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Bevezetés 

Ez a könyv az evangélium tanításait tanulmányozó nőknek lesz a segítségére. 
A csoportban minden nőnek szüksége van egy példányra. A könyvet 
tanulmányozniuk kell a hét folyamán. Vasárnap hozzák el magukkal az órára, 
és vitassák meg a leckét. A szentírásokat is el kell hozniuk magukkal. 

Megjegyzés a tanár részére 
52 vasárnap van egy évben, de csak 35 lecke van ebben a kézikönyvben. 
Ennek az a célja, hogy több órát adjon néhány leckének a tökéletes 
megvitatására. így lesz idő különleges beszédekre, bizonyságtételekre, és 
bármi másra, amit fel akar használni a lecke megtanításához. 

A kézikönyv minden leckéjét tanítsa meg. Tanítsa legtöbbjüket sorrendben, 
de néhányat a megfelelő időszakban. Például a 25. leckét, a kert telepitésrő! 
és gondozásról, az ültetési időszak előtt tanítsa. Változtassa meg az 
otthonalakítási leckéket úgy, hogy azok a helyi nőtestvérek szükségleteihez 
és lehetőségeihez igazodjanak. 

Minden lecke végén van néhány javaslat a tanítás módjára. Ezek között Az 
evangélium tanításai című kézikönyvből vett ötletek is találhatók. Ha akarja, 
bízza meg csoportjának tagjait, hogy röviden foglalják össze Az evangélium 
tanításai kézikönyv bizonyos részeit. Ha ezt teszi, akkor adjon elég időt a 
felkészülésre. 

Minden lecke végén képek vannak. Használjuk őket a lecke tanításához. Az 
Egyház elnökeinek képei és rövid életrajzi leírásuk a könyv végén találhatók. 
Ezeket a képeket is használhatja a lecke tanításához. 

Vonjuk be a fiatalabb és az idősebb hölgyeket is a leckék megbeszélésébe. 
Éreztessük velük, hogy mindannyian fontosak a csoportban. 

Isten áldja meg önöket amint a könyvben megírt evangéliumi tanításokat 
tanulmányozza. 
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Az Úr Jézus 
Krisztusba vetett hit 

Ez a lecke segítségünkre lesz Jézus Krisztusba vetett hitünk 
megerősítésében. 

A Jézus Krisztusba vetett hit olyan, mint egy növény. Ha gondozzuk, akkor 
nő, de ha elhanyagoljuk, akkor elpusztul. Jézus Krisztusba vetett hitünk 
megerősödik, ha bízunk benne, tudjuk az igazságot róla, betartjuk 
parancsolatait, és legyőzzük az útunkba kerülő megpróbáltatásokat. 

A Jézus Krisztusba vetett hitünk növekedni fog, ha őrá bízzuk életünk 
vezetését 
A hit azt jelenti, hogy tökéletesen megbízunk azokban a dolgokban, amelyek 
igazak, de számunkra láthatatlanok (Alma 32,21). A Jézus Krisztusba vetett 
hit azt jelenti, hogy tökéletesen megbízunk Benne, a hatalmában és a 
tanításaiban. Annak ellenére, hogy még nem láttuk Őt, mégis igaz, hogy él 
(Az evangélium tanításai, 18. fejezet.) 

Ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor az Ő nevében imádkozunk, követjük a 
tanításait, és tőle várunk segítséget. 
Mi a Jézus Krisztusba vetett hit? 
Hogyan mutathatjuk ki azt, hogy hiszünk Jézus Krisztusban a mai napon? 

Nefi jó nélda az olyan emberre, aki hisz az Úrban. Az Úr megparancsolta neki 
és bátyjainak, hogy térjenek vissza Jeruzsálembe, és szerezzék meg őseik 
feljegyzéseit. Ezek a feljegyzésék egy nagyhatalmú, gonosz ember 
birtokában voltak. Nefi és bátyjai nagyon féltek tőle. Nefi bátyjai nem akartak 
visszamenni, mert biztosak voltak abban, hogy nem tudják megszerezni a 
feljegyzéseket ettől az embertől. 

Nefi azonban engedelmeskedett. Ő hitt az Úrban. Nem tudta hogyan fogják 
megszerezni a feljegyzéseket, de bízott az Úr segítségében. Nefi azt mondta, 
hogy ő menni fog és megteszi, amit az Úr megparancsolt, mert tudja, hogy 
az Ur nem ad olyan parancsolatot, amelynek végrehajtásához az utat el ne 
készítené számunkra (1 Nefi 3,7). 

így Nefi visszatért a bátyjaival Jeruzsálembe, ? hogy megszerezzék a 
feljegyzéseket. Sikertelen próbálkozások után az Úr végül is lehetővé tette 

1. Lecke 

1-a Misszionáriusok tanítják az evangéliumot az embereknek a világ minden részén. 
1-b Egy család együtt tanulmányozza a szentírásokat. 

1-c Nefi megfeddi lázadó bátyjait. 
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számukra, hogy megszerezzék a feljegyzéseket és így vissza tudták vinni 
azokat atyjuknak. 
Miért volt Nefi hajlandó engedelmeskedni az Úrnak? 

Sok embernek van nagy hite az Úrban, úgy mint Nefinek. Sachiko Hottának, 
az Egyház egy nő tagjának, aki Japán Nagoya nevű városában él, ilyen nagy 
hite van. Tőle származik a következő történetet. 

„Mielőtt összeházasodtunk a férjemmel, úgy határoztunk, hogy időnket, 
tehetségeinket, és mindenünket az Egyház szolgálatába állítjuk. Nem volt 
könnyű, de az Úrba vetett hitünk által sikerült. 

Miután összeházasodtunk, a gyülekezetiháztól egy messze eső környékre 
költöztünk. Általában másfél órát kellett utaznunk otthonunktól a 
gyülekezeti házig, de néha még két órát is. Ez nagyon megnehezítette 
számunkra, hogy bármilyen egyházi megbízatást elvállaljunk. Azonban nem 
ez volt az egyetlen problémánk. Házasságunk harmadik hónapjában a férjem 
nagyon megbetegedett, így nekem kellett dolgoznom, hogy el tudjuk 
magunkat tartani. Egyáltalán nem volt időnk arra, hogy az Egyházat 
szolgáljuk. 

Ezen sokat aggódtam. Tudtam, hogyha közelebb laknánk a gyülekezeti 
házhoz, akkor tudnánk szolgálni az Egyházat, és résztvehetnénk az 
összejöveteleken. Sajnos, a gyülekezeti házhoz közel fekvő lakások nagyon 
drágák voltak. Nem volt elég pénzünk arra, hogy vegyünk vagy béreljünk egy 
otthont azon a környéken. Én azonban ismertem az evangélium tanítását, ami 
szerint, ha hiszünk az Úrban, és a segítségét kérjük, akkor segít nekünk (lásd 
Lukács 18,1-5). Imádkoztam hozzá nappal és éjjel, hogy segitsen egy a 
gyülekezetiházhoz közel eső lakást találni, hogy tudjuk szolgálni az Egyházat 
és résztvehessünk az összejöveteleken. Nem tudtam, hogy az Úr miképp tud 
segíteni, hogy a gyülekezetiházhoz közel eső lakást találjunk, de hittel 
imádkoztam, bízva, hogy segíteni fog. 

Röviddel ezután a nagybátyám, aki szintén Nagoyában élt, és akinek a háza 
közel volt a gyülekezetiházhoz, úgy döntött, hogy elköltözik. Nekünk adta a 
házát. Tudtam, hogy választ kaptam az imámra. Nagyon boldogok voltunk, 
hogy közel lakhattunk a gyülekezeti házhoz, és szolgálhattuk az Egyházat. 
Ekkor már a férjem is hazatért a kórházból, és így együtt mehettünk az 
összejövetelekre. 

Röviddel azután, hogy Nagoyába költöztünk, az Egyház bejelentette, hogy 
egy új gyülekezetiházat fognak építeni a gyülekezetünk számára. A mi 
gyülekezetünk feladata volt, hogy összegyűjtsük a gyülekezetiház 
felépítéséhez szükséges pénzt. A gyülekezetünkben mindenki keményen 
dolgozott, hogy összegyűjtsük a pénzt. 
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1. Lecke 

Mielőtt az Egyház bejelentette az új gyülekezetiház építését, a férjem 
megnyitotta a saját sütödéjét. Majdnem minden megtakarított pénzünket 
befektettük a sütödébe. Én is dolgoztam, hogy keresetemmel segítsem a 
családot eltartani, de akkor már terhes voltam, és tudtam, hogy hamarosan 
abba kell hagynom a munkát. A sütöde jól működött, de bevételünk alig 
fedezte saját költségeinket, és nem volt elég ahhoz, hogy hozzájárulhassunk 
a gyülekezetiház építéséhez. Csak annyi pénzünk volt, amennyit azért tettünk 
félre, hogy elláthassuk a születendő kisbabánkat. 

Egy nap a gyülekezet elnöke eljött hozzánk, és közölte, hogy csak egy kevés 
hiányzik abból a pénzből, amit a mi gyülekezetünknek kellett összegyűjteni. 
Megkérdezte, hogy tudnánk-e segíteni. Csak annyi pénzünk volt, amennyit 
a kisbaba születésére tettünk félre, mégis odaadtuk mindet a 
gyülekezetelnöknek. Ezzel az összeggel a gyülekezetünk elérte a kitűzött célt. 

Nem aggódtunk azon, hogy honnan fogunk pénzt szerezni a kisbaba 
ellátására. Hittünk abban, hogy az Úr segíteni fog. 

Röviddel ezután az Egyház alkalmazta a férjemet a vallásoktatási program 
igazgatójaként Nagoyában. 

Semmit sem tudtunk erről a munkáról, amikor odaadtuk a pénzt a 
gyülekezetvezetőnek. A férjem elég fizetést kapott ahhoz, hogy fedezni tudtuk 
a kisbaba ellátásának költségeit. Isten azt mondja, hogy higgyünk Benne, és 
tegyünk meg mindent, amit tudunk, hogy segítsünk magunkon. Ha így 
cselekszünk, akkor segíteni fog. Tudom, hogy ez igaz." 
Hogyan áldotta meg az Úr Hotta nővért és a férjét, azért, mert hittek benne? 

Hotta nőtestvér más módon is elmagyarázta, hogy mit jelent hinni az Úrban. 
Azt mondta, hogy az Úrba vetett hit nem más, mint az, hogy mindent 
megteszünk, amrt csak tudunk, hogy magunkon segítsünk, és azután 
támaszkodunk az Úrra olyan dolgok eléréséért, amelyeket saját magunk nem 
tudunk elérni. 

Jézus Krisztusba vetett hitünk növekedni fog, ha tudjuk az igazságot 
róla 
Ahhoz, hogy hitünk növekedjen Jézus Krisztusban, valamit tudnunk kell róla. 
Nem hihetünk benne, ha semmit sem tudunk róla. Nem növekedhet Belé 
vetett hitünk, ha nem az igazságot tanuljuk róla. A Jézus Krisztusba vetett 
hitnek az igazságon kell alapulnia, nem pedig hamis tanokon. 
Miért fontos, hogy az igazságot tanuljuk Jézus Krisztusról? 

Kérjünk meg két nőtestvért, hogy mondják el, hogyan erősítette meg a Jézus Krisztusba vetett 
hitüket az, hogy megtudták róla az igazságot. 
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Sokféleképpen megtanulhatjuk az igazságot Jézus Krisztusról. Láthatjuk őt, 
tanulhatunk róla, betarthatjuk tanításait, és imádkozhatunk. 

Nagyon kevesen látták Jézust úgy, mint Joseph Smith próféta. Ezek az 
emberek biztosan tudják, hogy él. Legtöbben közülünk azonban nem látta őt. 
Nekünk úgy kell megismerni őt, hogy tanulmányozzuk a szentírásokat, 
betartjuk a tanításait, és imádkozunk. 

A szentírások azt tanítják, hogy ahhoz, hogy megtudjuk az igazságot 
Jézusról, hinnünk kell, hogy él, és segíteni fog, hogy még jobban 
megismerjük, ha erősen próbálkozunk (Zsidók 11,6). Hinnünk kell ezekben 
a fontos dolgokban ahhoz, hogy megtudjuk az igazságot Jézus Krisztusról. 
Ha erősen hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus él, és segíteni fog abban, 
hogy megtudjuk az igazságot, akkor mi is biztosan meg fogjuk tudni, hogy 
ő él, annak ellenére, hogy nem látjuk. 
Mi az a két dolog, amivel rendelkeznünk kell, hogy megtudhassuk az igazságot Jézus Krisztusról? 

Mutassuk meg az 1-a, 1-b képet. 

A szentírásokat tanulmányozva és Jézus Krisztus szolgáinak a szavait 
követve mi is megtudhatjuk az igazságot Jézus Krisztusról. Jézus azt 
mondta, hogy ha tanulni akarunk róla, akkor tanulmányozzuk a szentírásokat 
(János 5,39). 
Hogyan segít a szentírások tanulmányozása abban, hogy megtudjuk az igazságot Jézus 
Krisztusról? 

Az igazságot úgy is megtudhatiuk Jézus Krisztusról, hogy követjük vagy 
próbára tesszük tanításait. Alma próféta azt mondta, hogy ha meg akarjuk 
tudni, hogy valami igaz-e, akkor próbára kell tennünk azt. 

Alma ezt a próbát egy mag elültetéséhez hasonlította. Azt mondta, ha 
elültetjük a magot, gondozzuk, és az mégsem hajt ki, akkor tudni fogjuk, hogy 
a mag rossz. Ha elültetjük a magot, gondozzuk, és az kihajt, akkor tudni 
fogjuk, hogy a mag jó. Továbbra is gondozzuk, amíg egészen ki nem fejlődik, 
és akkor biztosan tudjuk, hogy a mag jó volt. 

Alma azt mondta, hogy ugyanezt kell tennünk, ha meg akarjuk tudni, hogy 
Krisztus tanításai igazak-e vagy sem. Úgy kell próbát tennünk, hogy 
tanulmányozzuk azokat, és azok szerint élünk. Ha sokáig tesszük próbára 
azokat, de semmi jó sem származik azokból, akkor tudni fogjuk, hogy a 
tanítások hamisak, és nem lesz hitünk sem a tanításokban, sem Jézus 
Krisztusban. Azonban ha hosszú gyakorlat után úgy látjuk, hogy jó származik 
azokból, akkor tudni fogjuk, hogy igazak, és hinni fogunk mind a 
tanításokban, mind Jézus Krisztusban. Ily módon megtudjuk az igazságot 
Jézus Krisztusról, és hinni kezdünk benne (lásd Alma 32,27-39). 
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1. Lecke 

Jézus azt mondta, hogy ha meg akarjuk tudni az igazságot tanításairól, akkor 
azok szerint kell élnünk (János 7,16-17). 
Hogyan segít Jézus tanításainak próbáratétele az igazság megismerésében? 

Az igazságot Jézus Krisztusról imádkozás segítségével is megtudhatjuk. 
Amikor imádkozunk, akkor Mennyei Atyánkkal beszélünk, köszönetet 
mondunk Neki, és segítségét kérjük. Ez egy fontos módja az igazság 
megismerésének Jézus Krisztusról. Jézus azt mondta, hogy ha meg akarjuk 
tudni az igazságot valamiről, akkor Mennyei Atyánkhoz kell imádkoznunk, és 
kérnünk kell, hogy mondja meg nekünk azt (Jakab 1,5). 

Moróni próféta azt mondta, hogy ha úgy imádkozunk, hogy erősen hiszünk 
Jézus Krisztusban, akkor Mennyei Atyánk ki fogja nyilatkoztatni az igazságot 
a Szentlélek ereje által (Moróni 10,4-5). Joseph Smith próféta is imádkozás 
segítségével tudta meg az igazságot. Meg akarta tudni, hogy melyik volt az 
igaz egyház, és imádkozott Mennyei Atyánkhoz, hogy mondja meg neki. 
Mivel erősen hitt az Úrban, amikor imádkozott, Mennyei Atyánk és Jézus 
megjelentek neki, és megmondták neki az igazságot. 

Mi is sokat megtudhatunk Jézusról imádkozás segítségével. Ha az Úrba 
vetett erős hittel imádkozunk, akkoj a Szentlélek eláraszt minket, és 
megtudhatjuk, hogy Jézus Isten Fia. Ő a világ Megváltója. Minden tanítása 
igaz. Nagyon szeret minket. Eljött a földre, és szenvedésével és halálával 
megfizetett a bűneinkért. Lehetővé tette számunkra, hogy feltámadhassunk, 
és visszatérhessünk Mennyei Atyánkhoz. Ő mindenről tudja az igazat, és 
mindenkinek megmutatja, aki azt őszintén keresi. Ő igazságosan itél. Ő él! 
Amikor a Szentlélektől tanitja nekünk ezeket a dolgokat, akkor tudjuk, hogy 
ezek igazak. A Jézus Krisztusba vetett hitünk megerősödik, mivel olyan 
biztosan tudjuk, hogy él, mintha láttuk volna. 
Hogyan segít az ima abban, hogy megtudjuk Jézus Krisztusról az igazságot? 

Kérjünk meg két nőtestvért, hogy mondják el, hogyan segített nekik a Szentlélek a Jézus 
Krisztusról való igazságot megismerni. 

A Jézus Krisztusba vetett hitünk megerősödik, ha betartjuk 
parancsolatait 
Az igazság megismerése egyedül nem elég ahhoz, hogy hitünk növekedjen 
Jézus Krisztusban. Parancsolatait is be kell tartanunk. 

Sokan látták, és hallották Jézust, mikor a földön járt. Azt is látták, hogy 
csodákat tett. Sokuknak azonban nem volt elég hitük benne, mert nem 
tartották be parancsolatait. A Jézus Krisztusba vetett hit nem növekszik csak 
látástól és hallástól. Akkor növekszik, ha követjük a tanításait. Be kell 
tartanunk a parancsolatait. Ha nem tartjuk be a parancsolatokat, akkor hitünk 
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gyengül, és előbb-utóbb elvesztjük. Néha nem tudjuk, hogyan fogjuk 
betartani a parancsolatokat, de ha megtesszük, akkor az Úr megáld 
bennünket, hogy jobban higgyünk benne. 
Mutassuk meg az 1-c képet. 

Nefi testvérei, Lémuel és Lámán tudták az igazságot Jézusról. Nefi és apjuk 
tanította őket. Eqy angyal jött el Lémuelhez és Lámánhoz, és elmondta nekik 
az igazságot. Ok azonban nem tartották be a parancsolatokat. Arról 
panaszkodtak, hogy a parancsolatok túl nehezek ahhoz, hogy betartsák 
azokat. Kritizálták apjukat és Nefit, aki a vezetőjük volt. Ez ahhoz vezetett, 
hogy Lémuel és Lámán elvesztették hitüket Jézus Krisztusban, és így nem 
részesültek áldásaiban. 

Nefi azonban betartotta az Úr minden parancsolatát. Mivel megtett mindent, 
amit az Úr parancsolt, hite megerősödött, és az Úr őt is megáldotta. Nem 
tudott semmit sem a hajóépítésről, mégis fel tudott építeni egy hajót. Az Ur 
nagy hatalmat adott neki ahhoz, hogy meggátolja testvérei gonosz terveit, és 
családját az ígéret földjére vezesse. Az Úr sok jövőbeli eseményt 
megmutatott neki, és a Szentlélek mindig vele volt. 

Ha mi is betartjuk a parancsolatokat úgy, mint Nefi, akkor a mi hitünk is úgy 
meg fog erősödni, mint az övé. Hitünk akkor is erősödni fog, ha böjtölünk, 
eljárunk az egyházi gyűlésekre, és követjük vezetőink utasításait. Ne 
panaszkodjunk miattuk vagy kritizáljuk őket. 
Miért gyengíti Jézus Krisztusba vetett hitünket a panaszkodás? 

Hitünk Jézus Krisztusban növekedni fog, ha legyőzzük az utunkba 
kerülő problémákat 
Mindannyiunknak szembe kell majd néznünk a nehézségekkel, melyek 
próbára fogják tenni Jézus Krisztusba vetett hitünket. Ha leküzdjük ezeket a 
nehézségeket, akkor hitünk meg fog erősödni. Jézusba vetett hitünk 
sokféleképpen lesz próbára téve. Mikor úgy gondoljuk, hogy az Úr nem veszi 
észre hogy hiszünk benne, és engedelmeskedünk Neki, akkor próbára van 
téve a hitünk. Mikor úgy gondoljuk, hogy nem ismeri problémáinkat vagy nem 
válaszol imáinkra, akkor próbára van téve a hitünk. Amikor ilyen gondolataink 
támadnak, akkor emlékeztessük magunkat arra, hogy ezek mind a Jézus 
Krisztusba vetett hitünket teszik próbára. Ha leküzdjük ezeket a 
parancsolatok betartása által, akkor áldottak leszünk, és hitünk még jobban 
meg fog erősödni. Moróni próféta azt mondta, hogy miután hitünk 
megpróbáltatott, áldásokban lesz részünk (Éter 12,6). Az Úr azt is mondta, 
hogy ki kell állnunk minden próbát, hogy elnyerhessük azokat az áldásokat, 
melyeket nekünk szán. 
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A próbák azért vannak, hogy megerősítsék hitünket, nem azért, hogy 
gyengítsék. Ha kiálljuk azokat, megerősödik a hitünk. 

Feladat 
Határozzuk el, hogy mit fogunk tenni azért, hogy Jézus Krisztusba vetett 
hitünket megerősítsük. írjuk le egy darab papírra, hogy ne felejtsük el. 
Hétközben olvassuk el Alma 32,17-43 és Moróni 7,33-39. 

További szentírások 
Máté 8,5-10 (Gyógyítás Jézus Krisztusba vetett hit által.) 
Máté 17,20 (Bármit megtehetünk, ha hiszünk Jézus Krisztusban.) 
Márk 9,23 (Bármit meg tudunk tenni, ha hiszünk Jézus Krisztusban.) 
Lukács 8,43-48 (Gyógyítás Jézus Krisztusba vetett hittel.) 
János 20,24-29 (Azok, akik nem látták Jézust, és mégis hisznek benne, 
áldottak lesznek.) 
Pál levele a Rómaiakhoz 10,13-17 (Ahhoz, hogy legyen hitünk Jézus 
Krisztusban, meg kell hallgatnunk tanításait.) 
Pál második levele a Korintusiakhoz 2 Korintusiak 5,6-7 (Azért vagyunk a 
földön, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit éltessen minket, s nem az, hogy 
látjuk Őt.) 
1 Nefi 3 (Nefi Jézus Krisztusba vetett hite.) 
1 Nefi 4 (Hatalom a Jézus Krisztusba vetett hit által.) 
Alma 32,17-43 (Alma előadása a hitről.) 
Éter 12,6 (Moróni elmagyarázza, hogy mi a hit.) 
Moróni 7,33-39 (A csodák a Jézus Krisztusba vetett hit által történnek.) 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Tanulmányozzuk Az evangélium tanításainak 18. fejezetét, „A Jézus Krisztusba vetett hit". 
2. Tanulmányozzuk Az evangélium tanításainak 11. fejezetét, „Krisztus élete". 
3. Emlékeztessük a csoport tagjait, hogy hozzák magukkal a szentírásokat az órára. 
4. Olvassuk el Alma 32,17-43. 
5. Olvassuk el 1 Nefi 3. és 4. fejezetét. 
6. Bízzuk meg a csoport tagjait azzal, hogy mondjanak el történeteket, és idézzenek 

szentírásokat az órán. 
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Bűnbánat 

Ez a lecke segít nekünk megérteni a bűnbánat elvét, és hogy hogyan 
használhatjuk azt. 

Mit jelent a bűnbánat? 
Azért jöttünk a földre, hogy felkészüljünk a Mennyei Atyánkkal való életre. 
Jézus Krisztus megmutatta, hogyan kell élnünk ahhoz, hogy méltóak legyünk 
a Mennyei Atyánkkal való életre. Követnünk kell azt az ösvényt, melyen Isten 
parancsolatai mutatják az irányt. Azonban ahogy haladunk az ösvényen, a 
Sátán megkísért minket, hogy térjünk le arról, és kövessük őt. Minden ember 
szabadon válaszhat, hogy az Ur ösvényén akar-e haladni, vagy Sátánt 
akarja-e követni (2 Nefi 2,16.27-29). 

Legtöbben néhányszor már engedtünk Sátán kísértéseinek, de amikor 
felismertük, hogy azt az utat választottuk, amely csak szenvedéshez és 
boldogtalansághoz vezet, akkor leküzdöttük hibáinkat, és visszatértünk arra 
a helyes útra, amelyet Jézus Krisztus mutatott meg nekünk. Amikor leküzdjük 
hibáinkat, és visszatérünk arra az útra, amely a Mennyei Atyánkkal való örök 
élethez vezet, akkor azt mondjuk, hogy megbántuk bűneinket. Jézus azt 
mondta, hogy bárki, aki megbánja bűneit, és betartja parancsolatait, méltó 
lesz arra, hogy vele élhessen (T&Sz 93,1-2). 

Jézus Krisztus tanításai és példája által megmutatta, hogy hogyan válhatunk 
Mennyei Atyánkhoz hasonlókká, és hogyan érdemelhetjük ki, hogy vele 
élhessünk. Jézus tanításai olyanok számunkra, mint a fény a sötétségben. 
Megmutatják az utat, melyen keresztül visszatérhetünk Mennyei Atyánkhoz, 
és hasonlókká válhatunk hozzá. Jézus azt mondta, hogy ő a világ fénye. Bárki, 
aki követi Őt, nem fog sötétben haladni, mert Ő fog neki világítani (János 
8,12) . 

Kérjük meg a nőtestvéreket, hogy mondjanak el egy esetet, mikor sötétben kellett utazniuk. 
Mondják el, hogy mit éreztek, amikor először pillantották meg a fényt. 

Ha Jézus tanításait követjük, boldogok leszünk. A Sátán soha nem fog minket 
boldogsághoz vezetni. Ő meg akarja akadályozni, hogy visszatérjünk 
Mennyei Atyánkhoz és hozzá hasonlókká váljunk. Ő uralkodni akar rajtunk. 
Ezért akarja, hogy bűnöket kövessünk el, és ne bánjuk meg azokat. Tudja, 
hogy ha bűnt követünk el, és nem bánjuk meg, akkor uralkodhat rajtunk. 
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1. Lecke 

Sátán nagyon ravasz módszerekkel próbálja megakadályozni, hogy 
megbánjuk bűneinket. Elhiteti velünk, hogy a rossz, amit tettünk, nem rossz, 
és jó okunk volt arra, hogy azt elkövessük (2 Nefi 28,21 -22). Tudja, hogy amíg 
így gondolkozunk, addig nem fogjuk megbánni bűneinket, és uralkodni fog 
rajtunk. 

Jézus tudja, hogy a Sátán ilyen dolgokat hitet el velünk. Ezért szólítanak fel 
minket szolgái és ő erőteljes hangon arra, hogy bánjuk meg bűneinket. 
Egyszer azt mondta, hogy aki bűnt követ el, az a bűn szolgájává válik (János 
8,34). Azt akarja, hogy tudjuk, hogy a bűn boldogtalansághoz vezet, és ha 
nem bánjuk meg, akkor a Sátán uralkodni fog rajtunk, és nem térhetünk 
vissza Mennyei Atyánkhoz. 

Mormon Könyvében egy Jákob nevű próféta kemény szavakkal szólította 
bűnbánatra népét. Jákob azt mondta népénék, hogy ébredjenek fel, és 
rázzák le a bűn láncait, amelyek megkötik őket. Tartsanak bűnbánatot, és 
készüljenek fel az ítéletnapra. Jákob azt mondta, hogy ha nem bánják meg 
bűneiket, akkor azokat az itélet napján mind felróják majd nekik. Emlékezni 
fognak minden egyes bűnre, és tudni fogják, hogy rosszul cselekedtek. Akkor 
majd meg akarják bánni a bűneiket, de már nem fogják tudni megbánni 
azokat. Könyörögni fognak kegyelemért, de túl késő lesz, mivel a Sátán fog 
uralkodni rajtuk. Jákob azt mondta, fontos volt, hogy ezeket a dolgokat 
nagyon világosan elmondja népének, hogy tudatában lehessenek annak, 
hogy milyen szenvedések várnak rájuk ha nem bánják meg bűneiket (2 Nefi 
9,45-48). 

Ha bűnt követtünk el, azonnal meg kell bánnunk azt. Minél tovább várunk, 
annál nehezebb lesz megbánni bűneinket. Ha halálunk napjáig várunk, akkor 
túl késő lesz. Akkor már nem tudjuk megbánni a bűneinket, és bocsánatot 
sem nyerhetünk. 
Olvassuk el Alma 34,32-35. 

Miért fontos, hogy most bánjuk meg bűneinket? 

Mindnyájan meg kell hogy bánjuk bűneinket 
Mindnyájan követünk el bűnt (Rómaiak 3,23), így mindnyájan meg kell, hogy 
bánjuk bűneinket. 

Meg kell bánnunk rossz cselekedeteinket, például a hazugságot, a 
pletykálást és az Úr nevének hiábavaló emlegetését. Azt is meg kell bánnunk, 
hogy nem csináltuk meg azt, amit kellett volna, például a tizedfizetést, 
imádkozást, a vasárnap megünneplését, az evangélium másokkal való 
megismertetését vagy egyházi feladataink ellátását. Azért kell megbánnunk 

2-a Krisztus imádkozik Gecsemáné kertjében. 
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bűneinket, hogy a Sátán ne uralkodhasson rajtunk. Ha nem bánjuk meg 
bűneinket, akkor uralkodni fog rajtunk. 
Mutassuk meg a 2-a képet. 

Azért is meg kell hogy bánjuk a bűneinket, hogy ne kelljen megszenvednünk 
azokért. Jézus azt mondta, hogy ő elszenvedte a büntetést és a halált minden 
bűnünkért. Ha megbánjuk bűneinket, akkor bocsánatot nyerünk. Ha nem 
bánjuk meg bűneinket, akkor meg kell szenvednünk értük, ahogy Krisztus 
szenvedett. A fájdalom, amit elszenvedett olyan nagy volt, hogy reszketett, 
és minden pórusából vér fakadt. Ha megbánjuk bűneinket, akkor nem kell 
elszenvednünk ezt a fájdalmat. Az azonnali bűnbánat minden, amit tennünk 
kell. 
Mutassuk meg a 2-b képet. 

Azért is meg kell bánnunk bűneinket, hogy boldogok lehessünk 
Alma próféta azt mondta, hogy a bűn nem vezet boldogsághoz. Sátán azt 
akarja velünk elhitetni, hogy a bűn boldogsághoz vezet. Azt akarja, hogy azt 
higgyük, hogy nincs bűn. Azok, akik bűnt követnek el, boldognak tűnnek, és 
talán el is hiszik, hogy boldogok, de valójában nem azok. A rövid öröm, amit 
a bűnben találnak, hamarosan elhagyja őket, és szomorúak lesznek. Ha 
továbbra is bűnt követnek el, akkor a következő életben is sokat fognak 
szenvedni. A bűn sohasem hoz igazi boldogságot. 

