondozzuk, és végül a termést betekarítjuk. 
Mutassuk meg a 27-b képet, „A Jézusban való hit egyetlen mag elültetésével kezdődik." 

Először elültetjük a magot. 
Hogyan ültethetünk el egy magot a szívünkbe? 

Az elültetés egyik módja az, hogy tanuljuk és olvassuk Isten szavát, és az 
általa tanított alapelvekben hiszünk és azok szerint is élünk. A szívünk mé-
lyén érezzük, hogy amit tanítottak az igaz (lásd Jn 7,16-17), 
A második dolog az, hogy a magot táplálnunk kell. A növénynek napsütés-
re, levegőre és vízre van szüksége a növekedéshez. Ahhoz, hogy bizonysá-
gunk növekedjen, azt is táplálni kell. 
Hogyan táplálhatjuk, vagyis növelhetjük hitünket Jézusban? 

Úgy, hogy olvassuk a szentírásokat, böjtölünk és imádkozunk, szolgáljuk az 
Urat, támogatjuk egyházi vezetőinket és Mennyei Atyánk parancsolatainak 
engedelmeskedünk. A növény víz nélkül elpusztul. A Jézus Krisztusba vetett 
hit cselekedet nélkül szintén elenyészik. Mindig táplálnunk kell a Jézusba 
vetett hitünket úgy, hogy becsületesen élünk, vagyis cselekszünk (lásd Jak 
2,14-26). 
Mutassuk meg a 27-d képet, „A hit jutalma a béke, a boldogság, és az örök élet." 

Ha olvassuk és tanulmányozzuk a szentírásokat és ha imádkozunk felőlük, 
akkor növeljük hitünket Jézus Krisztusban. Ez olyan, mint amikor egy fát 
nevelünk, és később majd annak gyümölcsét élvezzük. 
Milyen áldásokkal, vagyis gyümölcsökkel jár a Jézus Krisztusban való hit? 

Ha hitünk van az Úrban akkor: 
1. Ragaszkodunk minden jó dologhoz (lásd Moróni 7,28) 
2. Élvezhetjük a békét és a boldogságot, 
3. Nem félünk a jövőtől. 
4. Választ kapunk imánkra. 
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27-c A bizonyságot, mint egy növényt táplálni kell. 







27. Lecke 

5. Az Úr megkönnyíti terheinket (lásd Mt 11,28-29). 
6. Ha bűneinket megbánjuk, akkor azok megbocsáttatnak. 
7. Használhatjuk a papságot. 
8. A Szentlélek a társunk lehet (lásd Moróni 7,32). 
9. Csodákat látunk (lásd 2 Nefi 26,13). 

10. Visszatérünk Mennyei Atyánkhoz és majd vele élünk. 
A Biblia egy asszonyról beszél, aki tízenkét évig beteg volt. Minden pén-
zét orvosaira költötte, hogy meggyógyítsák, de nem tudták meggyógyí-
tani. Egyik nap Jézus a falujába jött. Hallott már Jézusról és hitte, hogy 
meggyógyulhat, ha csak ruhája szegélyét is megérinti. Amint Jézus el-
ment mellette, megérintette a ruháját és azonnal meggyógyult. Azután 
Jézus hozzá fordult és azt mondta: „Leányom, hited megtartott téged, 
menj el békességgel!" (lásd Lk 8,43-48). 

Ez a történet azt példázza, hogy az asszonynak hite volt Jézusban, és 
ezt azzal mutatta ki, hogy megérintette a ruhája szegélyét. Amint meg-
érintette a ruháját, áldásban részesült. Meggyógyult. 
Miért fontos, hogy hitünk legyen Jézus Krisztusban? 

Kérjünk meg egy előre kijelölt hallgatót, hogy mondja el azt a történetet, amelyet Marion 
G. Romney, a Legfelsőbb Elnökség egy korábbi tagja mesélt el: 

Randall Ellsworth elder egy olyan misszionárius volt, akinek nagy hite volt 
Jézus Krisztusban. Egy földrengés alkalmával súlyosan megsérült Gua-
temalában. A földrengés idején egy épületben volt, ahol az egyik fal rá-
omlott. Tízenkét órát volt a romok alatt, aminek következtében deréktól 
lefelé megbénult, és semmi remény nem volt arra, hogy ismét járni tud-
jon, 

Kórházba vitték, és mialatt ott volt, egy riporter elbeszélgetett vele és azt 
mondta: „Az orvosok azt mondják, hogy soha többé nem fogsz tudni 
járni. Mi a véleményed erről, Ellsworth elder?" 
Ő pedig ezt mondta: „Újra fogok járni, mert egy próféta hívott el engem, 
hogy misszionáriusként Guatemalában szolgáljak, és én visszamegyek, 
hogy befejezzem a missziómat." 
Az orvosok testmozgást írtak neki elő, és ő kétszer annyit gyakorlatozott, 
mint amennyit előírtak neki. Hitt Jézus Krisztusban és ő megáldotta őt. 
Meggyógyulása csoda volt. Az orvosok és a szakértők elámultak rajta. 
Lassanként már a saját lábán tudott állni. Azután meg mankók segítsé-
gével járni tudott, és akkor az orvosok azt mondták neki: „Visszamehetsz 
a missziódra, ha az Egyház is jónak látja, hogy visszatérj. És ő visszatért 
missziójára, Guatemalába. Visszatért abba az országba és azokhoz az 
emberekhez, akiket annyira szeretett. 

27-d A hit jutalma a béke, a boldogság, és az örök élet. 
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Ottléte alatt két botra támaszkodva járt, és egész nap az evangéliumot 
tanította. Egyik nap a missziós elnöke ránézett és azt mondta: „Ellsworth 
elder, az Úrba vetett hitednél fogva miért nem dobod el azokat a botokat 
és jársz?" Ő pedig eldobta a botokat, és azóta nem használta őket. 
Kérjünk meg egy hallgatót, hogy mesélje el az Egyházba való megtérésének történetét, 
vagy azt az esetet, amikor nehézségei voltak és a hit vezérelte az életét. 

Befejezés 
Mint ahogy a gyümölcsfának szüksége van a gondozásra, hogy gyümöl-
csöt teremjen, úgy a Jézus Krisztusban való hitünknek is szüksége van 
ápolásra, hogy egyre erősebb legyen. A Jézus Krisztusban való hit egy 
olyan áldás, amelyre mindig szükségünk van. Mindazt, amit az Egyház-
nak teszünk, a Jézus Krisztusba vetett hittel kell tennünk. Például ilyen a 
tizedfizetés, az Egyházi tisztségekben való szolgálat, vagy a pénz meg-
takarítása, hogy a Templomba elmehessünk. Amikor a Jézus Krisztusba 
vetett hitünket erősítjük azzal, hogy az evangéliumot tanulmányozzuk, 
imádkozunk, böjtölünk, gyűlésekre járunk, és másokat szolgálunk, majd 
sok áldásban részesülünk. A legnagyobb áldás pedig az lesz, hogy egy 
napon visszatérhetünk Jézushoz, és vele és Mennyei Atyánkkal élhetünk 
mindörökre. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el egyszer a leckét a hét folyamán. 
2. Mikor megkérnek bennünket, hogy adjunk áldást valakinek, legyen hi-

tünk Jézusban, hogy ő majd teljesíti azt, amit tőle az áldásban kértünk. 
3. Ha személyes problémáink vannak, legyen hitünk Jézusban, hogy se-

gíteni fog rajtunk. 

Egyéb szentírások 
Mk 6,5-6 (Ha nincs hitünk Jézus Krisztusban, akkor igazi csoda sem tör-
ténhet.) 
Zsid 11 (Beszéljünk a Jézus Krisztusban való hit erejéről.) 
1 Pt 1,3-9 (Mennyei Atyánkkal fogunk élni, ha van hitünk Jézusban.) 
Enosz 1,4-8, 15 (A Jézus Krisztusban való hit által bűneink megbocsá-
tatnak.) 
Éter 12,2-21 (Ezek példák a Jézus Krisztusban való hit erejére.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Olvassuk el a 18. fejezetet Az Evangélium tanításai című kézikönyvből. 
2. Tanulmányozzuk Zsid 11. 
3. Megkérhetünk valakit a hallgatóságból, hogy tartsa meg a lecke egy részét vagy olvasson 

fel a szentírásokból. 
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A bűnbánat 28. Lecke 

Ez a lecke segíteni fog a bűnbánat lényegét megérteni, és felkészít ben-
nünket arra, hogy visszatérjünk Mennyei Atyánkhoz. 

Bevezetés 
Joseph Smith próféta egyszer azt mondta, hogy nem szabad bűnt elkö-
vetnünk, hanem azt kell tennünk, ami helyes. 
A szentírások azt mondják, hogy az, aki tudja, hogy jót kell cselekednie, 
és mégsem teszi azt, bűnt követ el (lásd Jak 4,17). Néhány ilyen példa: 
rosszindulatúság, becstelenség, hazudozás, lopás, a tized és a böjti fel-
ajánlások be nem fizetése, barátságtalan viselkedés a szomszédokkal. 
Mindezen dolog rossz, és változtatni kell rajtuk. Csak olyan dolgot sza-
bad cselekednünk, ami jó és ami a mások javára szolgál. 

Meg kell bánni a bűneinket 
Mikor tudjuk, hogy valami rosszat cselekedtünk, akkor nem lehetünk bol-
dogok. Szégyeljük magunkat, és nem tudjuk Mennyei Atyánkat jól szol-
gálni. Mikor nem vagyunk boldogok, akkor másokhoz sem vagyunk vala-
mi kedvesek. 
Mennyei Atyánk nem akarja, hogy boldogtalanok legyünk. Ő minden 
gyermekét meg akarja áldani. Azonban ha akkor is megáldana bennün-
ket, amikor rosszat cselekszünk, akkor nem próbálnánk gyengeségein-
ket leküzdeni. Ezért kell, hogy megpróbáljunk jót cselekedni, hogy ilyen 
módon legyőzhessük gyengeségeinket. Ennek a módja pedig a bűnbá-
nat. És akkor a bűnbánat alaptörvényének megfelelően, majd ismét ér-
demesek lehetünk arra, hogy egy napon újra Mennyei Atyánkkal éljünk. 

Mennyei Atyánk azt mondta, hogy mindig javítani kell az életmódunkon. 
Joseph Fielding Smith, az Egyház egy korábbi elnöke azt tanította, hogy 
mindannyiunk kötelessége, hogy jobbak legyünk ma, mint amilyenek teg-
nap voltunk, és jobbaknak kell lennünk holnap, mint amilyenek ma va-
gyunk. Miért? Azért, mert olyanok akarunk lenni, mint Mennyei Atyánk, és 
ez csak akkor lehetséges, ha engedelmeskedünk minden parancsolatá-
nak. 
A szentírások azt mondják, hogy mindaddig nem élhetünk Mennyei 
Atyánkkal, amíg meg nem bánjuk bűneinket (lásd Alma 11,37, Alma 
34,33-34, 3 Nefi 30; és 1Jn 1,8-10). 
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Miért kell megbánnunk a bűneinket? Miért kell megbánni a bűneinket olyan gyorsan, 
ahogy csak lehet? 

Hogyan bánja meg valaki a bűneit? 
A, Theodore Tuttle, a Hetvenesek Első Kvórumának egy korábbi tagja azt 
mondta, hogy a bűnbánat olyan mint a szappan, A bűnbánat az élet szap-
pana. Mint a szappan elmossa az élet bűneit. Azt mondja, hogy mindig 
használnunk kell, amikor csak szükség van rá, és azt helyesen kell használ-
nunk. Vagyis mindent teljesen meg kell bánnunk, vagy akkor a szappan 
nem fog megtisztítani bennünket. Tuttle elder azt mondja még, hogy egy 
nap Mennyei Atyánk előtt fogunk állni. Ott fogunk állni vagy tisztán és akkor 
megbocsátottak nekünk, vagy pedig piszkosan és megbocsátatlanul. Azt is 
mondja, hogy ha legközelebb a szappant használjuk, akkor gondoljunk arra, 
hogy az élet szappanét is használjuk, vagyis a bűnbánatot. 
Bizonyos lépéseket kell követnünk a bűnbánatnál. 
Mutassuk meg a 28-a képet „A bűnbánat időt és erőfeszítést igényel," 

Most beszéljünk arról, mi szükséges ahhoz, hogy valaki megbánja a bűneit. 
Tegyük ezt az Evangélium tanításai című kézikönyv 19. fejezete alapján. Fel-
kérhetünk néhány hallgatót, hogy készüljenek fel a fejezet hét különböző 
részéből és beszéljük meg ezeket együtt. És hogy mindenki jól láthassa, 
írjuk fel a bűnbánat lépéseit a táblára vagy egy darab papírra és beszéljük 
meg ezeket. 
Ezek az alábbiak: Be kell ismernünk, hogy bűnt követtünk el; őszintén meg 
kell bánnunk helytelen cselekedeteinket; abba kell hagynunk a bűnözést; el 
kell mondanunk bűneinket a megfelelő személyeknek; helyre kell hoznunk 
az általunk okozott kárt; meg kell bocsátanunk mások bűneit; és Mennyei 
Atyánk minden parancsolatát be kell tartanunk. 
Nem könnyű bűneinket megbánni. Ez időt és energiát igényel. Ha meg kell 
valamit bánnunk, akkor azt minél előbb kell megtennünk {lásd Alma 13,27). 

Az öröm, amelyet akkor érzünk, mikor bűneinket megbánjuk 
Mutassuk meg a 28-b képet, „Megbánhatjuk bűneinket, mivel Jézus megszenvedett ér-

tünk." 

Azért bánjuk meg a bűneinket, hogy megbocsássák azokat. Azonban nem 
bocsáthatnák meg bűneinket, ha Jézus nem szenvedett volna meg értünk. 
Ő megváltott minket a bűneinktől. Csak az ő engesztelő áldozata és szere-
tete által lehetséges, hogy megtisztuljunk a bűneinktől (lásd Alma 34,10-
16). 

Annak ellenére, hogy Jézus megváltott minket bűneinktől, mindaddig nem 
nyerhetünk bűnbocsánatot, amíg bűneinket meg nem bántuk. Almá-
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27. Lecke 

nak, Mormon Könyve egyik prófétájának volt egy fia, akit Almának hívtak 
és bűnt követett el. A fiatalabb Alma olyan rosszul érezte magát, amikor 
eszébe jutott minden korábban elkövetett bűne, hogy nagyon szenvedett 
és nem tudott békében élni. Azt mondta, hogy arra is emlékezett, amit 
apja az embereknek Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának az eljöveteléről 
jövendölt, aki eljön, hogy a világ bűneit megváltsa. Amint ezekre a dol-
gokra gondolt, ezt mondta magában: „Ó Jézus, Isten Fia, könyörülj raj-
tam." 

Amikor erre gondolt, többé nem érezte az előbbi fájdalmat, mert öröme 
nagyobb volt a fájdalomnál (lásd Alma 36,13.17-20). 
Kérjünk meg egy hallgatót, hogy mesélje el a tékozló fiú történetét (Lk 15,11 -32) . 

Mit érzett a tékozló fiú, amint megbánta bűneit? Mit érzett az apja? 

Kérjünk meg valakit, hogy mondja el az alábbi történetet. Ez hasonló a bibliai tékozló fiú 
történetéhez. Mialatt a történetet mesélik, kérjük meg a hallgatóságot, hogy gondol-
kodjanak el arról, mit tett a történetbeli illető, hogy bűneit megbánja. 

„17 éves koromig eljártam az Egyházba és minden rámbízott papsági 
feladatot teljesítettem. Minden parancsolatot betartottam. Még csak nem 
is gondoltam arra, hogy engedetlen legyek. Szerettem az Egyházat és 
programjait. 