Egyszer egy fiatal ember a következőt mondta: „Emlékszem, milyen szomorú 
voltam, mivel nem tudtam, hogy a bűn nem hoz boldogságot. Miután 
befejeztem az iskolát, elköltöztem a szüleimtől, elkezdtem inni és 
kábítószerezni. Azt hittem, hogy boldog vagyok, de most már tudom, hogy 
valójában boldogtalan voltam. 

Azután, egy napon ezt mondtam magamban: »Mi lenne ha a szüleim látnának 
most? Mit gondolnának?« 

Akkor kezdtem el megbánni bűneimet. Azonban nem sikerült volna megbánni 
a bűneimet néhány jó barátom, a püspök és a Szentlélek segítsége nélkül. 
Az ő segítségükkel azonban sikerült ezt megtennem. Most már látom, hogy 
milyen boldogtalan voltam. Tanúsítom, hogy ha megbánjuk bűneinket, és 
igaz életet élünk, akkor boldogok leszünk. Azt is tudom, hogy az Úr segíteni 
fog nekünk, hogy megbánjuk bűneinket, ha minden tőlünk telhetőt 
megteszünk." 

Mikor megbánjuk bűneinket, akkor visszatérünk arra az útra, amely a 
celesztiális birodalomba vezet. Akkor nem kell megszenvednünk a 
bűneinkért. A Sátán nem fog uralkodni rajtunk, és boldogok leszünk. 
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1. Lecke 

Közelebb kerülünk Mennyei Atyánkhoz, és a Szentlélek mindig velünk lesz, 
hogy segítsen Hozzá hasonlóva válni, és visszajutni Hozzá. 
Olvassuk el Éter 12,24. 

Ha megbánjuk bűneinket, bocsánatot nyerünk 
Mikor felismerjük, hogy bűneink visszataszítóak Isten szemében, akkor 
elszomorodunk, és lelkiismeretfurdalásunk van (2 Korintusíak 7,10; Alma 
36,12-13). Hálásnak kell lennünk Jézus Krisztus szenvedéséért. Azért 
szenvedett, hogy megbánhassuk bűneinket (T&Sz 19,16-18). 

Mikor megbánjuk bűneinket, akkor Mennyei Atyánk megbocsátja azokat. 
Mennyei Atyánk azt mondta, hogy akik megbánják bűneiket, azok bocsánatot 
nyernek, és bűneik többé nem lesznek számontartva (T&Sz 58,42). Mikor 
megbánjuk bűneinket, akkor Mennyei Atyánk leveszi leikünkről azoknak a 
terhét. Békességet érzünk a szívünkben és elménkben, és újra tisztává 
válunk. Egy misszionárius elmesélt egy történetet, amely azt mutatja, hogy 
ha megbánjuk bűneinket, akkor teljesen megbocsáttathatnak bűneink. 

Egy fiatal nő a keresztelője előtt kételkedett abban, hogy Mennyei Atyja 
megbocsátja a múltbeli bűneit. Imádkozott Mennyei Atyjánkhoz, és kérte, 
hogy adjon neki egy jelt, melyből megtudhatja, hogy megbocsátott neki. 
Megkeresztelkedett, és a misszionárius, aki áldásával az egyház tagjává 
avatta, a következőket mondta: 

„Mikor egyháztaggá avattam és felszólitottam, hogy fogadja be a Szentlelket, 
akkor hirtelen úgy éreztem, mintha egy áramütés érte volna a testét. 
Haboztam egy pillanatig, azután befejeztem az imát. Utána kinyújtottam a 
kezem, hogy kezet fogjak vele, de ő nem mozdult. A szemei csukva voltak, 
és könnyek folytak le az arcán. Öt percig mozdulatlanul ült, azután kinyitotta 
a szemét, megrázta a fejét, és visszament a helyére. Később megkérdeztem, 
hogy mi történt, és azt mondta, hogy a leggyönyörűbb, legbékésebb érzés 
haladt át a testén. Ez egy olyan érzés volt, melyet még soha nem érzett. Ez 
az érzés tudatta vele, hogy a bűnei meg vannak bocsátva. 

Három nappal később újra láttam, és sokkal szebb volt, mint korábban. Ez 
egy bizonyság volt számomra, és a társam számára. Megmutatta, hogy a 
Szentlélek teljesen megváltoztathat egy embert, aki igazán megbánta 
bűneit." 

Ez a történet megmutatja, hogy mi történhet, ha megbánjuk bűneinket. 
Minket is eltölthet ugyanaz a tiszta érzés, amely tudatja velünk, hogy az Úr 
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2-b Krisztus megszenvedett a bűneinkért, azzal a feltétellel, hogy megbánjuk azokat. 
2-c A bűnbánat lépései az őszinte bűnbánatból fakadó szomorúságtól ahhoz a 

boldogsághoz vezetnek minket, melyet a parancsolatok betartása nyújt. 









1. Lecke 

megbocsátotta bűneinket. Nagy áldás, hogy megtudhatjuk, hogy Mennyei 
Atyánk megbocsátotta bűneinket, és többé nem fogja számontartani azokat. 
Mutassuk meg a 2-c képet. 

Ahhoz, hogy megbánhassuk bűneinket, meg kell tennünk bizonyos dolgokat. 
Ezekről a dolgokról Az evangélium tanításai c. kézikönyv 19. fejezetében 
olvashatunk. 

Mutassuk meg a táblázatot a bűnbánat hét lépéséről. 

Ezek a következők: 
1. Be kell ismernünk, hogy bűnt követtünk el. 
2. Őszintén sajnálnunk kell, amit elkövettünk. 
3. Abba kell hagynunk a bűnözést. 
4. El kell mondanunk az Egyház megfelelő vezetőjének, amit elkövettünk. 
5. Ki kell javítanunk az elkövetett hibákat. 
6. Meg kell bocsátanunk azoknak, akik vétkeztek ellenünk. 
7. Mennyei Atyánk minden parancsolatát be kell tartanunk. 
Ha követjük ezeket a lépéseket, akkor Mennyei Atyánk megbocsát, és 
bűneinket nem fogja számontartani többé. 
Beszéljük meg a bűnbánathoz vezető lépéséket! Mutassuk fel a táblázatot, amíg a lépésekről 
beszélgetünk. 

Feladat 
Az elkövetkezendő héten gondolkozzunk cselekedeteinken, gondolkozzunk 
azon, hogy mit kell megbánnunk, és bánjuk meg azokat a dolgokat. Olvassuk 
el Az evangélium tanításainak 19. fejezetét. Olvassuk el Móziás könyvének 
27. és Alma könyvének 36. fejezetét. 

További szentírások 
2 Korintusiak 7,8-11 (Az őszinte bűnbánat megbocsátáshoz vezet.) 
1 János 1,8-9 (Mindenki bűnös.) 
Enosz 1-8 (A bűnök a hit által megbocsáttatnak.) 
Móziás 26,29-31 (Bánjuk meg bűneinket, és bocsássunk meg egymásnak.) 
T&Sz 42,18-29 (Tartsuk be a parancsolatokat.) 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Tanulmányozzuk Az Evangélium tanításainak 12. fejezetét, „Az engesztelő áldozat". 
2. Tanulmányozzuk Az Evangélium tanításainak 19. fejezetét, „A bűnbánat". 
3. Készítsünk egy táblázatot a bűnbánat hét lépéséről. 
4. Bízzuk meg a csoport tagjait azzal, hogy mondjanak el történeteket, és idézzenek 

szentírásokat az órán. 
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2-d A búbánat által eljuthatunk az istennek tetsző szomorúságtól a parancsolatok 
betartásából fakadó boldogsághoz. 



Ennek a leckének az a célja, hogy arra ösztönözzön minket, hogy a 
keresztelőnkkor kötött szövetségek szerint éljünk. 

Bevezetés 
A keresztség lehetőve teszi, hogy egy új, bűntől mentes életet kezdjünk. Ezért 
is hívják újjászületésnek. Egy esélyt ad arra, hogy tiszta lappal mindent újra 
kezdhessünk. Jézus azt mondta, hogy hacsak egy ember újjá nem születik, 
nem léphet be Isten országába (János 3,3-5). 

Az Újszövetségben Pál apostol azt tanította, hogy új életet kell kezdenünk a 
keresztelésünk után. Azt mondta, hogy amikor a viz alá merülünk, akkor 
eltemetjük a bűneinket. Mikor kijövünk a vízből, olyan mintha egy új, tiszta 
személlyé változtunk volna, aki egy teljesen új életet kezd (Rómaiak 6,3-4). 
A keresztelő egyik legnagyobb áldása az, hogy megadja az újrakezdés 
lehetőségét, ahogy küzdünk azért, hogy visszatérhessünk Mennyei 
Atyánkhoz. 

Alma próféta is azt tanította, hogy keresztelőnk után újjászületünk. Azt 
mondta, hogy a keresztség nemcsak a szívünket kell, hogy megváltoztassa, 
hanem az életünket, és a kinézetünket is (Alma 5,14). 

Sokan érezték már az újjászületés tiszta érzését a keresztelés után. Egy 
nőtestvér azt mesélte, hogy a kereszteiése és egyháztaggá avatása után az 
egész testét átjárta egy olyan gyönyörű, tiszta érzés, melyet még sohasem 
érzett. Azok, akik ismerték a keresztelés előtt, és utána is látták, azt mondták, 
hogy még a megjelenése is megváltozott. Egy sokkal gyönyörűbb nővé 
változott (lásd 2. lecke). 

Emlékezzenek vissza egy pillanatra arra, hogy hogyan éreztek, mikor 
megkeresztelkedtek! Lehet, hogy akkor rögtön nem érezték a változást, de 
ha arra gondolnak, hogy mennyit változott az életük azóta, akkor érzékelni 
fogják, hogy valóban megváltozott az életük. 

(Kérjünk meg egy vagy két nőtestvért arra, hogy meséljék el, hogyan 
éreztek, amikor megkeresztelkedtek. Kérdezzük meg, hogy hogyan változott 
meg az életük a keresztelés óta. Vonjuk a fiatalabb nőtestvéreket is a 
beszélgetésbe.) 
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1. Lecke 

Mit kell tennünk ahhoz, hogy méltóak legyünk arra, hogy 
megkereszteljenek minket? 
Ahhoz, hogy méltóak legyünk a keresztelésre, hinnünk kell Jézus 
Krisztusban, és meg kell bánnunk bűneinket (Olvassuk el T&Sz 20,37). 
Ezenkívül a Szentírások a további szükséges tulajdonságokról beszélnek: 

1. Szerénynek kell lennünk 
2. Megtört szívűnek, és alázatos lelkűnek kell lennünk (Zsoltárok 51,17; 

Ézsaiás 57:15) 
3. Hajlandónak kell lennünk arra, hogy Krisztus nevét magunkra vesszük 
4. Hajlandónak kell lennünk arra, hogy Mennyei Atyánkat egész életünkben 

szolgáljuk 
Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus nevét magunkra vesszük? 

Jézus Krisztus nevének a magunkra vétele azt jelenti, hogy az Ő 
gyermekeinek hívnak minket, hogy az Ő tanításait követjük, és minden téren 
hozzá hasonlítunk (Móziás 5,7-8; 3 Nefi 27,27). 
Mutassuk meg a 3-a képet. 

Azok, akik nem hisznek Krisztusban keresztényeknek fognak hívni minket. 
Azonban Krisztus nevének viselése ennél többet jelent. A különböző 
keresztény egyházak mind másképp látják Krisztust. Amikor mi 
megkeresztelkedünk, akkor egy olyan szövetséget kötünk, amely minden 
más egyházétól különbözik. A szövetség két ember közötti ígéret. 
Megkeresztelkedésünkkor ígéreteket teszünk Krisztusnak, és Ő is ígéreteket 
tesz nekünk. 

Szövetséget kötünk Mennyei Atyánkkal, amikor megkeresztelkedünk 
Amikor megkeresztelkedünk szövetséget kötünk Mennyei Atyánkkal. 
Megígérjük, hogy: 
1. Az ő népének hivnak minket 
2. Belépünk az Egyházába 
3. Segíteni fogjuk gyermekeit 
4. Tanúi leszünk mindig mindenhol 
5. Egész életünkben szolgálni fogjuk Őt. 

Mennyei Atyánk megígéri, hogy ha ezeket megtesszük, akkor Ő: 
1. Megbocsátja bűneinket 
2. Megadja a Szentlelket, hogy irányítson minket egész életünkben 
3. Feltámaszt minket az első feltámadáskor 
4. Örök életet ad nekünk (lásd Móziás 18,7-17; Az evangélium tanításai c. 

kézikönyv 20. és 36. fejezete). 
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Ezeken a szövetségeken kívül Spencer W. Kimball próféta azt mondta, hogy 
a kereszteléskor azt is megfogadjuk Mennyei Atyánknak, hogy igaz életet 
fogunk élni, és elkerüljük a gonosz dolgokat. 
Mit ígér Mennyei Atyánk azoknak, akik megtartják a kereszteléskor tett fogadalmakat? 
(Megbocsátja bűneiket, feltámasztja őket az első feltámadáskor, örök életet ad nekik, és elküldi 
a Szentlelket, hogy mindig irányítsa, vezesse őket.) 

Hogyan segít a Szentlélek a kereszteléskor kötött fogadalmak megtartásában? 

Mutassuk meg a 3-b képet. 

A szövetségek, amelyeket az úrvacsoravételkor kötünk, ugyanazok, mint 
amelyeket a kereszteléskor kötöttünk. Az úrvacsoravételkor nem kötünk új 
szövetségeket, hanem csak megújítjuk azokat, melyeket keresztelőnkkor 
kötöttünk. 
Olvassuk el T&Sz 20,77. 

Egy nőtestvér, aki megtért az Egyházhoz, egyszer azt mondta: 

„Nem volt könnyű megváltoztatni az életemet a keresztelés után. Azonban, 
a keresztelési szövetségek megújítása minden héten az úrvacsoravételkor, 
nagyon sokat segített. 

Mikor úrvacsorát veszek, mindig a keresztelésemre gondolok. Arra, hogy 
teljesen a víz alá merültem, és újra kiemelkedtem. Számomra az alámerülés 
a bűneim halálát jelképezi, a kiemelkedés pedig egy új, bűntől mentes ember 
születését. Torábbá, úgy gondolom, hogy a keresztelő azt jelképezi, hogy 
Mennyei Atyánk hogyan akarja, hogy éljünk. Azt akarja, hogy győzzük le a 
bűnt, álljunk ellen a kísértésnek, és fejlődjünk minden nap, hogy 
visszatérhessünk hozzá. 

Amikor az úrvacsora során eszem a kenyérből, és iszom a vízből, akkor 
megújítom azt a szövetséget, hogy magamra veszem Jézus Krisztus nevét, 
és tanításai szerint élek. A Mennyei Atyámmal kötött szövetséget is 
megújítom, azt ígérem, hogy mindig támogatni fogom Egyházát, és követem 
a próféta és az összes vezetőnk utasításait. Megújítom azt a szövetséget is, 
hogy mindig emlékezni fogok Rá, különösen gyengeség és kísértések idején. 
Azt a szövetséget is megújítom, ami szerint mindig be fogom tartani 
parancsolatait, mivel tudom, hogy ha ezt leszem, akkor a Szentlélek mindig 
velem lesz." 

Szövetségeink megújítása nemcsak azt jelenti, hogy gondolunk azokra, 
hanem azt is, hogy meg is tesszük mindazt, amit a szövetség megkötésekor 
megfogadtunk. Ha csak gondolunk azokra, akkor nem kapjuk meg azokat az 
áldásokat, melyeket Mennyei Atyánk ígért nekünk. 
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Mindig meg kell próbálnunk olyan tisztának lenni, mint amilyenek 
keresztelésünk után voltunk 
A kereszteléskor mindnyájan tiszta és új egyénekké válunk. Nehéz tisztának 
maradnunk ebben a világban, ahol olyan sok a bűn és a kísértés. 

Azonban mindig tiszták maradhatunk, ha betartjuk azokat a fogadalmakat, 
amelyeket szövetségünk során ígértünk meg, és követjük a próféták és a 
Szentírások tanításait. A prófétáktól és a szentírásokból azt tanuljuk, hogy 
miután megkeresztelkedtünk a következőket kell tennünk (írjuk fel a táblára 
a következőket): 

1. Mindig imádkozzunk. 
2. Böjtöljünk, hogy Mennyei Atyánktól különleges segítséget kapjunk. 
3. Járjunk el az egyházi összejövetelekre! 
4. Mindig legyünk érdemesek arra, hogy úrvacsorát vegyünk. 
5. Segítsünk másokat. 
6. Kövessük a Szentlélek irányítását. 
7. Tartsuk be az összes parancsolatot. (Moróni 6,4-9) 

Kérjük meg a csoport tagjait, hogy nézzék végig a listát, és válasszák ki, hogy 
miben kell fejlődniük. 

A keresztelés csak a kezdet 
Néhányan úgy gondolják, hogy csak meg kell keresztelkedniük, és akkor örök 
életet fognak nyerni. Ez nem igaz. A keresztelés csak a kezdet az örök élethez 
vezető úton. Nefi próféta azt mondta, hogy a keresztelő önmagában nem elég 
ahhoz, hogy örök életet nyerjünk. A keresztelés után hűen kell élnünk azokhoz 
a szövetségekhez, melyeket kötöttünk, hinnünk kell Jézus Krisztusban, 
szeretnünk kell embertársainkat, Krisztus tanításai szerint kell élnünk, és ki 
kell tartanunk mindvégig. Nefi azt mondta, hogyha így cselekszünk, akkor 
örök életet nyerünk (2 Nefi 31,19-21). 

Joseph Fielding Smith próféta azt mondta, hogy az Egyház egyik legnagyobb 
felelőssége az, hogy megtanítsa az embereknek a keresztelés utáni 
teendőiket, amelyek szükségesek az evangélium áldásainak elnyeréséhez. 
Smith elnök azt mondta, hogy a keresztelés után minden parancsolatot be 
kell tartanunk, és hűnek kell maradnunk az igazsághoz. Továbbá oly módon 
kell élnünk, hogy hasonlóvá válhassunk Istenhez, és méltóak lehessünk arra, 
hogy Vele élhessünk majd a celesztiális birodalomban. 

Befejezés 
Mikor megkeresztelkedünk, tiszta, új emberként mindnyájan újjászületünk. 
Szövetséget kötünk Mennyei Atyánkkal, aki megígéri, hogy ha betartjuk 
parancsolatait, akkor a Szentlélek mindig velünk lesz és örök életet nyerünk. 
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Feladat 
Gondolkozzunk el azon, hogy mit tettünk azóta, mióta megkeresztelkedtünk. 
Már ma kezdjük el megbánni a bűneinket, amíg a rosszat teljesen elhagyjuk 
és csak jót teszünk. 

További szentírások 
Galaták 3,27-29 (Eggyé válni Krisztussal a keresztség által.) 
1 Péter 3,21 (Keresztség és feltámadás.) 
T&Sz 27,2 (Úrvacsoravétel.) 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Olvassuk el Az evangélium tanításainak 20. fejezetét, „A keresztség". 
2. írjuk fel a táblára vagy készítsünk posztereket azokról a dolgokról, amiket a keresztelés előtt 

és után kell tennünk ahhoz, hogy tiszták maradjunk (lásd Moróni 6,4-9). 
3. Bízzuk meg a csoport tagjait azzal, hogy mondjanak el történeteket és idézzenek 

szentírásokat az órán. 
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A Szentlélek 
ajándéka 

Ez a lecke segít megértenünk azokat az áldásokat, melyekben a Szentlélek 
ajándékának köszönhetően részesülünk. 

Mi a Szentlélek ajándéka? 
A Szentlélek ajándéka az a jogunk, hogy a Szentlélek mindig irányíthat minket. 
Mielőtt beléptünk az Egyházba, nem volt birtokunkban ez az ajándék. 

Mikor az evangéliumot tanították nekünk, mielőtt beléptünk az Egyházba, a 
Szentlélek tett bizonyságot arról, hogy az igazságot halljuk. Azonban, akkor 
még nem volt jogunk ahhoz, hogy a Szentlélek mindig velünk legyen. Ezt a 
jogot, a Szentlélek ajándékát, a keresztelésünk után kaptuk meg, mikor 
egyháztaggá avattak minket a Melkizedeki papság hatalma által. 

A Szentlélek ajándéka az egyik legnagyobb ajándék, amit kaphatunk 
A Szentlélek ajándéka az egyik legnagyobb ajándék, amit kaphatunk. 
Lorenzo Snow volt az Egyház prófétája 1898-ban. Ő azt mondta, hogy a 
Szentlélek jó barátunk, és hogy mindig velünk lehet, hogy segítsen nekünk, 
az az egyik legnagyobb áldásunk. 
Olvassuk el János 14,16-17.26. 

LeGrand Richards elder, egy apostol, aki 1983-ban halt meg, azt mondta, 
hogy ő bármi másnál szívesebben látná, ha a gyermekei és azok gyermekei 
rendelkeznének a Szentlélek ajándékával. Ugyanis ha követik a Szentlélek 
sugallatait, akkor visszakerülhetnek Mennyei Atyánk jelenlétébe. Joseph 
Fielding Smith, aki az Egyház prófétája volt 1970 és 1972 között, azt mondta, 
hogy az Istenség egyik tagjának az állandó jelenléte nagy áldás. 

Be kell tartanunk a parancsolatokat ahhoz, hogy a Szentlélek mindig 
velünk legyen 
(T&Sz 20,77.) 

Miután megkeresztelkedtünk, a Melkizedeki papság hatalmával rendelkező 
férfiak a kezüket a fejünkre tették és megadták a Szentlélek ajándékát, 
Felszólítottak, hogy: „Fogadd be a Szentlelket." Ez a parancs nem a 
Szentléleknek szól, hogy jöjjön hozzánk, hanem nekünk, hogy legyünk 
érdemesek a Szentlélek befogadására és állandó társaságára. 

Ahhoz, hogy érdemesek legyünk a Szentlélek állandó társaságára, minden 

4. Lecke 

29 





1. Lecke 

parancsolatot be kell tartanunk, meg kell tisztítanunk gondolatainkat és 
szavainkat, tisztelettudóan és szerényen kell öltözködnünk, jót kell 
cselekednünk, és a gonosz dolgokat már első megjelenésükkor el kell 
utasítanunk (lásd 1 Korinthusiak 3,16-17). 

Szeretnünk kell egymást, és nem szabad veszekednünk. Az Úr azt mondta, 
hogy a veszekedés Sátántól származik (3 Nefi 11,29). Mikor veszekszünk, 
akkor nincs bennünk szeretet egymás iránt. Mikor veszekszünk, akkor a 
Szentlélek elhagy minket. 

A Szentlélek egyszer elhagyta Joseph Smith prófétát. Mérges volt a 
feleségére. Később, mikor folytatni akarta a Mormon Könyvének fordítását, 
nem volt rá képes. Elment imádkozni, utána pedig a felesége bocsánatát 
kérte. Csak akkor tért vissza hozzá a Szentlélek. így, folytani tudta a Mormon 
Könyvének fordítását. 

Mikor a gyermekeink rosszat tesznek, ne legyünk mérgesek rájuk, hanem 
tanítsuk őket a helyes viselkedésre nagy szeretettel. így a Szentlélek segíteni 
fog, hogy úgy taníthassuk gyermekeinket, hogy ők mindig emlékezzenek 
arra, hogy a jót tegyék (T&Sz 121 A3). 

Joseph Fielding Smith próféta azt mondta, hogy a Szentlélek nem lesz 
azokkal, akik nem engedelmeskednek Mennyei Atyánknak. 
Melyek azok a dolgok, amelyek megakadályozhatják, hogy a Szentlélek mindig velünk legyen? 
Mit tehetünk azért, hogy mindig velünk legyen a Szentlélek? írjuk fel a válaszokat két különböző 
oszlopban a táblára. 

Mennyei Atyánk azért adta nekünk a Szentlelket, hogy segítségünkre 
legyen. 
Mutassuk meg a 4-d képet. 

Mennyei Atyánk azért adta nekünk a Szentlelket, hogy segítségünkre legyen. 
A Szentlélek sokféleképpen segíthet nekünk (Lásd T&Sz 8,12 és T&Sz 6,15). 
(írjuk fel a táblára:) 

A SZENTLÉLEK ELVEZETHET MINKET AZ IGAZSÁGHOZ 
(Kérjünk meg valakit a csoportban, hogy olvassa fel ezt a történetet.) 

Egy asszony, aki többet akart tudni az Egyházról, elolvasta Joseph F. Smith 
egyik könyvét, aki Lorenzo Snow után volt próféta 1900-ban. A könyv az 
evangélium néhány tanításáról szól. Miután elolvasta a könyvet, még többet 
akart tudni az Egyházról, és elhatározta, hogy elmegy a Mormon egyház egy 
istentiszteletére. A következőket mondta: 

„Mikor megérkeztem a Mormon gyülekezetiházba, egy kicsit féltem. Egy 
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pillanatig haboztam az ajtónál, de amikor láttam, hogy milyen boldogok és 
barátságosak az emberek, megnyugodtam és részt vettem a vasárnapi 
iskolán. 
Mikor eljött az idő arra, hogy mindenki a saját osztályába menjen, akkor 
engem meghívtak egy olyan órára, amelyet kifejezetten a nemtagok részére 
tartottak. 

Az aznapi lecke az Egyház szervezetéről szólt. Amikor a püspök hivatását 
említették, a tanár azt mondta, hogy a püspök szerepe hasonló a rabbiéhoz 
a zsidó vallásban (Zsidó vallású voltam, és a tanár tudta ezt. Azért akarta 
összehasonlítani a püspök és a rabbi hivatását, hogy jobban megérthessem 
a püspök szerepét). 

Az óra után megmutatta nekem a gyülekezetiház többi részét is. Amíg 
nézelődtünk egyszer így szóltam hozzá: »Reméiem, nem haragszik, hogy ezt 
mondom, de a püspök az önök Egyházában nem olyan, mint a rabbi. A rabbi 
egy tanár, de az önök püspökének hatalma Istentől való.« 

Nagyon meglepődtem, mikor ezt mondtam. Nem tudom, hogy miért 
mondtam, különösen azért, mert ez volt az első alkalom, hogy Mormon 
istentiszteleten vettem részt. Az igaz, hogy elolvastam Joseph F. Smith 
könyvét, de nem emlékeztem mindenre, és nem is értettem mindent, amit 
olvastam. Később megértettem, hogy a Szentlélek vezetett az igaz 
egyházhoz, segített megértenem az evangéliumot, és sugallta azt, hogy 
mondjam, amit mondtam." 
(írjuk fel a táblára:) 

A SZENTLÉLEK SEGÍTHET, HOGY CSALÁDUNK BOLDOG LEGYEN 
A Szentlélek segíthet, hogy boldogok legyünk családunkban. Arra ösztönöz 
minket, hogy szeressük egymást, legyünk szerények és türelmesek 
egymással, és bocsássuk meg egymás hibáit. Mikor családunk tagjaira 
jellemzőek ezek a tulajdonságok, akkor az egész család boldog, 
(írjuk fel a táblára:) 

A SZENTLÉLEK MEGVIGASZTAL MINKET 
Sokan tanúsították, hogy a Szentlélek megvigasztalta őket nehézségek és 
szomorúságok közepette. Franklin D. Richards elder, a Hetvenesek Első 
Kvórumának egyik tagja azt mondta, hogy egyszer meglátogatott két 
özvegyet, akiknek férje egy repülő szerencsétlenségben halt meg. Ez a két 
nőtestvér nem sokat panaszkodott. Nagyon bátrak voltak. Mindketten 
érezték a Szentlélek vigaszát. Tudták, hogy ha betartják a parancsolatokat, 
és továbbra is lelkesen dolgoznak az Egyházban, akkor minden rendben lesz 
velük és a gyermekeikkel. 
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1. Lecke 

Heber J. Grant, aki 1918 és 1945 között volt próféta, elmesélte hogy hogyan 
vigasztalta meg a Szentlélek egy alkalommal egyik gyermekét. Grant elnök 
ezt mondta: 
(Kérjünk meg valakit, hogy olvassa fel a történetet!) 

„Egy órával a feleségem halála előtt behívtam a gyerekeket a szobába, és 
megmondtam nekik, hogy az anyjuk halálán van, és hogy búcsúzzanak el 
tőle. A tízenkétéves kislányom így szólt hozzám: »Apu, nem akarom, hogy 
anyu meghaljon: Láttam már korábban, hogy megáldottad őt, és utána 
meggyógyult. Azt akarom, hogy áldd meg anyut, hogy felépüljön.« 

Mondtam a kislányomnak, hogy egyszer mindnyájunknak meg kell halnia, és 
anyu ideje most jött el. Ezután a gyerekek kimentek a szobából. 

Letérdeltem a feleségem ágyánál, aki ekkor már nagyon gyenge volt, és az 
Úr segítségéért imádkoztam. Megköszöntem sok áldását, különösen azt, 
hogy a feleségem örökre hozzám tartozik. Azt is mondtam, hogy szeretném, 
ha a feleségem halála nem gyengítené a gyermekeim hitét. Szívből kértem 
az Urat, hogy tudassa a kislányommal, hogy az anyja halála az ő akarata volt. 

Egy órán belül meghalt a feleségem. Visszahívtam a gyerekeket a szobába. 
Öt és féléves kisfiam ekkor keservesen sírt. A kislányom, aki korábban nem 
akarta, hogy anyja meghaljon, karjaiba vette a fiút, és így szólt: »Heber, ne 
sirj; mióta elhagytuk ezt a szobát egy hang a mennyekből azt mondta nekem, 
»Az Úr akarata az, hogy édesanyád meghaljon.«" 
(írjuk fel a táblára:) 

A SZENTLÉLEK MEGMONDHATJA NEKÜNK, HOGY AMIT HALLUNK, AZ 
IGAZ-E VAGY SEM 
Brigham Young mondta, hogy a Szentlélek tudtunkra adhatja, hogy egy 
szónok igazat beszél-e vagy sem. Azt mondta, hogy ezért szükséges, hogy 
állandóan érdemesek legyünk a Szentlélek társaságára. 
(írjuk fel a táblára:) 

A SZENTLÉLEK FIGYELMEZTETHET MINKET 
A Szentlélek figyelmeztethet minket a veszélyre. Franklin D. Richards elder 
beszélt egy emberről, aki egyik éjjel felébredt egy hangra, amely azt mondta 
neki, hogy menjen ki a konyhába. Felkelt, és látta, hogy tűz van a konyhában. 
Gyorsan felkeltette a családját, kimenekítette őket a házból, felhívta a 
tűzoltókat, és megpróbálta eloltani a tűzet. A férfi minden kétséget kizáróan 
tudta, hogy a Szentlélek figyelmeztette a veszélyre, és mivel 
engedelmeskedett a hangjának, a családja megmenekült a tűztől. 
Figyelmeztette már önöket valamilyen veszélyre a Szentlélek? 
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A SZENTLÉLEK MEGMONDHATJA, HOGY Ml A HELYES, AMIT TENNÜNK 
KELL 
Néha mikor fontos döntéseket kell hoznunk, nem tudjuk, mit tegyünk. A 
Szentlélek megmutathatja, hogy mi a helyes. A szentírások azt mondják, hogy 
a Szentlélek megérteti, és érezteti velünk, hogy mit helyes tennünk, 
(írjuk fel a táblára:) 

A SZENTLÉLEK IHLETET ADHAT NEKÜNK 
Franklin D. Richards elder mondta, hogy a Szentlélek ihletet adhat egyházi 
feladataink ellátásában. Richards elder elmondta, hogy a Szentlélek ihletet 
adott neki, mikor tanácsot adott egyháztagoknak, mikor más férfiakat 
felruházott a papság hatalmával, mikor felavatott embereket egyázi 
hivatalukba, mikor megáldotta a betegeket, mikor bizonyságot tett 
olyanoknak, akik nem tagjai az Egyháznak, és sok más alkalommal. 

A Szentlélek segíthet megtudnunk, hogy az evangélium igaz, hogy Mennyei 
Atyánk él, és hogy Jézus Krisztus Isten fia. A Szentlélek a jövendőbeli 
dolgokról is beszélhet, és emlékeztethet arra, amit Jézus Krisztus tanított 
(János 16,13). 

Befejezés 
A Szentlélek ajándéka nagy áldás. Csak azok rendelkezhetnek azzal, akiket 
megkereszteltek, és egyháztaggá avattak. Szükségünk van a Szentlélek 
segítségére ahhoz, hogy mindent megtegyünk, amit Mennyei Atyánk mond, 
hogy tegyünk. A Szentlélek mindenben segíteni fog, ha betartjuk a 
parancsolatokat, és érdemesek vagyunk arra, hogy mindig velünk legyen. 

Feladat 
Próbáljunk meg úgy élni, hogy érdemesek legyünk arra, hogy a Szentlélek 
mindig velünk legyen. Tegyük fel magunknak a következő kérdéseket: 
1. Minden parancsolatot betartok? 
2. Minden nap imádkozom? 
3. Szeretem a Megváltót? Hogyan mutatom ki a szeretetemet? 
4. Tiszták a gondolataim és a cselekedeteim? 
5. Megköszönöm az Úr áldásait? 
6. Megköszönöm az Úrnak a Szentlélek ajándékát? 

További Szentírások 
Apostolok cselekedetei 5,32 (A Szentlélek egy tanú.) 
1 Nefi 10,17 (Láss, hallj és tudj a Szentlélek ereje által.) 
2 Nefi 31,13 (Az angyalok nyelvén való szólás.) 
T&Sz 107,56 (Jövendőlés a Szentlélek által.) 
Mózes 6,61 (A Vigasztaló.) 
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A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Olvassuk el Az Evangélium tanításainak 21. fejezetet, „A Szentlélek ajándéka". 
2. Emlékeztessük a csoport tagjait, hogy hozzák el az órára a szentírásokat. 
3. Szerezzünk egy táblát és krétát (vagy készítsünk posztereket a javasolt listákról). 
4. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy mondjanak el történeteket és idézzenek szentírásokat az 

órán. 
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Bizonyság 5. Lecke 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen bizonyságot nyernünk az 
evangéliumról, és segítsen megerősíteni azt. 

Mi a bizonyság? 
Bizonyság az evangéliumról nem más, mint a Szentlélek tanúságtétele 
valakinek arról, hogy az evangélium igaz, hogy Jézus Krisztus Mennyei 
Atyánk Fia, hogy Joseph Smith Isten prófétája, és hogy Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Mennyei Atyánk egyetlen igaz egyháza 
a földön (T&Sz 46,13 és T&Sz 1,30). 
Mikor Joseph F. Smith, aki 1900 és 1918 között volt próféta, egyszer 
bizonyságot tett, így szólt: 
„Kedves testvéreim, én tanúsítom nektek, hogy Mennyei Atyánk megmutatta 
nekem, hogy Jézus a Krisztus, aki a mi Mennyei Atyánk Fia, és Ő él. Ő a világ 
Megváltója. Joseph Smith Mennyei Atyánk prófétája. Tudom, hogy ez igaz. 
Tudom, hogy ez az Egyház Mennyei Atyánk igaz királysága, és az ő irányítása 
alatt áll. Ő fogja irányítani a világ végéig." 

Ez Mennyei Atyánk egyik prófétájának a bizonyságtétele. Bizonysága 
nemcsak a prófétáknak lehet, hanem mindannyiunknak. A Szentlélek 
mindannyiunknak bizonyságot tehet, hogy Jézus a Krisztus, Joseph Smith 
Isten prófétája, az Egyház mai prófétája is Isten prófétája és hogy az 
evangélium, Mormon könyve, a Tizedfizetés törvénye, a Bölcsesség Szava 
és az evangélium minden tanítása igaz. 
Kérjük meg a nőtestvéreket, hogy nevezzenek meg néhányat az evangélium tanításai közül, 
amelyről bizonyságot nyertek, még mielőtt beléptek az Egyházba. 

Mindnyájunknak bizonyságot kell nyerni az evangéliumról 
Mindenkinek el kell nyerni a saját bizonyságát arról, hogy az evangélium igaz. 
Heber C. Kimball, aki 1835 és 1868 között volt apostol, azt mondta, hogy 
mindenkinek szüksége van a saját bizonyságára arról hogy az Egyház igaz. 
Azt mondta, hogy el fog jönni az az idő, mikor nem tudunk a mások 
bizonyságára támaszkodni abban, hogy legyőzzük a ránk háruló 
nehézségeket. Mindnyájunknak meg kell érteni az evangéliumot és 
bizonyságot kell nyerni az evangélium igazságáról ahhoz, hogy 
megküzdhessünk a problémákkal. 
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1. Lecke 

Miért kell hogy saját bizonyságunk legyen? 

Hogyan szerezhetünk bizonyságot? 
A bizonyság a Szentlélek ereje által hatol a tudatunkba. Moróni próféta azt 
mondta, hogy Mennyei Atyánk a Szentlélek ereje által mindenről megmondja 
nekünk az igazságot. (Moróni 10,4-5). 
Olvassuk el T&Sz 8,2-3. 

Magyarázzuk el, hogyan tesz nekünk tanúságot a Szentlélek. Utaljunk Az evangélium tanitásai c. 
kézikönyv 7. fejezetére. 

Ha a Szentlélek ereje által bizonyságot nyerünk, akkor azt többé nem 
felejthetjük el. Heinrich Stilger testvér, Frankfurtban, Németországban tudja 
ezt. A misszionáriusok tanították neki az evangéliumot, és úgy döntött, hogy 
megkeresztelkedik. Azonban, ahogy közeledett a keresztelés napja, egyre 
inkább elbizonytalanodott. Nem volt biztos abban, hogy képes lesz arra, hogy 
leszokjon a dohányzásról, és ne igyon több alkoholt. Heinrich nem volt biztos 
abban, hogy a Bölcsesség Szava igaz. A misszionáriusok arra kérték, hogy 
imádkozzon a Mennyei Atyához azért, hogy megtudhassa, hogy igaz-e a 
Bölcsesség Szava. Heinrich imádkozott, ahogy tanácsolták, és később így 
mondta el, hogy mi történt: 

„Miután imádkoztam, egy nagyon fényes személyt láttam, és egy hang azt 
mondta nekem, hogy a Bölcsesség Szava Mennyei Atyánk egyik 
parancsolata és igaz." 
Nem mindenki nyer bizonyságát oly módon, ahogy az Heinrich Stilgernek 
megadatott. David 0 . McKay, aki 1951 és 1970 között volt az Egyház elnöke, 
nem ily módon nyert bizonyságot az evangélium igazságáról. McKay elnök 
ezt mondta: 
„Kisfiú koromban sokat hallottam, ahogy mások bizonyságot tettek az 
evangélium igazságáról, a papság hatalmáról és arról, hogy az Egyház igaz. 
Azt is mondták, hogy mi is nyerhetünk bizonyságot az evangélium 
igazságáról, ha imádkozunk. Azonban fiatal koromban én úgy gondoltam, 
hogy valaki csak akkor nyerhet bizonyságot, ha egy hang vagy egy angyal 
mondja meg neki, hogy az evangélium igaz. Olvastam Joseph Smith első 
látomásáról, arról, hogy Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus megjelent neki, és 
tudtam, hogy ez igaz. Hallottam a misszionáriusoktól, hogy nekik mennyei 
hangok tanúsították, hogy az evangélium igaz, és azt hittem, nekem is ilyen 
hangokat kell hallanom ahhoz, hogy bizonyságot nyerjek. 

így egy nap, mikor kilovagoltam a hegyekbe, úgy gondoltam, hogy ott lenne 
a legjobb hely imádkozásra, arra, hogy bizonyságot nyerjek. Megálltam, 
leszálltam a lóról, kerestem egy elhagyatott helyet, letérdeltem, és tiszta 
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szíwel imádkoztam Mennyei Atyámhoz, hogy adjon bizonyságot az 
evangélium igazságáról. Ahogy imádkoztam, azt vártam, hogy egy hangot 
fogok hallani vagy egy angyal fogja elmondani az igazságot. 

Ez azonban nem történt meg. Felálltam, és felszálltam a lóra, és 
hazamentem. Semmi sem történt. Nem hallottam hangokat, és nem láttam 
angyalokat. 

Később nyertem el bizonyságomat engedelmesség által. Betartottam 
Mennyei Atyánk parancsolatait és Jézus Ígéretének megfelelően bizonyságot 
nyertem arról, amit Jézus mondott, hogy ha bárki végrehajtja, amit ő 
parancsolt nekünk, akkor tudni fogja, hogy az evangélium igaz vagy nem." 
(János 7:17.) 

Marion G. Romney, aki 1951-1987 között apostolként szolgált, azt mondta, 
hogy néha egy személy lassan nyer bizonyságot. Romney apostol elmondta, 
hogy ő lassan, hosszú idő alatt nyerte el bizonyságát. Azt mondta, hogy 
mindegy, hogy lasssan vagy gyorsan nyer-e valaki bizonyságot, de ha már 
elnyeri azt, akkor teljesen megváltoztatja őt. Mindenki megváltozik, miután 
bizonyságot nyer arról, hogy az evangélium igaz. 

Mit tehetünk, hogy bizonyságot nyerjünk az evangélium igazságáról? 
Moróni próféta elmagyarázta, hogyan lehet bizonyságot nyerni a Mormon 
Könyve igazságáról. Ha követjük tanításait, akkor az evangélium igazságáról 
is bizonyságot nyerhetünk. Moróni azt mondta, hogy ha meg akarjuk tudni, 
hogy a Mormon Könyve igaz-e, akkor először olvassuk el, utána pedig 
imádkozzunk őszinte hittel Mennyei Atyánkhoz, és kérjük, hogy mondja meg 
nekünk, hogy a Mormon Könyve igaz-e. Ha igazán meg akarjuk tudni, és 
őszinte hittel imádkozunk, akkor Mennyei Atyánk a Szentlélek ereje által ki 
fogja nyilvánítani az igazságot. Moróni azt mondta, hogy a Szentlélek ereje 
által mindenről megtudhatjuk az igazságot. (Moróni 10,4-5). 

Ugyanilyen módon tudhatjuk meg, hogy az evangélium tanításai igazak. 
Mutassuk meg, amire felírtuk azt az öt dolgot, amit tennünk kell ahhoz, hogy bizonyságot nyerjünk 
az evangélium igazságáról. 

1. Igazán akarjuk tudni az igazságot. 
2. Tanulmányozzuk az evangélium tanításait. 
3. Az evangélium tanításai szerint éljünk. 
4. Imádkozzunk. 
5. Böjtöljünk. 

IGAZÁN AKARJUK TUDNI AZ IGAZSÁGOT 
A legelső feltétel ahhoz, hogy bizonyságot nyerjünk az, hogy igazán akarjuk 
tudni az igazságot (Alma 32,26-27). Ez nagyon nagyon fontos. Havalaki nem 
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1. Lecke 

akarja tudni igazán az igazságot, akkor felesleges próbálkoznia, mert nem 
fog bizonyságot nyerni az evangéliumról. 
Hogyan segítette Joseph Smith-t az a vágy, hogy igazán meg akarta tudni az igazságot, azon 
bizonyságának elnyerésében, hogy Mennyei Atyánk és Jézus él? 

TANULMÁNYOZZUK AZ EVANGÉLIUM TANÍTÁSAIT 
A második feltétel ahhoz, hogy bizonyságot nyerjünk az, hogy 
tanulmányozzuk az evangélium tanításait. Nem nyerhetünk bizonyságot 
valamiről, amit nem ismerünk. Ahhoz, hogy megismerjük, és megértsük az 
evangéliumot és tanításait, tanulmányoznunk kell azokat. Az evangélium 
tanításai a szentírásokban vannak leírva. Ha tanulmányozzuk a szentírásokat, 
akkor meg fogjuk érteni az evangélium tanításait. 
Olvassuk el T&Sz 9,7-9. 

AZ EVANGéLIUM TANÍTÁSAI SZERINT ÉLJÜNK 
(Lásd János 7,17.) 

Ez egy másik nagyon nagyon fontos feltétel ahhoz, hogy bizonyságot 
nyerjünk. Ha igazán meg akarjuk tudni, hogy az evangélium igaz-e, akkor 
tanításai szerint kell élnünk, vagy ahogy a Mormon Könyvében Alma próféta 
mondta, próbára kell tennünk azokat. Alma próféta ezt a próbatételt, vagyis 
az evangélium tanításai szerinti életet ahhoz hasonlította, hogy elültetünk egy 
magot azért, hogy megtudjuk hogy az jó vagy rossz. Alma azt mondta, hogy 
ha elültetünk egy magot, gondozzuk, és mégsem nő, akkor tudni fogjuk, hogy 
a mag rossz volt. Azonban, ha elültetünk egy magot, gondozzuk, és a mag 
kihajt, akkor tudni fogjuk, hogy a mag jó volt. Ha egészen addig gondozzuk, 
míg teljesen kifejlődik, akkor biztosra vehetjük, hogy a mag jó volt. 

Úgyanezt kell tennünk, ha bizonyságot akarunk nyerni az evangéliumról és 
tanításairól. Azok szerint kell élnünk. Ha sokáig azok szerint élnénk, és semmi 
jó sem származna belőle, akkor tudnánk, hogy a tanítások nem helyesek. 
Azonban ha hosszú gyakorlat után úgy látjuk, hogy a tanítások a javunkra 
válnak, akkor tudni fogjuk hogy igazak, és továbbra is azok szerint élünk. Ha 
így cselekszünk, akkor bizonyságot fogunk nyerni igazságukról, és később 
az egész evangélium igazságáról, majd Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus 
létezéséről. 
Jézus azt mondta, hogy ha bárki is követi tanításait, meg fogja tudni, hogy 
azok igazak-e vagy sem. 
IMÁDKOZZUNK MENNYEI ATYÁNKHOZ 
Mennyei Atyánk mindent tud. Ha megkérdezzük tőle, hogy az evangélium 
igaz-e vagy sem, akkor a Szentlélek ereje által meg fogja nekünk mondani. 
De ha őt kérdezzük, akkor tökéletesen hinnünk kell benne, és a 
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Megváltónkban, Jézus Krisztusban. Mennyei Atyánk boldogan ad 
bizonyságot az evangélium igazságáról, ha keményen küzdünk azért. Azt 
mondta, ha bárki meg akarja tudni az igazságot, akkor hozzá kell fordulnia. 
Ha bárki tökéletesen hisz benne, akkor annak ki fogja nyilatkoztatni az 
igazságot (Jakab 1,5 és Moróni 10,3-5). Joseph Smith próféta így 
cselekedett. Megkérdezte Mennyei Atyánkat, tökéletesen megbízva abban, 
hogy választ kap arra, hogy melyik egyházhoz csatlakozzon. 

Mivel Joseph Smith nagy hittel imádkozott, Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus 
megjelentek neki, és válaszoltak kérdésére. Mi is választ kaphatunk 
kérdéseinkre Mennyei Atyánktól, és az evangélium igazságáról is kaphatunk 
bizonyságot, ha nagy hittel imádkozunk. 

BÖJTÖLÉS 
Böjtölés is segíthet, hogy bizonyságot nyerjünk az evangélium igazságáról. 
Alma próféta tanúsította azoknak, akiknek az evangéliumot tanította, hogy 
tudja, hogy az evangélium igaz, mert böjtölt, és a Szentlélek kinyilvánította 
neki, hogy az evangélium igaz (Alma 5,45-46). Mi is bizonyságot nyerhetünk 
böjtölés által. 

Egyszer egy nőtestvérnek nehézségei voltak abban, hogy bizonyságot 
nyerjen, még azután is, hogy tanulmányozta az evangélium tanításait, azok 
szerint élt, és imádkozott azok igazsága felől. A következőket mondta: 

„Attól féltem, hogy azt gondolom, hogy van bizonyságom, mikor valójában 
nincs. Nem mertem megbízni Mennyei Atyámban, mert nem ismertem jól és 
nem értettem Őt. Azonban bizonyságot akartam szerezni, és tudtam, hogy 
ahhoz különleges segítségre lesz szükségem Mennyei Atyámtól. Nem volt 
könnyű Mennyei Atyámban hinni, de őszintén megpróbáltam, és böjtöltem. 

Azután egy napon, mikor az ágyamon ültem, egy hang szólt hozzám. Még 
soha nem hallottam ezt a hangot. A hang azt mondta, hogy Mennyei Atyám 
él. Igazán él. Ez nagyon megnyugtatott, és biztosan tudtam, hogy Mennyei 
Atyám él. Nagyon boldoggá tett. Azóta sokkal jobban értem az evangéliumot 
és tanításait, és bizonyságot nyertem sok tanítás igazságáról. 
Miért nehéz néha hinni az Úrban? Hogyan segíthet a böjtölés abban, hogy bizonyságot nyerjünk 
az evangélium igazságáról? 

Próbáljuk megtartani bizonyságunkat az evangélium igazságáról 
Harold B. Lee, aki 1972 és 1973 között volt az Egyház elnöke és prófétája, 
azt mondta, hogy a bizonyságot nehéz megtartani. Azt mondta, hogy nem 
marad mindig velünk, ha nem próbáljuk megtartani azt. Életünk minden 
napján fáradoznunk kell azon, hogy megtartsuk. 
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1. Lecke 

George Q. Cannon apostol, aki Joseph Smith és Brigham Young idejében 
élt, azt mondta, hogy nem elég az, hogy tudtuk tegnap meg tegnapelőtt, hogy 
az evangélium igaz, hanem minden nap tudnunk kell azt! Csak akkor 
tarthatjuk meg bizonyságunkat, ha mindennap betartjuk Mennyei Atyánk 
parancsolatait. 
A bizonyság olyan, mint egy mag. Ha gondozzuk, akkor nagy fa lesz belőle, 
és gyümölcsöt hoz, de ha nem gondozzuk, akkor elpusztul. Ha nem erősítjük 
meg bizonyságunkat, akkor elveszítjük (Alma 32,37-38). 
Erősíthetjük bizonyságunkat ha: 

1. Gyakran teszünk bizonyságot 
2. Minden vásárnap elmegyünk az egyházi összejövetelekre 
3. Betartjuk a parancsolatokat 
4. Engedelmeskedünk egyházi vezetőinknek 
5. Mindennap imádkozunk. 
Olvassuk el Alma 32, 41. 

Mit tehetünk azért, hogy megtartsuk bizonyságunkat az evangélium igazságáról? 
Bizonyság az evangélium igazságáról az egyik legértékesebb kincsünk. 
Életünk minden napján, minden erőnkkel erősítenünk kell azt. 

Feladat 
Tegyünk bizonyságot. 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Tanulmányozzuk Az Evangélium tanításainak 7. fejezetét, „A Szentlélek." 
2. Tanulmányozzuk Alma 32,26-43; Éter 12,6. 
3. Készítsünk egy ábrát, amelyen soroljuk fel a bizonyság elnyerésének öt lépését (vagy írjuk 

fel a táblára). 
4. Az órát kezdjük a „Tudom, hogy él kegyes Megváltóm" című énekkel. 
5. Bízzunk meg csoporttagokat azzal, hogy mondjanak el történeteket, és idézzenek 

szentírásokat az órán. 
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Böjtölés 6. Lecke 

Helyezzük lelki szükségleteinket testi szükségleteink elé 

Ennek a leckének a célja, hogy segítsen megértenünk, hogyan böjtölhetünk 
jobban. 

A böjtölés helyes módja 
Böjtünket még jobbá tehetjük, ha helyesen böjtölünk. 
Olvassuk el Alma 32,27. 

A böjtölés helyes módja az, hogy imával kezdjük, böjtünknek van célja, és 
imával fejezzük be a böjtöt. 

KEZDJÜK A BÖJTÖT IMÁVAL 
Imával kezdjük a böjtöt! Ebben az imában köszönjük meg áldásainkat 
Mennyei Atyánknak, közöljük vele böjtünk célját, kérjük segítségét célunk 
elérésében, és kérjük, hogy segítsen betartanunk a böjtöt! Családunk 
minden tagja, aki velünk böjtöl, imádkozzon velünk! A kisgyermekek is 
imádkozzanak, még akkor is, ha nem értik a böjt célját! Ez segítségükre lesz 
abban, hogy megértsék azt. 

LEGYEN EGY CÉLJA A BÖJTNEK 
A cél fontosssá teszi a böjtünket. Sok dolog lehet, amiért 
böjtölünk. Böjtölhetünk azért, hogy egy beteg áldást kapjon; azért, hogy meg 
tudjunk oldani egy problémát; azért, hogy szeretet legyen otthonunkban; 
azért, hogy meg tudjunk vigasztalni valakit, aki szomorú; azért, hogy elég 
bátrak legyünk ahhoz, hogy az evangéliumot terjesszük, hogy megértsük az 
evangéliumot, és hogy bizonyságot nyerjünk az evangélium igazságáról 
(lásd 2 Sámuel 12,16; Omni 1,26; Alma 17,3; Hélamán 9,10). 
Mely néhány azok közül az okok közül, melyek miatt böjtölhetünk? 

Hogyan teszi fontossá a cél a böjtünket? 

A BÖJT BEFEJEZÉSE 
Egy imával is fejezzük be böjtünket! Ebben az imában köszönjük meg 
Mennyei Atyánk azon segítségét, melyet a böjt során nyújtott, emlékeztessük 
a böjt céljára, és kérjük segítségét ahhoz, hogy el tudjuk fogadni a válaszát! 
A családnak minden tagja, aki ugyanazért a célért böjtölt imádkozzon velünk! 
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Ha kisgyermekeink is velünk böjtöltek, akkor mondjunk köszönetet Mennyei 
Atyánknak értük, engedelmességükért, és hogy volt elég erejük böjtölni. 

Tegyük jobbá böjtünket! 
Jobbá tehetjük böjtünket, ha nem gondolunk a világ dolgaira a böjt 
folyamán. Mikor böjtölünk, ne gondoljunk semmilyen világi dologra! Ezt úgy 
tehetjük meg, hogy a szentírásokat tanulmányozzuk, olvasunk 
gyermekeinknek a szentírásokból, családunk tagjaival beszélgetünk az 
evangélium tanításairól, zsoltárokat énekelünk, betegeket látogatunk, 
élettörténetünket írjuk, és azon gondolkozunk, hogy miért böjtölünk (2 Nefi 
32,3). 
Olvassuk el T&Sz 59,13-15. Hogyan készítsünk ételeket a böjt utánra? 

Az étel mindig kísértés a böjt folyamán. Ezt a kísértést elkerülhetjük, ha 
szombaton készítjük el a vasárnapi ételt, és ha a kisgyermekeket és azokat, 
akik nem böjtölnek, nem abban a szobában etetjük, ahol azok vannak, akik 
böjtölnek. így azok, akik böjtölnek nem esnek kísértésbe azért, mert látják az 
ételeket, és érzik illatukat. 

Akkor is, ha kisgyermekeink még nem tudnak böjtölni, tanítsuk őket úgy, hogy 
kérjük meg őket arra, hogy hagyjanak ki egy étkezést. De ne kényszerítsük 
őket a böjtre. Úgy is taníthatjuk őket, ha együtt imádkoznak velünk böjtünk 
kezdetén és végén, még akkor is, ha ők nem böjtölnek. 
Mit tehetünk, hogy segítsük családunk tagjait a böjtölésben? 

A böjt ereje 
Böjtünket az is jobbá teheti, hogy tudjuk, hogy a böjtből erőt 
nyerhetünk. Matthew Cowley elder, aki apostol volt 1945 és 1953 között, 
mondta el a következő történetet, amely megmutatja a böjt erejét: 

„Egy nap egy férfi és egy nő jött az irodámba egy kisfiúval. Az apa ezt mondta, 
»A feleségem és én két napja böjtölünk a kisfiúért. Azért jöttünk önhöz, hogy 
az áldását kérjük, mert ön az, akihez az Úr küldött minket.« 

Ezt kérdeztem: »Mi a baj a fiúval?« 

A férfi azt válaszolta, hogy a fiú vakként született, nem hallott, és nem is tudott 
beszélni. Még mászni sem tudott, de már 5 éves volt. Azt mondtam 
magamban, hogy ilyen betegséget csak böjtölés és ima által lehet 
meggyógyítani, ahogy a szentírásokban meg van írva. Tökéletesen hittem 
abban, hogy a szülők böjtölése és imái nem voltak hiábavalók, és 
megáldottam a gyereket. 

Néhány héttel később kaptam egy levelet a családtól, ami szerint a kisfiú már 
mászott, látott és hallott." 
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1. Lecke 

A Bibliában, az Ószövetségben található Eszter története, aki megmentette 
népét a pusztulástól böjtölés ereje által. Eszter egy zsidó nő volt, akit Perzsia 
királya vett feleségül. Abban az időben a perzsa nép egyik leghatalmasabb 
vezetője egy Hámán nevű ember volt. Hámán perzsa volt. Hámán gyűlölt egy 
Mordokai nevű zsidó embert, aki Eszter nagybátyja volt. Hámán azért 
gyűlölte Mordokait, mert Mordokai nem akart leborulni előtte. 

Mivel Mordokai nem borult le Hámán előtt, Hámán az összes zsidó 
kivégzését tervezte. Mikor Mordokai megismerte Hámán tervét, megüzente 
Eszternek, hogy kérje meg a királyt, hogy mentse meg őket. Eszter azt 
válaszolta, hogy nem szabad a királyt meglátogatnia, hacsak a király nem 
üzen érte. Ha hívás nélkül megy, akkor a király ki is végeztetheti. Mordokai 
azt mondta Eszternek, ha nem megy, akkor az összes zsidót ki fogják 
végezni, beleértve Eszter családját is. Mikor Eszter rádöbbent, hogy minden 
zsidót megölnének, úgy döntött, hogy megy, és ha kivégzik, akkor örömmel 
fog meghalni. De meghagyta Mordokainak és minden zsidónak, hogy 
böjtöljenek, és imádkozzanak érte három nap és három éjszaka. Eszter és 
a szolgái is imádkoztak és böjtöltek ugyanennyi ideig. Azután Eszter elment 
a királyhoz, aki nemhogy nem végeztette ki, hanem még a zsidókat is 
megmentette a haláltól (Eszter 4). 
Hogyan segített a böjtölés bátorságot nyerni Eszternek? 

Van valami olyan életükben, amihez bátorságra van szükségük? 

Hogyan segítene a böjtölés? 

A böjtölésből nagy erőt meríthetünk. A böjtölés megerősíti bizonyságunkat, 
és bátorságot ad az evangélium terjesztéséhez. 

Feladat 
Gondolkozzanak el azon, hogy hogyan böjtölnek, és mit csinálnak a böjti 
napon, és gyűjtsék össze azokat a dolgokat, melyekkel még jobbá tehetnék 
böjtjüket! 

További Szentírások 
2 Sámuel 12,16 (Dávid böjtölt.) 
Máté 6,16-18 (Hogyan imádkozzunk.) 
Lukács 3,37 (Szolgáljuk Istent böjttel és imával.) 
Móziás 27,22-23 (Gyógyulás ima és böjt által.) 
Alma 5,46 (Kinyilatkoztatások ima és böjt útján.) 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

Bízzunk meg csoporttagokat azzal, hogy mondjanak el történeteket, és idézzenek szentírásokat 
az órán. 

6-a Eszter, saját életével mit sem törődve, böjtölve a király eléjárult. 
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Tisztelet 7. Lecke 

Mutassuk ki tiszteletünket Istennek, mikor imádjuk őt 

Ennek a leckének a célja, hogy segítsen nekünk megtanítani családunkat 
arra, hogy tanúsítsanak nagyobb tiszteletet, s hogy mi magunk is 
megtanuljunk tisztelettudóbban viselkedni. 

Bevezetés 
Nagyon áldottak vagyunk. Mennyei Atyánk mindent megadott nekünk: az 
evangéliumot, a papságot, templomokat, szövetségeket, az igazságot és 
családunkat. A legboldogabb embereknek kellene lennünk a világon. A 
legtisztelettudóbbaknak is, de vajon azok vagyunk-e? 

Spencer W. Kimball elnök, aki 1973 és 1985 között volt próféta, egyszer 
nagyon elszomorodott egy egyházi összejövetelen. A gyűlés folyamán a 
gyerekek szaladgáltak a gyülekezetiházban, az emberek beszélgettek, 
aludtak, késve érkeztek, és zajosan foglalták el helyeiket. 
Ha nem-egyháztagok látogatták volna meg e gyűlést, mit gondoltak volna az Egyházról? 
Gondolták volna azt, hogy ez az igaz egyház? Vissza akartak volna jönni? 

Tanuljuk meg, hogy mi a tisztelet, és miért fontos. Tanítsunk tiszteletet a 
gyermekeinknek és magunk is legyünk tisztelettudóbbak. 

Tanítsuk meg családunknak a tisztelet fontosságát és jelentőségét 
Tanítsunk tiszteletet a családunknak. A tisztelet nem más, mint valami szent 
dolognak az értékelése és szeretete. Vezetőink azt mondták, hogy a tisztelet 
az ember egyik legszebb tulajdonsága. A tisztelet magában foglalja azt, hogy 
hiszünk Istenben és hatalmában. A tisztelet a világ minden jó dolgának 
értékelésére vonatkozik. 

A szentírások azt mondják, hogy azok, akik méltóak arra, hogy Mennyei 
Atyánkkal éljenek, tiszteletet mutatnak iránta és a Fia, Jézus Krisztus iránt. 
Joseph Smith próféta azt mondta, hogy látta a celesztiális birodalmat, ahol 
a mi Atyánk, Isten él, és hogy a vele együtt élők mind tisztelettel fejet hajtanak 
neki. Soha nem élhetünk Mennyei Atyánkkal, ha nem tiszteljük őt. 

TISZTELJÜK ISTEN NEVÉT 
Tiszteljük Isten nevét, és ugyanerre tanítsuk gyermekeinket is. Isten neve iránt 

7-a Legyünk tiszteletteljesek, és tanítsuk meg gyermekeinket is arra, hogy tiszteletteljesen 
viselkedjenek a gyülekezetiházban. 
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érzett tiszteletünket azzal mutathatjuk ki, hogy nem vesszük a szánkra nevét 
hiába (2 Mózes 20,7). Ne is használjuk az Ur nevét túl gyakran! Pontosan 
ezért változtatták a papság nevét az „Isten Fiának rendje szerinti Papság"-ról 
a „Melkizedeki Papság"-ra (T&Sz 107,2-4). Az egyik legfontosabb 
jellemvonásunk Isten nevének tisztelete. 