Azonban 17 éves korom után lázadozni kezdtem a családom által adott 
tanácsok ellen. Több „szabad akaratot" akartam. Az egyik legjobb bará-
tom dohányzott és szeszes italokat is ivott, és én is hamarosan hasonló 
dolgokat tettem. Sok időt töltöttem olyan emberek társaságában, akik 
nem voltak az Egyház tagjai és nemsokára beleszerettem egy csodála-
tos fiatal lányba. A szülei meghívtak, hogy látogassam meg őket a hétvé-
geken, és ez természetesen megakadályozott abban, hogy aktív 
maradjak az Egyházban. 

Aztán elkezdődött a Második Világháború. Mikor a püspököm megkérde-
zett, hogy akarok-e misszióra menni, azt mondtam, hogy inkább a had-
sereghez csatlakoznék, hogy a hazámat szolgáljam. 
Körülbelül abban az időben azt láttam, hogy néhány olyan egyháztag, 
akiket előzőleg nagyra becsültem, nem tartották be az Egyház követel-
ményeit. Azt tartottam felőlük, hogy egyet mondanak és közben mást 
tesznek. Megfogadtam magamnak, ha valaha is azt teszem, amit ők, ak-
kor távol maradok az Egyháztól. Ez egy másik súlyos hiba volt, mert azt 
tettem, amit az ördög sugallt. 
Négy évig vadászrepülő voltam, és utána mint üzletkötő 15 év alatt sokat 
utaztam. így könnyű volt, hogy inaktív maradjak; mégis ezen évek alatt 
kezdtem hinni azokban az igazságokban, amelyeket nekem tanítottak. 
Mikor 38 éves voltam, az öcsém eljött hozzánk, hogy hat hetet nálunk 

28-b Megbánhatjuk bűneinket, mivel Jézus megszenvedett értünk. 
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töltsön. Minden vasárnap egyedül ment a papsági gyűlésre. Ez egy kicsit 
bántott. Nem voltam boldog. Tudtam, hogy valami nincs rendjén és ez az 
érzés egyre csak visszatért. A múltban akkor hagytam abba a dohány-
zást, amikor csak akartam, de most képtelen voltam rá. 
Meglátogattam az öcsémet hivatalában és az Egyház ellen beszéltem 
neki. Azután, habár sohasem vallottam be neki, bűnösnek éreztem ma-
gam, 
Egyszer aztán történt valami, és ez egy este, egy klubbeli táncmulatság 
után volt. Későn feküdtem le, de nem tudtam elaludni. Az alvással azelőtt 
sohasem volt problémám. Végül fölkeltem. Nem akartam a feleségemet 
zavarni. Először az életemben nem tudtam elaludni. 
Soha nem mutattam ki az érzelmeimet sírással vagy azzal, hogy meg-
alázkodtam volna. Azonban a következő dolog amire emlékeztem az volt, 
hogy letérdeltem és 19 év óta először Mennyei Atyánkhoz imádkoztam 
segítségért. Amint imádkoztam, a szeretet, az együttérzés és a boldog-
ság érzése töltött el. A Szentlélek olyen erővel inspirált, hogy hosszú ide-
ig szünet nélkül sírtam. Mikor felálltam, jól éreztem magam. Hálás vol-
tam. Soha életemben nem éreztem ilyen meleg érzést, ami olyan erős 
volt, hogy azt hittem, mindjárt eléget. 
Bementem a hálószobába és felébresztettem a feleségemet. Még min-
dig sírtam és ő megkérdezte, hogy mi bajom. Azt mondtam, hogy változ-
tatni akarok az életemen és Mennyei Atyánk parancsolatai szerint akarok 
élni. Ő azt mondta, hogy támogatni fog ebben. Attól a pillanattól kezdve 
többé nem akartam dohányozni vagy inni. 
Mennyei Atyám pedig áldásaiban kezdett részesíteni, és azt azóta sem 
hagyta abba. Egy éven belül megkereszteltem a gyermekeimet és a fele-
ségemet. Egy év múlva elmentünk a Templomba a családdal, hogy ott az 
örökkévalóságra egybekössenek minket. 
Bizonyságot teszek arról, hogy Mennyei Atyánk boldog, amikor elveszett 
bárányai hazatérnek (lásd Mt 10,6). 0 szeretetet és jóságot mutat mind-
azok iránt, akik megbánják bűneiket és megtartják parancsolatait." 
Mit érzett ez a férfi, amikor megbánta a bűneit? (Olvassuk el Lk 15,10.) 

Mit gondol Mennyei Atyánk rólunk, amikor megbánjuk bűneinket? (Lásd T&Sz 58,42 és Ézs 
1,18.) Hogyan bánjunk azzal, aki bűneit megbánta? 

Befejezés 
Mindannyiunknak meg kell bánnunk bűneinket, ha olyanok akarunk lenni 
mint Mennyei Atyánk és ismét vele akarunk élni. Jézus Krisztus megvál-
tott minket bűneinktől, azzal hogy lehetővé tette számunkra, hogy meg-
bánhatjuk bűneinket. 
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28. Lecke 

Harold B, Lee elnök, az Egyház egy korábbi elnöke azt tanította, hogy 
Mennyei Atyánk parancsolatai közül az a legfontosabb számunkra, 
amelynek a betartása jelenleg a legnagyobb problémát okoz nekünk. Ha 
az becstelenség, erkölcstelenség, vagy hazudozás lenne, akkor még a 
mai nap el kell kezdenünk a küzdelmet ezen gyengeségünk ellen, amíg 
azt teljesen le nem küzdöttük. Majd Lee elnök azt mondta, hogy ezután 
azzal a következővel kell folytatnunk, amelyet szintén nehéz betartanunk, 
és így tovább. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Imádkozzunk Mennyei Atyánkhoz, hogy legyőzhessük meglévő problé-

máinkat. Amint imádkozunk, mondjuk el neki, hogy mennyire halad-
tunk problémáink legyőzésében. Folytassuk tovább az imádkozást, 
hogy megbocsásson helytelen cselekedeteinkért. 

3. Mutassuk ki afeletti örömünket, amikor mások megbánják a bűneiket, 
különösen családtagjaink esetében. 

Egyéb szentírások 
Zsolt 51,10 (Dávid imádkozik, hogy megbocsátást nyerjen.) 
Ézs 1,16-18 (Azt parancsolták nekünk, hogy bánjuk meg bűneinket.) 
Lk 15,7 (A mennyország örül azoknak, akik megbánják bűneiket.) 
2Kor 7,10 (A megbánás és a jócselekedetek hozzák el a bűnbánatot.) 
Móziás 4,1-3 (Jézus megváltása által részesülünk bűnbocsánatban.) 
Alma 7,15 (Mutassuk ki bűnbánatunkat azzal, hogy megkeresztelke-
dünk.) 
Alma 12,14-15 (A hit és a bűnbánat teszik lehetővé, hogy Mennyei 
Atyánkkal együtt élhessünk.) 
Alma 34,8-9 (Jézus meghalt az emberiség bűneiért.) 
T&Sz 19,16-17 (Jézus megszenvedett azokért, akik megbánják a bűnei-
ket.) 
T&Sz 76,40-42 (Jézus meghalt azért, hogy megváltsa az emberiség bű-
neit.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Olvassuk el a 19. fejezetet Az Evangélium tanításai című kézikönyvből. 
2. Kérjük meg a hallgatáságot, hogy hozzák magukkal a szentírásokat. 
3. Megkérhetünk egy vagy több hallgatót, hogy beszéljenek a bűnbánat lépéseiről úgy, ahogy 

Az Evangélium tanításai című kézikönyv 19. fejezetében található. 
4. Megkérhetünk egy hallgatót, hogy tartsa meg az óra egy részét vagy olvasson fel a 

szentírásokból. 
5. Úgy tanítsuk ezt a leckét, hogy a kvórum tagjainak személyes problémáit ne tárgyaljuk ki. 
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A keresztség 29. Lecke 

Ez a lecke bátorítani fog abban, hogy továbbra is megtartsuk a megkeresz-
telésünkkor kötött szövetséget. 

Bevezetés 
Mikor elfogadtuk a megkeresztelésünket, akkor azzal azt fejeztük ki, hogy 
megbántuk bűneinket és elfogadtuk Jézust Megváltónknak. Azt is megígér-
tük, hogy betartjuk Mennyei Atyánk parancsolatait. Megkeresztelkedésünk-
kel új életet kezdtünk. Ahhoz, hogy ennek az új életnek az áldásaiban része-
sülhessünk, meg kell javulnunk. 
Mormon Könyvében Alma néhány fontos kérdést tesz fel azoknak, akiket 
megkereszteltek. Megkérdezi, hogy lelkileg újjászülettek-e Isten által, vagyis 
arcuk Isten vonásait tükrözi-e, és éreztek-e mélyreható változást a szívük-
ben (lásd Alma 5,14). 
Éreztünk-e változást a szívünkben, vagy újjászületett-e a lelkünk, mióta megkereszteltek 
bennünket és Jézus Krisztus Egyházának a tagjai lettünk? 

Sok embernek van az az érzése, hogy újjászületett. Valaki így fejezte ki az 
érzelmeit: „Soha nem fogom elfelejteni milyen érzés volt tisztának lenni, és 
Isten gyermekeként mindent újra kezdeni. Ez egy nagyon különleges érzés 
volt." 

Mit jelent a megkeresztelkedés? 
Mutassuk meg a 29-a képet „Megkeresztelkedésünkkor megígérjük Istennek, hogy betart-
juk a parancsolatait." 

Mikor megkeresztelkedünk, fontos szövetséget kötünk Mennyei Atyánkkal. A 
szövetség egy ígérettétel két vagy több ember között. Spencer W. Kimball 
elnök, az Egyház egy korábbi elnöke azt mondta, hogy megkeresztelkedni 
annyi, mint szövetséget kötni Istennel. Mégpedig arra vonatkozólag, hogy a 
jót tesszük és a rosszat elkerüljük. 
Mikor megkeresztelkedünk, megígérjük Mennyei Atyánknak, hogy— 

(írjuk a táblára, vagy egy darab papírra az alábbiakat) 

1. Elfogadjuk Jézus Krisztust Megváltónknak. 
2. Betartjuk a parancsolatait. 

29-a Megkeresztelkedésünkkor megígérjük Istennek, hogy betartjuk a parancsolatait. 
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3. Jézus tanúi leszünk. 
4. Másokat szolgálunk. 
Mennyei Atyánk pedig cserében megígéri, hogy— 
(írjuk a táblára, vagy egy darab papírra az alábbiakat) 

1. Meg fogja bocsátani a bűneinket. 
2. A Szentlélek vezérel majd minket. 
3. Újjá fogunk születni. 
4. Örökké vele fogunk élni és a miénk lesz mindaz, ami az övé. 
5. Mindannyiunknak meg kell keresztelkednünk, ha vissza akarunk térni 

Mennyei Atyánkhoz. 
Megkeresztelkedésünkkel azt mutatjuk meg, hogy elkezdtünk megváltoz-
ni (lásd Alma 5,13-14 és Móziás 5,7-9), A legtöbben közülünk nem vál-
toznak meg abban a pillanatban, mikor megkeresztelkednek, de ahogy 
betartjuk a parancsolatokat, a vágyaink és cselekedeteink is megváltoz-
nak, és egyre jobban Mennyei Atyánkhoz kezdünk hasonlítani. A megke-
resztelkedéssel egy új élet, egy lelki újjászületés kezdődik. Megkeresz-
telkedésünkkor, mint ahogy Krisztust, bennünket is víz alá merítettek, 
majd utána kiemelkedtünk, hogy egy új életet kezdjünk (lásd Róm 6,3-
4). Ez az új élet egy Istennel kötött szerződéssel kezdődött. Ha meg-
tesszük azt, amit neki megígértünk, akkor majd ő is megteszi azt, amit ő 
megígért nekünk. Amint engedelmeskedünk neki, ő segíteni fog, hogy 
megváltozzunk és vissza fog bennünket vezetni az ő közelébe. 
Kérjünk meg két előre kijelölt hallgatót, hogy mondják el hogyan éreztek mikor megkeresz-
telték őket, és hogyan változott meg az életük a megkeresztelkedésük óta. 

Mit kell csinálnunk a megkeresztelkedésünk után? 
Sokan azt gondolják, hogy a megkeresztelkedés már magában elég ah-
hoz, hogy Mennyei Atyánkkal együtt élhessünk. Ez nem igaz. A megke-
resztelkedés csak a kezdet. A megkeresztelkedés után becsületes életet 
kell folytatnunk. Amint mindennapi életünket éljük, sokan elfeledkezünk a 
parancsolatokról, és ezért sok problémánk lehet. 
Azonban a szentírások segíthetnek és segíteni is fognak a problémák 
megoldásában. Tanulmányoznunk kell a szentírásokat és azt kell ten-
nünk, amit ott tanácsolnak. Mormon Könyvében például (lásd Moróni 
6,4-9), Mennyei Atyánk néhány olyan dologról beszél, amit megkeresz-
telkedésünk után kell tennünk. Az alábbiakat kell tennünk: 

1. IMÁDKOZZUNK 
Fontos az imádkozás, ha meg akarjuk kapni azt az erőt, amely szüksé-
ges ahhoz, hogy a parancsolatok szerint éljünk, úgy ahogy azt az evan-
gélium nekünk tanítja. Az ima által köszönetet mondunk Mennyei Atyánk-
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27. Lecke 

nak, elmondjuk neki problémáinkat, és a segítségét kérjük. Az imádko-
zás lehetőség arra, hogy közel kerüljünk Teremtőnkhöz. Áldás, ha lehe-
tőségünk van rá, hogy minden napot imával kezdjünk és zárjunk. Az ima 
által azt is megtudhatjuk, hogy mit akar tőlünk Mennyei Atyánk, 

2. BÖJTÖLJÜNK 
Böjtölnünk kell legalább egyszer egy hónapban. A böjtöléskor imádkoz-
nunk is kell. Az Egyház tagjai a böjti vasárnapok alkalmával általában két 
egymást követő étkezés ideje alatt böjtölnek. Bármikor böjtölhetünk, ha 
megnyugvásra, vagy több lelki erőre van szükségünk (lásd a 31. leckét 
ebben a kézikönyvben). 

3. JÁRJUNK EL AZ EGYHÁZI GYŰLÉSEKRE 
Többet tanulunk az evangéliumról és több lelki erőt nyerünk ha eljárunk 
az egyházi gyűlésekre. A bizonyságunk megerősödik. A családtagjainkat 
is bátorítani kell, hogy járjanak az egyházi gyűlésekre. Az istentiszteletek 
alatt részt kell vénünk az éneklésben, el kell gondolkodnunk azon amit 
tanítanak, vagy beszédeket mondunk és alázatosan kell viselkedünk. 

4. VEGYÜK MAGUNKHOZ AZ ÚRVACSORÁT 
Mutassuk meg a 29-b képet „Mikor magunkhoz vesszük az úrvacsorát, emlékeznünk kell 
azokra a szövetségekre, amelyeket megkeresztelkedésünkkor kötöttünk." 

Az úrvacsoravételkor kötött szövetségek ugyanazok a szövetségek, 
amelyeket a megkeresztelkedésünkkor kötöttünk. Minden héten, mikor 
magunkhoz vesszük az úrvacsorát, megígérjük Mennyei Atyánknak, hogy 
betartjuk a vele kötött szövetségeket. 

5. SEGÍTSÜK FELEBARÁTAINKAT 
Ha az evangéliumról tanulunk, de azt életünkben nem alkalmazzuk, akkor 
az olyan mintha hitünk lenne de azt nem gyakorolnánk. Amikor az úrva-
csoravétel alatt az Úrra emlékezünk, akkor arra is emlékeznünk kell, hogy 
mit tett ő mindannyiunkért. Ez pedig az, hogy szolgáljuk felebarátainkat, 
segítjük a szegényeket, tanítunk, érdekel a mások sorsa, megbocsátunk, 
és cselekedeteink által szeretetet mutatunk embertársaink iránt. Ez az az 
új élet, amelyet megkeresztelkedésünk után kell élnünk. Segtsük azokat, 
akik segítségre szorulnak. 

6. TARTSUNK BŰNBÁNATOT 
Mindannyian követünk el hibákat és mindannyiunknak meg kell bánnunk 
a bűneinket. De nem bánhatjuk meg bűneinket addig, amíg be nem is-
mertük, hogy hibáztunk. A hibák beiismerése lelki erőt igényel, és ha ezt 
komolyan tesszük, akkor ismét megtisztulhatunk bűneinktől és majd a 
Szentlélek irányít bennünket. 
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28. Lecke 

Út a tökéletesedéshez 
Spencer W, Kimball elnök, az Egyház egy korábbi elnöke azt mondta, 
hogy mindig kontrolálnunk kell magunkat. Az önkontrol egy állandó elő-
rehaladás, s nem csak egy egyszerű kezdet. Továbbá azt mondja, hogy 
nem leszünk egy csapásra becsületesek, mint ahogy a kis makkból sem 
lesz egy csapásra tölgyfa, de ha már egyszer elhatároztuk, hogy tökéle-
tesebbé akarunk válni, akkor gyorsan fogunk célunk felé haladni. 
A szentírások azt mondják, hogy együtt élhetünk majd Mennyei Atyánk-
kal, ha betartjuk a parancsolatait (lásd 2 Nefi 31,19-21). Amikor betartjuk 
a parancsolatokat, akkor boldogok vagyunk, és a következő életben is 
boldogok leszünk. 
Joseph Fielding Smith elnök, az Egyház egy korábbi elnöke azt mondta, 
hogy a végsőkig be kell tartanunk azokat a szövetségeket, amelyeket 
Mennyei Atyánkkal kötöttünk. Az igaz Egyháznak az az egyik legfonto-
sabb célja, hogy megtanítsa az embereket, hogy mit kell tenniük megke-
resztelkedésük után, hogy az evangélium összes áldásait elnyerhessék. 
Ki kell fejlesztünk magunkban Mennyei Atyánk tulajdonságait, Aztán 
Smith elnök azt mondja, hogy olyan emberekké kell válnunk, akik élvezni 
tudják annak a világnak a fényét és dicsőségét, ahol Mennyei Atyánk él. 

Befejezés 
Az Egyházunkhoz csatlakozott egyik nőtestvérünk ezt mondta: „Könnyű 
volt az életmódomon változtatni megkeresztelkedésem után. Azonban, 
ami a leginkább segített abban, hogy minden héten megújítsam a meg-
keresztelésemkor kötött szövetségemet az volt, amikor az úrvacsoravétel 
alkalmával az úrvacsorából ettem és ittam. 
Amint az úrvacsorából eszem és iszom, a megkeresztelésemre gondo-
lok, amikor teljesen a víz alá merítettek és onnan ismét kijöttem. Szá-
momra ez a teljes vízalámerítés a bűneim halálát jelentette, és a vízből 
való kijövetel pedig egy új emberré válást, aki megtisztult bűneitől és egy 
új életet kezdett 
Azt gondolom, hogy a keresztelés azt is jelképezi, hogy Mennyei Atyánk 
hogyan akarja, hogy éljünk. Azt akarja, hogy győzzük le a bűnt és a kísér-
tést, és minden nap előre haladjunk, hogy visszatérhessünk az ő jelenlé-
tébe. 
Mikor az úrvacsorából eszem és iszom, megújítom azt a fogadalmamat, 
hogy magamra veszem Jézus Krisztus nevét, követem őt és az evangé-
lium alapelveit, vagyis az ő tanításait. Azt a szövetségemet is megújítom 
Mennyei Atyámmal, hogy támogatom Egyházát, követem prófétáit és az 
Egyház mindazon vezetőit, akiket vezetésünkre kijelölt. A kísértés és a 
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gyöngeség idején is megújítom vele a szövetségemet. Azt a szövetsége-
met is megújítom, hogy betartom a parancsolatait, tudva, hogy ha ezt 
teszem, akkor a Szentlélek irányítja majd az életemet." 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Gondoljunk az életünkre és arra, hogy hogyan éltük azt. A keresztelésünk 

idején lelki „változást érezhettünk." Erezzük-e még most is ezt? {Olvas-
suk el Alma 5,26-ot.) Gondoljuk-e, hogy valami hiányzik? Ha van valami 
probléma, akkor még ma kezdjünk el azon változtatni. 

Egyéb szentírások 
Gal 3,27-29 (Megkeresztelkedésünkkor magunkra vesszük Krisztus ne-
vét.) 
1 Pt 3,21 (Meg kell keresztelkednünk, hogy Mennyei Atyánkkal mindörökké 
együtt élhessünk.) 
T&Sz 27,2 (Krisztusra emlékezve veszünk az úrvacsorából.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Olvassuk el a 20. fejezetet Az Evangélium tanításai című kézikönyvből. 
2. Olvassuk el a 28. és a 31. leckéket ebből a kézikönyvből. 
3. írjuk fel a táblára vagy egy darab papírra, hogy milyen szövetségeket kötünk a megke-

resztelkedésünk idején (lásd Moróni 6,1-9). 
4. Ha akarjuk, kérjünk meg egy hallgatót, hogy hasonlítsa össze azokat a szövetségeket, 

amelyeket megkeresztelkedésünkkor és amelyeket az úrvacsoravétel alkalmával kö-
tünk. 

5. Megkérhetünk valakit a hallgatók közül, hogy tartsa meg a lecke egy részét, vagy olvas-
son fel a szentírásokból. 
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A Szentlélek 
ajándéka 

27. Lecke 

Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy milyen áldásokban részesülhe-
tünk a Szentlélek ajándéka által. 

Bevezetés 
A Szentlélek ajándéka az arra való jog, hogy segítséget kaphatunk a 
Szentlélektől. Ahhoz, hogy megkapjuk ezt a jogot, meg kell keresztelked-
nünk, és a Melkizedeki papsággal rendelkező férfiak kezüket a fejünkre 
teszik és megadják nekünk ezt a jogot. Ahhoz azonban, hogy a Szentlé-
lek segíthessen bennünket, be kell tartanunk Mennyei Atyánk parancso-
latait. 

Lorenzo Snow elnök, az Egyház egy korábbi elnöke azt mondta, hogy 
meg kell ismernünk, hogy ki a Szentlélek, hogy megtudjuk, hogy ő ho-
gyan segíthet, és akkor majd mindig a helyeset tesszük. Snow elnök azt 
is mondta, hogy a Szentlélek egy barát, és ha helyesen cselekszünk, ak-
kor ez a barát mindig inspirálni fog bennünket. 
LeGrand Richards elder, a Tízenkettő Tanácsának egy korábbi tagja azt 
mondta, hogy a világon semmi mást nem akart jobban, mint azt, hogy a 
gyermekeit és a gyermekei gyermekeit a Szentlélek inspirálja. Azt mond-
ta, ha követik a Szentlélek inspirációját, akkor az a teljes igazsághoz és 
Mennyei Atyánk jelenlétébe vezeti őket. 

A Szentlélek inspiráljon bennünket 
Akkor inspirál bennünket a Szentlélek, amikor érdemesnek érezzük ma-
gunkat, hogy az úrvacsorából együnk és igyunk. Minden alkalommal, 
amikor az úrvacsorából eszünk és iszunk, megígérjük, hogy engedel-
meskedni fogunk Mennyei Atyánk parancsolatainak. Ha megtartjuk ígére-
tünket, akkor Mennyei Atyánk azt mondja, hogy a Lelke mindig velünk 
lesz (lásd T&Sz 20,77). Más szavakkal, a Szentlélek fog bennünket inspi-
rálni. 

Tisztának kell lennünk, hogy a Szentlélek inspirálhasson bennünket. 
Mennyei Atyánk azt mondta, hogy a testünk olyan mint egy templom és 
nem szabad lealacsonyítanunk (lásd 1Kor 3,16-17). A Szentlélek nem 
azonosítja magát semmi olyannal, ami nem tiszta. Alapvetően fontos te-
hát, hogy tiszták legyünk. Tisztának kell lennünk gondolatainkban, be-
szédünkben, ruházatunkban és cselekedeteinkben. Még a gonosz dol-
goknak a közelségét is kerülnünk kell. 
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27. Lecke 

Melvin J. Ballard elder, a Tízenkettő Tanácsának egy korábbi tagja azt 
mondta, hogy a Szentlélek egy nagyon érzékeny lélek és megbotránkoz-
hat olyan dolgokon, amelyet mi jelentéktelennek tartunk. 
Mikor egyetértésben élünk a körülöttünk lévőkkel, akkor a Szentlélek se-
gíthet nekünk. Jézus azt mondta, hogy az ellentmondás szelleme az ör-
dögtől származik (lásd 3 Nefi 11,29). Ahol nincs egyetértés, ott inspiráció 
sincs. Ha veszekedünk a feleségünkkel vagy a bátyánkkal vagy a nővé-
rünkkel, akkor eltávolodunk a Szentlélektől. Egy reggel például Joseph 
Smith prófétát bántotta valami, amit a felesége tett. Később, a nap folya-
mán, mikor Mormon Könyvét próbálta fordítani, képtelen volt rá. 
Kivonult a fák közé és Mennyei Atyánkhoz imádkozott. Azután hazatért 
és megkérte a feleségét, hogy bocsásson meg neki. Csak ezután volt 
képes fordítani. 
Nekünk ma ugyanúgy szükségünk van a Szentlélekre, mint ahogy akkor 
Joseph Smithnek volt. Inspirációra van szükségünk, hogy teljesíthessük 
kötelességünket, különösen amikor a családunkat irányítjuk. Például mi-
kor a gyermekeink valami rosszat tesznek, akkor nem szabad elveszte-
nünk a türelmünket, hanem Mennyei Atyánkat kell kérnünk, hogy a 
Szentlélek segítségével azokat kijavíthassuk (lásd T&Sz 121,43). 
Milyen dolgokat tehetünk, amelyek eltávolítanak minket a Szentlélektől? Mit tehetünk azért, 
hogy elnyerjük a Szentlélek inspirációját? A válaszokat írjuk fel a táblára. 

Joseph Fielding Smith, az Egyház egy korábbi elnöke azt mondta, hogy 
a Szentlélek nem fog azzal a személyei maradni, aki nem hajlandó 
Mennyei Atyánk parancsolatainak engedelmeskedni. Smith elnök azt 
mondja, hogy a Szentlélek nem tud egy ilyen lélekbe költözni, mert a 
Szentlélek ajándékát csak akkor kaphatjuk meg, ha alázatosak, hithűek, 
és engedelmesek vagyunk. 
Smith elnök megkérdezi, hogy gondoltunk-e már arra, hogy milyen nagy 
kiváltság az, hogy az Istenség egyik tagjának az inspirálását érezhetjük. 
Azután azzal fejezi be, hogy jogunk van arra a kiváltságra, hogy a Szent-
lélek inspiráljon bennünket, ha betartjuk Mennyei Atyánk parancsolatait. 

Milyen módon segíthet bennünket a Szentlélek? 
Cselekedeteinkkel mutatjuk ki, hogy akarjuk-e vagy sem, hogy a Szentlé-
lek inspiráljon bennünket. Az alábbiakban néhány módját ismertetjük 
meg annak, hogyan segíthet a Szentlélek bennünket: 

30-a A Szentlélek ajándéka az, hogy megvan az a jogunk, hogy érezzük a Szentlélek ins-
pirációját magunkban. 
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1. SEGÍT, HOGY JOBB EMBEREK LEGYÜNK 
Parley P. Pratt elder azt mondta, hogy a Szentlélek inspirál bennünket 
arra, hogy erkölcsösek, kedvesek és jók legyünk, hogy szeretetet ta-
núsítsunk mások iránt és hogy gyöngédek legyünk. 

2. A SZENTLÉLEK MEGMUTATJA NEKÜNK, HOGY MIT TEGYÜNK 
A Szentlélek segíthet nekünk abban, hogy döntéseket hozzunk. Meg fog-
juk tudni, hogy mit helyes és mit nem helyes tennünk (lásd T&Sz 6,15 és 
8,2.) 
Hogyan segít a Szentlélek abban, hogy döntéseket hozzunk? 

3. SEGÍT NEKÜNK AZ EVANGÉLIUM TANÍTÁSÁBAN ÉS ABBAN, HOGY 
AZ EGYHÁZBAN SZOLGÁLJUNK 
Franklin D. Richards elder, a Tizenkettő Tanácsának egy korábbi segédje 
azt mondta, hogy a Szentlélek sokféleképpen segített neki. Például mikor 
az Egyház tagjainak tanácsot adott, mikor férfiakat a papságba felava-
tott, mikor férfiakat és nőket egyházi tisztségekre elhívott, mikor megál-
dotta a betegeket, mikor bizonyságot tett egyháztagok és egyházonkívü-
liek előtt, és mikor beszédeket mondott. 

4. FIGYELMEZTET BENNÜNKET 
Vannak olyan időszakok, amikor a Szentlélek figyelmeztet bennünket ve-
szély vagy kísértések esetén. Richards elder egy olyan fiatal apáról be-
szélt, akit egy este egy hang felébresztett és tisztán azt mondta neki, 
hogy menjen le a ház földszintjére. Engedelmeskedett, és a konyhába 
lépve azt találta, hogy ott minden ég. Felébresztette a családját és kihív-
ta a tűzoltókat. A családja segítségével küzdött a tűz terjedése ellen ad-
dig, amíg a tűzoltók meg nem érkeztek és el nem oltották a tüzet. 
Richards elder azt mondta, hogy nem kételkedett abban, hogy a figyel-
meztetés, amit ez a fiatal apa kapott, a Szentlélektől eredt. 
Kérjünk meg egy olyan hallgatót, akivel már korábban beszéltünk, hogy mondja el azt az 
élményét, amikor a Szentlélek figyelmeztette valamely kísértés vagy veszély esetén. 

5. MEGNYUGTATHAT BENNÜNKET 
A Szentlélek egyik küldetése az, hogy megnyugtasson bennünket fájda-
lom vagy bánat esetén. Ilyen időkben a Szentlélek segít, hogy megnyu-
godjunk és megértsük a dolgokat. Franklin D. Richards elder azt mondta, 
hogy egyszer két nagyszerű asszonnyal találkozott, akik közeli barátok 
voltak és akik egy repülőgép szerencsétlenség folytán elvesztették a fér-
jüket. Azt mondta, hogy nem kerítette őket hatalmába a bánkódás és 
hogy még sohasem látott olyan nagy bátorságot és lelkierőt, mint ami-
lyennel ezek az asszonyok rendelkeztek. 
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28. Lecke 

Bizonyságot tettek neki, hogy érezték azt a megnyugtatást, amit a Szent-
lélek ad az embereknek. Tudták, hogy minden rendben lesz velük és a 
családjukkal, ha Mennyei Atyánk parancsolatait betartják. 
Kérjünk meg egy hallgatót, hogy mesélje el az alábbi történetet: 

Heber J. Grant elnök, az Egyház egy korábbi elnöke elmondja, hogyan 
hozott a Szentlélek megértést és megnyugvást családja számára. 
„Egy órával feleségem halála előtt behívtam gyermekeimet a haldokló 
szobájába és megmondtam nekik, hogy édesanyjuk haldoklik, és kö-
szönjenek el tőle. Az egyik tizenkét év körüli lányom azt mondta nekem: 
"Apu, nem akarom, hogy anyu meghaljon. Veled látogattam meg a kór-
házban hat hónapon át. Mindig, amikor anyu nem érezte jól magát, adtál 
neki egy áldást, és akkor megszűnt a fájdalma, és jól tudott aludni. Azt 
akarom, hogy most is áldd meg és gyógyítsd meg!« 

Akkor azt mondtam a lányomnak, hogy egyszer mindannyiunknak meg 
kell halni és tudom, hogy anyu ideje elérkezett. Ő és a többi gyerekek 
kimentek a szobából. 
Azután letérdeltem a feleségem ágya mellé, aki már eszméletlen volt, és 
Mennyei Atyámhoz imádkoztam. Azt mondtam neki, hogy mindig hittem 
benne, akár a halált kellett tapasztalnom, akár örömöm vagy bánatom 
volt, akár sikereim voltak, vagy nem voltak. 
Megköszöntem neki annak a tudatát, hogy a feleségem örökké hozzám 
tartozik. De azt is mondtam, hogy nincs elég erőm arra, hogy hagyjam a 
feleségemet meghalni, és hogy halála gyermekeim hitét befolyásolja. Az-
után minden hitemmel arra kértem Mennyei Atyámat, hogy tudassa a tí-
zenkét éves lányommal, hogy az ő akarata, hogy az édesanyja meghal-
jon, 
Egy órán belül a feleségem eltávozott az élők sorából és a gyermekeket 
visszahívtam a szobába. A hat év körüli kisfiam keservesen sírt, és akkor 
a tizenkét éves lányom a karjaiba vette és azt mondta: »Ne sírj, ne sírj, 
mikor kimentünk a szobából Mennyei Atyánk hangja azt mondta nekem: 
„Az édesanyád meghalt, mert ez volt az akaratom."« 
Tudom, hogy Mennyei Atyánk meghallja az imákat és válaszol is rájuk! 
Tudom, hogy nehéz időkben az Egyház tagjait megáldják és megnyug-
tatják úgy, ahogy más embert még soha!" 