TISZTELJÜK AZ ÚR HÁZÁT 
Tiszteljük az Úr házát, és ugyanerre tanítsuk gyermekeinket is. Mennyei 
Atyánk megparancsolta, hogy tiszteljük templomait és gyülekezetiházait 
(T&Sz 109,16-21). Ez azonban nem minden. Bármely ház, melyben az 
Egyház tagjai istentiszteletre összegyűlnek, az az Úr háza. Otthonaink is az 
Úr házai, és mindenben, amit ott teszünk, tisztelnünk kell az Urat. 

A TISZTELET BOLDOGSÁGHOZ VEZET 
Meg kell értenünk, hogy a tisztelet boldogsághoz vezet. Ha tisztelettudóan 
viselkedünk az egyházi összejöveteleken, akkor a Szentlélek emlékeztetni 
fog minket arra ahogy úrvacsorát veszünk, hogy Mennyei Atyánk szeret 
minket, megbocsátja bűneinket, ha megbánjuk azokat, hogy ő él és segít 
nekünk, ha hiszünk benne és Fiában, Jézus Krisztusban. Ez a tudat boldoggá 
tesz minket. Ha az egyházi összejöveteleken figyelünk a beszélőkre, mikor 
tanúságot tesznek az evangéliumról, akkor saját bizonyságunkra is 
gondolunk, és örülünk, hogy ismerjük Jézus Krisztus igaz evangéliumát, és 
hogy az igaz egyházának tagjai lehetünk. Mikor a beszélők áldásaikról 
beszélnek, akkor a Szentlélek emlékeztet minket a saját és családunk 
áldásaira, és akkor még boldogabbak vagyunk. Néha olyan boldogok 
vagyunk áldásaink miatt, hogy sírva fakadunk, mikor mások bizonyságot 
tesznek, és áldásaikról beszélnek. Csak akkor ismerhetjük meg ezt a 
boldogságot, ha tisztelettudóak vagyunk. Ne csak vasárnap, hanem mindig 
legyünk tisztelettudóak. Legyünk a legboldogabb és legtisztelettudóbb 
emberek a világon. 

TANÍTSUK MEG GYERMEKEINKET, HOGY TISZTELETTUDÓAK LEGYENEK 
OTTHON 
Mutassuk meg az 7-a képet 

A tiszteletnek otthon kell kezdődnie. Ha gyermekeink tisztelettudóak otthon, 
akkor azok lesznek az egyházi összejöveteleken és bárhol máshol is. 
Tiszteletet úgy taníthatunk gyermekeinknek, hogy megtanítjuk őket 
imádkozni, a fejüket lehajtani, karjukat összefonni, és szemüket becsukni az 
ima közben. Ha ezt gyermekeink otthon megtanulják, akkor az egyházi 
összejöveteleken is így fognak viselkedni. Ismert egyházi énekeket is 
taníthatunk nekik. A legtöbb gyerek szeret énekelni. Ha ismerik az egyházi 
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1. Lecke 

énekeket, akkor énekelni fognak az összejöveteleken. Ez megakadályozza 
azt, hogy gondolataik elkalandozzanak, és így nem lesznek tiszteletlenek. 

SEGÍTSÜNK GYERMEKEINKNEK, HOGY 
TISZTELETTUDÓAN VISELKEDJENEK A GYŰIÉSEKEN 
Segíthetünk gyermekeinknek tisztelettudóan viselkedni azzal, hogy előre 
felkészítjük őket, időben érkezünk a gyülekezetiházba, és mellettük ülünk a 
gyűléseken. Ha nem készül el családunk időben, akkor gyakran előfordul, 
hogy elkésünk. Néha emiatt haragszunk egymásra vagy a gyerekekre, és az 
nem segít tisztelettudóan viselkedni. Mikor belépünk a gyülekezetiházba, 
csendben foglaljuk el helyünket, és gondoljunk az elkövetkezendő gyűlésre. 
Ne beszéljünk hangosan a gyülekezetiházban. Ha beszélni akarunk, akkor 
menjünk ki. Ha így viselkedünk, akkor nemcsak mi, hanem a gyermekeink is 
tisztelettudóak lesznek. 

úgy is elérhetjük, hogy gyermekeink tisztelettudóan viselkedjenek, hogy 
megvitatunk velünk egy gondolatot, zeneszámot, vagy más jó dolgot a 
gyűléssel kapcsolatban. 

Mi magunk is legyünk tisztelettudóak 
Sokféleképpen taníthatunk tiszteletet a gyermekeinknek, de csak akkor 
fognak tanulni, ha mi magunk is tisztelettudóak vagyunk. Jó példával 
taníthatunk a legjobban. Sok időt eltölthetünk, és sokféleképpen 
próbálhatunk tiszteletet tanítani gyermekeinknek, de minden hiábavaló, ha mi 
nem vagyunk tisztelettudóak. A tisztelettanítás saját viselkedésünkkel 
kezdődik. 

A tisztelet nagyon fontos. Nemcsak nekünk hoz áldást, hanem másoknak is. 
Mindnyájan próbálkozzunk, hogy tisztelettudóbban viselkedjünk! 
Hogyan segíthetjük gyermekeinket tisztelettudóbban viselkedni? Miután a csoport tagjai 
válaszoltak, kérjünk meg valakit, hogy olvassa el a következő javaslatokat, melyekkel segíthetünk 
gyermekeinkenek tisztelettudóbban viselkedni. 

1. Üljünk melléjük az összejöveteleken. 
2. Időben készítsük fel őket. 
3. Érkezzünk meg öt vagy tíz perccel a gyűlés kezdete előtt. 
4. Vitassunk meg velük egy gondolatot, zeneszámot vagy más jó dolgot a 

gyűléssel kapcsolatban. 
5. Tanítsuk meg őket, hogy hajtsák le a fejüket, fonják össze karjukat, és 

csukják be szemüket az ima alatt. 
6. Tanítsunk nekik közismert egyházi énekeket. 
7. Tanítsuk meg őket, hogy ne beszéljenek vagy játszanak a gyűlés alatt. 
8. Jó példát mutathatunk azzal, hogy nem beszélünk hangosan a 

gyülekezetiházban a gyűlés előtt és után. 
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9. Küldjük el őket a WC-re, és adjunk nekik egy korty vizet, mielőtt bemegyünk 
a gyülekezeti házba. 

Feladat 
Tegyünk meg minden lehetséges dolgot azért, hogy családunk 
tisztelettudóbban viselkedjen! 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Emlékeztessük a csoport tagjait, hogy hozzák magukkal a szentírásokat az órára. 
2. Szerezzünk egy táblát és krétát. 
3. Kérjük meg a csoport egyik tagját, hogy olvassa fel 3 Mózes 19,30, az Ószövetségből. írjuk 

fel ezt a szentírás részletet a táblára: „Tartsátok meg szombatjaimat, tiszteljétek 
szenthelyemet: Én vagyok az Úr." Mutassuk meg a 7-a képet. 
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Szeretet és 
szolgálat 

8. Lecke 

Ennek a leckének a célja, hogy segítsen nekünk másokat szeretni és 
szolgálni. 

Isten szeretete 
Isten nagyon szeret minket. Azok, akik érezték Isten szeretetét, nehezen 
tudták elmagyarázni. Az Egyesült Államokbeli Erma Braack nőtestvér így 
mesélt el, hogy hogyan érezte férje egyszer Isten szeretetét. Ezt mondta: 

„Aférjem nagyon szerette volna megtudni, hogy van-e Isten; és ha van, akkor 
milyen. Egy napon, a Bibliában olvasta Jézus szavait az Újszövetségben, 
Máté evangéliumában, ami szerint ha valamit meg akarunk tudni, akkor csak 
kérdezzük meg az Urat, és ő meg fogja mondani (Máté 7,7). 

Mivel a férjem nagyon szerette volna tudni az igazságot, úgy tett, ahogy Jézus 
mondta. Imádkozott az Úrhoz, hogy mondja meg neki az igazságot. Ezt 
mondta imájában: »lsten, ha létezel, add tudtomra, és én megteszek 
mindent, amit kívánsz.« Miután imádkozott, nyugalom töltötte el, és 
melegséget érzett szívében, és olyan boldog volt, amilyen még sohasem. 
Úgy érezte, mintha valaki, aki nagyon hatalmas ölelte volna meg. 

Három napig érzett így; és azalatt az idő alatt úgy érezte, hogy a lábai nem 
érintették a földet. Csodálatos érzés volt! Azalatt az idő alatt mindent 
megszeretett. Korábban nem szerette a gyerekeket, de akkor nagyon 
megszerette őket. Ki nem állhatta az esőt, de nagyon megszerette. Azt 
mondta, hogyha ez a szeretet olyan, mint Isten szeretete, mely átjárja a 
celesztiális birodalmat, ahol ő lakozik, akkor megérti, hogy hogyan élhet az 
oroszlán és a bárány egymás mellett, anélkül, hogy bántanák egymást 
(Ézsaiás 11,6). 

Bert Braack később csatlakozott az Egyházhoz. 
Meséljen el egy olyan esetet, mikor megszeretett valakit. 

Miért kell tudnunk, hogy Isten nagyon szeret minket? 

A Megváltó megmutatta, hogyan szeressünk. Sokan gyűlölték, de ő senkit 
sem gyűlölt. Ő mindenkit szeretett. Az emberek keresztre feszítették, de ő 
mégis arra kérte a Mennyei Atyánkat, hogy bocsásson meg nekik (Lukács 
23-34). Türelmes volt apostolaival annak ellenére, hogy nem egészen 
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értették őt és földi cselekedeteit. Nagyon szerette a gyerekeket. Jézus 
szeretetének egy példája 3 Nefi könyvének 17. fejezetében van feljegyezve. 
Kérjük meg azt a nőtestvért, akit előre megbíztunk, hogy olvassa fel 3 Nefi könyvének 17. fejezetét 
mely Jézus szeretetét mutatja. 

Jézus megparancsolta nekünk, hogy szeressük egymást 
Jézus azt mondta apostolainak, hogy úgy szeressék egymást, ahogy ő 
szereti őket (János 13,34). Nekünk is megparancsolta, hogy úgy szeressünk 
másokat, ahogy ő szeret minket. Azt mondta, hogy még azokat is szeretnünk 
kell, akik gyűlölnek minket. Beszéljünk róluk szépen, és imádkozzunk értük. 
Ha így cselekszünk, akkor Mennyei Atyánkhoz hasonlókká válunk (Máté 
5,44-45). 

Egy nőtestvér elmesélte, hogy az apja arra tanította, hogy úgy szeressen 
másokat, ahogy Isten szeret minket. Ez a nőtestvér púposnak született. 
Kiskorában a többi gyerek sokat gúnyolta. Egy napon, mikor a gyerekek 
kigúnyolták, sírva fakadt, és hazaszaladt édesapjához. Apja átölelte, és 
együtt sírt vele. Utána azt mondta neki, hogy ne szomorkodjon, hanem 
tanuljon a történtekből. Mindig legyen kedves másokhoz. Elmondta neki, 
hogy az igaz, hogy púpos, de ezért a többieknek nem lett volna szabad 
csúfolódniuk. Azt mondta, hogyha boldog akar lenni, akkor legyen mindig 
kedves másokhoz, ne legyen olyan, mint amilyen a többi gyerek volt hozzá. 
Mindig szeressen másokat, függetlenül attól, hogy hogyan néznek ki, és 
próbálja meg boldoggá tenni őket. Édesapja azt mondta, ha így cselekszik, 
akkor mindig boldog lesz, és mások is kedvesek lesznek hozzá. 
Kérjünk meg valakit, hogy olvassa fel 1 Korinthusiak 13,2-7. Kérjük meg a csoport tagjait, hogy 
magyarázzák el ezt a szentírást. Gyűlölhet-e egy isteni szeretettel bíró testvérnő másokat a bőrük 
színe miatt? Megtagadhatja-e a segítségét a betegektől, szegényektől vagy az éhezőktől? Lehet-e 
féltékeny másokra? Szabad-e pletykálnia másokról vagy kritizálnia másokat? 

Ha segítünk másokat, könnyebben tudunk úgy szeretni másokat, 
ahogy Isten szeret minket 
Harold B. Lee elnök, az egyház prófétája volt 1972 és 1973 között, azt 
mondta, hogy ha úgy akarunk szeretni, ahogy Isten, akkor szeretnünk és 
segítenünk kell másokat. Ez a módja annak, hogy Istenhez hasonló szeretetet 
fejlesszünk ki magunkban, és kimutassuk iránta érzett szeretetünket. Cora 
Hill Arnold az Egyesült Államokból, így tanulta meg azt a szeretetet, melyet 
Isten érez. Cora ezt mondta: 

„Egyszer ismertem egy nőt, akit nem nagyon szerettem, és mások mondták, 
hogy ő sem szeretett engem. Mindig fontoskodóan viselkedett, ami nekem 
nem tetszett. Nem volt velem barátságos, és én sem voltam barátságos vele. 
Mindig, mikor láttam, hogy közeledik felém a másik irányba indultam, hogy 
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elkerüljem. Ez azonban nem tett boldoggá, mivel a mások iránt érzett 
ellenszenv nem boldogít. 

Később egy napon megbetegedett, és segítségre szorult. Először úgy 
gondoltam, hogy nem segítek, mivel nem szeret engem, de később egy hang 
azt súgta, hogy segítsek. Végül főztem valamit, és elvittem neki. 

Nagyon meglepődött, és boldog volt, amikor meglátott. Én is nagyon boldog 
voltam. Az úton hazafelé azon gondolkoztam, hogy milyen boldoggá is tett, 
hogy már nem éreztem ellenszenvet iránta. Most már legjobb barátaim között 
van." 
Kérjük meg a nőtestvéreket, hogy számoljanak be egy olyan alkalomról, amikor úgy tanulták meg 
az isteni szeretetet, hogy segítettek másoknak! Hogyan tanulhatunk isteni szeretetet, mikor 
családtagjainkat segítjük? 

Szövetségben ígértük meg Mennyei Atyánknak, hogy mindig 
támogatni fogjuk egymást 
Mikor megkeresztelkedtünk, szövetséget kötöttünk Mennyei Atyánkkal és 
megígértük, hogy segíteni fogjuk egymást, együtt fogunk gyászolni, 
megvigasztaljuk azokat, akiknek szükségük van rá, és támogatjuk egymást 
(Móziás 18,8-9). Mivel szövetséget kötöttünk Mennyei Atyánkkal, hogy 
segítjük azokat, akiknek szükségük van rá, felelősek vagyunk, hogy 
megtaláljuk és segítsük a szükséget szenvedő embertársainkat (T&Sz 
58,26-29). Megígértük Mennyei Atyánknak, hogy segíteni fogunk másokat 
éppen úgy, ahogy Krisztus segített minket és minden embert. Segítenünk kell 
a betegeket, szegényeket, idegeneket, és mindenkit függetlenül a bőrük 
színétől. Lehet, hogy nem tudunk mindent megadni, amire szükségük van, 
de minden tőlünk telhetőt meg kell, hogy tegyünk. Mikor másokat segítünk, 
ne várjunk jutalmat vagy elismerést! Azért segítsünk másokat, mert ők a 
testvéreink, és mindnyájan Mennyei Atyánk gyermekei vagyunk. 

Emma Sommerville McConkie egyik fia mondta a következő történetet arról, 
hogy az Úr hogyan érttette meg édesanyjával embertársaink segítésének 
fontosságát: 
„Egyszer anyám segített egy olyan ember családján, aki gyűlölte az 
Egyházat. Ez az ember nem volt az Egyház tagja, de a felesége igen. Sok 
gyermekük volt, és nagyon szegények voltak. Az egyik gyermekük még 
kisbaba volt. Édesanyám volt a Női Segélyegylet elnöke a gyülekezetükben, 
és úgy érezte, hogy köteles segíteni ezt a családot. Minden nap ennivalót vitt 
a családnak, és vigyázott a kisbabára. Anyám maga is beteg volt, és sokszor 
nagyon fáradtan jött haza ettől a családtól. 

Egy nap, anyám nagyon fáradtan ért haza, székére ült, és elaludt. Amíg aludt 
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azt álmodta, hogy a kis Jézust fürdette. Álmában arra gondolt, hogy milyen 
nagy megtiszteltetés, hogy magát Krisztust fürdetheti. Ahogy a kezében 
tartotta a kisbabát olyan nagy boldogság töltötte el, hogy felébredt. Mikor 
felébredt egy hang így szólt hozzá: »amikor megtettétek ezeket akárcsak 
eggyel is a kegkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg« (Máté 25,40)." 
Olvassuk el Máté 25,34-40. 

Kérdezzük meg a nőtestvéreket, hogyan segíthetnek másokat. 

David O. McKay próféta, aki 1951 és 1970 között volt az Egyház elnöke, azt 
mondta, hogy nagy felelősségünk az, hogy szeressünk, és tanítsunk 
másokat. Azt mondta, hogy ő sokat imádkozott, hogy Isten segítse az Egyház 
tagjait, hogy szeressék és támogassák egymást. 

Feladat 
Válasszunk ki egy személyt, akit nem kedvelünk, és tegyünk érte valamit, 
amivel szeretet mutatunk! Figyeljünk arra, hogy milyen sok lehetőségünk van 
segíteni másokat! 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Tanulmányozzuk Az Evangélium tanításainak 30. fejezetét, „A jószívűség". 
2. Bizzuk meg a csoport egyik tagját, hogy válasszon ki két vagy három versszakot 3 Nefi 

17. fejezetéből, amely Jézus szeretetét mutatja. 
3. Bízzuk meg a csoport tagjait, hogy mondjanak el történeteket és idézzenek szentírásokat az 

órán. 
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Erkölcsi tisztaság 

Úgy éljünk azon hatalmunkkal hogy életet adhatunk, ahogy azt Isten elvárja 
tőlünk. 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen az Erkölcsi tisztaság törvényének 
megfelelően élnünk, és segítsen megtanítanunk azt gyermekeinknek. 

Bevezetés 
Spencer W. Kimball próféta, aki 1973 és 1985 között volt az Egyház elnöke, 
ezt mondta az Egyház mexiói lánytagjainak: „Isten leányai vagytok. Mennyei 
Anyátok képmására lettetek teremtve. A ti testetek szent." 

Mivel testünk a lelkünk temploma, meg kell szentelnünk azt. Azért is kell 
megszentelnünk testünket, hogy méltóak legyünk arra, hogy ismét Mennyei 
Atyánkkal és Anyánkkal éljünk. A szentírások azt mondják, hogy semmilyen 
tisztátalan dolog nem élhet Istennel (1 Nefi 10,21; 1 Korinthusiak 3,16-17). 

Az Erkölcsi tisztaság törvénye 
Mennyei Atyánk felruházta testünket egy szent hatalommal. Ez az a hatalom, 
hogy lehetnek gyerekeink. Az erkölcsös nő nem él ezzel a hatalommal 
házassága előtt, és utána is csak a férjével osztja meg ezt a hatalmat. 
Mennyei Atyánk azt akarja, hogy így éljünk ezzel a hatalommal. 
Kérjük meg a nőtestvért, akit már előzőleg megkértünk, hogy olvassa fel a: „ Mi az Erkölcsi tisztaság 
törvénye?" című részt Az Evangélium tanításainak 39. fejezetéből. 

Mi az Erkölcsi tisztaság törvénye? 

Az erkölcsi tisztaság azt jelenti, hogy gondolataink és cselekedeteink mindig 
tiszták (Máté 5,27-28). Ne engedjünk a világ csábításainak. A világ sok 
részében az erkölcsi tisztaság nem fontos. Egy nő sok emberrel létesíthet 
szexuális kapcsolatot, mielőtt férjhez megy. Mennyei Atyánk ezt nem szereti. 
Bizonyos országokban a nőnek bizonyítania kell, hogy képes gyermeket 
szülni, mielőtt férjhez mehet. Ez egy gonosz szokás. Nagyon kevés nő 
képtelen gyermeket szülni. Azonban, ha házasság előtt fizikai kapcsolatot 
teremtenek férfiakkal, akkor sokuk olyan betegségeket kap, amely 
tönkreteszi testüket, és lehetetlenné teszi a gyermekszülést. Ha ez 
megtörténik, akkor szégyellik magukat, és sajnálják, hogy így cselekedtek. 
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Az Erkölcsi tisztaság törvényének fontossága 
Az Erkölcsi tisztaság törvénye azért fontos, mert Mennyei Atyánk 
parancsolata. Azért is fontos, mert a szentírások azt tanítják, hogy az erkölcsi 
tisztaság mindennél fontosabb, (Moróni 9,9) és hogy az Úrnak nagy öröme 
telik az erkölcsös nőkben (Jákob 2,28). 

Ha betartjuk az Erkölcsi tisztaság törvényét, akkor nem kell majd 
szégyenkeznünk, és sajnálkoznunk amiatt, amit tettünk. Tisztelni fogjuk 
magunkat, elkerüljük a betegségeket, mindig méltóak leszünk a Szentlélek 
segítségére, méltóak leszünk a templomi örök házasságra, és boldog 
családunk lesz, méltóak leszünk arra, hogy családunk örökké velünk legyen, 
méltóak leszünk arra, hogy együtt élhessünk Mennyei szüleinkkel, és hogy 
hozzájuk hasonlókká váljunk. 

Azonban ha nem tartjuk be az Erkölcsi tisztaság törvényét, akkor sajnálkozni 
fogunk. Nem fogjuk tisztelni magunkat, és férjünk nem fog megbízni bennünk. 
Nem lesz boldog a családunk. Nem leszünk méltóak a Szentlélek 
segítségére. Olyan gyermekeket fogunk a világra hozni, akiknek nincsenek 
szüleik, akik gondoskodnának róluk. Nem leszünk méltóak arra, hogy ismét 
Mennyei szüleinkkel éljünk és hozzájuk hasonlókká váljunk. 

Az Erkölcsi tisztaság törvénye szerint tilos a házasság előtti nemi élet. A 
házasság után is csak a házastársunkkal élhetünk nemi életet. Szexuális 
kapcsolat létesítése házasság előtt vagy után valakivel, aki nem a 
házastársunk, nagy bűn. Csak őszinte bűnbánattal nyerhetünk bocsánatot 
(lásd 2. lecke, „Bűnbánat" címmel ebben a könyvben). Ha megszegtük az 
Erkölcsi tisztaság törvényét, akkor mondjuk el a püspökünknek vagy 
gyülekezetünk vezetőjének. Ők segíteni fognak bűnbánatot tartani. Ha 
őszintén megbánjuk bűneinket, akkor az Úr meg fog bocsátani. Azt mondta, 
hogy mindazok, akik megbánják bűneiket, bocsánatot nyernek, és bűneiket 
többé nem fogja számontartani (T&Sz 58,42). 

Tanítsuk gyermekeinket az Erkölcsi tisztaság törvényére 
Tanítsuk gyermekeinket az Erkölcsi tisztaság törvényére. 
(írjuk fel a táblára a következő javaslatokat, amelyek segítenek az Erkölcsi tisztaság törvényének 
tanításában vagy írjuk le azokat egy nagy papírra, és mutassuk fel a csoportnak:) 

1. Segítsük a gyerekeket abban, hogy megértsék azt, hogy testük szent, és hogy miért van testük. 
2. Mutassuk ki, hogy szeretjük őket. 
3. Tanítsuk meg őket az udvarlás helyes módjára. Magyarázzuk el nekik a helyi jó és rossz 

szokásokat, hogy ezáltal megismerjék elvárásainkat. 
4. Tanítsuk őket arra, hogy olyan ruhákat viseljenek, amelyek megfelelően elfedik testüket, melyek 

az Egyház tanításainak megfelelően szerények. 
5. Mutassunk jó példát nekik. 
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SEGÍTSÜNK NEKIK MEGÉRTENI, HOGY TESTÜK SZENT, S HOGY Ml A 
TESTÜK CÉLJA 
A gyermekek meg akarják ismerni testüket. Tanítsuk őket a testükről, 
különösen a szentebb részekről, egyszerű szavakal. Mikor tanítjuk őket a 
testükről, nevezzünk a nevén minden részt, és magyarázzuk el, hogy Mennyei 
Atyánk mi célból ruházta fel testünket azokkal a részekkel. Feltétlenül 
mondjuk el, hogy a testük nagyon szent, és hogy Mennyei Atyánk azt akarja, 
hogy jól gondoskodjunk róla, és hogy ne engedjék meg senkinek, hogy 
megnézze vagy megérintse azokat a részeket, melyek szentek. Kivéve mikor 
betegek vagyunk, és az orvosnak meg kell azokat vizsgálnia, vagy miután 
megházasodtunk. 
Kérjük meg a nőtestvéreket, hogy mondjanak példákat arra, hogy mikor találhatunk megfelelő 
alkalmakat gyermekeinket a testükről tanítani. 

A szülők példája a legjobb módja gyermekeik tanítására a testük 
szentségével kapcsolatban. Ha úgy kezeljük testünket, ahogy az lelkünk 
szent templomához illik, akkor gyermekeink is úgyanúgy fogják kezelni 
testüket. Ha nem viselkedünk úgy, mintha testünk szent lenne, akkor 
gyermekeink sem fognak úgy viselkedni. Amit mi teszünk, mondunk vagy 
gondolunk testünkről, gyermekeink azt fogják utánozni. Ha tiszteletlenül 
beszélünk a testről vagy olyan filmeket és magazinokat nézünk, amelyek 
tiszteletlen képeket mutatnak a testről, akkor gyermekeink is ugyanígy fognak 
tenni. Ezért nagyon fontos, hogy mi szülők, jó példát mutassunk 
gyermekeinknek. 
Miért tanulnak a gyermekek többet abból, amit teszünk, mint amit nekik mondunk vagy gondolunk 
a testről? 

Tanítsuk fiainkat fiúkként viselkedni, és lányainkat lányokként. Ha így teszünk, 
akkor lányaink szívesen viselkednek nőkként, és fiaink férfiakként, mikor 
felnőnek. Lányaink nem próbálnak majd férfiként, a fiaink pedig nőként 
viselkedni. A lány, akinek az anyja szeret nő lenni, maga is élvezni fogja 
nőiességét, ha felnő. Úgyanígy a fiú, akinek az apja szeret férfi módjára 
viselkedni, élvezni fogja a férfiasságát, ha felnő. 

Arról is bizonyosodjunk meg, hogy gyermekeink világosan értik, hogy hogyan 
születnek a kisbabák. Tanítsuk őket ezekről a dolgokról egyszerű szavakkal. 
Sokkal jobb, ha mi tanítjuk őket, mintha másoktól hallják, akik nem tartják 
ezeket a dolgokat szentnek, és helytelen gondolatokat ébresztenek bennük. 
Ha gyermekeink csak a barátaik vicceiből tanulnak, akkor testüket nem fogják 
szentnek tartani, hanem csúnyának tartják majd azt. 

A mi felelősségünk, hogy ezeket a dolgokat megtanítsuk a gyermekeinknek, 
nem pedig másoké. Meg kell mondanunk gyermekeinknek, hogy Mennyei 
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Atyánk megparancsolta, hogy ne legyenek gyerekeink, amíg meg nem 
házasodunk. Azt is megmondta, hogy ne engedjünk senkit se, hogy 
megnézze vagy megérintse testünk azon szent részeit, amelyeket azért 
kaptunk Mennyei Atyánktól, hogy gyermekeink lehessenek miután 
megházasodunk. 

SZERETNÜNK KELL GYERMEKEINKET 
Szeretnünk kell gyermekeinket, és éreztetnünk kell velük, hogy mindig 
bizalommal fordulhatnak hozzánk, ha bármilyen kérdésük is van a testükkel 
kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy gyermekeink tudják, hogy szeretjük őket, 
és mindig fordulhatnak hozzánk kérdéseikkel. Ha úgy érzik, hogy nem 
szeretjük őket vagy nem törődünk kérdéseikkel, akkor másokhoz fognak 
fordulni, akik lehet, hogy rossz dolgokra tanítják őket. 

Egy fiú és egy lány ne menjen együtt táncolni, moziba és más helyekre, amíg 
nem elég idősek ahhoz, hogy megfelelően tudjanak viselkedni, és eléggé 
értik az evangéliumot ahhoz, hogy ellent tudjanak állni a kísértéseknek. 
Spencer W. Kimball próféta, aki 1985-ben halt meg, azt mondta, hogy egy 
fiú és egy lány ne menjen egyedül sehova 16 éves kora előtt. Jobb, ha tovább 
várnak, ha a helyi szokások úgy követelik, de még ennél is jobb, ha addig 
várnak, amíg a fiú visszatér a misszójáról. Amíg a fiatalok nem elég idősek 
ahhoz, hogy házasságra gondoljanak, addig csak csoportosan menjenek 
szórakozni szülők vagy egyházvezetők kíséretében. 

Mennyei Atyánk azért adott vágyat egymás iránt fiúknak és lányoknak, hogy 
lehessenek gyerekeik, ha összeházasodnak. Addig azonban, el kell fojtaniuk 
ezt a vágyat. 

Ha egy fiú meg akarja érinteni a lány testének legszentebb részeit, akkor a 
lánynak NEM-et kell mondania. Ez csak a házasságkötés után történhet meg. 
Ha a fiú tovább erősködik, akkor a lány azonnal hagyja ott. Kimball elnök azt 
mondta lányainknak, hogy ne engedjék, hogy fiúbarátaik tisztátalan dolgokba 
vezessék őket. 

TANÍTSUK GYERMEKEINKET, HOGY ÚGY ÖLTÖZZENEK, 
HOGY KIMUTASSÁK, HOGY TISZTELIK A TESTÜKET 
Mennyei Atyánk megparancsolta, hogy fedjük el a testünket. Ezt meg kell 
tanítanunk gyermekeinknek. Mennyei Atyánk felruházta Ádámot és Évát, 
mikor rájöttek, hogy meztelenek voltak (Mózes 4,13.27). Azóta is, 
mindnyájunknak megparancsolta, hogy fedjük el testünket. Úgy fedjük el a 
testünket, hogy azzal tiszteletünket mutassuk ki iránta. Ne kövessük a világ 
példáját. Kövessük az Úr útmutatását. Ellenőrizhetjük, hogy megfelelően 
öltözködünk-e, ha feltesszük magunknak a következő kérdéseket: „Hogyan 

9-a Az anya szeretete áldás családjának. 
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öltöznék, ha ma meglátogatna az Úr? Az öltözködésem jó példája-e annak, 
ahogy az Egyház egy nőtagjának öltözködni kell? Az öltözékem tiszteletet 
mutat-e a testem iránt, amely a lelkem szent temploma?" 

Otthon is öltözködjünk megfelelően! Ne vetkőzzünk le családunk tagjai előtt! 
Lányaink ne vetkőzzenenek le apjuk és fiútesvéreik előtt, és fiaink ne 
vetkőzzenek le anyjuk és lánytesvéreik előtt. A pici gyerekek mindig viseljenek 
ruhát! 