6. MEGISMERJÜK AZ IGAZSÁGOT ÉS BIZONYSÁGOT IS NYERÜNK 
RÓLA 
A Szentlélek által lehetséges, hogy az evangéliumról bizonyságot nyer-
hessünk. A Szentlélek abban is segít, hogy megtudhassuk, hogy vezető-
ink az igazat mondják-e. Henry D, Moyle, az Egyház Legfelsőbb Elnöksé-
gének egy korábbi tanácsosa azt mondta, hogy meg tudjuk állapítani mi-
kor valakit a Szentlélek inspirál. Tudjuk, mert akkor bennünket is a Szent-
lélek inspirál. Moyle elnök azt mondta, hogy ezért nagyon fontos, hogy az 
Egyház tagjai olyan hithűek legyenek mint a vezetőik. 
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Kérjünk meg egy hallgatót, hogy mondja el azt az élményét, mikor a Szentlélek inspiráció-
ját érezte. 

Mutassuk meg a 30-a képet, „A Szentlélek ajándéka az, hogy megvan az a jogunk, hogy 
érezzük a Szentlélek inspirációját magunkban." 

Egy hallgató olvassa fel Jn 14,16-17.26-ot és Jn 16,13. 

Miért szükséges a Szentlélek inspirációja? írjuk a válaszokat a táblára vagy egy darab 
papírra. 

Befejezés 
A Szentlélek ajándéka egy jog és egy áldás is. Csak azok kaphatják meg 
kézrátétel által, akik az Egyház megkeresztelt tagjai. Ahhoz, hogy a 
Szentlélek inspirálhasson bennünket, Mennyei Atyánk minden parancso-
latát be kell tartanunk. A Szentlélek ajándéka segíteni fog bennünket ab-
ban, hogy földi küldetésünket teljesíthessük. Ezt ő úgy végzi el, hogy irá-
nyít, védelmez, megnyugtat és minden cselekedetünkben segít minket. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Próbáljuk elérni, hogy a Szentlélek inspiráljon bennünket a mindennapi 

élet folyamán. Kérdezzük meg magunktól ezeket a kérdéseket: 
•Törekszem-e arra, hogy minden parancsolatot betartsak? 
• Imádkozom-e minden alkalommal? 
• Hogyan mutatom ki a szeretetemet a Megváltóm iránt? 
• Hogyan mutatom ki a szeretetemet mások iránt? 
• Tiszták-e a gondolataim és a cselekedeteim? 
• Megköszönöm-e Mennyei Atyánknak a kapott áldásokat, a Szentlélek 

ajándékát is beleértve? 

Egyéb Szentírások 
ApCsel. 5,32 (A Szentlélek inspirálja azokat, akik engedelmeskednek.) 
1 Nefi 10,17-19 (A Szentlélektől való erő és tudás a Jézus Krisztusban 
való hitünk által jön.) 
2 Nefi 31,13 (A Szentlélek ajándékát azután kapjuk meg, miután hiszünk 
Jézus Krisztusban, megmutatjuk hogy megbántuk bűneinket, elfogadtuk 
a megkeresztelésünket, és engedelmeskedünk minden parancsolatnak.) 
Mózes 6,61 (A Szentlélek ereje és áldásai.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Olvassuk el a 21. fejezetet Az Evangélium tanításai című kézikönyvben. 
2. Megkérhetünk egy hallgatót, hogy tartsa meg az óra egy részét, vagy olvasson fel a 

szentírásokból. 
3. Legyenek kéznél a szentírások. 
4. Ha tábla és kréta nem áll rendelkezésünkre, akkor a lehetséges válaszokat egy nagy darab 

papírra írjuk fel. 
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Ima és böjtölés 31. Lecke 

Ez a lecke segít megértetni velünk, hogyan erősíthetjük magunkat és 
családunkat az imával és böjtöléssel. 

Bevezetés 
Kérjünk meg egy vagy több hallgatót, hogy beszéljen röviden az ima és a böjtölés lé-
nyegéről az Evangélium tanításai című kézikönyv 8. és 25. fejezetei alapján. 

Az ima és a böjtölés segít minket és családunkat 
Mikor imádkozunk és böjtölünk, közel kerülünk Mennyei Atyánkhoz. Az 
imán és a böjtölésen keresztül kevesebbet gondolunk a világ dolgaira. 
Alázatosnak érezzük magunkat és készek vagyunk megtanulni és elfo-
gadni Mennyei Atyánk akaratát, ahelyett hogy a magunk akaratát követ-
nénk. Egyre kevésbé leszünk önzőek. 
Mikor böjtölünk és imádkozunk, akkor jobban felkészülünk arra, hogy a 
papságot helyesen használjuk. Mikor helyesen használjuk a papságot, 
akkor megáldjuk a magunk és a mások életét is (lásd T&Sz 121,34-36). 
Ezek a dolgok mind segítenek abban, hogy erősítsük magunkat és a 
családunkat. 
Mutassuk meg a 31-a képet, „A böjt és az ima segíti a papság birtokosát abban, hogy 
jobban felkészüljön a beteg megáldására." 

Az alábbi történet azt példázza, hogyan tudta jobban használni papságát 
egy férfi a böjt és az ima segítségével: 
Egyszer egy házaspár kisfia nagyon megbetegedett, és az orvosok meg-
állapították, hogy a gyermeknek gerincvelőgyulladása van. Az orvosok a 
szülőknek azt mondták, hogy a fiú vagy meghal, vagy ha életben marad, 
testileg és szellemileg fogyatékos lesz. A fiú apja, aki a Melkizedeki Pap-
ság birtokosa volt elhatározta, hogy áldást ad agának. Azonban nem 
tudta mi Mennyei Atyánk akarata a fiút illetően. így megáldotta a fiút, 
hogy nyugalma legyen, anélkül hogy valami különöset kért volna tőle. 
Miután megadta az áldást, a házaspár böjtölni kezdett, hogy megtudják 
Mennyei Atyánk akaratát és hogy majd el is tudják azt fogadni. Miután 
befejezték a böjtölést, a házaspár úgy érezte, hogy el tudják fogadni 
Mennyei Atyánk akaratát. Az apa ismét megáldotta a fiát. Ez alkalommal, 
mialatt fiát megáldotta, a Szentlélek arra inspirálta az apát, hogy mondja 
azt, hogy a gyermek teljesen meg fog gyógyulni. A fiú meggyógyult, és 
három nap múlva haza is vitték a kórházból. 
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27. Lecke 

Hogyan segítette volna a böjtölés ezt a házaspárt, ha imájukra a válasz más lett volna? 

Nekünk szülőknek mindig imádkoznunk kell, hogy megtudjuk milyen 
szükségleteik vannak gyermekeinknek és hogyan elégíthetjük ki azokat. 
Mikor valamelyik gyermekünknek problémája van, a családi imában 
megkérhetjük Mennyei Atyánkat, hogy segítsen neki. Mindig vigyáznunk 
kell arra, hogy ezt pozitív módon tegyük. Az egyik apa például így imád-
kozott a fiáért, hogy segítséget kapjon: „Mennyei Atyánk, tudjuk, hogy 
János nagyon törekszik indulatait megfékezni. Boldogok vagyunk, ami-
kor látjuk fejlődését, és hogy mennyire megáldottad őt. Kérünk, hogy to-
vábbra is áldd meg őt, és áldj meg bennünket is, hogy ne tegyük őt 
ingerültté, hanem szeressük és mindig készek legyünk a segítségére." 
Hogyan erősíthet ez az ima egy fiatalembert, hogy problémáit legyőzhesse? 

M. Russell Ballard elder, a Tizenkettő Tanácsának a tagja egy élményéről 
számolt be, amely ötéves fiával volt kapcsolaban, aki félt az iskola kez-
detétől. Tudva, hogy fia félt, Ballard elder azt mondta, „Craig, van egy 
barátod, aki mindig veled lesz. Térdeljünk le együtt és kérjük meg őt, 
hogy segítsen neked." 
Mikor egy család együtt imádkozik és böjtöl, akkor erős és egyesült lesz. 
Az alábbi történet példa erre: 
Egy fiatalembert misszióra hívtak. Ez a fiatalember nagyon boldog volt, 
hogy misszióra megy, de igen aggódott azért, hogy egy idegen nyelvet 
kell megtanulnia, amiről azt gondolta, hogy képtelen lesz megtenni. Mi-
kor az apja megtudta, hogy fiának, Alannak problémája van, összehívta a 
családot és megkérte őket, hogy böjtöljenek és imádkozzanak érte. Alan 
le tudta győzni a problémát és sikeres missziót teljesített. 
Hogyan erősítheti egy ilyen élmény gyermekeinket? 

Mennyei Atyánk azt mondta a szentírásokban, hogy családunkkal együtt 
imádkozzunk {lásd 3 Nefi 18,21). 
Hogyan egyesíti a böjt és az ima a családokat? 

Imádkozzunk és böjtöljünk miközben Mennyei Atyánk munkáját 
végezzük 
Egyszer egy férfi odament Jézushoz, térdreborult előtte és azt mondta: 
„Uram, könyörülj fiamon, mivel holdkóros, és súlyosan szenved, mert 
gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaidhoz, de 
nem tudták meggyógyítani." 
Jézus abban a pillanatban kiűzte az ördögöt a fiúból. Azután a tanítvá-
nyok megkérdezték Jézust, hogy ők miért nem tudták kiűzni az ördögöt a 
fiúból. 
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Jézus azt válaszolta, hogy azért, mert nem volt elég hitük. Jézus azt is 
mondta, hogy azt a fajta gonosz szellemet, amely a fiút megszállta, csak 
akkor tudják kiűzni, ha böjtölnek és imádkoznak (lásd Mt 17,14-21). 
Matthew Cowley elder, a Tízenkettő Tanácsának egy korábbi tagja egy 
püspökről beszélt, aki tudta, hogy miért van szükség böjtölésre és imád-
kozásra: 
„Az egyik nap egy nőtestvér hívta ezt a püspököt, hogy jöjjön és adjon 
áldást a fiának, akinek gyermekbénulása volt. Az asszony ezt mondta, 
»Püspök úr, jöjjön el és adjon áldást a fiamnak.« Egész nap várta a püs-
pököt, hogy eljöjjön, de az nem jött. A következő nap reggelén még min-
dig nem jött el, de kora délután megérkezett a kórházba. 

Mikor megérkezett, ez a nőtestvér már nagyon mérges volt és ilyen sza-
vakkal sértegette: »Maga az én püspököm, és mikor hívom és azt mon-
dom, hogy itt fekszik a fiam gyermekbénulással, és csak most, egy 
egész nappal később jött el!« Miután mindent elmondott a püspöknek, 
amit csak akart és már többet nem tudott kigondolni, amivel tovább sér-
tegethette volna, a püspök csak mosolygott és azt mondta, »lgen, mi-
után tegnap befejeztük a beszélgetést, böjtölni kezdtem, és 24 órán ke-
resztül imádkoztam és böjtöltem. Most már kész vagyok arra, hogy meg-
áldjam a fiát.« Még aznap este öt órakor kiengedték a fiút a kórházból a 
gyermekbénulásból kigyógyultam" 

Cowley elder azt mondta, hogy ha a püspök böjtölés nélkül ment volna 
oda, akkor valószínűleg nem így történt volna. Imádkozásra és böjtölésre 
volt szüksége. Ez arra is enged következtetni, hogy a papság birtokosai 
sokszor nem imádkoznak és böjtölnek eleget, mielőtt áldást adnának. 
Cowley elder azt mondta, hogy fel kell készülnünk az ilyen esetekre. 
De nem mindig kell ilyen sokáig várnunk, hogy a beteget megáldjuk. 
Előbb mindig az Úr inspirációjára kell törekednünk, mielőtt bármely pap-
sági szertartást elvégeznénk. 
Miért fontos, hogy felkészültek legyünk, mikor papsági szertartásokat végzünk? 

A papságbirtokosoknak fel kell készíteni magukat a szertartások elvég-
zésére. Azonban azoknak is fel kell készíteniük magukat és családjukat, 
akik az áldásokat kapják. 
Ez a történet két szülőről szól, akik böjtöltek és imádkoztak, hogy felké-
szítsék magukat és gyermekeiket az áldásra. Ezt a történetet szintén 
Matthew Cowley elder mondta el. 
„Egy házaspár jött az irodájába, akik egy kisfiút hoztak magukkal. Az apa 
azt mondta, »A feleségem és én két napig böjtöltünk és elhoztuk a kisfi-
únkat, hogy megáldja. Ön az, akihez bennünket küldtek.« 
Megkérdeztem tőlük: »Mi a baja?« 
Azt mondták, hogy vaknak, süketnek és némának született, és az izmait 
sem tudja mozgatni. Még mászni sem tudott öt éves korára. 
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28. Lecke 

Azt gondoltam magamban, hogy az ilyen rossz szellem csak böjtölésre 
és imádkozásra hagyja el a testet. Hittem a szülők böjtölésében és imá-
jában. Megáldottam a gyermeket, és néhány hét múlva kaptam egy leve-
let, amelyben ezt írták, »Cowley testvér, bárcsak most látná a gyerme-
künket. Mászik, és mikor a cuclisüvegét a padlóra dobjuk, négykézláb 
rohan utána. És lát is! És hall is!«" 
Sok misszionárius felfedezte már azokat az áldásokat, amelyek az együt-
tes böjtölésből és imádkozásból származnak. Ezra Taft Benson, mikor a 
Tízenkettő Tanácsának az elnöke volt, elmesélte azt az élményét, amikor 
misszionárius korában misszionárius társával együtt böjtölt és imádko-
zott. 
„Mikor 1922-ben, Észak-Angliában fiatal misszionárius voltam, az embe-
rek nagy ellenállást tanúsítottak az Egyházzal szemben, Az ellenállás 
olyan nagy volt, hogy a missziós elnök megkért bennünket, hogy az ut-
cán ne tartsunk többé gyűléseket. Bizonyos területeken még az ajtókon 
sem kopoghattunk. 
Egy alkalommal meghívtak a társammal együtt, hogy beszéljünk egy is-
tentiszteleten. A meghívó így szólt, »Tudjuk, hogy meg fog telni a kis gyü-
lekezetiház, Sokan nem hiszik el itt azokat a hazugságokat, amelyeket a 
mormonokról írnak. Ha eljönnek, biztosak vagyunk benne, hogy jól fog 
sikerülni az összejövetel.« 
Elfogadtuk a meghívást. 
Komolyan imádkoztunk és böjtöltünk és azután elmentünk a gyűlésre.rA 
társam azt tervezte, hogy az evangélium első hittételéről fog beszélni. Én 
pedig arról akartam beszélni, hogyan változtatták meg az emberek 
Mennyei Atyánk tanításait. Csodálatos érzés uralkodott a gyűlés alatt. A 
társam beszélt először és egy inspiráló üzenetet mondott. Azután én be-
széltem, úgy mint még soha életemben. Mikor leültem, akkor jöttem rá, 
hogy nem is azokról a dolgokról beszéltem, amelyekről akartam. 

Helyette Joseph Smith prófétáról beszéltem és az ő isteni küldetéséről 
tettem tanúbizonyságot, és azt is elmondtam, hogy Mormon Könyve 
igaz. A gyűlés után jónéhány ember odajött hozzánk, még olyanok is, 
akik nem voltak az egyház tagjai és azt mondták: »Ma este tanúbizony-
ságot nyertünk arról, hogy az evangélium igaz, úgy ahogy azt ti elderek 
tanítjátok. Készek vagyunk megkeresztelkednie 
Ez volt a válasz a böjtölésünkre és imánkra. Azért imádkoztunk, hogy 
csak olyan dolgokat mondjunk, amelyek inspirálni fogják a jelenlevőket." 

Befejezés 
Az ima és a böjtölés segítenek bennünket abban, hogy Mennyei Atyánk 
munkáját elvégezhessük. Azonban sok más olyan időszak is van, amikor 
a böjtölés és az ima segíthetnek bennünket. Például imádkozhatunk és 
böjtölhetünk azokért a családokért, akikhez beosztottak minket családlá-
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togatónak. A kvórummal együtt is imádkozhatunk a kvórum valamely tag-
jáért vagy annak családjáért. 
A böjtölésen és az imán keresztül növeljük az Úr Jézus Krisztusba vetett 
hitünket, és testi-lelki áldásokban is részesülünk. Lelkierőre van szüksé-
günk, hogy egyházi munkánkat elvégezhessük, és másokat és magunkat 
is erősítsük. 
Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Határozzuk el, mik azok dolgok, amelyekkel kapcsolatban böjtölnünk 

és imádkoznunk kell. Tegyük meg ezt magunkért és a családunkért. 
3. Gondolkodjunk, hogy milyen szükségletei lehetnek a kvórumtagoknak. 
4. ígérjük meg magunknak, hogy imádkozunk és böjtölünk legalább az 

egyik fentemlített dologért. 
Egyéb szentírások 
AZ IMÁVAL KAPCSOLATBAN 
Mt 6,5-15 (A Megváltó elmagyarázza, hogyan kell imádkoznunk.) 
Lk 18,1-14 (Mindig imádkoznunk kell és soha sem szabad elcsügged-
nünk.) 
2 Nefi 32,8-9 (Mielőtt az Úr munkáját végeznénk, imádkoznunk kell.) 
Alma 34,17-28 (Bármit teszünk, imádkozzunk azzal kapcsolatban.) 
Moróni 10,3-5 (Az ima által minden dologról megtudhatjuk az igazat.) 
T&Sz 19,28 (Nyilvánosan és magunkban is kell imádkoznunk.) 
T&Sz 88,119 (Mindig imádkozzunk és böjtöljünk.) 
A BÖJTÖLÉSSEL KAPCSOLATBAN 
2 Móz 34,27-28 (Mózes böjtölt, mielőtt Istentől kinyilatkoztatást kapott 
volna.) 
Lk 2,36-37 (Anna böjtöléssel és imádkozással szolgálta Istent.) 
ApCsel. 13,2-3 (A böjtölés a Szentlélek inspirációját eredményezheti.) 
Móziás 27,23 (A böjtölés és az imádkozás segítette Almát meggyógyul-
ni.) 
Alma 6,6 (A nefiták azokért böjtöltek és imádkoztak, akik nem ismerték 
Istent.) 
Alma 17,9 (A misszionáriusok azért böjtöltek és imádkoztak, hogy a 
Szentlélek inspirálja őket.) 

Alma 45,1 (Az imádkozás és a böjtölés a hálaadás egyik módja.) 

Javaslatok mások tanítására 
1. Olvassuk el a 8. fejezetet Az Evangélium tanításai című kézikönyvben. Kérjünk meg valakit 

a hallgatók közül, hogy három percben ismertesse a fejezetet. 
2. Olvassukela25. fejezetet Az Evangélium tanításai című kézikönyvben. Kérjünk meg valakit 

a hallgatók közül, hogy három percben ismertesse a fejezetet. 
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Tiszteletadás 32. Lecke 

Ez a lecke segít megtanulni, hogyan lehetünk tisztelettudóbbak és ho-
gyan tanítsuk a családunkat is tiszteletadásra. 

Bevezetés 
írjuk fel az alábbiakat a táblára vagy egy darab papírra: „Az én szombatjaimat megtartsá-
tok; szenthelyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr" (lásd 3Móz 19,30). 

Mutassuk meg a 32-a képet „Ha tisztelettel viselkedünk az egyházi gyűlések alatt, akkor 
ezzel szeretetünket és tiszteletünket mutatjuk ki Mennyei Atyánk iránt," 

Időről-időre meg kell kérdeznünk magunktól, hogy tisztelettudóak va-
gyunk-e. Lehetséges, hogy néhányan nem vagyunk olyan tisztelettudó-
ak, mint amilyennek kellene lennünk. Egyházi gyűlések alatt például a 
gyermekeink járkálnak és futkosnak a gyülekezetiházban. Beszélgetünk, 
alszunk és későn érkezünk a gyűlésekre. Zajosan foglaljuk el a helyün-
ket. A gyűlések után hangosan beszélgetünk a gyülekezetiházban. Ha 
olyan látogatók jönnek, akik nem tagjai az Egyháznak, vajon mit fognak 
gondolni az Egyházról? Vissza akarnak-e majd jönni? Érzik-e azt, hogy 
az Egyház igaz? 
Ha megértjük, hogy mi a tiszteletadás lényege, akkor talán az segíteni 
fog bennünket, hogy tisztelettudóak legyünk, és hogy gyermekeinknek is 
tiszteletadást tanítsunk. 
Mi a tiszteletadás? 
A tiszteletadás a szeretet és a tisztelet érzése. Mikor az egyházi gyűlése-
ken tisztelettudóak vagyunk, akkor tiszteletet, szeretetet és odaadást ta-
núsítunk Mennyei Atyánk és minden vele kapcsolatos dolog iránt. Már 
sok egyházvezető mondta, hogy a tiszteletadás egyike a legfontosabb 
tulajdonságoknak, amit az ember bírhat. A tiszteletadás magába foglalja 
az Istenbe vetett hitet. Az jólneveltséget és jó hozzáállást is jelent. Es 
mindannak a szeretetét is jelenti, ami inspirál bennünket. 
A tiszteletadás a mindennapi evangélium szerinti életet is jelenti. Nem-
csak a vasárnapi gyűlések és leckék alatti rövid időre szóló csendbenlé-
tet. A tiszteletadás egy életmódot jelent. Ha tisztelettudóak vagyunk, 
megtanuljuk mit akar Mennyei Atyánk, hogy valamit jobban megtanuljunk 
és így boldogabbak legyünk. 

Tiszteletadás Istennek és az ő munkájának 
Mennyei Atyánk segített nekünk megérteni a tiszteletadás jelentését és 
fontosságát. A szentírásokban például azt tanuljuk, hogy csak a tisztelet-
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27. Lecke 

íudóak fognak Mennyei Atyánk közelében élni. A szentírások azt is 
mondják, hogy Joseph Smith és Oliver Cowdery látták azt a dicsőséges 
helyet, ahol Mennyei Atyánk él. Ott uralkodik Mennyei Atyánk a trónján 
ülve örökkön örökké. Mennyei Atyánk trónja előtt mindenki tiszteletét fe-
jezi ki és dicsőséggel övezik őt mindörökre (lásd T&Sz 107,2-4). Soha-
sem fogunk Mennyei Atyánkkal élni, ha nem tanúsítunk tiszteletet iránta. 
Sokszor olvashatjuk a szentírásokban, hogy ne vegyük Isten nevét a 
szánkra hiába, mert ha ezt tesszük, azzal bűnt követünk el (lásd 2Móz 
20,7). Engedelmeskednünk kell ennek a parancsolatnak és ezt gyerme-
keinknek is meg kell tanítanunk. 

Tiszteletadást kell tanítanunk gyermekeinknek az otthonunkban 
A tiszteletadás otthon kezdődik. Ha gyermekeink megtanulnak tisztelet-
tudóan viselkedni az otthonunkban, akkor az Egyházban és más helye-
ken is tisztelettudóak lesznek. Ha a gyermeket megtanítják, hogy otthon 
az ima alatt hajtsa le a fejét, fonja keresztbe a karját és csukja be a 
szemét, akkor tudni fogja, hogy az egyházi gyűléseken is ugyanezt kell 
tennie. 
A gyermekek szeretnek énekelni. Ha megtanítjuk őket otthon egyházi 
énekeket énekelni, akkor az egyházi gyűléseken is énekelni fognak. Ez is 
segíteni fog, hogy tisztelettudóak legyenek a gyűléseken. 
A családi estek alkalmával is lehetőségünk van arra, hogy tiszteletadást 
tanítsunk gyermekeinknek. 

Tiszteletadás az Isten házának 
Mennyei Atyánk azt parancsolta, hogy mutassunk tiszteletet az ő háza 
iránt. A Templomok és a gyülekezetiházak az isten házai (lásd T&Sz 
109,16-21). De nemcsak a Templomok és a gyülekezetiházak azok a 
helyek, ahol tisztelettudónak kell lennünk. Bármely helynek, ahol az egy-
háztagok összegyűlnek, hogy Mennyei Atyánkat imádják, a tiszteletadás 
helyének kell lenni. Az otthonunkban is tisztelettudónak kell lennünk. Bár-
mit is teszünk otthonunkban, az Mennyei Atyánkat kell hogy tisztelje. 
A családnak elegendő időt kell adni arra, hogy az egyházi gyűlésre felké-
szülhessen. Ha nem adunk elegendő időt rá, akkor későn érkezhetünk az 
egyházi gyűlésre, vagy megharagudhatunk egymásra, mert valami hely-
telent mondtunk egymásnak. Ezért rosszul érezhetjük magunkat, és nem 
leszünk tisztelettudóak. Azonban ha elég időt biztosítunk magunknak, 
akkor öt-tíz perccel az egyházi gyűlés kezdete előtt megérkezhetünk. Ak-
kor aztán az egész család idejében helyet foglalhat, anélkül hogy máso-
kat zavarnánk és így hallgathatjuk a zenei előjátékot. így jobban 
felkészültek leszünk arra, hogy többet tanuljunk a Megváltóról és evan-
géliumáról. 
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Például, amikor az úrvacsorából eszünk és iszunk, a Szentlélek emlékez-
tetni fog bennünket arra, hogy Mennyei Atyánk szeret minket, hogy meg-
bocsátja bűneinket, ha azokat megbánjuk és hogy ő él és segít rajtunk, 
ha hiszünk Fiában, Jézus Krisztusban. Megerősítjük a saját bizonysá-
gunkat, amikor másokat hallunk beszélni, és amint azok bizonyságot 
tesznek az evangéliumról. Amint az emberek azokról az áldásokról be-
szélnek, amelyekben részesültek, a Szentlélek emlékeztet bennünket a 
mi áldásainkra is, és boldogabbnak érezzük magunkat. Azonban csak 
akkor lehetünk boldogabbak, ha tisztelettudóak vagyunk. 
A kisgyermekeknek néha nehéz az egyházi gyűlések alatt csendben ma-
radni. Segíthetünk nekik otthon, ha megbeszélünk velük egy gondolatot, 
meghallgatunk egy zeneszámot, vagy a gyűlés valamilyen más jó dolgá-
ról beszélünk nekik. Nekünk szülőknek tanítanunk és ki is kell javítanunk 
gyermekeinket. A gyermekek mindazt megteszik, amit megengednek ne-
kik. 
A jó példa a legjobb tanítómester. Sok órát eltölthetünk velük és sok 
okos módszerrel taníthatjuk őket a tiszteletadásra, azonban, ha mi ma-
gunk nem vagyunk tisztelettudóak, akkor minden tanításunk hiábavaló 
lesz. A tiszteletadás saját magunknál kezdődik. 
A gyülekezetiház az a különleges hely, ahol imádkozunk, úrvacsorát ve-
szünk, beszédeket hallgatunk és ahol Mennyei Atyánkat imádjuk. Beszél-
getéseinket a gyülekezetiházon kívül, a gyűlés előtt vagy után kell lebo-
nyolítanunk. A vezetőknek különösen ügyelni kell erre. 

Hogyan adhatunk még nagyobb tiszteletet? 
Hogyan segíthetünk gyermekeinknek, hogy tisztelettudóak legyenek? Miután a hallgató-
ság megbeszélte ezt a kérdést, valaki olvassa fel az alábbi javaslatokat: 

1. A család üljön együtt. 
2. Készítsük fel gyermekeinket jóval a gyűlés kezdete előtt, 
3. Legyünk ott öt vagy tíz perccel az egyházi gyűlés kezdete előtt. 
4. Beszéljünk nekik otthon egy gondolatról, egy zeneszámról, vagy egy 

bizonyságról. 
5. Tanítsuk meg őket, hogy az ima alatt hajtsák le a fejüket, fonják ke-

resztbe a karjukat és csukják be a szemüket. 
6. Tanítsunk nekik egyházi énekeket. 
7. Tanítsuk meg nekik, hogy ne beszéljenek vagy játszanak a gyűlés 

alatt. 
8. Küldjük őket az illemhelyre vagy adjunk nekik inni, mielőtt a gyülekeze-

tiházba jönnének. 
9. Mutassunk nekik jó példát, hogy nem beszélgetünk hangosan a gyüle-

kezetiházban a gyűlések előtt, alatt vagy után. 
Mit tehetünk mi magunk és a családunk azért, hogy a tiszteletadáson javítsunk? 
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Befejezés 
Tisztelettudóbbak lehetünk az egyházi gyűléseken, ha a vezetők és a 
családok tesznek valamit a tiszteletlenséggel kapcsolatos problémák 
megoldásáért. A tiszteletadás otthon kezdődik. Csak akkor kerülhetünk 
közel Mennyei Atyánkhoz és akkor tudhatjuk meg, hogy mit vár el tőlünk, 
ha tisztelettudóak vagyunk. Azok, akik nem tisztelettudóak, nem fogják 
közel érezni magukat Mennyei Atyánkhoz. A tiszteletadást példa által le-
het tanítani. Ha jó példát mutatunk, azzal megváltoztathatjuk az emberek 
életét. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Beszélgessünk a családunkkal, mit tehetünk azért, hogy tisztelettu-

dóbbak legyünk. 
3. A következő vasárnap tegyünk valami olyat, amivel kimutathatjuk, 

hogy tisztelettudóbbak vagyunk. 
4. Ha kisgyermekeink vannak, dolgozzunk ki egy tervet, amellyel tisztele-

tadást taníthatunk nekik otthon és az egyházban. 

Javaslatok mások tanítására 

1 Emlékeztessük a hallgatókat arra, hogy hozzák magukkal a szentírásokat. 
2. Álljon rendelkezésre tábla és kréta. 
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Mutassunk 
szeretetet 
embertársaink 
iránt és 
szolgáljuk őket 
Ez a lecke segíteni fog, hogy megtanuljuk hogyan mutassunk szeretetet 
embertársaink iránt és hogyan szolgáljuk őket. 

Bevezetés 
Mutassuk meg a 33-a képet „Krisztus a szeretet tökéletes példája." 