Nagyon kell vigyáznunk, hogy ne keltsünk tisztátalan gondolatokat mások 
fejében az öltözékünkkel. Bármi, amit teszünk vagy hordunk, ami tisztátalan 
gondolatokat kelt, nem helyes. Tanítanunk kell, különösen fiatal lányainkat, 
hogy ne hordjanak olyan ruhákat, amelyek tisztátalan gondolatokat 
ébresztenek a fiatalemberekben. Az illemtudó öltözködés segít abban, hogy 
erkölcsösek maradjunk, és örömet okoz Mennyei Atyánknak. 
Milyen mai népszerű öltözékeket kell elkerülnünk? 

MUTASSUNK JÓ PÉLDÁT 
Mi szülők, mutassunk példát az olyan öltözködésre, amely azt mutatja, hogy 
tiszteljük testünket. Sokféleképpen taníthatunk erkölcsösséget és helyes 
öltözködést a gyermekeinknek, de ha mi magunk nem vagyunk erkölcsösek, 
és ha nem az Egyház által előírt módon öltözködünk, akkor gyermekeink sem 
fognak így tenni. A szülők példájának van a legnagyobb hatás a gyermekekre. 
Ezért nagyon fontos, hogy jó példát mutassunk. 
Mit tehetnek a szülők, hogy megtanítsák gyermekeiknek az Erkölcsi tisztaság törvényét, ós hogy 
gyerekeik úgy öltözzenek, hogy kimutassák, hogy tisztelik testüket? 

Újra nézzük végig a táblán vagy a poszteren lévő javaslatokat. 

Milyen más módon taníthatnánk gyermekeinket arra, hogy ne szegjék meg az Erkölcsi tisztaság 
törvényét? 

Feladat 
Nézzük meg ruháinkat, hogy azok összhangban vannak-e az Egyház 
tanításaival! Beszéljük meg férjünkkel, hogyan taníthatnánk gyermekeinknek 
az Erkölcsi tisztaság törvényét, és a helyes öltözködést! 

További szentírások 
1. Korinthusiak 10,13 (Isten lehetővé teszi, hogy felülemelkedjünk a 
kísértéseken.) 
Jákób 2,22-35; 3,1-3 (Az úr örömét leli az erkölcsi tisztaságban.) 
Alma 39,1-9 (Alma megfeddi Koriánton fiát bűnös viselkedése miatt.) 
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A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Tanulmányozzuk Az Evangélium tanításainak 39. fejezetét, „Az Erkölcsi tisztaság törvénye". 
2. Hozzuk el az „Az Evangélium tanításai" c. kézikönyvet az órá ra. 
3. Kérjük meg az egyik nőtestvért, hogy hozza el kisbabáját az órára. 
4. Bízzunk meg egy nőtestvért hogy olvassa fel a második bekezdést Az evangélium tanításainak 

39. fejezetéből. 
5. Szerezzünk be táblát és krétát. 
6. írjuk fel a táblára az öt javaslatot, ami segít megtanítani gyermekeinknek az Erkölcsi tisztaság 

törvényét, vagy készítsünk egy posztert. 
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Az örök házasság 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen nekünk örök házasságot tervezni, 
és arra felkészülni. 

Miért házasodjunk össze örökre? 
Örök házasságot kell kötnünk ahhoz, hogy Mennyei Szüleinkkel ismét együtt 
élhessünk, és hozzájuk hasonlókká váljunk. A szentírások azt tanítják, hogy 
miután feltámadunk és megítéltetünk, a telesztiális, terresztriális vagy 
celesztiális birodalomban fogunk élni. Amelyik birodalomba küldenek, ott 
fogunk örökké élni, és nem juthatunk egyikből a másikba. Azok, akik örök 
házasságot kötöttek, és az Úr minden parancsolatát megtartották, és a 
szövetségeket is, amiket a Templomban kötöttek, a celesztiális birodalom 
legmagasabb részén fognak élni. A celesztiális birodalom legmagasab 
részén élnek a Mennyei Szüleink is (T&Sz 131,1-4). 

Azért is kell örök házasságot kötnünk, hogy gyermekeink a következő életben 
is velünk maradhassanak, és hogy a következő életben lélek-gyermekeink 
lehessenek. Joseph Smith próféta azt mondta, hogy hacsak egy férfi és egy 
nő nem köt örök házasságot, nem lehetnek gyermekeik a következő életben 
(T&Sz 132,15-17). Spencer W. Kimball, aki 1973 és 1985 között volt próféta, 
azt mondta, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának 
csak azok a becsületes tagjai fognak Mennyei Szüleinkkel élni és hozzájuk 
hasonlókká válni, akik örök házasságot kötöttek a Templomban és 
megtartják az ott kötött szövetségeket. 
Miért akarjunk örök házasságot kötni? Mit kell tennünk miután örök házasságot kötöttünk? 

Az áldások, amiket az örök házasságkötés által nyerhetünk 
Lorenzo Snow próféta azt mondta, hogy mikor örök házasságot kötünk, akkor 
azt az ígéretet kapjuk, hogy jogunk és hatalmunk lesz gyermekeinket örökre 
megtartani, és dicsőséget és örök életet adni nekik. Snow elnök azt is 
mondta, hogy ha ebben az életben nem lehetnek gyermekeink, akkor a 
következőben lesznek, ha itt minden parancsolatot megtartunk. Azt mondta, 
hogy celesztiális testünk lesz, amely nem ismer betegséget, megdicsőülünk, 
szebbek leszünk, és mindörökké irányítjuk gyermekeinket, akiknek örök 
életet és dicsőséget adunk. Mi mást akarhatunk? 
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10-a Egy pár örök házasságot köt a Salt Lake Templomban. 





Mit éreznének, ha megkapnák ezeket az áldásokat? 

Ezek nagy áldások! Ha örök házasságot kötünk, és minden parancsolatot 
betartunk, akkor a családunkkal élhetünk mindörökké. A következő életben 
lélek-gyermekeink is lehetnek. 

Egy svéd testvér, Bo G. Wennerlund a következőket mondta, miután örök 
házasságot kötött feleségével a Templomban: 

„Soha nem felejtem el azt a boldogságot és azt az elszántságot az 
evangéliumot illetően, amely eltöltötte a szívemet, mikor házasságot 
kötöttünk a Templom egyik házasságkötőtermében. Akkor megértettem sok 
olyan dolgot, amit azelőtt nem ismertem. Életem legboldogabb perceit akkor 
éltem át, mikor a feleségem, én és a gyermekeink örökre össze lettünk kötve. 

Mikor a feleségemet és engem összekötöttek, átnéztem a feleségemre az 
oltár fölött, és láttam, hogy könnyek folynak le az arcán. Azelőtt is szerettem, 
de azóta még jobban szeretem. Addig nem értettem, hogy a gyermekeim 
anyja Isten egyik lánya! Miután örök házasságot kötöttünk, az imáink 
tartalmasabbá váltak, az Urat mindennél jobban szerettük, és nagy 
szeretettel szolgáltuk. 

Továbbra is járunk a Templomba, mert élvezzük a Szentlélek hatását és az 
ottani munkát. Minden alkalommal, mikor ott vagyunk, emlékeztetnek a 
szövetségekre, amelyeket kötöttünk. Ezek a szövetségek a legfontosabb 
okok, amiért továbbra is az evangélium tanításai szerint keli élnünk." 
Kérjük meg azokat a nőtestvéreket, akik örök házasságot kötöttek, hogy mondják el, hogy milyen 
érzéseik vannak azzal kapcsolatban. 

Fel kell készülnünk az örök házasságra 
Fel kell készülnünk a templomi házasságra azzal, hogy betartjuk az Erkölcsi 
tisztaság törvényét, a Bölcsesség Szavát, Mennyei Atyánk minden 
parancsolatát, és eljárunk az egyházi gyűlésekre. 
Magyarázzuk el azokat a kérdéseket, amiket a püspök vagy a gyülekezet elnöke fog feltenni, mikor 
templomi ajánlásért fordulunk hozzá. Mutassuk meg az ábrát a püspök vagy a gyülekezeti elnök 
kérdéseivel, vagy írjuk fel azokat a táblára. A kérdések az „Az Evangélium tanításai" című kézikönyv 
38. fejezetében találhatók. 

Ha nem vagyunk méltóak arra, hogy a Templomba menjünk, akkor mit tehetünk azért, hogy 
méltókká váljunk arra? 

Sohase felejtsük el, hogy az örök házasság a célunk. Emlékeztethetjük 
magunkat és gyermekeinket az örök házasságra úgy, hogy otthonunkban 
kitesszük a falra a hozzánk legközelebb eső Templom képét. 

Gyermekeinket úgy készíthetjük fel az örök házasságra, hogy megtanítjuk 
őket a helyes párválasztás fontosságára, és tanítjuk őket az örök 

10-b Egy férfi és egy nő örökkévaló házasságot köt a Salt Lake-i Templomban. 
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házasságról. Tanítsuk lányainkat arra, hogy olyan férjet válasszanak, aki az 
igaz úton, a papság hatalma által fogja vezetni őket. Az olyan férfi, aki 
megbecsüli papságát, nagy segítséget tud adni akkor, mikor nehézségekkel 
küzdünk. Tanítsuk fiainkat arra, hogy olyan feleséget válasszanak, aki 
segíteni fog nekik megbecsülni papságukat, és támogatni fogja őket egyházi 
munkájukban, és tanítani fogja gyermekeiknek az evangéliumot. 

Tanítsuk meg gyermekeinket, hogy ha igaz életű férjet vagy feleséget 
akarnak, akkor maguknak is helyesen kell élniük. 

Egy dél-amerikai nőtestvér mesélte, hogy egyszer szerelmes lett egy férfiba, 
aki nem volt az Egyház tagja, és hozzá akart menni feleségül. Próbált beszélni 
vele az evangéliumról, remélve, hogy elfogadja, megkeresztelkedik, és méltó 
lesz a papságra és a templomi örök házasságra. Ő azonban hallani sem akart 
az Egyházról vagy az evangéliumról. A nőtestvér majdnem úgy határozott, 
hogy hozzá megy feleségül, mikor egyháztag barátai elmagyarázták neki az 
örök házasság fontosságát, és azt, hogy olyan férjet válasszon, aki tagja az 
Egyháznak, aki támogatni fogja nehézségek idején, és segíti abban, hogy 
örök életet nyerhessen. Miután meghallgatta a barátait, a nőtestvér úgy 
döntött, hogy nem megy hozzá feleségül. Ma nagyon hálás, hogy nem ment 
férjhez ahhoz az emberhez, mert azóta talált egy olyan férfit, aki méltó arra, 
hogy a Templomban örök házasságot kössön vele. 
Mit tanítsunk gyermekeinknek, mit keressenek, mikor házastársukat kiválasztják? 

Mikor kell felkészülni az örök házasságra? 

Miért készüljünk fel most az örök házasságra? 

Azok közülünk, akik csak polgári házasságot kötöttek, készüljenek fel, és 
menjenek el a Templomba, hogy örök házasságot köthessenek. Ha vannak 
gyermekeink, akkor vigyük őket magunkkal, hogy örökre hozzánk csatolják 
őket. Ezt minél hamarabb tegyük meg, mert ez nagyon fontos a családunk 
számára. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy örök házasságot 
köthessünk a Templomban. Spencer W. Kimball próféta azt mondta, hogy 
akkor is, ha nincs Templom a közelünkben, készüljünk fel arra, hogy 
elmenjünk a legközelebbi Templomba és házasságot kössünk, hogy 
családunkkal mindörökre együtt élhessünk. Néhányan talán nem fognak 
tudni elmenni a Templomba és örök házasságot kötni haláluk előtt. Ezek az 
emberek is örök házasságot köthetnek a Templomban mások segítségével. 
Kérjük meg a megbízott csoporttagot, hogy számoljon be a két javasolt részről Az Evangélium 
tanításai 40. fejezetéből. 

10-c A terem, ahol az örökkévaló házasságok köttetnek, washingtoni Templom 
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Mindenünket fel kell áldoznunk ha szükséges, hogy örök házasságot 
köthessünk 
Mindenünket fel kell áldoznunk ha szükséges, hogy örök házasságot 
köthessünk. Ha igazán örök házasságot akarunk kötni, akkor legyünk 
hajlandóak mindenünket feláldozni a cél érdekében. Vaha'i Tonga testvér és 
nőtestvér így cselekedtek. 

Mikor a Tonga testvérek halották, hogy Templomot fognak építeni 
Új-Zélandban, úgy határoztak, hogy elmennek a felavatásra, és a 
Templomban örök házasságot kötnek. Azonban nem volt könnyű eljutniuk a 
Templomba. Tonga testvérnek és nőtestvérnek nem volt sok pénze, ezért 
sokáig kellett takarékoskodniuk, hogy összegyűjtsenek annyit, amennyi 
szükséges volt a hajóköltségre Új-Zélandig. 

Ahogy az indulás napja közeledett, a misszióelnök meglátogatta a Tonga 
házaspárt, és pénzt kért tőlük az egyházkerületükben építendő 
gyülekezetiházhoz. Az összeg, amit kért pontosan megegyezett az 
összeggel, amit Tongáék a templomi útjukra tettek félre. Tonga testvér ezt 
mondta: 

Nagyon nehéz volt odaadni azt a pénzt, amit a feleségemmel kemény 
munkával kerestünk meg, hogy elmehessünk a Templomba és örök 
házasságot köthessünk. Azonban azt mondtam a feleségemnek, hogyha az 
Úrnak szüksége van a pénzre, akkor oda kell adnunk. Meg fog áldani érte. 
Azt is mondtam a feleségemnek, hogy az Úr vezetőink által megígérte, hogy 
ha betartjuk a parancsolatait, akkor lehetővé fogja tenni, hogy eljussunk az 
új-zélandi Templomba. Mondtam neki, hogy ha eladjuk a disznóinkat, 
teheneinket, lovainkat és bútorainkat, akkor talán lesz elég pénzünk, hogy 
elmenjünk a Templomba. így odaadtuk összes megtakarított pénzünket a 
misszióelnöknek. 

Ez szerdán történt. Az Új-Zélandba induló hajó a következő hétfőn indult. 
Nem volt sok időnk. Csütörtökön és pénteken megpróbáltuk eladni az 
állatainkat, de senki sem akarta megvenni őket. Szombaton, azonban mindet 
eladtuk félóra alatt. 600 dollárt kaptunk az állatokért, amiből meg tudtuk venni 
a hajójegyeinket Új-Zélandba. A következő hétfőn elindultunk Új-Zélandba, 
hogy örök házasságot kössünk a Templomban. 

Mi voltunk az első házaspár, akiket az új-zélandi Templomban házasságra 
egybekötöttek. 

Mikor a feleségemet és engem házasságra egybekötöttek, a gyermekeinkre 
gondoltam. Ők nem voltak velünk, mert arra nem volt elég pénzünk, hogy őket 

10-d Sáo Paulo-i Templom 
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is elhozzuk. Mikor rájuk gondoltam, a szívem úgy megtelt szeretettel, hogy 
nem tudtam visszatartani könnyeimet. Ezt mondtam magamban: »Hogy 
mondhatod a gyermekeidnek, hogy szereted őket, s hogy legyenek jók, mikor 
nem hoztad őket magaddal, hogy ők is hozzád köttessenek?« Abban a 
pillanatban úgy éreztem, mintha megtagadtam volna a gyermekeimet. Ettől 
még nagyobb lett az irántuk érzett szeretetem. 

Mikor hazaértünk a feleségemmel, hívtuk a gyerekeket, és megígértük nekik, 
hogy ha kemény munkával segítik a feleségemet és engem, akkor együtt 
összegyűjtjük a pénzt arra, hogy elmehessünk a Templomba, és hozzánk 
köttessenek. Nagyon boldogok voltak, elkezdtek keményen dolgozni, hogy 
összegyűjtsük a pénzt. 

Két évig dolgoztunk, hogy összegyűjtsük a pénzt templomi útunkra. Mindent 
feláldoztunk a cél érdekében. Abban az időben tanárként dolgoztam. Minden 
hónapban, mikor megkaptam a fizetésemet, először kifizettem a tizedet és 
a böjti felajánlást, utána pedig adtam pénzt minden gyereknek szükségletei 
szerint. Ezek után csak 70 centünk maradt. Két évig csak havi 70 centünk 
maradt, de képesek voltunk ellátni a családunkat abból, amit saját magunk 
megtermeltünk. A gyermekeink nem vettek cukorkát vagy mozijegyet, hanem 
minden pénzüket félretették, hogy elmehessenek majd a Templomba. 

Biciklivel jártam a egyházkerületünk gyűléseire, hogy így is pénzt takarítsak 
meg. Legtöbb gyűlésünket egy tőlünk hét mérföldre lévő épületben tartottuk. 
Nagyon korán kellett elindulnom, mert a gyűlések reggel 6 órakor kezdődtek. 

Mikor eljött a nap, hogy megvegyük a hajójegyünket, megkérdeztem 
gyermekeimet, hogy mennyit gyűjtöttek. A két idősebb fiam körülbelül 235 
dollárt gyűjtött. A legkisebb fiam, aki ekkor ötéves volt, 65 dollárt rakott össze. 
A feleségem és én 1300 dollárt gyűjtöttünk. Ennyi elég volt ahhoz, hogy 
mindannyian eljussunk a Templomba, és a gyermekeink örökre hozzánk 
köttessenek. 

Majdnem mindent fel kellett áldoznunk a cél érdekében." 

Ha örök házasságot kötünk, és Mennyei Atyánk minden parancsolatát 
betartjuk, lehetővé válik, hogy családunkkal mindörökké együtt maradjunk, 
és a következő életben lélek-gyermekeink legyenek. Ha még nem kötöttünk 
örök házasságot, akkor most kezdjük el megtervezni azt! 

Feladat 
Beszéljük meg családunkkal az örök házasság fontosságát. Ha még nem 
tettük meg, akkor tűzzük ki célul, hogy a Templomban fogunk örök 
házasságot kötni. Tegyünk ki otthonunkban egy képet a Templomról, hogy 
emlékeztessen minket. 
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A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Tanulmányozzuk Az Evangélium tanításainak 38. és 40. fejezetét. 
2. Bízzuk meg a csoport egyik tagját, hogy adjon egy rövid összefoglalót a 40. fejezet két utolsó 

bekezdéséből: „A templomi szertartások a családokat az örökkévalóságra kötik össze" és „A 
halottakért is lehet templomi szertartásokat végezni". 

3. Készítsünk egy ábrát, mely a püspök vagy a gyülekezeti elnök azon kérdéseit tűnteti fel, 
melyeket akkor tesznek fel nekünk, amikor templomi ajánlást kérünk tőlük! 

4. Olvassuk el T&Sz 132,14-20. 
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A papság 11. Lecke 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen megérteni a papságot és a 
Mennyei Atyánkhoz való visszatérésben játszott szerepét. 

Mi a papság? 
A papság az a hatalom, amit Mennyei Atyánk a férfiaknak adott, hogy 
képviseljék őt a földön, hajtsák végre akaratát, segítsék minden gyermekét 
visszajutni hozzá és elérni mindazt, amivel ő rendelkezik (Mózes 1,39). 

A papságnak két része van, az Ároni és a Melkizedeki Papság. Mindkét 
részben vannak hivatalok vagy fokozatok. A hivatalok az Ároni Papságban a 
következők: diakónus, tanító, pap és püspök. A Melkizedeki Papság hivatalai 
az elder, főpap, pátriárka, hetvenes és apostol. 

Keresztelő János adományozta Joseph Smith-nek és Oliver Cowdery-nak az 
Ároni Papságot, 1829 május 15-én. Nem sokkal később, Jézus kétezer évvel 
ezelőtt választott apostolai, Péter, Jakab és János a Melkizedeki Papságot 
adományozták Joseph Smith-nek és Oliver Cowdery-nak. Ez a négy ember 
mint angyal tért vissza a földre, hogy visszaállítsák a két különböző papságot. 

A papságot csak az Egyház arra érdemes férfi tagjai kaphatják meg. Minden 
férfinak és fiúnak, aki rendelkezik a papság hatalmával, Jézus Krisztusig 
vissza kell tudni vezetni papságát. Ez azt jelenti, hogy tudnia kell, hogy kitől 
kapta papságát, és aki adta, az kitől kapta, és így tovább vissza egészen 
Joseph Smith-ig, aki Péter, Jakab és Jánostól kapta, akiket pedig Jézus 
Krisztus ruházott fel ezzel a hatalommal. Jézus Krisztust Mennyei Atyánk 
ruházta fel a papság hatalmával. 
Mutassuk meg a 11-a képet! Kérjük meg a megbízott nőtestvért, hogy mutassa meg férjének azt 
a kártyáját, amelyik visszavezeti papságát Jézus Krisztusig! 

Csak az igaz életű férfi kaphatja meg a papságot 
Csak az arra érdemes férfi kaphatja meg a papságot. Nem kaphatja meg a 
papságból származó hatalmat sem, ha nem érdemes rá. (T&Sz 121,36). N. 
Eldon Tanner elnök mondta el a következő történetet, amely azt 
hangsúlyozza, hogy mennyire fontos az, hogy valaki méltó legyen arra, hogy 
megkapja a papság hatalmát. Tanner elnök, aki 1963 és 1982 között négy 
prófétának volt a tanácsadója, ezt mondta: 

„Egyszer, mikor püspök voltam, hat fiú volt a gyülekezetemben, akik elérték 
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az elderré avatás évét a Melkizedeki Papságban. Csak ötük felavatását 
hagytam jóvá. A hatodik fiú nem volt méltó arra, hogy felavassák. Sokszor 
beszéltem a fiúval az elderré avatásról, de ő mindig azt mondta, hogy nem 
méltó arra, hogy felavassák. Rosszul esett neki, hocjy nem lesz jóváhagyva 
az, hogy felavassák, de tudta, hogy nem méltó arra. Igy, nem is hagytam jóvá 
felavatását. 

Később meglátogatott a nagybátyja, és ezt mondta: »Meg fogod akadályozni 
a fiú felavatását, mikor a barátai mind elderré lesznek avatva? Ha így teszel, 
akkor nem akar majd többé az Egyház tagja maradni.« 

így válaszoltam: »A papság a legfontosabb dolog, amivel ez a fiú 
rendelkezhet. Ő érti ezt. Jelenleg nem méltó arra, hogy elderré avassák.« 

Néhány évvel később, mikor részt vettem az Egyház egyik általános 
konferenciáján, egy férfi lépett hozzám, és azt mondta: »Tanner elnök, nem 
hiszem, hogy emlékszik rám. Én vagyok az a fiú, akinek nem hagyta jóvá az 
elderré avatását.« Ahogy kezet ráztunk ezt mondta: »Szeretném 
megköszönni, hogy nem hagyta jóvá az elderré avatásomat, mikor nem 
voltam rá érdemes. Jelenleg püspök vagyok. Ha jóváhagyta volna a 
felavatásomat, mikor nem voltam méltó rá, akkor sohasem értettem volna 
meg a papság fontosságát, és ma nem lennék püspök." 
Miért volt fontos, hogy ezt a fiatal embert ne avassák fel elderré, mikor nem volt rá érdemes? 

Nemcsak az a fontos, hogy egy férfi érdemes legyen a papságra, mielőtt 
megkapja azt, hanem az is, hogy utána is igaz életet éljen. Joseph Smith 
próféta mondta, hogy a papsággal járó hatalommal csak egy igaz életet élő 
férfi élhet. Felruházhatják a papság hatalmával, de ha nem él igaz életet, és 
nem tartja be a parancsolatokat, akkor nem lesz hatalma. Mennyei Atyánk 
megmondta, hogy a papsággal járó hatalommal csak olyan igaz életet élő 
férfi rendelkezhet, aki családját türelmesen szeretettel irányítja (lásd T&Sz 
121,34.41-42). 

Yu Kum Ok nőtestvér mondta el ezt történetet arról, hogy milyen példát 
mutatott neki a férje, aki megbecsülte papságát; hogyan segítette abban az 
elhatározásában, hogy csatlakozzon az Egyházhoz, és jobb feleség és anya 
legyen. Ezt mondta: 

„Nagyon büszke vagyok a férjemre és arra a példára, melyet papságának 
megbecsülésével állít. Nagyon jó férj. Sokat segített abban, hogy 
csatlakozzak az egyházhoz. Miután csatlakozott az Egyházhoz, minden tőle 
telhetőt megtett, hogy megbecsülje a papságát. Egész más ember lett, mint 
akit korábban ismertem. Nem ivott sört, kávét, teát, és nem dohányzott 
többet. Munka után azonnal hazajött. Nagyon türelmes és szerető volt velem 
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és a gyerekekkel. Játszott a gyerekekkel, elmosogatott, gyengéden beszélt 
velem, nem hazudott, és nagy buzgalommal segített nekem. Teljesen 
megváltozott. Csoda történt! Nagyon értékeltem ezt a változást, és sokat 
gondolkoztam azon, hogy mi okozta. 

Később, észrevettem, hogy a Mormon Könyvét olvassa, és úgy gondoltam, 
hogy talán az okozta a változást. Elhatároztam, hogy többet megtudok a 
Mormon Könyvéről, s ezért beiratkoztam az Egyház egyik tanfolyamára. 
Néhány hónappal később megkeresztelkedtem. A férjem keresztelt meg. 
Most ugyanaz a lélek, ami megváltoztatta a férjemet, engem is segít, és 
nekem is áldásokat hoz. 

Együtt akarok élni a férjemmel és a gyerekeimmel a celesztiális 
birodalomban. Szeretnék jó egyháztag, anya és feleség lenni. Mindig 
támogatni fogom a férjemet mindenben, amivel megbecsüli a papságát." 

A papságát megbecsülő férj példája arra ösztönözte ezt a nőtestvért, hogy 
belépjen az Egyházba, és jobb feleség és anya legyen. 
Milyen hatást gyakorolt erre a testvérre férje példája? 

Hogyan befolyásolja férjünket és gyermekeinket a mi példánk? 

Szükségünk van a papságra ahhoz, hogy családunkkal mindörökké 
együtt élhessünk a celesztiális birodalomban 
Mennyei Atyánk szertartásokat bocsátott a rendelkezésünkre, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a celesztiális birodalomban élhessünk. Ezeket a 
szertartásokat a papság hatalmával kell végezni. Mennyei Atyánk csak akkor 
fogadja el ezeket a szertartásokat, ha a papság hatalmával végzik azokat. Ha 
Mennyei Atyánk nem fogadja el ezeket a szertartásokat, akkor nem élhetünk 
örökké együtt családunkkal a celesztiális birodalom legmagasabb részén, 
ahol ő él, és nem kaphatunk meg mindent, amivel ő rendelkezik. Az 
evangélium minden tantételét megtanulhatjuk a papság nélkül, de a 
szertartások mások. A egyházi szertartások során egy arra felhatalmazott 
személy áldásokat és útmutatást ad. Azonban az evangélium minden 
szertartását egy arra felhatalmazott személy kell, hogy végezze, különben, 
Mennyei Atyánk nem fogja elfogadni azt. 

Néhányunknak férje vagy apja nem becsüli meg papságát, vagy még nem 
ruházták fel a papság hatalmával. Legyünk türelmesek velük, szeressük őket, 
és továbbra is imádkozzunk, hogy egy napon megértsék a papság 
fontosságát, és méltóak legyenek arra, hogy felruházzák őket ezzel a 
hatalommal, és arra, hogy élhessenek ezzel a hatalommal. 
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Miért fontos a papság számunkra és a családunk számára? 

Mennyei Atyánk azért ruházott fel minket a papság hatalmával, hogy segítsen 
hozzá visszatérni, örökké együtt élni családunkkal, és mindazt elérni, amivel 
ő rendelkezik. Ha Mennyei Atyánk minden parancsolatát betartjuk, és a 
papság hatalmával végzett összes előírt szertartáson részt veszünk, akkor 
elmyerjük ezeket az áldásokat. 

Feladat 
Olvassuk el Az Evangélium tanításainak 13. és 14. fejezetét, hogy többet 
megtudjunk a papságról. Beszéljük meg a papság fontosságát férjünkkel és 
gyermekeinkkel. 

További szentírások 
T&Sz 13 (Joseph Smith és Oliver Cowdery megkapja az Ároni Papságot.) 
T&Sz 131,1-3 (Mostanra és mindörökre.) 
T&Sz 132,18-20 (Az örök házasság.) 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Olvassuk el Az Evangélium tanításainak 14. fejezetét, „A papság szervezete" 
2. Bízzunk meg egy nőtestvért, hogy mutassa meg egy a papság hatalmával rendelkező férfi 

felhatalmazásának visszavezetését ábrázoló kártyát. 
3. Bízzuk meg a csoport tagjait, hogy mondjanak el történeteket, és idézzenek szentírásokat az 

órán. 
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Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen megérteni, hogy azok akik 
rendelkeznek a papság hatalmával, olyan szertartásokat végezhetnek, 
amelyek megáldanak minket. 

A papság hatalmával végzett szertartások 
Mennyei Atyánk előírt bizonyos szertartásokat egyházának, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy visszatérhessünk hozzá, és vele élhessünk a 
celesztiális birodalomban. 

Azt is megmondta, hogy a szertartásokat csak akkor fogadja el, ha azokat 
a papság hatalmával végzik, amely hatalommal ő ruházta fel az egyházi 
vezetőket a Földön. Ezek a szertartások: 
Mutassuk meg az ábrát, amin fel vannak tüntetve a szertartások: 

1. Gyermekek megáldása, és névadása 
2. Keresztelés 
3. A Szentlélek ajándékának adományozása 
4. Mások felruházása a papság hatalmával 
5. Templomi endóvment 
6. Örök házasság 

7. Az úrvacsora megáldása és kiosztása 

Mutassuk meg a 12-a, 12-b, 12-c és 12-d képet. 

Beszéljük meg minden szertartás célját. (Lásd családi kézikönyv.) 

A papság sok más áldást is hozhat az életünkbe 
H. Burke Peterson püspök, aki első tanácsadóként dolgozott Victor L. Brown 
elnöklő püspök alatt 1972 és 1985 között, azt mondta, hogy a papság sok 
áldást hozhat, ha méltóak vagyunk azokra, és ha egy férfi papsági 
kötelességeit becsülettel ellátja. Azt is mondta, hogy ha egy férfi megbecsüli 
a papságát, akkor szükség esetén megáldhatja feleségét és gyermekeit. 
Áldásban adhat nekik útmutatást és vigaszt. Megáldhatja gyermekeit mielőtt 
misszióra mennek, mielőtt iskolába mennek, és mikor elérik azt a kort, hogy 
házasságot kössenek, hogy megfelelő társat találjanak. Betegségük idején 
is megáldhatja őket, hogy meggyógyuljanak. 
Mit éreznének, ha áldást kapnának férjüktől vagy apjuktól? 

A papság 
hatalmával végzett 
szertartások 

12. Lecke 

12-a Egy igaz életű apa nevet ad gyermekének, és megáldja. 
12-b A papság hatalmával rendelkező férfiak megáldanak egy beteget 

12-c Egy arra érdemes apa nevet ad gyermekének és megáldja. 
12-d Beteg megáldása 
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Kyuln Lee nőtestvér, aki koreai, elmondta ahogy a férje egyszer megáldotta 
kislányukat, mikor beteg volt. Ezt mondta: 

„Mikor a férjem a koreai kerület elnökségében szolgált, minden szombaton 
és vasárnap messzire kellett mennie, hogy papsági feladatait ellássa, és így 
egyedül hagyott engem a kislányommal. Gyakran nagyon fáradtan jött haza 
ezekről a gyűlésekről. 