Jézus Krisztus mindenkit szeret. Irántuk tanúsított szeretete tökéletes. A 
szentírások azt mondják, hogy ő a szeretet legnagyszerűbb példája (lásd 
1Jn 4,7-12). Azzal mutatta meg irántunk való szeretetét, amit értünk tett. 
Nekünk, az Egyház tagjainak olyanoknak kell lennünk, mint amilyen Krisz-
tus. Ahhoz, hogy olyanok legyünk mint ő, először meg kell tanulnunk, hogy 
másokat is úgy szeressünk, mint ahogy ő szeretett, és másokat is úgy szol-
gáljunk, mint ahogy ő szolgált. H. Burke Peterson elder, mialatt az Egyház 
Elnöklő Püspökségének volt a tanácsosa azt mondta, hogy nincs erősebb 
fegyver, mint az igaz krisztusi szeretet. 

Jézus azt mondta nekünk, hogy szeressük egymást 
Egyik nap egy írástudó megkérdezte Jézust, hogy melyik a legelső paran-
csolat az összes parancsolat közül. Jézus azt válaszolta, hogy szeressük az 
Urat, Istenünket teljes szívünkből, teljes elménkből és minden erőnkből. Ez 
az első parancsolat. Azután Jézus azt mondta, hogy a második parancsolat 
az, hogy úgy szeressük felebarátainkat, mint sajátmagunkat, hozzátéve 
hogy nincs ezeknél más nagyobb parancsolat (lásd Mk 12,28-31). 
Miért nagyobb ez a két parancsolat, mint a többi parancsolat? (Mikor szeretjük Istent és 
embertársainkat, akkor mindent megteszünk azért, hogy boldogok legyenek. Ha ezeket 
megtesszük, akkor a többi parancsolatot is be fogjuk tartani.) 

Jézus azzal töltötte életét, hogy a szeretetről tanított. Sokszor tanításait a 
„szeretet evangéliumának" is nevezik. Azt tanította, hogy csak akkor va-
gyunk igazán a követői, amikor másokat is szeretünk (lásd Jn 13,35). Azt 
mondta, hogy még az ellenségünket is szeretni kell (lásd Mt 5,43-44). Mi-
előtt keresztre feszítették volna ezt mondta: „Új parancsolatot adok 
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33-a Krisztus a szeretet tökéletes példája. 





néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy sze-
ressétek ti is egymást" (lásd Jn 13,34). 
N. Eldon Tanner elnök, az Egyház Legfelsőbb Elnökségének egy korábbi 
tanácsosa azt mondta, hogy a boldogsághoz csak egy mondásra van 
szükségünk: „Szeressétek egymást." Ezek nagyon egyszerű szavak. 

A könyörület, a krisztusi igaz szeretet 
A szentírások azt mondják, hogy a könyörület az igaz krisztusi szeretet 
(lásd Moróni 7,45-47). 
Mark E. Petersen elder, a Tízenkettő Tanácsának egy korábbi tagja el-
magyarázta, hogy ez a krisztusi igaz szeretetet segít abban, hogy Istent 
és embertársainkat szeressük. Marion D. Hanks elder, a Hetvenesek el-
nökségének a tagja elmondja, hogyan tanította meg egy apa a lányát, 
hogy megértéssel legyen mások iránt. 
Ez a kislány testi fogyatékossággal született. Amikor barátaival játszott, 
azok olyan neveken szólongatták, amitől sírnia kellett. Amikor hazajött, 
az apja az ölébe ültette és vele együtt sírt, amint elmagyarázta neki, hogy 
az ilyen élmények az életét boldogabbá is tehetik. Ezt mondta, „Drágám, 
igen, púp van a hátadon és más komoly problémád is van. Azonban ez 
nem a te hibád, nem is a szüleid hibája és nem is Mennyei Atyánké. Amit 
a fiúk és a lányok mondanak neked, az mind igaz, de nem valami ked-
ves, vagy rendes dolog tőlük. Ha egész életeden át megpróbálsz kedve-
sebb lenni az emberekhez, mint amilyenek néhányan közülük tehozzád, 
akkor boldog leszel. És az életed is hasznosabb lesz." 
Mit sugall ez a történet? 

Azt olvashatjuk a szentírásokban, hogy úgy szólhatunk, mint az angya-
lok, de ha nem tanúsítunk könyörületet mások iránt, akkor semmik sem 
vagyunk (lásd 1Kor 13,1-2). 
Theodore M. Burton, a Hetvenesek Első Kvórumának a tagja azt mondja, 
hogy a könyörület valami olyan nagy szeretet, hogy magunkból egy részt 
szinte másoknak akarunk adni. Azt mondja, hogy könnyű azt mondani, 
hogy „szeretlek!" Azonban, necsak mondjuk, hogy szeretjük őket, hanem 
bizonyítsuk is be cselekedeteinkkel. Burton elder azt is mondja, hogy a 
szeretet, amelyet csak érzünk, de cselekedeteinkkel nem mutatjuk ki, 
olyan mint a cintányér hangos hangja, amely megsüketíti a fület, de nem 
nyugtatja meg a lelket. 
Ha könyörületet gyakorlunk, akkor boldogabb lesz az életünk. Ha nem 
mutatunk szeretetet mások iránt, akkor olyan haszontalanok vagyunk, 
mint a por, amelyen járunk (lásd Alma 34,29). 
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Szolgáljunk, ahogy Krisztus szolgált 
Mutassuk meg a 33-a képet „Jézus a szeretet igaz példája." 

Mikor embertársainkat szolgáljuk, akkor azzal az irántuk és Mennyei 
Atyánk iránt való szeretetünket mutatjuk ki. Harold B. Lee, az Egyház egy 
korábbi elnöke azt mondta, hogy egy éjszaka szinte egy víziónak tűnő 
dolog történt vele. Ebben a vízióban azt mondták neki, hogyha Istent 
akarja szeretni, akkor meg kell tanulnia az embereket szeretni és szolgál-
ni. Ilyen módon mutathatja ki Isten iránti szeretetét. 
Hogy úgy szolgálhassunk, mint ahogy Krisztus szolgált, gyakran máso-
kat kell szolgálnunk és ezt azért kell tennünk, mert segíteni akarunk egy 
olyan valakin, akinek segítségre van szüksége, és ezt minden jutalom 
nélkül tesszük. Van úgy, hogy amit meg kellene tennünk, talán nem is 
kérnének meg rá, vagy kellemetlen lenne nekünk azt megtenni, vagy 
nagy erőfeszítést igényelne tőlünk. Lehet, hogy olyankor kellene valaki-
nek segíteni, amikor nehéz lenne rá időt szakítanunk. De a körülmények 
nem lényegesek. Egyszerűen azért akarunk szolgálni, mert szeretetet ér-
zünk Mennyei Atyánk és gyermekei iránt, 
Miért kell másokat szolgálnunk? Kiket kell szolgálnunk? 

Mindenkit segítenünk kell, amikor csak lehet és amikor bárkinek is szük-
sége van arra. Elder Thomas S. Monson, mialatt a Tízenkettő Tanácsá-
nak a tagjaként szolgált azt mondta, hogy egyeseknek nagyobb szüksé-
ge van a segítségünkre, másoknak meg kevésbé. Ilyenek a megfáradtak, 
az éhezők, a fázók, a sérültek, a magányosok, az idősek és mindazok, 
akik távol vannak otthonuktól. Ezek mind segítségért kiáltanak. Az alábbi 
történet azt mutatja, hogyan tanulta meg egy fiatalember a szolgálat fon-
tosságát. 
Kérjünk meg egy előre kijelölt hallgatót, hogy mondja el ezt a történetet: 

A püspök azt mondta Pistának, hogy beszélni akar vele az istentisztelet 
után. Pista akkor azt gondolta magában: „Bizonyára én leszek a tanítók 
kvórumának az új elnöke. Az egész egyházközség gratulálni fog nekem. 
Édesanyám nagyon büszke lesz majd rám!" 
„Pista, van egy megbízásom a számodra" mondta a püspök. „Ez egy 
különleges megbízás. Aggódunk Hasty McFarland miatt. Barátokra van 
szüksége. Ő nem tagja az Egyháznak, de Mennyei Atyánk mindenkit sze-
ret, és a miénk az a kitüntető feladat, hogy ezt a szeretetet megmutas-
suk." 
Pista nagyon megdöbbent, mert eszébe jutott, hogy két héttel azelőtt ő 
és a barátai kicsúfolták Hastyt, Gúnyt űztek belőle. Most a püspök pedig 
azt mondta neki: „Azt szeretném, ha hetente kétszer vagy háromszor 
meglátogatnád. Ha ez túl nagy feladat lenne a számodra, ne félj nekem 
ezt megmondani." 
De Pista azt mondta a püspöknek, hogy megteszi, amire megkérte. Az-
után a püspök még ezt mondta: 
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„Például felvághatod neki a tűzrevaló fát, szerezhetsz neki élelmet és ta-
karót, vagy bármi mást, amire szüksége van, hogy fontosnak érezze ma-
gát. Légy a barátja. Az apád tudja, hogy mire kértelek meg, és azt mond-
ta, hogy segíteni fog neked ebben. És Mennyei Atyád is segíteni fog ne-
ked." 
Tízenötévesen Pista sok minden másra gondolt, amit akkor szívesebben 
csinált volna, például focizna, vadászna, horgászna, vagy a barátaival 
játszana. De tudta, hogy megígérte a püspöknek, hogy megteszi, amire 
felkérte. 
Hasty egyedül élt a városon kívül. Szinte soha nem fürdött. Fekete kendő 
takarta az egyik szemét és oldalt a fején egy kinövés volt. A legtöbb fia-
tal, de még a felnőttek is kicsúfolták. 
Pista félelemmel telve ment el Hasty otthonába. Kopogott az ajtón, de 
senki nem válaszolt. Végül sok próbálkozás után elhatározta, hogy kinyit-
ja az ajtót. Hideg és sötét volt Hasty házában. Pista Hastyt az ágyán egy 
piszkos pokrócon látta ülni. 
»Hasty, csinálhatok valamit neked?" kérdezte Pista. Pista elmondta 
Hasty-nak, hogy ki ő és hogy a Mormon Egyház püspöke küldte. Hasty 
nem válaszolt és csak a padlót nézte, Pista kiment, hogy fát vágjon. Mi-
alatt fát vágott, azon csodálkozott, hogy miért is kellett neki ott lenni. 
„Hagyd abba a panaszkodást," mondta egy hang a bensejében. „Hasty 
fázik és segítségre van szüksége." 

Pista tüzet rakott és megpróbált Hasty-val beszélgetni, de az egy szót 
sem szólt. Azt gondolta, hogy Hasty nem figyel rá. Azt mondta neki, hogy 
holnap visszajön egy tiszta, meleg takaróval. Pista másnap ott is volt egy 
új takaróval, úgy ahogy azt megígérte. Az elkövetkező négy hét alatt min-
den másnap meglátogatta Hasty-t. Végül Hasty beszélni kezdett hozzá. 
Egyik nap Hasty azt mondta: „Barátom, minek jössz te ide? Biztos va-
gyok benne, hogy egy tekorodbeli fiúnak jobb dolga is akadna, mint 
hogy egy ilyen beteg öregembert látogasson, mint én." Aztán még mo-
solygott is hozzá. 

Egy nap Pista meghívta Hasty-t vacsorára az otthonukba. Hasty nem jött 
el, így Pista családja elvitte a vacsorát Hastynak. Hasty szemei könnyel 
teltek meg, amint megköszönte nekik. 
Idővel Pista megismerte Hasty hajdani életét, amikor juhász volt, Meg-
tudta, hogy Hasty felesége és gyermekei egy szörnyű kórban haltak 
meg, és az a betegség tette Hasty-t is vakká. Azután már Hasty nem tűnt 
neki csúnyának, és Pista sietett hozzá iskola után, hogy segítsen neki és 
hallgassa történeteit. 
Mikor eljött a karácsony, Pista családja ismét meghívta Hasty-t maguk-
hoz. Ez alkalommal eljött. Tiszta és jól öltözött volt, és jól nézett ki. Va-
csora után köszönetet mondott Pistának és családjának. Azt mondta, 
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hogy mindeddig reménytelen volt az élete, de az iránta tanúsított szere-
tetük egy más emberré formálta. 
Pista ránézett Hasty-ra és látta, hogy milyen boldog volt, Pista pedig 
érezte, hogy szíve megtelik melegséggel. 
Milyen szolgálatot tett Pista és családja Hasty-nak? Hogyan részesült Pista áldásban, ami-
kor Hasty-t szolgálta? Ki kapott több áldást? 

A szentírások azt mondják, hogy mikor megkeresztelkedünk, akkor meg-
ígérjük Mennyei Atyánknak, hogy segítjük egymást, hogy együtt gyászo-
lunk a megszomorodottakkal és megnyugtatjuk azokat, akiknek nyugta-
tásra van szükségük (lásd Móziás 18,8-9). Kötelességünk megtudni, 
hogy kinek van szüksége segítségre. Azután az a kötelességünk, hogy 
felkérés nélkül szeretetteljes módon segítsünk rajtuk (lásd T&Sz 58,26-
29). 

Befejezés 
H. Burke Peterson elder, mialatt az Egyház Elnöklő Püspökségének a 
tanácsosaként szolgált, azt mondta, hogy „Jézus mindannyiunknak azt 
mondta, hogy szeressük egymást. Jézus nem azt mondta, hogy ezt vagy 
azt a személyt, vagy ezt vagy azt a családot szeressük, hanem hogy bár-
hol és mindenütt minden gyermekét szeressük. Mutassuk ki a mások 
iránti szeretetünket! És ezt már most tegyük meg." 
Ha kedvességet mutatunk azok iránt, akiket szolgálunk, az segíteni fog 
bennünket is és őket is. Spencer W. Kimball, az Egyház egy korábbi el-
nöke azt mondta, hogy szolgálat közben tanulhatjuk meg, hogy hogyan 
szolgáljunk. Azt mondja, hogy amikor másokat szolgálunk, akkor jót te-
szünk másokkal és a saját problémáinkat is más szemszögből fogjuk lát-
ni. Akkor kevesebb időnk lesz arra, hogy csak magunkkal törődjünk. 
Jobb emberek leszünk, ahogy másokat szolgálunk. 
David 0 . McKay, az Egyház egy korábbi elnöke azt mondta, hogy az 
Egyház tagjainak ma több a kötelességük, mint bármikor máskor. Az ott-
honunknak azt kell mutatni, hogy egyetértésben élünk szomszédainkkal, 
hogy hűségesek vagyunk és szolgáljuk közösségünket. A szomszédaink-
nak látni és hallani kell ezeket a dolgokat. McKay elnök remélte, hogy 
Mennyei Atyánk segíteni fog minden egyháztagnak, hogy mindenkit sze-
ressenek és szolgálják őket. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
I . Olvassuk el egyszer a leckét a hét folyamán. 
2. Őszintén imádkozzunk azért, hogy úgy tudjunk szeretni, mint ahogy 

Krisztus szeret mindenkit. 
3. Segítsük a családunkat azzal, hogy valami kedves dolgot teszünk 

mindegyik családtagért. 
4. Segítsünk valakinek, akinek segítségre van szüksége, úgy hogy valami 

kedves dolgot teszünk érte. 
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Egyéb szentírások 
Mt 25,31-46 (Amikor embertársainkat szolgáljuk, azzal Istent szolgáljuk.) 
1Kor 13 (Mennyei Atyánk legnagyszerűbb tulajdonsága a szeretet.) 
Moróni 7,45-48 (A könyörületesség a krisztusi tiszta szeretet, amely 
Mennyei Atyánk ajándéka.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Olvassuk el a 28. és a 30. fejezeteket Az Evangélium tanításai című kézikönyvből. 
2. Kérjük meg a hallgatóságot, hogy mondják el a leckében levő történeteket és olvassák fel 

a szentírásokat. 
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Az erkölcsösség 34. Lecke 

Ez a lecke segít megértetni velünk, hogy milyen fontos az erkölcsösség 
törvénye és az annak való engedelmesség. 

Bevezetés 
A világon ma sok erkölcsi normatíva van. Ezek az erkölcsi normatívák az 
idővel és a körülményekkel gyakran változnak. Mennyei Atyánk normatí-
vái azonban sohasem változnak. Mennyei Atyánk ugyanaz tegnap és ma 
és ugyanaz lesz mindörökké. Elvárja tőlünk, hogy mindig az erkölcsös-
ség törvénye szerint éljünk. 
A szentírások azt mondják, hogy semmiféle tisztátalan dolog nem élhet 
Istennel (lásd 1 Nefi 10,21). Pál apostol azt írta, hogy mi Isten templomai 
vagyunk, és Isten lelke bennünk lakik. Pál azt is mondta, hogy ha bárki 
lealacsonyítja Isten templomát, Isten elpusztítja azt, mert Isten temploma 
szent, amelyek mi vagyunk (lásd 1Kor 3,16-17). A testünk szent. 
Mennyei Atyánk egy isteni cél érdekében adott nekünk testet. Elvárja tő-
lünk, hogy testünket tisztán tartsuk, hogy érdemesek legyünk a Szentlé-
lek befogadására. 

A testünk szent 
Mindenkinek, aki papságbirtokos, tisztának kell lennie. A testünk 
Mennyei Atyánk testének a mására készült. Az ő teste szent és tökéletes. 
A mi testünk is szent és szintén tökéletessé kell válnia. Amikor ez meg-
történik, akkor képesek leszünk örökké Mennyei Atyánkkal élni, és min-
den ami az övé, a miénk is lesz. 
Boyd K. Packer, a Tízenkettő Tanácsának a tagja azt mondja nekünk, 
hogy Isten sok ereje közül az egyik az, hogy életet adjon és életet ve-
gyen. Mennyei Atyánk ezt az erőt nagyon fontosnak tartja. Megtiltotta ne-
künk, hogy életet elvegyünk, de megosztotta velünk az életet teremtő 
erejét. Ezt úgy teszi lehetővé, hogy megengedi, hogy gyermekeink legye-
nek. Packer elder azt mondja, hogy mivel ez az életet teremtő erő isteni 
erő, Mennyei Atyánk megparancsolta gyermekeinek, hogy azt csak a há-
zasságon belül, erkölcsös módon szabad használni. Mivel ezt az erőt 
birtokoljuk, testi vágyaink vannak. Azonban ezeket a vágyakat Mennyei 
Atyánk törvényei szerint szabályozni kell. Ezt az erőt sohasem szabad 
önző örömök kielégítésére használnunk. Boldogságunk nagy része, 
ami ebben az életben vár ránk attól függ, hogyan használjuk ezt a 
teremtő erőt. 
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Packer elder azt is mondja, hogy kell, hogy erős vágyak kapcsolódjanak 
ehhez az életet teremtő erőhöz. Ez pedig azért van, hogy az ember elfo-
gadja az otthon és a család teremtésének a kötelességét. Mivel ezek a 
vágyak erősek bennünk, gyakran annak a kísértésnek vagyunk kitéve, 
hogy helytelenül használjuk ezt az erőt. Mikor ezt az erőt helytelenül 
használjuk, a családok tönkremennek és a boldogságot elveszítjük. 
Ezért senki mással nem használhatjuk ezt az erőt csak a feleségünkkel. 
Akárcsak ez a teremtő erő, a testünk is szent. Sohasem szabad a testün-
ket kísérleti vagy természetellenes módon használnunk. Packer elder te-
hát azt mondja, hogy ennek a teremtő erőnek az egyedüli helyes haszná-
lata csak a házasságon belül lehetséges. 
A szentírások azt mondják, hogy az erkölcsi tisztaság mindenek fölött a 
legbecsesebb erény (lásd Moróni 9,9). Tisztán kell tartanunk a testünket 
és békében és egyetértésben kell élnünk. 

Isten törvénye az erkölcsről 
Mennyei Atyánk sohasem változtatott az erkölcsösségre vonatkozó tör-
vényén. Azonban az emberek próbáltak változtatni rajta, hogy saját élve-
zeteiket kielégítsék. Az erkölcsösség törvénye az, hogy a férfinak vagy a 
nőnek senki mással nem szabad nemi kapcsolatának lenni, csak azzal 
akivel törvény szerint összeházasodott, Mennyei Atyánk azt is mondta, 
hogy nem szabad házasságtörést elkövetnünk (lásd 2Móz 20,14). Az er-
kölcsösség törvénye többet is magában foglal, nemcsak azt, hogy ne 
kövessünk el házasságtörést. Mindarra, ami az isteni, életet teremtő erő 
helytelen használatára is vonatkozik. 
Milyen módon használhatják az emberek ezt az erőt helytelenül? (írjuk a válaszokat a táb-
lára vagy egy darab papírra.) 

Itt van néhány módja annak, ahogy az emberek ezt az életet teremtő erőt 
helytelenül használják: 
Házasságtörés és paráználkodás (ezek magukban foglalják a házassá-
gon kívüli törvénytelen együttélést). 
• Homosexualitás 
• Terhesség megszakítás 
• Maszturbálás 
• Vérfertőzés 
Az erkölcsösséghez az is hozzátartozik, hogy tiszták legyenek gondola-
taink és tisztességesen öltözködjünk. A szentírások azt is mondják, hogy 
úgy cselekszünk, amint gondolkodunk (lásd Péld 23,7). Nem szabad, 
hogy a világ gonosz dolgai befolyásoljanak bennünket. A világ befolyá-
solhatja öltözködésünket és hogy hogyan nézünk ki. Akik szerényen öl-
tözködnek és tiszták, azzal azt mutatják ki, hogy a testüket szentnek 
tartják. 
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27. Lecke 

Kérjünk meg egy előre kijelölt hallgatót, hogy mondja el az alábbi történetet, amely Kim-
ball elnöktől származik: 

„A bűn olyan mint egy utazás. Az első lépéssel kezdődik. A bölcsesség 
és a tapasztalatok azt tanítják, hogy könnyebb az első kísértésnek ellen-
állni, mint a későbbieknek. A pacsirta története igazolja, hogy ez a teória 
igaz. A veszélytől távol, egy fa magas ágán ült a pacsirta, amikor meglá-
tott egy utast az erdőben, akinél egy érdekes kis fekete doboz volt. Le-
szállt a pacsirta és az utas vállára telepedett. 
»Mi van a kis fekete dobozban?« kérdezte a madár. 
»Kukacok« válaszolta az utazó. 
»Eladók?« kérdezte a madár. 
»lgen és nagyon olcsók. Az ára egy kukac egy tollért!« 
A pacsirta egy pillanatra elgondolkodott: »Legalább egy millió tollamnak 
kell lenni. Egy toll nem számít. Itt egy jó alkalomarra, hogy munka nélkül 
egy jó vacsorát szerezzek.« így aztán a pacsirta azt mondta az ember-
nek, hogy vesz egy kukacot. 
A madár gondosan kikeresett a szárnya alól egy pici tollat. Egy kicsit fájt 
amint kihúzta, de a kukac mérete és minősége hamar elfelejtette vele a 
fájdalmat. Ismét felrepült a fára és újra úgyanolyan gyönyörűen énekelt, 
mint azelőtt. 
A következő nap meglátta ugyanazt az embert. Még egyszer cserélt egy 
tollat egy kukacért. Milyen csodálatos módja ez a vacsoraszerzésnek! 
Ezután minden nap adott egy tollat egy kukacért; és minden alkalommal 
egyre kevésbé fájt a tollat kihúzni. Kezdetben sok tolla volt, de amint 
múltak a napok, egyre nehezebbé vált a repülés. 
Végül, amikor az egyik legfontosabb tollát elvesztette, többé már nem 
tudta elérni a fa tetejét, nem tudott többé felrepülni az égbe. Sőt, csak 
egy kis távolságra volt képes a levegőben repülni, és arra kényszerült, 
hogy élelmét a hadakozó verebek társaságában keresse. 
Az ember sem jött többé hozzá a kukacokkal, mert nem volt több tolla, 
amivel az élelemért fizethetett volna. A pacsirta nem énekelt többé, mert 
annyira szégyelte, amit tett." 
Kimball elnök aztán azt mondta, hogy ez az útja annak, amikor helytelen 
szokásokat veszünk fel. Először érzünk valamilyen fájdalmat, de később 
egyre könnyebb és könnyebb lesz, míg végül is elveszettnek találjuk ma-
gunkat. Mint a pacsirta, nem tudunk többé énekelni és nem vagyunk sza-
badok. így veszítjük el a szabadságunkat. így kerülünk kapcsolatba a 
bűnnel. 
Mikor szabályozzuk gondolatainkat, szerényen öltözködünk és betartjuk 
Mennyei Atyánk parancsolatait, akkor nem veszünk fel rossz szokásokat 
és nem leszünk erkölcstelenekké. 

229 



Mikor Alma fia, Korianton házasságtörést követett el, apja, Alma azt kér-
dezte a fiától, nem tudta-e, hogy az milyen útálatot vált ki az Úrból. Alma, 
az apa azt mondta a fiának, hogy ez a tette az ártatlan vér ontásán és a 
Szentlélek megtagadásán kívül a legutálatosabb bűn volt (lásd Alma 
39,5). 
Jól meg kell értenünk, hogy az erkölcstelenség helytelen, és nagyon sú-
lyos bűn. Magunknak is tiszta életet kell élnünk és hasonló elveket kell 
tanítanunk a gyermekeinknek (lásd a 39. fejezetet az Evangélium tanítá-
sai című kézikönyvben). 

Tisztáknak kell lennünk, hogy erőnk legyen a papságban 
Senki sem szegheti meg az erkölcsösség törvényét anélkül, hogy békes-
sége megmaradjon. Először meg kell bánnia a bűnét. A Szentírások azt 
mondják, hogy a Szentlélek nem lakhat tisztálatalan testekben (lásd Hé-
lamán 4,24). Mikor nem rendelkezünk a Szentlélek inspirációjával, akkor 
lehetetlen helyesen használnunk a papságot, Mennyei Atyánk azt mond-
ta, hogy mindent tiszta úton kell tennünk ő előtte (lásd T&Sz 42,41). 
Mikor tiszták vagyunk, a Szentlélek segíteni fog és helyesen tudjuk hasz-
nálni a papságot és megáldjuk az emberek életét, A papság akkor nagy 
véderővé válik bennünk a bűn ellen. Erőnk lesz, hogy a bűnnek ellenáll-
junk. Theodore A. Tuttle elder, a Hetvenesek Első Kvórumának egy ko-
rábbi tagja elmondta, hogy a becstelen dolgok hogyan akadályozhatnak 
meg bennünket a papság helyes használatában. 

Meginterjúvolt egy felelőtlen fiatalembert, mielőtt az a missziójára ment 
volna. Megkérdezte a fiatalembert, hogy betartja-e az erkölcsösség tör-
vényét, de a válasza hazugság volt. Aztán elment a missziójára és meg-
próbálta az evangéliumot tanítani. Az evangélium tanítása volt a végső 
vizsgája, és azon elbukott. Rájött, hogy nem tud misszionáriusi munkát 
végezni az Úr Lelke nélkül. így a misszionáriusnak meg kellett bánni a 
bűnét, és be kellett vallani helytelen dolgait az őt meginterjúvolóknak, 
mielőtt ismét megkaphatta volna az Úr Lelkét. 
Kimball elnök azt mondta, a hogy fiúk és a lányok ne menjenek addig 
kettesben sehova, amíg a 16. életévüket be nem töltötték. És még abban 
az életkorban is alaposan meg kell ezt gondolni. Legjobb addig várni, 
amíg a fiú be nem fejezte a misszióját. 
Kimball elnök elmagyarázta, hogy az a fiatalok által elkövetett legyako-
ribb nemi bűn, amikor olyan helyeken érintik meg egymás testét, ahol 
soha nem lenne szabad. Azt mondja, hogy az ilyen dolgok paráznaság-
hoz, terhességmegszakításhoz és más undok bűnökhöz vezetnek. 
Hogyan segíthette volna Kimball elnök tanácsa a misszionáriust? 

Ha tisztán tartjuk magunkat az tetszik az Úrnak, és meg fog áldani minket. 
De néha hibákat követünk el. És ha ez megtörténik, akkor azt meg kell 
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28. Lecke 

mondanunk a püspöknek, vagy az egyházkerületi elnöknek, vagy a 
missziós elnöknek. Tanácsot fog adni és segít, hogy bűnbocsánatot 
nyerjünk. 
Mennyei Atyánk meg akar bocsátani nekünk, ha bevalljuk bűneinket. Ő 
ismeri gyengeségeinket és segít, hogy ellenálljunk a kísértésnek (lásd 
1 Kor 10,13). 
Gordon B. Hinckley, mialatt a Tízenkettő Tanácsának a tagjaként szol-
gált, azt mondta, hogy ha mindent megteszünk, hogy tiszta életet éljünk, 
akkor majd nem kell szégyenkeznünk, sajnálkoznunk, vagy zavarban len-
nünk amikor Isten elé kerülünk. 
Hogyan befolyásolja a mi erkölcsi példánk gyermekeink magatartását? Hogyan mutatha-
tunk nekik helyes példát? 

1. Segítsünk gyermekeinknek, hogy megértsék testük szentségének a 
célját. 

2. Tanítsuk meg nekik, hogy hogyan érintkezzenek az ellentétes nem tag-
jaival helyes módon. 

3. Tanítsuk meg nekik, hogy olyan ruhát viseljenek, amely testüket, az 
Egyház tanításainak megfelelően, helyesen befedi. 

4. Mi magunk is helyessen öltözzünk. 
5. Olvassunk lélekemelő könyveket, és olyan filmeket és televízióműsoro-

kat nézzünk, amelyek jó dolgokat tanítanak nekünk. 
6. Csak tiszta vicceket mondjunk vagy hallgassunk. 
7. Mutassunk szeretetet gyermekeink iránt. 

Befejezés 
Mennyei Atyánk azért adott nekünk parancsolatokat, hogy boldogok le-
gyünk. Amikor törvényeinek engedelmeskedünk, akkor áldásban része-
sülünk. Mikor nem engedelmeskedünk valamelyik törvénynek, akkor 
szenvedünk és boldogtalanok vagyunk. Mikor tiszták vagyunk, akkor bol-
dog a házasságunk és az otthonunk. Ha tiszták vagyunk^gondolataink-
ban és cselekedeteinkben, akkor nem lesz bánatunk. Érdemesek le-
szünk arra, hogy az Urat szolgáljuk. Lehetővé teszi számunkra, hogy a 
Templomba menjünk, és hogy úgy használjuk a papságot, ahogyan azt 
kell. A mások életére is áldást hozunk. A legfontosabb pedig az, hogy 
majd örökké együtt élhetünk Mennyei Atyánkkal és minden, ami az övé, a 
miénk is lesz. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Tegyünk meg mindent azért, hogy tiszták lehessünk. 
3. Beszéljünk a családunkkal a tisztaság fontosságáról és hogy hogyan 

lehetünk tiszták. 
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Egyéb szentírások 
Mt 5,27-28 (Még csak gondolatban sem szabad házasságtörést elkövetni.) 
1Tim 2,9-10 (A szerénység fontos.) 
2 Nefi 9,36.39 (A tisztaság jutalma; az erkölcstelenség büntetése.) 
Jákob 2,27-28 (Az Úr boldog, mikor tiszták vagyunk.) 
T&Sz 42,22-24.80-81 (Az erkölcstelenség büntetése.) 
T&Sz 88,86 (Mikor erkölcsösek vagyunk, akkor szabadok vagyunk.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Olvassuk el a 39. fejezetet Az Evangélium tanításai című kézikönyvben. 
2. Álljon rendelkezésre tábla és kréta vagy egy darab papír. 
3. Kérjük meg a hallgatóságot, hogy a lecke folyamán mondjanak történeteket vagy olvassa-

nak fel a szentírásokból. 
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Az örök 
házasság 

27. Lecke 

Ez a lecke segíteni fog, hogy megértsük az örökkévalóságra szóló há-
zasság jelentőségét és azt, hogy hogyan készüljünk fel rá. 