Egyszer a férjemnek 430 km-t kellett utaznia Pusanba egy szombati napon. 
Vasárnap pedig visszatért Szöulba. Mikor Pusanba indult, a kislányunk 
egészséges volt. Egy picit hangos volt az úrvacsorai gyűlés alatt, de jól érezte 
magát. Miután hazatértünk, megivott egy üveg tejet, és lefeküdt aludni. 

Minden rendben volt egészen fél tízig, mikor sírva felébredt. Mikor felvettem, 
magas láza volt. Nem tudtam, hogy mit csináljak. A közelünkben lévő kórház 
zárva volt. Minden tőlem telhetőt megtettem, hogy a lázát levigyem, és 
megvigasztaljam, de semmi sem segített, és tovább sírt. Nem tudtam, 
hogyan segítsek rajta. Mire a férjem hazaért, már én is sírtam. 

A férjem átölelt minket, és megkérdezte, mi történt. Miután elmondtam, letette 
a táskáját, kivette a szent olajat, a kislány fejére öntött egy kicsit, és 
megáldotta. Nem emlékszem mindenre, amit mondott, de ezekre a szavakra 
pontosan emlékszem: »Mennyei Atyám, nagyon hálás vagyok az életemért, 
a feleségemért és a kisbabánkért. Hálás vagyok az evangéliumért, és a 
lehetőségért, hogy téged szolgálhatlak. Elküldtél Pusanba és Szöulba, hogy 
egyházad ügyeit intézzem. Megtettem, amivel megbíztál. Most azonban 
szükségem van a segítségedre. A kislányom beteg. Mindig segítettél rajtam. 
Kérlek, segíts ma este is, és gyógyítsd meg a kislányomat.« 

Mire a férjem befejezte az imát, a kislányunk már aludt. Mikor a férjemre 
néztem, könnyek voltak a szemében. 

A kislányunk már egészséges és boldog, de én sohase fogom elfelejteni, 
hogy a férjem azt mondta az Úrnak, hogy megtette a kötelességét. Mindig 
támogatni fogom a férjem, hogy megbecsülje a papságát, és hogy mindig 
azt mondhassa az Úrnak, hogy engedelmes volt. Nagy áldás a számomra, 
hogy a férjem megbecsüli a papságát." 

A papság a családunk minden tagjának áldásokat hozhat. Az apa, aki 
megbecsüli a papságát, szükség esetén megáldhatja a feleségét és a 
gyermekeit. 
Kérjük meg a testvéreket, hogy beszéljenek azokról az áldásokról, amelyeket a férjüktől vagy az 
apjuktól kaptak. 
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El kell fogadnunk a választ, amit Mennyei Atyánktól kapunk 
A papság hatalma áldásokban részesíthet minket, de tudnunk kell, hogy 
Mennyei Atyánk néha nem olyan választ ad, amilyet szeretnénk. Ha ez 
történik, akkor ne legyünk elkeseredettek. Mennyei Atyánk tudja, hogy mikor 
van itt az ideje, hogy megkapjuk, amit kérünk, és akkor meg is adja azt. Addig 
azonban nagy hitünk kell, hogy legyen, hogy betartsuk minden parancsolatát 
és mindent megtegyünk, hogy megkaphassuk azt amit kérünk tőle. Ha csak 
kérünk tőle, és nem teszünk meg minden tőlünk telhetőt, akkor nem fogjuk 
megkapni az áldást. 

Egy nőtestvér Vaughn J. Featherstone-hoz fordult, aki akkor az Egyház 
Elnöklő Püspökségének volt az egyik tagja, és panaszkodott, hogy sokszor 
a papság által igért áldás nem teljesedik be. Azt mondta, hogy még mindig 
nem egészséges, és nem lehet gyereke. Featherstone testvér azt válaszolta, 
hogy az idő még nem jött el az áldások beteljesedésére. így szólt: 
„Megígérem önnek, hogy a papság által ígért áldások be fognak teljesedni." 
Bíznunk kell az Úrban úgy, ahogy azt Jób tette. 

Azt is meg kell értenünk, hogy Mennyei Atyánk néha nem teljesíti kéréseinket, 
mert tudja, hogy amit kérünk, az nem helyes számunkra. Spencer W. Kimball, 
aki 1973 és 1985 között volt próféta, azt mondta, hogy azért kérjük az Urat, 
hogy szüntesse meg az összes megpróbáltatást és szenvedést, mert nem 
értjük azok célját. A megpróbáltatások, szenvedések, szomorúság és még 
a halál is azért van, hogy segítsen Mennyei Szüleinkhez hasonlókká válnunk. 
Kimball elnök mondta, hogy ha nem lennének megpróbáltatások, 
szenvedések, szomorúság és halál, akkor a boldogságot sem ismernénk, és 
nem támadhatnánk fel. Nem élhetnénk örökké, és nem válhatnánk Mennyei 
Szüleinkhez hasonlókká. Kimball elnök elmondta, hogy hálás azért, hogy nem 
gyógyíthat meg minden beteget, mert lehet, hogy azokat is meggyógyítaná, 
akiknek meg kell halniuk vagy szenvedniük kell az Úr akaratából. 

Edna Shaw testvér ezt akkor tanulta meg, mikor az egyik lánya meghalt. A 
következőket mondja: 

„A legidősebb lányunk, Carol Jean megbetegedett. Elvittük az orvoshoz, 
hogy megtudjuk mi a baj. Miután az orvos megvizsgálta, elküldött minket Salt 
Lake City-be, egy kórházba további vizsgálatokra. Elvittük lányunkat Salt Lake 
City-be, és a vizsgálatok kimutatták, hogy daganat van a gyomrában. Ekkor 
Carol Jean már olyan beteg volt, hogy minden étkezéskor hányt. Hazavittük, 
de olyan beteg volt, hogy vissza kellett vinnünk a kórházba. Akkor az orvos 
megmondta, hogy leukémiája van, ami egy súlyos vérképzőszervi betegség. 
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Mikor az orvos ezt közölte velünk, nagyon elszomorodtam, és éjjel nappal 
imádkoztam, hogy az Úr gyógyítsa meg a kislányunkat. Nem tudtam elhinni, 
hogy mindez megtörténhet a lányommal. Amíg a kórházban volt, sokszor 
kapott áldást a papság hatalmával rendelkezőktől, mégis meghalt. 

Mikor Carol Jean meghalt, arra gondoltam, hogy azért halt meg, mert nem 
hittem eléggé, hogy meg fog gyógyulni. Később, ahogy a Tanok és 
Szövetségeket olvastam, találtam néhány verset, amely segített megértenem 
a történteket. Ezekben a versekben az áll, hogyha^ valaki meghal annak 
ellenére, hogy áldást kapott, az azt jelenti, hogy az Úr akarja a halálát. Ha 
viszont életben marad a papsági áldások után, az azt jelenti, hogy az Úr azt 
akarja, hogy életben maradjon. Ezek a versek segítettek megértenem a 
történteket, és megnyugodtam." 
Olvassuk el T&Sz 42,44.46.48. 

Miért nem gyógyul meg mindenki, aki beteg? 

A papság segíthet visszatérnünk Mennyei szüleinkhez, és hozzájuk 
hasonlókká válnunk. A papság meg is vigasztalhat, vezethet, védelmezhet, 
és meg is gyógyíthat. 

További szentírások 
3 Nefi 17 (A Megváltó meggyógyítja a betegeket és megáldja a 
kisgyermekeket.) 

A lecke megtanítása előtti teendők: 
1. Tanulmányozzuk Az Evangélium tanításainak 14. fejezetét, „A papság szervezete," és a 

papságvezetők kézikönyvében a „Szertartások" c. fejezeteket. 
2. Tanulmányozzuk a családi kézikönyvet. 
3. Szerezzünk be táblát és krétát vagy készítsünk egy ábrát, amelyen feltűntetjük a papság 

hatalmával végezhető szertartásokat. 
4. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy mondjanak el történeteket és idézzenek szentírásokat az 

órán. 
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A felelősség, 
mellyel a papságnak 
tartozunk 
Ennek a lekcének az a célja, hogy segítsen megérteni, hogy milyen 
felelőséggel tartozunk a papságnak. 

A férfiaknak és a nőknek mások a kötelességeik 
Mennyei Atyánk a férfiaknak és a nőknek különböző feladatokat adott. A 
férfiaknak azt a feladatot adta, hogy irányítsák Egyházát és családjaikat. Azért 
hogy sikeresebben vezethessék Egyházát felruházta őket a papság 
hatalmával. A papság hatalom, mellyel Mennyei Atyánk azért ruházta fel a 
férfiakat, hogy képviseljék őt a földön. 

Mennyei Atyánk a nőknek azt a feladatot adta, hogy világra hozzák 
lélek-gyermekeit, tanítsák őket, és támogassák a férfiakat az egyház és 
családuk Irányításában. Mennyei Atyánk ezeket a feladatokat annyira 
fontosnak tartja, hogy a nőknek nem is adott más nagy feladatot. Ezért nem 
bízta meg a nőket azzal, hogy vezető szerepet töltsenek be, és 
rendelkezzenek a papság hatalmával. Azért, hogy segítse a nőket a feladataik 
ellátásában, Mennyei Atyánk különleges tehetséggel áldotta meg őket, hogy 
jobban szerethessenek, megértőbbek legyenek, jobban taníthassanak, 
tanácsokkal láthassanak el másokat, és segítsék embertársaikat. Thomas S. 
Monson apostol, prófétánk egyik tanácsadója azt mondta, hogy a férfi a 
család feje, de a nő a család szíve. 

Spencer W. Kimball próféta azt mondta, hogy Mennyei Atyánk tudta, mit 
csinál, mikor különböző feladatokat adott a férfiaknak és a nőknek. A 
férfiaknak azt a feladatot adta, hogy műveljék a földet, gondoskodjanak 
családjukról és irányítsák családjukat. A nőknek azt a feladatot adta, hogy 
gyermekeket szüljenek, tanítsák őket, és támogassák a férjüket. Kimball 
elnök azt mondta, hogy Mennyei Atyánk azért osztotta fel a feladatokat így, 
mert tudta, hogy ez nagyon jó lesz így. Kimball elnök azt is mondta, hogy az 
ember soha nem találhat ennél jobb megoldást. 

Ha a férj és feleség becsülettel ellátja feladatát, akkor örökre együtt élhetnek 
családjukkal a celesztiális birodalomban. (T&Sz 131,1 -4 és T&Sz 132,19-20). 
Még a celesztiális birodalomban is különböző feladataik lesznek a férfiaknak 
és a nőknek. A férfiak továbbra is irányítani fognak, mig a nők gyermekeket 
fognak szülni, tanítani fogják őket, és támogatni fogják a férjüket. 
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Olvassuk el Pál levele az Efézusiakhoz 5,23. Ki a család feje? Ki az Egyház feje? 

Hogyan különböznek otthoni teendőink a férfiakéitól? 

Az Egyházra és a családokra vonatkozó utasításokat Mennyei Atyánk 
a papság hatalmával rendelkező férfiak által nyilvanítja ki 
Mennyei Atyánk a következő módon ad utasításokat az Egyházra és a 
családokra vonatkozóan. Először is utasításokat ad a fiának, Jézus 
Krisztusnak, aki azokat továbbítja a prófétának. A próféta továbbítja az 
apostoloknak, ők az egyházkerületek elnökeinek és misszióelnököknek, ők 
a püspököknek és gyülekezetelnököknek, ők pedig férjeinknek és apáinknak, 
férjünk és az apánk pedig továbbadja azokat nekünk és gyermekeinknek. Ez 
persze, nem jelenti azt, hogy egy nő nem kaphat kinyilatkoztatást a saját 
problémáira vonatkozólag. De egész családra vagy az Egyházra 
vonatkozólag nem kaphat kinyilatkoztatást. Olyan kinyilatkoztatást sem fog 
kapni, amely ellentétben áll azokkal a kötelességekkel, melyeket Mennyei 
Atyánk kiszabott rá. 
Miért vezetne zűrzavarhoz, ha mind a férj mind a feleség kapna kinyilatkoztatást a családra 
vonatkozólag? 

A nőknek tisztelniük és támogatniuk kell a papságot 
Támogatnunk és tisztelnünk kell a papságot. (Lásd T&Sz 25,3.5.7-10.14-15). 
Ez az egyike azon feladatoknak, melyeket Mennyei Atyánktól kaptunk. A 
következőképpen támogathatjuk a papságot: 

1. Ösztönözzük férjünket, apánkat és fiainkat arra, hogy lássák el papsági 
kötelességeiket. 

2. Ösztönözzük őket arra, hogy vegyenek részt egyházi gyűléseiken! 
3. Bátorítsuk férjünket és apánkat, hogy vezessék a családi estéket és 

imáinkat. 
4. Ösztönözzük fiainkat és fiútestvéreinket, hogy menjenek misszióra. 
5. Kérjünk áldást a férjünktől vagy apánktól szükség esetén. 
6. Kövessük papsági vezetőink utasításait. 
7. Imádkozzunk a papság hatalmával rendelkezőkért, különösen férjünkért, 

apánkért, és fiainkért. 
8. Ne panaszkodjunk, mikor férjünk és apánk távol van tőlünk a papsági 

kötelessége miatt. 

Egy nőtestvér így mondja el, hogyan támogatta férjét: 

„Mikor a férjem a főtanácsban szolgált, gyakran távol volt, hogy más 
gyülekezeteket látogasson meg egyházkerületünkben. Ilyenkor mindig rám 
maradt a hét gyerek istentiszteletre való felkészítése. Nagyon nehéz feladat 
volt. Akkor megértettem, hogy mit éreznek azok a nőtestvérek, akik özvegyek 
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vagy akiknek a férje nem egyháztag. Azonban nagyon boldog voltam, hogy 
a férjem ellátta papsági feladatait. Megtanultam néhány dolgot, ami segített 
abban, hogy támogassam a papsági munkájában, úgy, hogy tudjon azokról 
a családi eseményekről, amik távollétében történtek. Ezek a következők: 

Hajlandónak kell lennem, hogy az ő időbeosztásához igazodjam. 

Készen kell hogy legyen az étel mire hazaér vagy készítek valamit, amit 
magával vihet, ha nincs ideje itthon enni. 

A ruháit mindig nekem kell mosnom és vasalnom, hogy készen legyenek, 
mikor szüksége van rájuk. 

Mindig tudnom kell, hogy hova megy, és mikor jön vissza, hogy a terveimet 
az ő időbeosztásához igazíthassam. 

Mindig tisztán tartom az otthonunkat, hogy mikor hazajön, örüljön, hogy itthon 
lehet. 

Türelmesnek kell lennem. Ez nagyon nehéz volt a számomra, mert a férjem 
szinte sohasem volt otthon. Néha hazajött néhány percre, de utána megint 
mennie kellett. Meg kellett tanulnom, hogy ne panaszkodjak, se ne 
mérgelődjek. Tudtam, hogy amit csinál, az nagyon fontos, és hogy meg keli 
tanulnom türelmesnek lenni. Először nehéz volt, de egy idő után könnyebben 
ment." 

Sokféleképpen segíthetjük férjünket papságának megbecsülésében. (Lásd 
T&Sz 19,23; 20,33; 64,33-34 és 58,26-27). Nagyon kis haladás lenne az 
Egyházban és a családunkban, ha a nők nem támogatnák a papságot. 
Matthew Cowley, aki 1945 és 1953 között volt apostol, azt mondta, hogy a 
nő munkája éppen olyan fontos, mint a papságé abban, hogy felkészítsen 
minket arra, hogy Mennyei Szüleinkhez hasonlókká váljunk. 
Mit tehetünk, hogy segítsük férjünket, apánkat, fiainkat és fiútestvéreinket abban, hogy 
megbecsüljék papsági hatalmukat? 

Hogyan befolyásolja férjünk és apánk munkáját az, hogy mi hogyan érzünk a papsági teendőkkel 
kapcsolatban? 

Befejezés 
Mennyei Atyánk különböző feladatokat adott a férfiaknak és a nőknek. A férfi 
feladata az, hogy irányítsa a családját és az Egyházat. A nő feladata, hogy 
gyerekeket szüljön, tanítsa őket, és támogassa a férjét. A nőnek nagy szerepe 
van abban, hogy a férje hogyan végzi a papsági teendőit. Minden tőle telhetőt 
meg kell tennie, hogy férje megbecsülje papságát. 
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Feladat 
Használjuk a leckében található javaslatokat, hogy jobban támogassuk 
férjünket vagy apánkat abban, hogy megbecsüljék papsági hatalmukat. 

További szentírások 
1 Korinthusiak 11,3.8-12 (A férfi és a nő feladatai.) 
Kolosséiak 3,18-24 (Szeressük egymást.) 
1 Péter 3,5-7 (Becsüljük meg egymást.) 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Emlékeztessük a csoport tagjait, hogy hozzák magukkal a szentírásokat. 
2. Szerezzünk be táblát, krétát, és szivacsot. 
3. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy mondjanak el történeteket és idézzenek szentírásokat az 

órán. 
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Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen egyházi kötelezettségeink 
megértésében. 

Bevezetés 
Mivel Mennyei Atyánk igaz egyházának tagjai vagyunk, másképp 
gondolkozunk női feladatainkról. Hisszük azt, hogy a nők elsődleges 
feladata a gyermekszülés, és a gyerekek nevelése. Azt hisszük, hogy a 
gyermekszülés egy szent feladat, a házasság örökkévaló, és a nő helye az 
otthonban van, amennyiben ez lehetséges. 

Az Egyház férjezett nőtagjainak kötelezettségei férjükkel szemben 
A feleségnek tisztelnie kell férjét, támogatni és bátorítani mint apát, a család 
vezetőjét, függetlenül attól, hogy tagja-e az Egyháznak vagy sem, vagy hogy 
jár-e az egyházi gyűlésekre vagy sem. Ha a férj tagja az Egyháznak, akkor 
a feleségnek papsági munkájában is támogatnia kell őt. 

Egy feleség nagy hatássa! van a férjére. N. Eldon Tanner, aki az Egyház 
elnökségében dolgozott 1962 és 1982 között mondta, hogy semmi sem 
ösztönöz jobban egy férfit arra, hogy kemény munkával ellássa a családját, 
hűséges legyen a feleségéhez, és feladatait legjobb tudása szerint végezze, 
mint az a tudat, hogy a felesége támogatja, szereti, és hisz benne. Ha a 
feleség így cselekszik, akkor a férj boldogan, legjobb tudása szerint igyekszik 
ellátni feladatait. 

Ha férjünk vagy apánk nem tagja az Egyháznak, vagy ha tagok, de nem járnak 
az egyházi gyűlésekre, és nem látják el papsági feladataikat vagy apai és 
családi kötelességeiket, legyünk türelmesek velük. Továbbra is szeressük, és 
bátorítsuk őket azzal, hogy az evangélium tanításai szerint élünk, és 
becsülettel ellátjuk a feladatainkat. Imádkozzunk és böjtöljünk, hogy 
csatlakozni akarjanak az Egyházhoz, vagy ha már tagok akkor azért, hogy 
ismét lelkesen és becsülettel ellássák feladataikat. 

Marilyz de Dodler testvér példája és hite olyan nagy hatást tett férjére, hogy 
csatlakozott az Egyházhoz. Annak ellenére hogy nem volt az Egyház tagja, 
Marilyz tisztelte, szerette és támogatta a férjét mint a család irányítóját 
mindenben, amit a családért tett. Marilyz az evangélium tanításai szerint élt, 
és azokat gyermekeinek is tanította. Annyira tisztelte, és szerette a férjét, 

Az Egyház 
nőtagjainak 
a felelőssége 
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hogy az istentisztelet után nem maradt ott, hogy beszélgessen másokkal, 
hanem miután elvégezte egyházi feladatait, rögtön hazasietett, hogy 
gondoskodjon férjéről és gyermekeiről. Mivel Marilyz tisztelte és támogatta 
a férjét és az evangélium tanításai szerint élt, a férje csatlakozott az 
Egyházhoz. Jelenleg püspökként szolgál. 
Mivel érte el Marilyz de Dodler testvér azt, hogy férje csatlakozni akarjon az egyházhoz? 

Egy apának nehezére esett, hogy ki tudja mutatni a családja iránt érzett 
szeretét. A felesége arra bíztatta, hogy imádkozzon családjával, és ő így is 
tett. A családi imák lehetőséget nyújtottak az apának arra, hogy kifejezze a 
szeretetet, melyet családja és gyermekei iránt érzett. Lánya, aki azt hitte, hogy 
az apja nem szerette, nagyon meglepődött. Az apa imái egyszerűek voltak, 
és néha nem is használta a megfelelő szavakat, de mikor a lány halotta az 
apját így imádkozni: „Áldd meg a drága kislányom, hogy jót cselekedjen," 
boldog volt, és érezte, hogy apja milyen sokat jelent neki. 
Hogyan segíthetjük férjeinket, hogy megtegyék azokat a dolgokat, melyeket Mennyei Atyánk 
parancsol? 

Férjünknek úgy is segíthetünk, hogy családi estét tartunk, és megkérjük, hogy 
vezesse a gyűlést. Mikor hozzászoknak a családi gyűlésekhez, könnyebb 
lesz számukra, hogy egyházi gyűlésekre járjanak. Azonban legyünk 
türelmesek, és tiszteljük őt mint családunk irányítóját! Legyünk jókedvűek, 
továbbra is becsülettel lássuk el a feladatainkat, dolgozzunk keményen, hogy 
az otthonunkat és a családunkat boldoggá tegyük, és éljünk az evangélium 
tanításai szerint. 
Olvassuk el Rómaiak 15,1-5. Miért fontos, hogy türelmesek legyünk? 

Az anyák, akik tagjai az Egyháznak, kötelezettségei gyermekeikkel 
szemben 
Mutassuk meg a 14-a képet. 

Az anyának, aki egyháztag, az a feladata, hogy gyermekeket szüljön. Ez a 
feladat nagyon szent, és nagyon nagyon fontos. Ez a feladat lehetőséget ad 
a nőknek, hogy segítsen Mennyei Atyánknak abban, hogy lélekgyermekei 
testetölthessenek, és le tudjanak jönni a földre és megtanuljanak hozzá 
hasonlókká válni. Test nélkül ezek a lélekgyermekek nem válhatnak Mennyei 
Atyánkhoz hasonlóvá. Ezért ha nem szülünk gyermekeket, vagy ha 
megszakíttatjuk terhességünket nagy bűnt követünk el. 
Beszélgessünk a következő szentírásokról, hogy a nőtestvérek jobban megértsék 
kötelezettségeiket T&Sz 20,70; 68,25-28; Móziás 4,14-15. 

Az anyáknak az is a feladatuk, hogy tanítsák gyermekeiket. Ez az apák 

14-a Egy anya, családjával együtt részt vesz egy gyűlésen. 
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feladataik is vannak, nem tudnak sok időt tölteni gyermekeikkel, és nem 
tudják tanítani gyermekeiket. Az anyák nagyobb hatással vannak a 
gyermekekre mint az apák. Ezért olyan fontos, hogy az anyák otthon 
maradjanak, és a gyermekekről gondoskodjanak és tanítsák őket. Ne 
hagyják másokra a gyerekeket; az ő kötelességük, hogy ellássák őket. Az 
Egyház vezetői azt tanácsolják az anyáknak, hogy ne dolgozzanak 
otthonukon kívül, ha ez pénzügyileg megoldható. Harold B. Lee, aki 1972 és 
1973 között volt próféta, azt mondta, hogy még akkor is, ha egy nőnek 
dolgoznia kell, hogy a család eltartásában segítsen, vagy ha nincs férje, 
elsődleges feladata az, hogy gyermekeiről gondoskodjon, különösen hogy 
tanítsa őket. Az egyedülálló gyermekes nők különleges segítséget kapnak a 
papsági vezetőktől. 

Néhány gyermek nagyon fiatalon meghal. Joseph Smith próféta azt tanította, 
hogy sokan közülük azért halnak meg fiatal korukban, mert túl tiszták ahhoz, 
hogy a földön éljenek, mely tele van bűnnel. Joseph Smith próféta azt 
mondta, hogy az anyák, akiknek a gyermekei meghalnak ne legyenek 
szomorúak, hanem örüljenek, mert ezek a gyerekek megmenekülnek a 
gonosztól. Joseph Smith azt is tanította, hogy azok a kisgyermekek, akik 
nyolcéves koruk előtt meghalnak, visszatérnek a celesztiális birodalomba. Ha 
ezek az anyák hűek maradnak, akkor a millennium alatt felnevelhetik majd 
gyermekeiket. 
Mutassuk meg a 14-b képet. 

Néhány nőnek nem lehet gyermeke. Brigham Young, aki 1844 és 1877 között 
volt próféta, azt mondta, hogy ha ezek a nőtestvérek hűek maradnak ebben 
az életben, akkor a következő életben lehetnek gyermekeik. Annak ellenére, 
hogy ezeknek a testvérnőknek nem lehetnek gyermekeik ebben az életben, 
örökbe fogadhatnak olyan gyermekeket, akiknek nincs családjuk, és sok jó 
dolgot tehetnek gyermekek és felnőttek érdekében. 
Mutassuk meg a 14-c képet. 

Sok nőnek nem lesz lehetősége arra, hogy ebben az életben férjhez menjen. 
Harold B. Lee próféta azt mondta, hogy ha ezek a testvérnők tiszták és 
igazéletűek maradnak, akkor az Úr segíteni fog, hogy részesüljenek 
mindazobkan az áldásokban, amiket a hithű embereknek ígért. Lee elnök azt 
is mondta, hogy egy nő soha ne menjen férjhez egy olyan férfihoz, aki nem 
méltó hozzá, mert fél áltól hogy nem tud férjhez menni. Ha így tesz, akkor nem 
nyerheti el azokat az áldásokat, melyeket az Úr azoknak ígért, akik örök 
házasságot kötöttek. Lee elnök azt mondta, hogy ha egy nő tiszta és hithű 

92 

14-b Egy fiatal lány tanul, hogy felkészítse magát a jövőbeli elhívásaira. 







18. Lecke 

marad ebben az életben, akkor a következő életben lehetősége lesz arra, 
hogy méltó férje és gyermekei legyenek. 
Ha jelenleg egyedülálló nő, akkor mit érez Lee elnök szavai hallatán? 

Azok a nőtestvérek, kiknek nem nyílik lehetősége arra, hogy ebben az életben 
férjhezmenjenek, sok hasznos dolgot tehetnek. Dolgozhatnak, segíthetnek 
másokat, szolgálhatnak az Egyházon belül, fejleszthetik képességeiket, 
kutathatják a családfájukat, és tanulhatnak. Mindezek a dolgok felkészítik 
őket a házasságra, gyermekek nevelésére, és családjukról való 
gondoskodásra ebben vagy a következő életben. 
Hogyan készülhet fel egy még egyedülálló nőtestvér a házasságra? 

Befejezés 
Az Egyház minden nőtagja készüljön fel a házasságra. Azonban ha ez a 
lehetőség nem adatik meg ebben az életben, sok mindent tehet, hogy 
felkészítse magát a házasságra a következő életben. Ha kitart és erkölcsös 
marad, akkor megadatik majd neki ez a lehetőség. 

Feladat 
Gondolkozzunk el azon, hogy hogyan végezhetjük feladatainkat jobb 
eredménnyel, mint anya, feleség vagy egyedülálló nő. 

További szentírások 
Efézusiak 6,4 (Ne ingereljük a gyerekeket.) 
1 Timóteus 5,3-14 (Özvegyekről.) 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Tanulmányozzuk Az Evangélium tanításainak 36. fejezetét, „A család örökkévalósága". 
2. Tanulmányozzuk Az Evangélium tanításainak 30. fejezetét „A jószívűség". 
3. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy mondjanak el történeteket, és idézzenek szentírásokat az 

órán. 
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Az egész család 
bevonásával hozzunk 
döntéseket 
Ennek a leckének az a célja, hogy arra ösztönözzön minket, hogy 
megbeszéljük férjünkkel és gyermekeinkkel döntéseinket, s ezáltal nagyobb 
összetartást érjünk el családunkban. 

A férjünk az otthonunk feje 
Énekeljük el a „Ha szeretet van otthon" című éneket. 

A férjünk otthonunk pátriárkája és vezetője. A feleség az ő tanácsadója. A 
tanácsadó egy olyan személy, aki segíti, támogatja a vezetőt, és együtt 
dolgozik vele, hogy helyes döntések szülessenek. 

Földi otthonunk mennyei otthonunk kezdete. Azzal, hogy megtanulunk földi 
szülőknek lenni, mennyei szüleinkhez válunk hasonlóvá. Az otthonunk a 
szeretet és egység jó példája kell hogy legyen. Dolgozzunk együtt a 
férjünkkel, hogy otthonunkban szeretetet és egységet teremtsünk! Fontos, 
hogy a gyermekeink lássák és érezzék a szeretetet az otthonunkban. 
Gyermekeinket tanítsuk együtt férjünkkel, hogy boldog legyen otthonunk itt 
a földön, és hogy majd együtt élhessünk családunkkal a ceiesztiális 
birodalomban. 

Mutassuk kí, hogy szeretjük férjünket. 
Mutassuk ki, hogy szeretjük férjünket úgy, hogy családunk vezetőjeként 
tiszteljük, megbízunk benne, hűségesek vagyunk hozzá, követjük az 
utasításait, és feladatainkat a legjobb tudásunk szerint végezzük. Mikor a 
gyermekeink látják, hogy úgy tiszteljük és szeretjük férjünket, mint családunk 
vezetőjét, akkor ők is hasonlóképpen fognak cselekedni. 
Hogyan mutathatjuk ki, hogy szeretjük, és tiszteljük férjünket? 

Hogyan fogja javítani családi életünket, ha tiszteletet és szeretetet mutatunk a férjünk iránt? 

Férjünkkel együtt hozzunk döntéseket 
Mutassuk meg a 15-a képet. 

Mikor férjünkkel együtt hozunk döntéseket, elengedhetetlen az, hogy 
tökéletesen megértsük egymást a férjünkkel. Ha jól megértjük egymást a 
férjünkkel, akkor a legtöbb problémát megelőzhetjük. Imádkoznunk is kell az 
Úrhoz, hogy segítsen helyes döntést hozni. 
Olvassuk el Alma 37,37/ Hogyan segíthet az Úr abban, hogy helyesen döntsünk? 
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Gyakran beszéljük meg a férjünkkel a családunkra vonatkozó terveinket, és 
hogy hogyan oldhatjuk meg a problémáinkat. Időt kell szakítanunk arra, hogy 
megbeszéljük problémáinkat, a pénzügyeket, beszéljünk a gyerekekről, 
családi estékről és egyéb családi dolgokról. Minden döntést, amely a 
családunkat érinti közösen hozzunk. Mindig adjunk hangot a 
véleményeinknek, és mondjuk meg a férjünknek, hogy mit gondolunk. 