Bevezetés 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza azt tanítja, hogy az 
örökkévalóságra kell megházasodnunk, azért hogy visszatérhessünk 
Mennyei szüleinkhez, örökre velük élhessünk és hozzá hasonlókká vál-
hassunk. Joseph Fielding Smith, az Egyház egy korábbi elnöke azt 
mondta, hogy egy egyháztagnak a házasság egy örökre szóló szövet-
ség. Ez az egyedüli útja annak, hogy örökké Mennyei Atyánk jelenlétében 
élhessünk. Az örökkévaló házasság nélkül nem lehet örökkévaló fejlő-
dést elérni. 
Spencer W. Kimball, az Egyház egy korábbi elnöke azt mondta, hogy Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának csak azon igaz 
életű tagjai fognak mennyei szüleinkkel együtt élni és hozzájuk hasonlók-
ká válni, akik a Templomban kötöttek házasságot és akik a Templomban 
kötött fogadalmakat be is tartották. 
Az örökkévaló család a templomi házassággal kezdődik. 
Mit kell tennünk, hogy örökkévaló család legyen belőlünk? 
Mutassuk meg a 35-a képet, „Az örökkévaló családok a Templomban kezdődnek." 

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának tagjai számára 
a Templomok nagyon fontosak. A Templomokban olyan szertartásokat 
végeznek, amelyek lehetővé teszik a családoknak, hogy mennyei szüleik-
kel örökké együtt élhessenek. Nekünk, a papság birtokosainak és csa-
ládjaink vezetőinek az a kötelességünk, hogy vezessük családunkat, 
hogy visszatérhessünk a celesztiális birodalomba, ahol mennyei szüleink 
élnek. 
Csak akkor élhetünk együtt mennyei szüleinkkel, ha a Templomot láto-
gatjuk, Ahhoz, hogy a Templomba mehessünk tiszta életet kell élnünk, 
tiszteletben kell tartanunk a birtokunkban levő papságot, és be kell tarta-
nunk Mennyei Atyánk parancsolatait, 
Mikor egy férfit és egy nőt a Templomban házasságra egybekötnek, ak-
kor örökre egybekötik őket, vagyis ameddig betartják a Mennyei Atyánk-
kal kötött szövetséget. És miután gyermekeik lesznek, gyermekeik auto-
matikusan az örökkévaló család tagjai lesznek, 

233 



• • M 
-



27. Lecke 

Azoknak, akik csak a földi törvények szerint kötöttek házasságot, fel kell 
készülniük arra, hogy a Templomba mehessenek és ott az örökkévaló-
ságra egybekössék őket. Ha vannak gyermekeik, akkor fel kell készül-
niük, hogy a gyermekeket is magukkal vigyék és az örökkévalóságra őket 
is hozzájuk kössék. Amint csak lehet, meg kell ezt tennünk, mert ez na-
gyon fontos mind a magunk, mind a gyermekeink számára. Mindent meg 
kell tennünk, hogy a Templomban kössünk házasságot az örökkévaló-
ságra. 

Az első lépés az, hogy kitűzzük a célt, hogy elmenjünk a Templomba. 
Meg kell beszélnünk a feleségünkkel és a gyermekeinkkel, hogy mit kell 
tennünk ahhoz, hogy erre felkészüljünk és együtt ki kell tűznünk egy idő-
pontot és azt írjuk is le. Azután imádkoznunk kell Mennyei Atyánkhoz, 
hogy segítsen nekünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy el tudjunk 
menni abban az időpontban. 
A Templomban megígérjük Mennyei Atyánknak, hogy megtartjuk paran-
csolatait és mindenképpen engedelmeskedünk neki. Fontos, hogy mi-
előtt a Templomba megyünk, igaz életet éljünk. Ilymódon a Szentlélek 
inspirálni fog bennünket és így felkészültek leszünk a Templomban a 
szövetségeket megkötni és azokat megtartani. 
Hogyan készítsük fel magunkat, hogy a Templomba menjünk? (A válaszokat írjuk a 
táblára.) 

1. Imádkozzunk gyakran és őszintén. 
2. Mindig tanulmányozzuk a szentírásokat. 
3. Legyünk erkölcsösek. 
4. Legyünk alázatosak és bánjuk meg bűneinket. 
5. Tartsunk családi esteket és családunkkal együtt imádkozzunk. 
Amikor ezeket megtesszük, akkor jobban felkészülünk arra, hogy a 
Templomba menjünk és ott a Szentlélek segítségét elnyerjük. 
Kérjünk meg egy előre kijelölt hallgatót, hogy mondja el azt a történetet, amelyet Brenda 
Bloxham nőtestvér mondott el arról, hogy milyen boldog volt a családja, mikor arra 
készültek, hogy a Templomban az örökkévalóságra egybekössék őket. 

„Még csak kisgyerek voltam, de jól láttam, hogy milyen mérgesek voltak 
a szüleim egymásra, amikor veszekedtek. A sok sírástól gyakran álomba 
merültem, mert tudtam, hogy az apám és az anyám közötti viszony nem 
volt olyan, mint amilyennek lenni kellett volna. 
Láttam a barátaim otthonában levő különbséget, ahol a családok az 
evangéliumban egyesültek. Hála a püspöknek és a családlátogatóknak, 
mert a dolgok kezdtek nálunk is megváltozni. Az evangélium lassan az 
életünk részévé vált. Apa és anya egyre kevesebbet veszekedtek. Csalá-
dunk érezte a kötelességét, hogy úgy kell élnünk, ahogy azt nekünk taní-
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tották, különösen pedig most, mikor az volt a célunk, hogy a Templomba 
menjünk. Ha kemény szavak hangzottak el, akkor arra a szeretet és az 
őszinteség szava volt a válasz. Boldogok voltunk, amikor egymáson se-
gíthettünk. Apának és anyának nem kellett többet untalanul kérni ben-
nünket, hogy valamit megtegyünk. Gyorsan és csendben elvégeztük a 
munkánkat. Igy aztán most az állandó veszekedés helyett a szeretet ural-
kodott a családban. 
Mi okozta a változást? Sok minden. Amint a családdal együtt imádkoz-
tunk, és családi estet tartottunk, megismertük és megtanultuk szeretni 
egymást. Ilymódon erősödött az evangéliumba vetett bizonyságunk. Bi-
zonyságot nyertük a szentírások olvasásának jótékony hatásáról, az 
együttes családi imáról, az egyházi gyűlések látogatásáról, és a családi 
estek megtartásáról. Tudtuk, hogy a bűnbánat alaptörvénye hatásos. 
Tudtuk, hogy Isten él. Egy idő múltával, amikor már volt saját bizonysá-
gunk, elmentünk a Templomba és ott családunkat az örökkévalóságra 
egybekötötték. 
Amikor a Templom bejáratánál álltunk, a boldogságtól majdnem elsírtam 
magam. Egy pillanatig haboztam, de aztán bementem. Jött egy illető, 
hogy bevezessen minket az egybekötő szobába. Apa és anya ott álltak 
boldogan, templomi ruhájukba öltözve. Az oltár köré térdeltünk egymás 
kezét fogva. Családunk kisbabáját egy illető tartotta, hogy ő is része le-
gyen a családi körnek. Azután elhangzottak azok a szavak, amelyek 
egyesítették családunkat az örökkévalóságra. 
Tudom, hogy a szüleim szeretnek engem, mert lehetővé tették szmomra, 
hogy az örökkévalóságra hozzájuk köttessek." 
Gyakran előfordul, hogy pénzt kell spórolnunk, hogy a tőlünk távol levő 
Templomba elutazhassunk. Ez évekbe telhet. Sok család áldozta már fel 
minden vagyonát, hogy a Templomba mehessenek. Ha egy pillanatra el-
gondolkozunk azon, hogy milyen fontos számunkra a családunk, akkor 
minden áldozatra képesek leszünk, hogy egymáshoz köttessünk mind-
örökre. 
Spencer W. Kimball, az Egyház egy korábbi elnöke azt mondta, hogy 
lehet hogy jelenleg nincs Templom ott, ahol lakunk, de fel kell készül-
nünk, hogy a legközelebbi Templomba elutazhassunk. így az örökkévaló-
ságra házasodhatunk, és ha mindannyian betartjuk a parancsolatokat, 
akkor mi és a gyermekeink örökre együtt élhetünk. 
Vannak, akik halálukig nem tudnak eljutni a Templomba. De ezek az em-
berek is templomi házasságot köthetnek az örökkévalóságra az őket 
képviselő emberek segítségével. 

Engedelmeskedjünk a Templomban kötött szövetségeknek 
Mutassuk meg a 35-b képet „A családok, akik a Templomban kötnek házasságot az 
örökkévalóságra, olyan ígéretet kapnak, ha megtart ják a parancsolatokat, akkor mint egy 
család együtt maradnak." 
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28. Lecke 

Mikor a Templomban egymáshoz kötnek minket, akkor mint egy örökké-
való család kezdjük az életünket. Ahhoz, hogy családunkkal együttma-
radjunk, először is meg kell tartanunk a Templomban kötött összes szö-
vetséget. Ez úgy kezdődhet, hogy úgy bánunk egymással, mint akik azt 
akarják, hogy családjuk örökké együtt legyen. Úgy kell megpróbálni ott-
honunkban élni, mintha már a mennyekben élnénk. 
Az apáknak nem kell művelteknek vagy gazdagoknak lenniünk ahhoz, 
hogy papságukat megbecsüljék. Mikor betartjuk a parancsolatokat, a 
Szentlélek inspirálni fog bennünket, hogy helyesen használjuk a papsá-
got. Csak akkor leszünk együtt a családunkkal az örökkévalóságra, ha 
minden parancsolatot betartunk és megbecsüljük a papságot. 
Néhány dolog, amit mi, apák tehetünk; 
1. Gyűjtsük össze a családot és imádkozzunk együtt. 
2. Áldjuk meg az ételt az étkezéseknél. 
3. Vigyük el családunkat az egyházi gyűlésekre. 
4. Fizessük a tizedet és tegyünk felajánlásokat. 
5. Minden dolgunkban legyünk becsületesek. 
6. Térdeljünk le egyedül és imádkozzunk, kérve Mennyei Atyánkat, hogy 

segítsen nekünk feleségünket és gyermekeiket tanítani, és őket sze-
retni. 

7. Használjunk fel minden lehetőséget arra, hogy az evangéliumot tanít-
suk a családunknak, különösen a családi estek alkalmával. 

A nőtlen papságbirtokosok is segíthetik a családjukat, hogy boldogok le-
gyenek és a parancsolatok szerint éljenek. Mikor megértjük Mennyei 
Atyánk tervét a családokkal kapcsolatban, akkor megtudjuk, hogy csalá-
dunk tagjai a legfontosabb emberek az életünkben. Szeretnünk kell őket 
és kedvesnek kell lenni hozzájuk. 
Ha vannak az osztályban nőtlen papságbirtokosok, beszélgessünk el ve-
lük arról, hogy hogyan készülhetnek fel a Templomban kötendő házas-
ságra. Kérdezzük meg tőlük miért fontos számukra az örökkévaló házas-
ság. Bészélgessünk el velük arról, hogy mit tehetnek már most azért, 
hogy majd a családjuk boldog legyen. 

Befejezés 
Kérjünk meg egy előre kijelölt hallgatót, hogy mondja el az alábbi történetet. 

Egy mexikói fiatalember mondta el ezt a történetet a nagynénjéről és a 
nagybácsijáról. Azt a boldogságot mutatja be, amit akkor érez a család, 
mikor a Templomban az örökkévalóságra házasodik. 
„A nagynéném és a nagybátyám mindig veszekedtek. Nem volt egyetér-
tés az otthonukban. Főleg a gyermekeik szenvedtek attól, hogy a szülők 
minden nap veszekedtek. Egy nap a nagynéném és a gyerekek elköltöz-
tek a nagynéném szüleihez. 
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35. Lecke 

E távollét alatt a nagybátyám találkozott a misszionáriusokkal és megke-
resztelkedett. Most, hogy a nagybátyám megismerte az evangéliumot, 
belátta, hogy a család egy örökkévaló egység. így, megkérte a misszio-
náriusokat, hogy látogassák meg a feleségét és a gyermekeit. A fele-
sége és a gyermekei sokáig ellenálltak, hogy a misszionáriusokat 
fogadják. Azonban, végül is elfogadták az evangéliumot és megkeresz-
telkedtek. Azután a család ismét együtt élt, de a veszekedések úgy mint 
azelőtt, csak tovább folytatódtak. 

A család beszélt arról, hogy milyen fontos a templomi házasság, de az 
anyagi problémák és a veszekedések megakadályozták őket abban, 
hogy a Templomba menjenek. Egy nap aztán, sok áldozat árán el tudtak 
menni a Templomba, A nagybátyámat és a nagynénémet néhány gyer-
mekükkel együtt egymáshoz kötötték, és szinte fillér nélkül tértek vissza 
Mexikóba, úgy, hogy a nagybátyámnak még munkája sem volt. 
A problémák nem múltak el csak azért, mert a Templomban megháza-
sodtak, de a nagybátyám és a nagynéném elhatározták, hogy tovább ha-
ladnak pénz nélkül is, de boldogan. 
Lassanként eleget kerestek, hogy élelmet tudtak venni. Később a nagy-
bátyám talált egy állandó munkát. 
Észre lehetett venni a nagy változást az arcukon és az életükben. Boldo-
gabbak voltak, és a legnagyobb meglepetés az volt számomra, hogy 
soha többé nem hallottam őket veszekedni. Helyette a szeretet szavait 
hallottam. 
Nemrégen a nagybátyám azt mondta nekem, hogy 24 évi házasság és 
annyi szenvedés után végre boldogságra találtak. Azt mondta, hogy úgy 
éreznek, mint azok a tiszta fiatalok, akik most házasodtak össze először 
és örökkévaló nászútjukon vannak." 
Az életünk mind nagyszerűbb lesz, amint betartjuk az örökkévaló házas-
ság szövetségét. Nagyobb békét és nyugalmat érzünk, mert hisszük, 
hogy örökre együvé tartozunk. Ha nem az örökkévalóságra házasodunk, 
akkor nem válhatunk mennyei szüleinkhez hasonlókká, és nem tehetjük 
azt, amit ők tesznek. 

Javaslatok a hallgatóságnak 
1. Olvassuk el a leckét egyszer a hét folyamán. 
2. Ha nem a Templomban kötöttünk házasságot, akkor készüljünk arra, 

hogy majd a Templomban is összeházasodunk és családunk az örök-
kévalóságra egybeköttessék. 

35-b A családok, akik a Templomban kötnek házasságot az örökkévalóságra, olyan ígére-
tet kapnak, ha megtartják a parancsolatokat, akkor mint egy család együtt maradnak. 
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3. Ha pedig aTemplomban kötöttünk házasságot, akkor gondoljunk azokra 
a dolgokra, amelyeket meg kell tennünk, hogy a családunkkal örökre 
együtt maradhassunk. Válasszuk ki annak a módját, hogy hogyan javít-
hatnánk a családi életünkön, és még ezen a héten kezdjünk el ezen 
munkálkodni. 

Egyéb szentírások 
T&Sz 131,1-4 (Egybe kell köttetnünk családunkkal, hogy a Mennyei Szüle-
ink jelenlétében levő legmagasabb fokú dicsőséget elérhessük.) 
T&Sz 132,19, 55 (Az egybekötötteknek ígért áldások.) 

Javaslatok mások tanítására 

1. Olvassuk el a 36. fejezetet Az Evangélium tanításai című kézikönyvben. 
2. Kérjük meg a hallgatóságot, hogy a lecke folyamán mondjanak el történeteket vagy 

olvassanak fel a szentírásokból. 
3. Jelöljünk ki egy kvórumtagot, aki már volt a családjával a Templomban, hogy mondja el 

hogyan készült fel a templomlátogatásra és milyen élményei voltak. 
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