Azonban tartsuk tiszteletben, hogy ő a család feje, és engedjük meg, hogy 
ő hozza meg a végső döntést. Miután a végső döntés megszületett, 
dolgozzunk együtt a férjünkkel annak megvalósításán! Egy nőtestvér ezt 
mondta el arról, hogy szülei, hogyan hoztak döntéseket: 

„Apám nagyon bölcs ember volt. Könnyen meghozhatott volna minden 
családi döntést egymaga, de ő inkább megbeszélt mindent először 
édesanyámmal. Minden héten egyszer, rendszerint vasárnap, megvitatták 
családi problémáinkat. 
Néha a mi véleményünket is megkérdezték. Mivel együtt hozták a döntéseket, 
ezért mindig egyetértettek. Nem emlékszem arra, hogy szüleim valaha is 
veszekedtek volna. Hálás vagyok, hogy az apám annyira szerette az 
anyámat, hogy mindig kikérte véleményét egy döntéshozatal előtt. Ők ketten 
példát mutattak, amit mi is szeretnénk követni a családunkban. 
Hogyan segít a közös döntéshozatal abban, hogy elkerüljük a vitákat és problémákat? Hogyan 
növeli egymás iránt érzett szeretetünket az, hogy együtt hozunk döntéseket? 

Gyermekeinket is vonjuk be a döntéshozatalba 
Mutassuk meg a 15-b képet. 

Mielőtt az apa és az anya döntést hoznak, hívják össze a gyermekeiket és 
kérdezzék meg az ő véleményüket is, aztán mondják el nekik, hogy mit is 
fognak tenni. Ez nagyon fontos. Jobban fogjuk szeretni egymást, és 
boldogabb lesz családunk. így a gyerekek is fontosnak érzik majd magukat. 
A családunk egységesebb is lesz ezáltal, mert mindenki tudni fogja a saját 
és mások kötelességét. 
Mely időpont lenne jó arra, hogy családi gyűléseket tartsunk? (Javasoljuk a vasárnap estét). 

Mik azok a dolgok, amiket megvitathatunk egy ilyen gyűlésen? 

Mutassuk meg a 15-c képet. 

Nem kell mephatározott időpontot kijelölni gyermekeink tanítására. Mindig 
taníthatjuk őket, mikor problémákkal fordulnak hozzánk. Próbáljuk megérteni 
gondolataikat és problémáikat, és segítsük őket. Nagyon jó lenne, ha az anya 
leülne a fiával vagy a lányával és megbeszélnék az esetleges problémákat. 
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Mivel olyan sok bűn van a világon manapság, a gyermekeinknek meg kell 
tanulniuk ellenállni. Richard L. Evans elder, aki 1953 és 1971 között volt 
apostol, azt mondta, hogy a szülőknek és a gyerekeknek az a kötelességük, 
hogy elmondják egymásnak a gondolataikat, közösen hozzák a döntéseiket, 
együtt dolgozzanak, imádkozzanak és tervezzenek, hogy itt a földön és a 
következő életben tökéletes legyen a boldogságuk. 

Befejezés 
Acelesztiális birodalomban béke, szeretet és egység van. Ha ott akarunk élni, 
akkor már itt a földön meg kell tanulnunk békében, szeretetben és 
összetartóan élni. David 0. McKay elnök, aki 1951 és 1970 között volt próféta, 
azt mondta, hogy nincs rosszabb egy olyan otthonnál, ahol nincs szeretet, 
béke vagy összetartás. Azt is mondta, hogy az olyan otthon, ahol szeretet, 
béke és összetartás van, és ahol a családtagok segítik egymást olyan, mint 
a Mennyország. Mikor segítjük a férjünket és a gyermekeinket, hogy helyesen 
döntsenek, akkor erősítjük a családunkat, és nagydab szeretetet, békét és 
összetartást érünk el otthonunkban. 

Feladat 
Figyeljük meg, hogy mikor segíthetünk férjünknek és gyerekeinknek helyes 
döntéseket hozni. Ösztönözzük férjünket és a gyerekeinket arra, hogy 
imádkozzanak segítségért ahhoz, hogy helyes döntéseket hozzanak. Kérjük 
meg férjünket, hogy beszéljen a gyerekekkel külön-külön azért, hogy 
megtudja, hogyan tanulnak az iskolában, megismerje a gondjaikat, tanácsot 
adhasson nekik és hogy megdicsérhesse őket jótetteikért. 

További szentírások 
1 Korinthusiak 13 (A szeretet jellemzői) 
Galaták 5,22-23 (A lélek gyümölcsei) 
Jákob 2,35 (A nefiták elvesztették gyermekeik bizalmát) 
Jákob 3,7 (A lámániták szerették gyermekeiket) 
T&Sz 121,36-41 (Szidás után mutassunk szeretetet) 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Olvassuk el Az Evangélium tanításainak 37. fejezetét, „Családi kötelességek". 
2. Emlékeztessük a csoport tagjait, hogy hozzák magukkal a szentírásokat. 
3. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy mondjanak el történeteket, és idézzenek szentírásokat az 

órán. 

15-c Egy anya tanácsot ad fiatal leányának 
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A családi est 16. Lecke 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen jó családi esteket tartanunk. 

Midenki tartson családi esteket 
Mindenki tartson családi estet minden héten. Az Egyház erre a napra a hétfőt 
javasolja. 
Mutassuk meg a 16-a és 16-b képet. 

Nincs mindenkinek családja. Néhányan egyedül, vagy barátokkal élnek. 
Azonban függetlenül attól, hogy valaki egyedül él-e vagy sem, tartson családi 
estet. A családi estet mindenkinek kell tartani. Ha valaki egyedül él, akkor 
összejöhet másokkal és velük tarthat családi estet. Az egyedülállók családi 
estje sok áldást hozhat az egyéneknek. A családi est nagyszerű alkalom arra, 
hogy tanuljuk az evangélium tanításait, és gyermekeinknek tanítsuk azokat. 
Segít szeretetet és összetartást hozni otthonunkba, és segít, hogy 
összebarátkozhassunk másokkal. 
Vegyünk a kezünkbe egy csomag pálcikát. Mondjuk el a csoportnak, hogy ezek a családunk 
tagjait jelképezik. Ezután, vegyünk ki egy pálcikát a csomagból, és törjük el. Mondjuk el a 
csoportnak, hogy egymagunkban nem vagyunk olyan erősek, mint amikor a családunkkal vagy 
másokkal vagyunk. Ezután egy spárgával kössük össze a pálcikákat, és mondjuk el a csoportnak, 
hogy a spárga az evangélium tanításainak erejét jelképezi. Ezután mutassuk meg, hogy így milyen 
nehéz eltörni a pálcikákat. Magyarázzuk el, hogy sokkal erősebbek vagyunk, ha a családunkkal 
vagy másokkal összefogunk, és az evangélium igazságai összekötnek minket. 

Hogyan szervezzük meg a családi estét? 
Az apa vezesse a családi estet. Ha az apa távol van, vagy nincs apa az 
otthonban, akkor az anya vezesse az estet. Az apa és az anya együtt tervezze 
meg a családi esteket, és adjanak feladatokat a gyerekeknek. 

Minden családi estet kezdjünk imával. Azután a család tervezze meg a 
következő heti családi estet. Erre ne szánjunk sok időt, de segíthet a 
következő heti felkészülésben, különösen ha iskolás gyermekeink vannak. 

Tanítsa az apa a leckét, vagy bízza meg azzal az anyát, vagy az egyik 
gyereket. A többi gyerek vezetheti az éneklést, imát mondhat, olvashatja a 
szentírásokat, kioszthatja a frissítőket, vagy valami mással segíthet. A 
következő listán olyan tevékenységeket találunk, amelyeket a családi 
estéken tehetünk: 
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16-a A szülők bevonják gyermekeiket a családi estbe. 
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Nyitó ének (az egész család énekeljen) 
Nyitó ima (az egyik gyerek mondja) 
Vers vagy szentírás felolvasás (az egyik gyerek vagy szülő olvasson fel) 
Lecke (apa, anya, vagy az egyik gyerek tanítsa) 
Játék (az egyik gyerek vagy szülő vezetésével) 
Záró ének (az egész család énekeljen) 
Záró ima (az egyik gyerek vagy szülő mondja) 
Frissítők 

Sok mindent csinálhatunk a családi esteken. Bármi, ami nagyobb 
összetartást és szeretetet hoz családunkba, és igaz életre ösztönöz minket, 
megfelelő a családi estre. A szentírások olvasása, az evangélium 
tanításainak megbeszélése, bizonyságtétel, mások segítése, közös éneklés, 
kirándulás és játékok csak néhány a közül a sok dolog közül, melyet családi 
estéken csinálhatunk. Minden családi estet kezdjünk imával 

A családunk minden tagja elősegítheti, hogy jól sikerüljön a családi est. 
Minden családtag vegyen részt a családi esten. Senki se tervezzen semmi 
mást arra az estére, hadd legyen mindenki jelen. A hét folyamán a nagyobb 
gyerekek segíthetik a kisebbeket feladataikban. A kisebb gyerekek 
történeteket mondhatnak vagy más módon vehetnek részt a családi esten. 
Minden gyereknek legyen feladata; az apa, és az anya legyen türelmes velük, 
és mutassák ki szeretetüket, és dicsérjék meg őket azért, amit csinálnak. 
Imádkozhatunk Mennyei Atyánkhoz, hogy segítsen jó családi esteket 
tervezni. A következő egy példa arra, hogy milyen egy jó családi est. 

A Thompson család az egyik családi estjét „díjestnek" nevezte. Egy jó 
vacsora után a családtagok díjakat kaptak filmsztárokat vagy nagy 
embereket illető ünnepélyességgel. A hét, 5 és 17 év közötti gyerek szavazta 
meg, hogy mi legyen a vacsora. Vacsora után kiosztották a díjakat. 

Az apa a legjobb öltönyében, csokornyakkendőben vezette a díjkiosztást. Az 
anya, a legszebb ruhájában ott állt az apa mellett, és kezében tartotta a 
borítékokat, melyeken minden gyerek neve rajta volt. A nagypapát és a 
nagymamát is meghívták, hogy lássák, hogy hogyan kapják meg a gyerekek 
a díjakat. 

Az apa ezt mondta: „A nevezések a kiemelkedő matematikai eredmények 
kategóriájában a következők: Albert Einstein és Paul Thompson. Kérem a 
borítékot." Az anya odaadta az apának a borítékot, aki felbontotta, és 
izgatottan így szólt, „A győztes Paul Thompson." 

A család ujjongott, mikor Paul odament, hogy átvegye a díját. Ez így 

16-b Egy idős házaspár már egyedül tartja a családi estet. 
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folytatódott, amíg az összes gyerek meg nem kapta a díját. Sheri azért kapott 
díjat, mert jól úszik. Bryan azért, mert jó cserkész, Michele azért, mert jó 
zenész, Michael azért, mert jó sportember, Denise azért, mert megtanult 
olvasni, és Cynthia azért, mert segítőkész. 

Ezt követően, minden gyermek bemutatott valamit, amit az elmúlt héten 
gyakorolt, és mindegyik nagy sikert aratott. Ezután Denise és Cynthia 
elénekelte a „Taníts meg járnom a fénylő úton" című éneket. Majd Michael 
mondta a záró imát, és utána frissítőket szolgáltak fel. 

Fontos, hogy a családi esteken olyan dolgokat csináljunk, melyekre igénye 
van családunknak, melyeket szívesen teszünk. A családi est programot azért 
szervezték, hogy segítsék a családokat. Sokszor a legjobb családi estek 
azok, amiket a család maga talál ki. 
Szánunk időt minden héten arra, hogy felkészüljünk a családi estre? 

Hogyan tehetjük jobbá családi estjéinket? 

Töltünk annyi időt a családi estre való felkészüléssel, mint mással, amit szívesen csinálunk? 

Mindent megteszünk azért, hogy jó családunk legyen? 

Ne felejtsük el, hogy a család a legfontosabb egység az Egyházban és a 
társadalomban. Gyerekeinknek és nekünk családi feladatainkat előtérbe kell 
helyeznünk ahhoz, hogy a családunk boldog legyen, és együtt élhessen a 
celesztiális birodalomban. 
Hogyan segíthet az ima abban, hogy jobban sikerüljön a családi este? 

Az áldások, melyekben azért részesülünk, mert családi estet tartunk 
A családunk sok áldásban részesülhet a családi estek megtartásáért. A 
családi estek szeretetet, békét és összetartást hoznak az otthonunkba. 
Gyermekeink is fontosabbnak fogják érezni magukat, és jobban fognak 
viselkedni. 

A Németországbeli Remde Malloy nőtestvér, aki öt gyermek anyja, azt 
mondta, „Észrevettük a különbséget a gyermekeink viselkedésében azóta, 
hogy családi esteket kezdtünk tartani minden hétfő este. Csodálatos érzés 
tudni azt, hogy emlékeznek arra, amit a családi esteken tanultak." 

Az Egyesült Államokbeli ötéves Alan a nagyapjával játszott, mikor a 
szomszéd kertben játszó gyerekek veszekedni kezdtek. A veszekedés egyre 
hevesebbé vált, és a gyerekek lökdösni kezdték egymást. Az egyik fiú 
megütötte az egyik lányt, aki sírni kezdett. Alan látta ezt, és így szólt, 
„Nagyapa, azoknak a gyerekeknek családi estre van szükségük." 

A jó családi estek szeretetet és összetartást hoznak otthonunkba, és 
segítenek, hogy családunk Mennyei Atyánkéhoz hasonlítson. Abban is 
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segítenek, hogy jobban megértsük az evangélium tanításait, családunk 
összetartóbb legyen, és hogy arra ösztönözzük a gyermekeinket, hogy 
fejlesszék tehetségeiket. 

Egyházi vezetőink azt mondták, hogy a családi est program nagy segítséget 
nyújtott a szülőknek abban, hogy megtanítsák gyermekeiket arra, hogy a 
gonosz kísértéseknek ellenálljanak. A vezetőink azt is mondták, hogy a 
családi est által magunkba szívhatjuk az isteni dolgokat. Ezzel 
megakadályozzuk, hogy a gonosz dolgok megfertőzzék gondolatainkat. 
Milyen áldásokban részesülhetünk azért, mert családi esteket tartunk? 

Milyen áldásokban részesültek önök és családjaik azért, mert családi esteket tartottak? 

Vezetőink arra ösztönöznek minket, szülőket, hogy hívjuk össze a 
gyermekeinket, és szeretettel, türelemmel és megértéssel tanítsuk őket az 
igazságra és az igaz életre. 

Az otthon a legjobb hely, ahol a gyerekek az evangéliumi igazságokat 
megtanulhatják. 

Feladat 
Ösztönözzük a családunkat, hogy tartsanak családi estet. Ne felejtsük el a 
tervezés, türelem és ima fontosságát. 

írjuk le az evangélium egyik tanítását, amit szeretnénk, ha a családunk 
megtanulna a következő családi estén. 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Készítsünk elő egy csomag pálcikát, hogy megmutathassuk azokkal a család egységét. 
2. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy mondjanak el történeteket és idézzenek szentírásokat az 

órán. 
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Egyházi gyűlések 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen megértenünk az egyházi gyűlések 
célját, és arra ösztönözzön, hogy járjunk el ezekre a gyűlésekre. 

Az egyházi gyűlések célja 
Jézus azt mondta, hogy legyünk tökéletesek, ahogy Mennyei Atyánk 
tökéletes (Máté 5,48). Nem könnyű tökéletesnek lenni, de lehetséges, ha 
Jézus Krisztus minden tanítását megfogadjuk. Mennyei Atyánk azért állította 
fel az egyházát a földön, hogy segítsen minél tökéletesebbé válnunk. 
Vezetőket nevezett ki hogy, azok tökéletességre tanítsanak minket, 
parancsolatokat, tantételeket, és szertartásokat adott, amiket meg kell 
értenünk, és követnünk kell, hogy tökéletesek legyünk. Azt is 
megparancsolta, hogy egyházának vezetői tartsanak gyűléseket, melyeken 
megtanulhatjuk azokat a dolgokat, melyek szükségesek tökéletessé 
válásunkhoz (T&Sz 43,8). Ez az egyházi gyűlések célja. 

Mennyei Atyánk azt akarja, hogy sok egyházi gyűlésen vegyünk részt. 
Mutassuk meg a 17-a képet 

AZ ÚRVACSORA GYÚLÉS 
Mennyei Atyánk megparancsolta, hogy vegyünk részt az úrvacsora gyűlésen. 
Ezt minden vasárnap megtartjuk, és ezen az egész családnak meg kell 
jelennie. Ez az Egyház legszentebb összejövetele. Az a célja, hogy segítsen 
megújítanunk azokat a szövetségeket, melyeket a kereszteléskor kötöttünk 
Mennyei Atyánkkal azáltal, hogy veszünk az úrvacsorából (1 Korinthusiak 
11,23-26). Mennyei Atyánk megparancsolta, hogy gyakran gyűljünk össze és 
vegyünk úrvacsorát, hogy megemlékezzünk Jézus Krisztus értünk hozott 
áldozatáról (T&Sz 20,75; 20,40 és 3 Nefi 18,12). Az úrvacsora szent. Az arra 
érdemtelenek ne vegyenek úrvacsorát (3 Nefi 18,28-29). Ez az összejövetel 
abban is segít minket, hogy megtanuljuk az evangélium tanításait, és hogy 
énekkel és imával imádjuk Istent. 
Kérjük meg az ezzel megbízott nőtestvért, hogy ismertesse rövid beszámolóját A Evangélium 
tanításai 23. fejezetének a „Hogyan viselkedjünk úrvacsoravételkor?" c. részét. 

A PAPSÁGI GYÚLÉS 
Ezt a gyűlést minden héten tartják azoknak a férfiaknak és fiúknak, akik 
rendelkeznek a papság hatalmával. 

17. Lecke 

17-a Az utolsó vacsora 
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A BÖJTI ÉS BIZONYSÁGTÉTELI GYŰLÉS 
A böjti és bizonyságtételi gyűlést minden hónap első vasárnapján tartjuk. Ez 
az összejövetel lehetőséget ad arra, hogy bizonyságot tegyünk az 
evangéliumról, Jézus Krisztusba vetett hitünkről, és hogy kifejezhessük 
hálánkat Mennyei Atyánknak az egyházvezetőkért és azért a szeretetért, 
amelyet irántunk érez. Ezen a gyűlésen növekedhet a Jézus Krisztusba és 
Mennyei Atyánkba vetett hitünk. Az újszülötteket is ezen a gyűlésen nevezik 
el, és áldják meg, és az új egyháztagokat is itt avatják. 

A VASÁRNAPI ISKOLA 
A vasárnapi iskolát is vasárnap tartjuk. Ez az összejövetel abban segít minket 
és a gyermekeinket, hogy megtanuljuk az evangéliumot. Mindenki, aki 12 
évesnél idősebb, vegyen részt ezen a gyűlésen. 

A FIATAL NŐK GYŰLÉSE 
Ez a gyűlés a 12 és 17 év közötti lányok számára van. Arra tanítja a lányokat, 
hogy tűzzenek ki célokat, hogy jobban megértsék az evangéliumot és 
erősítsék a bizonyságukat. Ezt a gyűlést vasárnap tartjuk. 

A NŐI SEGÉLYEGYLET 
A Női Segélyegylet gyűlését is vasárnap tartjuk. Ez a gyűlés minden 18 évnél 
idősebb, férjezett vagy hajadon nőnek ajánlott. A gyűléseken a nőtestvérek 
leckéket vesznek az evangéliumból, gyermeknevelésből, az otthonról, a 
családról, és az élet más helyes dolgairól. 

Mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az egyházi gyűlések jók legyenek 
Mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az egyházi gyűlések jók legyenek. Az 
Egyesült Államokbeli LaRue C. Longden mondta a következőket: 

„Fiatal koromban nagyon sokra tartottam magam, és egyszer azt mondtam 
a vasárnapi iskola tanárának, hogy többet nem megyek az úrvacsora 
gyűlésre, mert nagyon unalmas. A tanár rámnézett, és így szólt: 'Soha többet 
nem akarom ezt hallani. Erre az összejövetelre Isten hívott meg téged azért, 
hogy vehess az úrvacsorából, ami Jézus Krisztus érted hozott áldozatának 
a jelképe. Nagy áldás, hogy eljöhetsz erre a gyűlésre. Ha helyesen állsz 
hozzá, és a megfelelő elvárásokkal jössz a gyűlésre, akkor mindig fogsz 
valamit tanulni.'" 
Mit tanácsolt a tanár Longden nőtestvérnek? Mit tehetünk, hogy az istentiszteletek jók legyenek? 
írjuk fel a javaslatokat a táblára! 

Ahhoz, hogy hozzájáruljunk az egyházi gyűlések jobbátételéhez, a 
következőket tehetjük. Érkezzünk pontosan, énekeljünk együtt a többiekkel, 
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imádkozzunk magunkban a Szentlélek segítségéért, hogy a gyűlés folyamán 
helyes érzéseink és gondolataink legyenek, legyünk tisztelettudóak, 
figyeljünk arra, hogy mi történik, és tegyünk bizonyságot a böjti és 
bizonyságtételi gyűlésen. 

Mi anyák, sokat tehetünk azért, hogy megszerettessük gyermekeinkkel az 
egyházi gyűléseket. Etessük meg őket az gyűlések előtt, hogy ne legyenek 
éhesek és ne sírjanak az ennivalóért. Korán induljunk el otthonról, hogy 
elkerüljük a sietséget. Csendben magyarázzuk el nekik, hogy mi történik a 
gyűlésen, hogy megértsék és megszeressék a gyűlést. Tanítsunk nekik 
egyházi énekeket otthon, hogy ők is tudjanak énekelni az istentiszteleteken. 
Üljünk melléjük, hogy könnyebben csendre inthessük őket a gyűlés alatt. 

Spencer W. Kimball, aki 1973 és 1985 között volt próféta, azt mondta, hogy 
azért járunk egyházi gyűlésekre, hogy imádjuk az Urat. Ha úgy érezzük, hogy 
a gyűlés nem volt jó, az azért van, mert a mi hozzáállásunk nem volt 
helyénvaló, és gondolataink nem voltak helyesek. Nem a gyűlésben volt a 
hiba. 

Egy testvérnő annak ellenére, hogy majdnem teljesen süket volt, minden 
héten elment az egyházi gyűlésekre. Alig hallott valamit, mégis azt mondta, 
hogy nagyon élvezte a gyűlést egyházi testvéreivel, akiket nagyon szeretett, 
és akik nagyon szerették az evangéliumot. Azt is mondta, hogy érezte a 
Szentlélek jelenlétét annak ellenére, hogy egyetlen szót sem hallott. Azt 
mondta, hogy amikor nagyon figyelt, akkor hallotta, ahogy az Úr suttogott 
hozzá. 
Mikor jó hozzáállással és tiszta gondolatokkal veszünk részt az egyházi 
gyűléseken, akkor másokat is erősítünk és magunkat is. 

Az áldások, melyekben részesülhetünk, ha eljárunk az egyházi 
gyűlésekre 
Eddig arról beszéltünk, hogy mit tehetünk, hogy jobbak legyenek az egyházi 
gyűlések. Most pedig beszéljük meg, hogy miben részesülhetünk, ha 
elmegyünk az egyházi gyűlésekre. 
Beszéljék meg a nőtestvérek, hogy mi jó származik abból, hogy eljárunk az egyházi gyűlésekre. 

Ha eljárunk az egyházi gyűlésekre, jobban be tudjuk tartani az Úr 
parancsolatait, többet megtanulunk az evangéliumról, erősítjük hitünket az 
Úrban és a bizonyságunkat, jobban szeretjük az egyházbeli testvéreinket, és 
közelebb kerülünk Mennyei Atyánkhoz és Megváltónkhoz, Jézus Krisztushoz. 
Segít minket abban, hogy a Szentlélek mindig velünk legyen majd, és 
lehetővé teszi, hogy az Úr jelenlétében legyünk, mivel az Ur azt 
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El fogok gondolkozni az 
úrvacsorai éneken. 
Figyelni fogok az úrvacsora 
alatti imákra. 
Megígérem magamnak és 
Jézusnak, hogy mindig 
betartom Jézus parancsolatait. 
Nem gondolok semmire, ami 
helytelen, csak Jézusra fogok 
gondolni. 
Ha így cselekszem, akkor a 
Szentlélek velem lesz. 

17-c 



mondta: „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott 
vagyok közöttük" (Máté 18,20). Az egyházi gyűlések békét hozhatnak az 
életünkbe és segíthetnek az örök élet elnyerésében. Az egyházi gyűlés áldás 
Mennyei Atyánktól. 

Feladat 
Olvassuk el a 17-c képen levő szöveget. Válasszunk ki egyet a felsoroltak 
közül és javítsuk a hozzáállásunkat, hogy részesüljünk az áldásokban, 
melyeket azért nyerünk, mert eljárunk az egyházi gyűlésekre. Beszéljük meg 
a családunkkal, hogy mivel tehetjük tartalmasabbá az istentiszteleteket. 

További szentírások 
Efézusiak 4,11-13 (A szentek tökéletesítése.) 
T&Sz 20,45.55 (Az elderek vezetik az összejöveteleket; gyakran tartsunk 
gyűléseket.) 
T&Sz 59,9-12 (Az Úr napjának megszentelése.) 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Tanulmányozzuk Az evangélium tanításainak 23. fejezetét, „Az úrvacsora". 
2. Bízzunk meg egy nőtestvért, hogy adjon beszámolót a „Hogyan viselkedjünk 

úrvacsoravételkor?" című részről Az evangélium tanításainak 23. fejezetéből. 
3. Bízzuk meg a csoport tagjait azzal, hogy mondjanak el történeteket és idézzenek 

szentírásokat az órán. 
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Ennek a leckének az a célja, hogy arra ösztönözzön minket, hogy beszéljünk 
az evangéliumról azoknak, akik nem tagjai az Egyháznak, és támogassuk az 
Egyház új tagjait. 

A hittérítő munka fontossága 
Petra G. de Hernandez, Mexikóból, mondta el ezt a történetet: 

„Tízenkilenc évvel ezelőtt a férjem meghalt egy autóbalesetben. Akkor úgy 
éreztem, hogy szükségem van Isten segítségére ahhoz, hogy a családomnak 
gondját viseljem. A legkisebb lányom még csak tizenegy hónapos volt. 

Egyik este, mikor az Úrhoz imádkoztam, úgy éreztem, mintha olyan közel 
lennék hozzá, mint egy másik emberhez. Arra kértem, mutassa meg, hogy 
mit kell tennem. Mondtam neki, hogy tudom, hogy él, de nem tudom, hogy 
hol. Kértem, mondja meg, hogy hol és hogyan találhatom meg. Olyan erős 
hittel, és az igazság iránti vággyal imádkoztam, hogy soha nem fogom 
elfelejteni ezt az imámat. 

Hamarosan választ kaptam az imámra. Egyik reggel két fiatal misszionárius 
jött az otthonomba. Azt mondták, hogy mormon misszionáriusok, és egy 
fontos üzenetet hoztak nekem. Korábban már hallottam a Mormon egyházról, 
de akkor nem akartam többet megtudni arról. Most azonban beengedtem a 
misszionáriusokat, akik elkezdték tanítani nekem az evangéliumot. Ahogy 
tanítottak, éreztem, hogy igazat mondanak, és azt mondtam nekik, hogy 
családom és én meg akarunk keresztelkedni. 

Mióta az evangélium szerint élünk, teljesen megváltozott az életünk. Biztos 
vagyok abban, hogy Isten hall bennünket és válaszol imáinkra. 

Tudom, hogy az evangélium miatt tart össze a családunk, és hálás vagyok 
azokért a misszionáriusokért, akik eljöttek hozzánk, és az evangéliumot 
tanították nekünk. 

Mindig hálás leszek értük, és tudom, hogy mások is nagyon hálásak az én 
gyermekeimért, akik missziót szolgáltak és tanították nekik az evangéliumot. 

Kérjük meg a nőtestvéreket, hogy mondják el, hogy milyen hálát éreznek 
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azokért a misszionáriusokért, akik az evangéliumot tanították nekik. Mondják 
el röviden, hogyan változtatta meg az evangélium az életüket. 

Mivel Mennyei Atyánk nagyon szeret minket, ezért misszionáriusokat küldött 
hozzánk, hogy Jézus Krisztus evangéliumát megtanítsák nekünk. Minden 
gyermekét szereti, ezért parancsolta meg, hogy tanítsuk az evangéliumát 
mindenkinek, aki még nem hallott arról (T&Sz 112,28). Mióta az Egyházat 
1830-ban megszervezték, több ezer férfi és nő misszionáriust hívtak el, hogy 
tanítsák az evangéliumot. 
Spencer W. Kimball elnök, aki 1973 és 1985 között volt próféta mondta, hogy 
az Úr az ő prófétáin keresztül világossá tette, hogy tanítanunk kell az 
evangéliumot minden nemzetnek a saját nyelvén. Ezt csak mi, az Egyház 
tagjai tehetjük. Annak ellenére, hogy az Egyház már majdnem minden 
nemzethez küldött misszionáriusokat, még nincsenek elegen. Nekünk is 
segítenünk kell. Ez a mi kötelességünk. Az Úr azt mondta, hogy az 
evangélium tanítása mindannyiunknak a kötelessége, akik tagjai vagyunk az 
Egyháznak (T&Sz 88,81). 
Miért ösztönözzük fiainkat, és a lányainkat, hogy menjenek misszióra? 

Miért kell, hogy az Egyház minden tagja misszionárius legyen? 

Ha hirdetjük az evangéliumot, boldogok leszünk 
Az evangélium hirdetése nagyon boldoggá tehet minket (T&Sz 18,15-16). 
Kimball elnök azt mondta, hogy rendelkezünk Jézus Krisztus evangéliumával, 
ami a béke és boldogság evangéliuma. Azzal az igazsággal rendelkezünk, 
amely bárkit jobbá, bármely házasságot boldogabbá, és bármely otthont a 
mennyországhoz hasonlóvá tehet. Rendelkezünk Isten papságának 
hatalmával, hogy magunkat és másokat is megáldjunk. Ezekben az 
áldásokban már most részesítenünk kell barátainkat és ismerőseinket, akik 
még nem hallottak az evangéliumról. Az Úr parancsolta, hogy így 
cselekedjünk, és ezt most azonnal el is kell kezdenünk. 
Kérjünk meg egy nőtestvért, aki már beszélt másokkal az evangéliumról, hogy mesélje el, mit 

érzett akkor. 

Néhány dolog, amit tehetünk azért, hogy megismertessük másokkal 
az evangéliumot 
Mit tehetünk azért, hogy megismertessük másokkal az evangéliumot? 

Mutassuk meg az ábrát a következő javaslatokkal: 

1. Ne szégyeljünk másokkal beszélni az evangéliumról. 
2. Tegyünk tanúságot. 
3. Adjunk valakinek egy könyvet az Egyházról. 
4. Kövessük a Szentlélek sugallatait. 
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5. Éljünk az evangélium tanításai szerint, és legyünk türelmesek mindazokkal, 
akik nem tagjai az egyháznak. 

6. Hívjuk barátainkat, akik nem tagjai az Egyháznak, és szomszédainkat az 
egyházi gyűlésékre, vagy családi estjeinkre. 

NE SZÉGYELJÜNK MÁSOKKAL BESZÉLNI AZ EVANGÉLIUM 
TANÍTÁSAIRÓL 
Gene R. Cook elder, aki a Hetvenesek Első Kvórumának tagja, arról beszélt, 
hogy néha félünk másokkal beszélni az Egyház tanításairól. Ne féljünk 
beszélni az igazságról, és az Úr és prófétái tanításainak a támogatásától!. 
Cook elder azt mondta, hogy ez a kötelességünk {Móziás 18,9). 

Cook elder mesélt egy nőtestvérről, aki nem szégyellt az Egyház tanításairól 
beszélni másoknak. Ez a nőtestvér egyszer elment egy gyűlésre, ahol 
néhányan az Egyház tagjai voltak ugyan, de nem jártak rendszeresen az 
egyházi gyűlésekre, és néhányan nem tartoztak az Egyházhoz. Az gyűlésen 
egy nő, aki nem volt tagja az Egyháznak, azt mondta, hogy az abortusz és 
a fogamzásgátlás helyes, és a törvények, amelyek ezeket korlátozzák, 
helytelenek. Mikor a nő befejezte a beszédét, a nőtestvér, aki az Egyház tagja 
volt, felszólalt, és kifejezte, hogy nem ért vele egyet. Elmondta a csoportnak, 
hogy azok a dolgok helytelenek, mert az Úr mondta, hogy helytelenek. Ezután 
bizonyságot tett arról, hogy az Egyház tanításai igazak. Az összejövetel 
nemsokára véget ért. 
Azonban, az egyik nőtestvér, aki nem volt aktív tagja az Egyháznak odament 
ehhez a nőtestvérhez, és elmondta, hogy addig a napig ő sohasem értette 
az Egyház tanításait az abortuszt és a fogamzásgátlást illetően. Végre 
megértette azokat és hitt benne. 
Mit tehetünk, hogy kimutassuk, hogy nem szégyelljük az evangélium tanításait? 

GYAKRAN TEGYÜNK BIZONYSÁGOT AZ EVANGÉLIUM IGAZSÁGÁRÓL 
Egyszer gyülekezetének vezetője megkérte az európai Alice Colton Smith-et, 
egy vak testvérnőt, hogy ismertesse meg másokkal az evangéliumot. Mivel 
minden barátja és ismerőse tagja volt az Egyháznak, Alice megkérdezte a 
gyülekezet vezetőt, hogy mit tegyen. A gyülekezet vezető azt mondta, hogy 
ha Alicenek van elég hite, és igazán ezt akarja tenni, akkor az Úr ad majd 
lehetőséget neki. 

Nem sokkal később ez a nőtestvér vonaton utazott. Nagyon segítőkész 
emberek ültek mellette, akik segítették a csomagjaival, és mindennel, amivel 
tudtak. A nőtestvér úgy érezte, hogy valamilyen módon ki kell mutatnia háláját 
a jóságukért. 
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Ezt mondta nekik: „Szeretnék adni valamit önöknek, amivel visszafizethet-
ném a jóságukat. Van egy ajándékom önöknek, melyet elfogadhatnak." 

Az emberek nem tudták elképzelni, hogy milyen ajándékot adhat nekik ez a 
szegény vak nő. Megköszönték, és mondták, hogy nem szükséges fizetnie 
segítségükért. Azonban az egyik nő azt mondta, hogy szívesen elfogadja az 
ajándékát. Ekkor a vak testvérnő ezt mondta: „Az ajándék, amit adni 
szeretnék, nem pénz vagy ékszer, hanem a következő: Tudom, hogy Isten 
él. Tudom, hogy Jézus a Krisztus. Tudom, hogy Isten prófétája a földön él, 
és kinyilatkoztatásokat kap Istentől. Szeretném, ha tudnák, hogy ez igaz. Ez 
az én ajándékom." 

A nő nagyon meglepődött, és megkérdezte, hogyan tudhatja meg, hogy 
mindez igaz-e. A vak nővér így szólt: „Mondja meg, hogy hol lakik, és én 
elküldök két fiatalembert, akik majd elmondják, hogyan tudhatja meg az 
igazságot. A nő akkor megadta a címét a vak nőtestvérnek. Később ez a nő 
és a családjának másik hét tagja csatlakoztak az egyházhoz. 

ADJUNK VALAKINEK EGY KÖNYVET AZ EGYHÁZRÓL 
Úgy is megismertethetjük másokkal az evangéliumot, hogy adunk nekik 
Mormon Könyvét vagy egy másik könyvet az Egyházról. Patricia Lett, egy 
tanárnő, mondta el a következő történetet: 

„Egy nap az egyik tanítványom egy könyvet hozott nekem, és megkért, hogy 
olvassam el. Beleegyeztem. Azonban, nagyon elfoglalt voltam, és 
megfeledkeztem a könyvről. Carol azonban nem feledkezett meg róla. 

Folyton kérdezgette, hogy elolvastam-e már a könyvet. Végre elolvastam. 
Később egy napon odaadta Mormon Könyvét, és azt is elolvastam. Néhány 
nappal később megkérdezte, hogy akarok-e találkozni néhány emberrel, aki 
tagjai egyházának. Igent mondtam. A következő pénteken két mormon 
misszionárius bejött az osztályomba az óra befejezte előtt. Később én is 
beléptem az Egyházba." 

KÖVESSÜK A SZENTLÉLEK SUGALLATAIT 
Fontos, hogy mindig megtegyük, amit a Szentlélek sugall. Catherine A. Martin 
nőtestvér mondta el a következő történetet arról, hogy hogyan irányította a 
Szentlélek. 

„A munkahelyemre vezető úton volt egy kis üzlet. Egy nap, mikor elmentem 
az üzlet előtt egy hang azt súgta nekem, hogy van valaki abban az üzletben, 
aki az Egyház tagja lehetne, és hogy menjek be, és beszéljek vele az 
evangéliumról. 

Azonban akkor nagyon kellett sietnem, és nem mentem be az üzletbe. Attól 
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kezdve minden alkalommal, mikor az üzlet előtt elhaladtam, ugyanazt a 
hangot hallottam. Végül is, egy napon ez a hang erőssé vált, és bementem. 

Ahogy beléptem az üzletbe, egy festményt pillantottam meg a falon. A 
festményen katonák voltak. A hang azt mondta nekem, hogy azzal a 
személlyel kell beszélnem az evangéliumról, aki azt a képet festette. 
Megkérdeztem az üzletvezetőt, hogy ki festette a képet, és hogy hol lakik. Az 
üzletvezető habozott, és azt mondta, hogy a festő meghagyta, hogy senkinek 
se mondja meg a nevét és a címét. Később azonban így szólt: „Talán nem 
fog haragudni, ha megmondom önnek. Fel fogom hívni, és megadom neki 
az ön nevét, és telefonszámát. Megadtam a nevemet és a telefonszámomat 
az üzletvezetőnek. A festő később felhívott, és megbeszéltük, hogy 
találkozunk. 

Mikor találkoztunk, elmondtam neki, hogy tudok valami nagyon fontos 
dologról, ami sokkal jobbá teheti az életét. Nagyon érdeklődött, és így 
beszéltem neki az Egyház visszaállításáról. Azt is elmondtam neki, hogy én 
hogyan tudtam meg az igazságot, és hogy mennyire akartam követni az Úr 
akaratát az életemben. Elmondtam neki, hogyan fedeztem fel az 
evangéliumot, és hogy milyen boldogságot hozott az életembe. 

Nagyon figyelt arra, amit mondtam, és azt mondta, hogy szeretné mindezt 
alaposan tanulmányozni, hogy megtudja vajon igazat mondtam-e vagy sem. 
Behatóan tanulmányozta az evangéliumot, és 1969. július 18-án 
megkeresztelkedett. 

Az Úr minden gyermekét szereti. Tudja, hogy kik készek arra, hogy az 
evangélium szerint éljenek. Ha őszintén imádkozunk, és küzdünk azért, hogy 
másokkal megismertethessük az evangéliumot, akkor el fog vezetni 
bennünket azokhoz, akik készek hallani azt. Csodálatos dolgok történtek 
velem azért, mert követtem a Szentlélek sugallatait. 

Mindannyiunkat irányíthat és segíthet a Szentlélek abban, hogy másokkal 
megismertessük az evangéliumot, ha betartjuk a parancsolatokat, és minden 
tőlünk telhetőt megteszünk." 

Hogyan segítette a Szentlélek Martin nőtestvért, hogy megtalálja ezt az 
embert, és megismertesse vele az evangéliumot? Előfordult-e már velünk, 
hogy éreztük a Szentlélek sugallatát, hogy beszéljünk másokkal az 
evangéliumról, de mégsem tettünk semmit? 

ÉLJÜNK AZ EVANGÉLIUM TANÍTÁSAI SZERINT, ÉS LEGYÜNK 
TÜRELMESEK 
Adney Y. Komatsu, aki a Hetvenesek Első Kvórumának tagja, ezt mondta: 
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„Ahogy megpróbálunk beszélni az evangéliumról azokkal a barátainkkal és 
rokonainkkal, akik nem tagjai az Egyháznak, ne keseredjünk el, mikor nem 
figyelnek vagy nem értik meg azt, amit szeretnénk nekik tanítani. Legyünk 
türelmesek velük, és ne felejtsük el, hogy ők nagyon fontos emberek a 
számunkra. Szeretjük őket, és azt akarjuk, hogy meglegyen nekik az, ami az 
életben a legjobb, mely nem más, mint Jézus Krisztus evangéliuma. 

„Boldogságunknak része ebben és a következő életben az, hogy majd együtt 
élhetünk a családunkkal a celesztiális birodalomban. Ha családunkból csak 
mi csatlakoztunk az Egyházhoz, és szüleink és testvéreink nem fogadják el 
hitünket, akkor is tiszteljük családunkat, szeressük őket, és éljünk az 
evangélium tanításai szerint, hogy családtagjaink láthassák az igazság 
fontosságát és szépségét." 

Az evangélium megismertetése másokkal arra szolgál, hogy másokat 
boldoggá tegyünk, nem pedig arra, hogy nekünk dicsőséget hozzon. Minden 
embert szeretnünk kell, különösen azokat, akikkel megpróbáljuk 
megismertetni az evangéliumot. Őszintén szeressük őket, és barátkozzunk 
velük, még akkor is, ha egyáltalán nem fogadják el az evangéliumot vagy sok 
időbe telik amíg elfogadják azt. 

Hívjuk meg a barátainkat és a szomszédainkat, hogy jöjjenek velünk 
istentiszteletre, vagy családi estre 
Megismertethetjük másokkal az evangéliumot úgy, hogy meghívjuk őket 
otthonunkba vagy istentiszteletre. Megtervezhetünk egy rendkívüli családi 
estet egy Egyházon kívüli családdal, és meghívhatjuk a misszionáriusokat is. 
Hívjunk meg minden Egyházon kívüli barátunkat és rokonunkat 
istentiszteletre, hogy eldönthessék, hogy akarnak-e többet tudni az 
evangéliumról vagy sem. Villafrance nőtestvér, aki a mexikóbeli San 
Fernandóban él, egyszer meghívott ötven embert az otthonába, mikor a 
misszionáriusok egy rendkívüli összejövetelt tartottak nála. A gyűlés után a 
jelenlevők tovább maradhattak, hogy meghallgassák a misszionáriusok első 
leckéjét az evangéliumról. Azok közül, akik ott maradtak, később sokan 
megkeresztelkedtek. Hat évvel ezután San Fernandóban megalapították az 
első gyülekezetet 200 taggal. 
Kérjünk meg egy-két nőtestvért, hogy röviden mondják el hogyan tértek meg az Egyházhoz. 

Legyünk barátságosak az Egyház új tagjaival, és lássuk szívesen őket 
A mi felelősségünk, hogy az Egyház új tagjaival megbarátkozzunk, és hogy 
mindenképpen segítsük őket, hogy jól érezzék magukat velünk. Spencer W. 
Kimball elnök azt mondta, hogy az a kötelességünk, hogy szeressük egymást 
és barátok legyünk. Azt is mondta, hogy az Egyház tagjai a múltban 
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mindig gondoskodtak egymásról, és nekünk folytatnunk kell ezt a 
hagyományt. Testvérként kell szeretnünk egymást. 

Ne legyünk irigyek vagy féltékenyek egymásra, és ne viselkedjünk 
ellenszenvesen mások színe vagy nemzetisége miatt. Tartsuk be az Ur 
parancsolatát és szeressünk másokat, úgy ahogy ő szeretett minket (János 
15,12). Kimball elnök azt mondta, hogy az Úr azt akarja, hogy szeressük 
azokat a testvéreinket, akik még csak új tagjai az Egyháznak, és segítsük őket 
az evangélium tanításai szerint. 
Olvassuk el Efézusiak 2,19-20. Hogyan fogadhatjuk be az Egyház új tagjait, és hogyan 
mutathatjuk ki, hogy szeretjük őket? 

Segíthetjük az Egyház új tagjait azzal, hogy együtt megyünk velük 
istentiszteletre, és mindig barátságosak vagyunk velük. Mindig legyünk 
kedvesek az idegenekhez, akik eljönnek gyűléseinkre. Meg kell értenünk, 
hogy az evangélium terjesztése az Egyház minden tagjának a kötelessége. 
Ismertessük meg az evangéliumot barátainkkal, rokonainkkal, és éljünk a 
tanításai szerint, hogy mások is láthassák az evangélium fényét és el akarják 
fogadni azt. 

Feladat 
Válasszunk ki egy barátot, egy rokont, vagy egy családot, akik nem tagjai az 
Egyháznak, azért, hogy megismertessük velük az evangéliumot. 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Olvassuk el Az Evangélium tanításainak 33. fejezetét, „A missziós munka." 
2. Szerezzünk be egy táblát és krétát. 
3. Bízzuk meg csoporttagokat, hogy mondjanak el történeteket és idézzenek szentírásokat az 

órán. 
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Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen felkészíteni gyermekeinket 
missziójukra. 1 

Fel kell készítenünk gyermekeinket missziójukra 
Spencer W. Kimball, aki 1973-tól 1985-ig volt a prófétánk, arra kért minket, 
hogy gondoskodjunk arról, hogy az Egyháznak minél több misszionáriusa 
legyen, akik majd a világ minden népének taníthatják az evangéliumot. Azt 
is mondta, hogy a misszionáriusoknak az eddigieknél sokkal 
felkészültebbnek kell lenniük. Mindenkinek, aki tud, misszióra kell mennie. 
Minden fiatal férfinak és nőnek fel kell készülnie az evangélium tanítására. Be 
kell tartaniuk a parancsolatokat, egészségesnek kell lenniük, és gyűjteniük 
kell a misszióra. Kimball elnök azt mondta, hogy a szülők feladata a 
gyermekek misszióra való felkészítése. Arra kért minket, hogy már nagyon 
fiatal korban kezdjük el a felkészítésüket. 
Hogyan készíthetjük fel kiskorú gyermekeinket missziójukra? 

Mutassuk meg a 19-a képet. 

S. Dilworth Young, aki 1945-től 1981-ig volt a Hetvenesek első kvórumában, 
azt mondta, hogy gyakran imádkozzunk a gyermekeinkkel Mennyei 
Atyánkhoz, hogy segítse őket a missziójukra való felkészülésben. Mondjunk 
el gyermekeinknek történeteket misszionáriusokról. Young elder azt is 
mondta, hogy segítsünk gyerekeinknek megérteni a szentírásokat. Tanítsuk 
őket engedelmességre, és adjunk nekik lehetőséget arra, hogy másokat 
szolgáljanak. Gyermekeink tanítására legjobb alkalmat a családi est és más 
családi programok adnak. 

Tanítsuk meg gyermekeinket imádkozni. Az imára nagy szükségük lesz a 
missziójuk alatt. Hugh B. Brown, aki 1958 és 1975 között volt apostol és négy 
prófétának a tanácsadója, így mesélte el, ahogy édesanyja az ima 
fontosságára tanította. A missziója előtt így szólt hozzá az édesanyja: „Hugh, 
fiam, emlékszel, amikor kicsi voltál és gyakran rosszat álmodtál, akkor néha 
átkiabáltál nekem a szomszéd szobába, hogy, »Anyu, Anyu, ott vagy?« 
Emlékszel, hogy én mindig azt feleltem, »lgen fiam, itt vagyok. Próbálj meg 
aludni, minden rendben van.« Fiam, hamarosan 8000 km-re leszel tőlem, és 
sok problémád és nehézséged lesz. Segítségre lesz szükséged. Mikor majd 
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19-a Egy kisfiú pénzt tesz félre a missziójára 
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nem tudod, hogy mit csinálj vagy hova fordulj, akkor imádkozz Mennyei 
Atyánkhoz, és kérdezd meg, tőle hogy, »Atyám, Atyám, ott vagy?« Fiam, 
megígérem, hogy ő mindig válaszolni fog, és soha nem lesz félelemre okod." 

Franklin D. Richards, aki a Hetvenesek Első Kvórumának tagja volt, ezt 
mondta: 

„Már fiatal koromban elhatároztam, hogy majd missziót szolgálok. Szüleim 
mindig támogatták ezt az elhatározásomat. Arra is emlékszem, hogy 
nagymamám sok történetet mesélt nagyapám missziójáról. Biztos vagyok 
abban, hogy mindez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy misszióra akarjak 
menni." 
Mutassuk meg a 19-b képet. 

Segítsük a gyermekeinket, hogy jó kondícióban legyenek, és ne fáradjanak 
el könnyen a missziós munkában. Tanítsuk meg őket főzni, helyesen enni és 
okosan vásárolni. Fontos, hogy helyesen egyenek, mert különben nem lesz 
elég erejük a munkához. Tanítsuk meg őket mosni, vasalni, és a ruháikat 
megvarrni. Arra is tanítsuk meg őket, hogy tartsák tisztán magukat és 
otthonukat, járjanak tiszta ruhában, mossanak fogat, rendesen fésülködjenek 
meg, és mindig jól nézzenek ki. Arra is tanítsuk meg őket, hogyan 
szerezhetnek bizonyságot az evangéliumról, és hogy gyakran tegyenek 
bizonyságot arról. Az evangélium tanításait is meg kell tanulniuk, és azt, hogy 
takarékoskodjanak, hogy missziójuk költségeit fedezni tudják. Ezeket a 
dolgokat már fiatal korukban kezdjük el tanítani a gyermekeinknek, 

Richards elder szavaiból megtudhatjuk, hogy egy misszionáriusnak sokkal 
önállóbbnak kell lennie, mint egy olyan valakinek, aki otthon lakik. 

M. Russell Ballard apostol ezt mondta: 

„Anyák, tanítsátok meg gyermekeiteket, hogy mindig keressenek 
lehetőséget arra, hogy másokat szolgáljanak. Tanítsátok őket arra, hogy 
másokkal szeretetben és egységben dolgozzanak. Mondjátok meg nekik, 
hogy tanulják meg ezeket a dolgokat, mert így lesznek boldogok, és így 
fognak jó missziót szolgálni." 
Hogyan taníthatjuk meg a gyermekeinknek otthonunkban, hogy keressék az alkalmat arra, hogy 
másokat segítsenek? Barátok otthonában? Egyéb helyeken? 

Meg kell tanítanunk gyermekeinket dolgozni. A munka nagyon fontos a 
missziós szolgálatban. A missziós munka nagyon nehéz. Azok, akik az 
evangéliumot tanítják, minden erejükkel és szorgalmukkal dolgoznak (Jákob 
1,19). Az a misszionárius, aki keményen dolgozik, boldog és jól szolgál. 
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Vaughn J. Featherstone, aki a Hetvenesek Első Kvórumában szolgál, mondta 
el a következő történetet: 

„Az egyik misszionáriusunknak problémái voltak egészségével. Mikor 
megérkeztem a missziónkra, ez a fiú mindig későn kelt fel, hogy vigyázzon 
az egészségére. Ebéd előtt is lefeküdt egy pár órára. Társa nem tudta, hogy 
mit csináljon, ezért hozzám fordult segítségért. 

Felhívtam azt az orvost, aki a misszionáriust a missziója előtt megvizsgálta, 
hogy megtudjam, mi a probléma. Az orvos elmondta a problémát, és 
hozzátette, hogy állapota rosszabbodott mióta a misszióra jött. Azonban, azt 
is elmondta, hogy a beteg állapota független attól, hogy milyen keményen 
dolgozik. Ezután az irodámba hívtam a misszionáriust, és azt mondtam neki, 
hogy jobban szeretném, ha becsülettel megbetegedne, mintha folyton 
pihenne, és azon aggódna, hogy egyszer mégis megbetegszik. A munka 
erkölcsének alapjait is megtanítottam neki, és azt, tegye azt, amire elhívta az 
Úr. Mondtam neki, hogy dolgozzon minden erejével, mert nem attól lesz 
beteg, ha dolgozik. Az elder engedelmeskedett, és az egyik legjobb 
misszionáriusunkká vált, mivel megértette a munka értékét." 

A fiatal lányok is segíthetik a fiúkat a misszióra való felkészülésben. Egy 
lánynak nagy hatása van egy fiatalemberre. Néha egy fiú nem akar misszióra 
menni, mert szerelmes egy lányba. Azonban a lányoknak, akik az Egyház 
tagjai, mindent meg kell tenniük, hogy bátorítsák a fiúkat arra, hogy misszióra 
menjenek. Ezt azzal tehetik meg, hogy arra ösztönzik őket, hogy ne is 
gondoljanak a házasságra mielőtt missziót szolgálnak, és segítsék őket, 
hogy méltókká váljanak az Úr szolgálatára. 
Hogyan segíthetik a lányok a fiatalembereket a misszióra való felkészülésben? 

Segítenünk kell a misszionáriusokat, hogy jól szolgáljanak 
Mindannyian hálásak vagyunk azokért a misszionáriusokért, akik az 
evangéliumot tanították nekünk. Hálánkat úgy fejezhetjük ki nekik, és Mennyei 
Atyánknak, hogy segítünk más misszionáriusokat missziós munkájukban. 
Imádkozhatunk értük, írhatunk nekik leveleket, és bemutathatjuk őket az 
Egyházon kívüli rokonainknak és barátainknak. 

Gordon B. Hinckley, aki az Egyház elnökségében van, azt mondta, hogy 
nagyon sajnálja azokat a misszionáriusokat, akik nem kapnak levelet 
családjuktól. Hetente egy levél nagyon jó. Túl sok levél nem segíti a 
misszionáriust. A levelek nagyban befolyásolják a misszionárius szolgálatát. 
Azok a levelek, amelyek otthoni problémákról és nehézségekről 
tájékoztatnak, nem segítik a misszionáriust. Azok a levelek jók, amelyek azt 
fejezik ki, hogy a szülők milyen büszkék a misszionáriusra és hogy az Úr 
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milyen áldásokban részesíti a családot a misszionárius szolgálata miatt. Az 
ilyen levelek megáldják a misszionáriust, boldoggá teszik, és segítik a 
munkájában. 

Azokat a misszionáriusokat is segíthetjük, akik a mi környékünkön szolgálnak 
azzal, hogy bemutatjuk őket egyházon kívüli rokonainknak és barátainknak. 
Vigyázzunk arra, hogy ne tartsuk fel a misszionáriusokat hosszú időre. 
Meghívhatjuk őket egy étkezésre, de hamar szolgáljuk fel az ételt és utána 
bíztassuk őket, hogy térjenek vissza a munkájukhoz. Ne vegyük el sok 
idejüket. Ne kérjük őket, hogy maradjanak sokáig. Segítenünk kell a 
misszionáriusokat a missziós szabályok betartásában. 

A fiatal lányoknak is vigyázniuk kell, hogy ne vegyenek el túl sokat a 
misszionáriusok idejéből. Egy fiatal lány soha ne legyen egyedül egy 
misszionáriussal, és ne is bátorítson közeli barátságot. Fiatal lányoknak nem 
szabad telefonálni vagy levelet írni azoknak a misszionáriusoknak, akik a 
környékükön szolgálnak. 

Mindnyájunknak segíteni kell a misszionáriusokat, hogy megbecsüljék az 
evangélium tanítására szóló elhívásukat. 
Mit tehetünk, hogy segítsük a misszionáriusokat? 

Befejezés 
Gordon B. Hinckley elnök azt mondta, hogy a missziós munka nem könnyű, 
de nagy a jutalma. Az evangélium olyan fontos, hogy bármi, amit érte teszünk, 
nagy értékű. 
Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy felkészítsük gyermekeinket 
missziójukra. Amit mondunk és teszünk, az nagyban befolyásolja az 
elhatározásukat, és azt, hogy hogyan fognak szolgálni. Nagyban segíthetjük 
őket abban, hogy missziót akarjanak szolgálni, és éreztethetjük velük az 
evangélium tanításából fakadó boldogságot (T&Sz 18,15-16). 

Gondolkozzunk el azon, hogy mivel segítjük gyermekeinket felkészülni 
missziójukra, kérdezzük meg az egyházi vezetőket és más tagokat, hogy 
mivel segíthetjük a gyermekeinket, és imádkozzunk Mennyei Atyánk 
segítségéért, hogy felkészíthessük őket, hogy az evangéliumot a világ 
minden népének tanítsák. 

Feladat 
Olvassuk el újra ezt a leckét otthon. Válasszunk ki néhány ötletet, amivel 
segíteni fogjuk gyermekeinket missziójukra való felkészülésben. Ha 
egyedülállóak vagyunk, akkor gondolkozzunk el azon, hogy hogyan 
viselkedünk azokkal a fiúkkal, akik misszióra készülnek. írjunk levelet egy 
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misszionáriusnak, aki jelenleg szolgál. Egyedülálló lányok ne írjanak a 
környékükön szolgáló misszionáriusoknak. 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Tanulmányozzuk Az Evangélium tanításainak 33. fejezetét, „A missziós munka". 
2. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy mondjanak el történeteket és idézzenek szentírásokat az 

órán. 
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Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen jól megszervezni otthonunkat. 

Az Úr azt mondta, hogy szervezzük meg otthonunkat. Brigham Young elnök, 
aki 1844- tői 1877-ig volt az Úr prófétája, azt mondta, hogy szépítsük 
otthonunkat, és tegyük egy olyan hellyé, ahol Isten is szívesen lakna. 

Ha jól szervezzük meg otthonunkat, akkor több időnk lesz más fontos 
dologra 
Nekünk anyáknak az az egyik legfontosabb feladatunk, hogy otthonunkat 
tisztán és rendben tartsuk. Ha így cselekszünk, akkor nem fogunk 
keresgéléssel időt vesztegetni. Mindig mindent meg fogunk találni. Egy jól 
szervezett otthont könnyebb tisztán tartani, mint egy rendetlent. Ha otthonunk 
rendes, jó érzéseink vannak. 
Nemcsak otthonunkat kell megszervezni, hanem időnket is be kell osztanunk. 
Néhány anya túl sok időt tölt otthona tisztán és rendben tartásával. Ezeknek 
az anyáknak meg kell tanulniuk kevesebb idő alatt elvégezni a házimunkát. 
Ha ezt megtanulják, akkor több időt tudnak majd tölteni a gyerekeikkel, és 
mások szolgálatával. Otthonunk tisztántartása fontos, de ha túl sok időnk 
elmegy vele, akkor nem marad időnk sok más fontos dologra. A tiszta otthon 
fontos, de nem a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy mi és a családunk 
boldogok legyünk. Szükségünk van időre ahhoz, hogy tanítsuk a 
gyerekeinket, és fejlesszük a tehetségeinket. Arra is kell idő, hogy szolgáljuk 
az Egyházat, segítsük a rászorulókat, és hogy tanítsunk másokat az 
Egyházról. Ha tisztán és szervezetten tartjuk az otthonunkat anélkül, hogy túl 
sok időt fordítanánk rá, akkor több időnk marad fontos dolgokra. 
Mutassuk meg a 20-a képet. 

Mindennek legyen meg a helye otthonunkban 
Mindennek találjunk egy helyet otthonunkban. Zavaró lenne, ha mindent egy 
helyre tennénk. Otthonunk szervezésének első lépése az, hogy mindennek 
kijelöljük a helyét. Utána pedig mindent a helyén tartunk, és így mindig 
könnyen megtalálhatjuk. 
Tegyünk az asztalra egy dobozt, ami különböző dolgokat tartalmaz. Kérjünk meg egy nőtestvért, 
hogy tegyen úgy mintha egy másik nőtestvémek segíteni megszerveznie otthonát. Kérjük meg, 
hogy válogassa ki, és tegye egy csomóba a hasonló dolgokat. 
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Néha nincs elég hely az otthonunkban, hogy mindent külön helyen tartsunk. 
Ilyenkor kérjük meg férjünket, hogy vegyen vagy csináljon olyan tartókat, 
amiben sok mindent tarthatunk. Az is jó ötlet, ha átnézünk mindent, és 
eldöntjük, hogy mire van szükségünk, és mire nincs. Tartsunk meg mindent, 
amire szükségünk van, de a többit odaadhatjuk egy másik nőtestvérnek, 
akinek szüksége van rá, vagy eladhatjuk, vagy eldobhatjuk. Ha sok dobozban 
tartunk dolgokat, akkor írjuk azokra, hogy mi van bennük, hogy könnyen 
megtaláljuk, amit keresünk. A végrendeleteket, biztosítási papírokat, családi 
fényképeket és más fontos papírokat jelöljük meg és tartsuk biztonságos 
helyen. Otthonunk szervezése sokkal könnyebb, ha a család minden tagja 
segít. 

Az otthon tisztán és rendezetten tartása a család minden tagjának a feladata. 
Brigham Young elnök azt mondta, hogy tanítsuk meg a gyermekeinket arra, 
hogy tegyék vissza a söprűt a helyére, rakják el rendesen ruháikat, használat 
után tegyék a helyére a szerszámokat, a lapátot, a kapát, a csákányt és 
minden egyebet tegyenek vissza a megfelelő helyre. 
Kérjünk meg egy nőtestvért, hogy mondja el, hogyan tanította gyermekeit arra, hogy használat 
után tegyenek mindent a helyére. 

Mutassuk meg a 20-b képet. 

Meg kell tanulnunk megkönnyíteni munkánkat 
Tanuljuk meg megkönnyíteni munkánkat. Könnyebb lesz, és kevesebb időbe 
is telik, ha megszervezzük a munkát, mielőtt hozzákezdünk. Úgy végezzük 
a munkát, hogy ne kelljen ide-oda járkálnunk. Azzal is időt takaríthatunk meg, 
hogy a szükséges eszközöket a közelünkben tartjuk. 

Egy másik módja annak, hogy könnyebbé tegyük munkánkat az, hogy rögtön 
eltüntetjük a piszkot, amint észrevesszük, és feltöröljük azt, ami kiömlött. 
Használat után mindent tegyünk vissza a helyére, mert ha nem tesszük, akkor 
minden össze fog gyűlni, és otthonunk szervezetlen lesz, és rendetlen 
benyomást fog kelteni. Használat után rögtön mossuk el az edényeket. Ha 
otthagyjuk a piszkos edényeket, akkor később nehezebb lesz őket elmosni, 
és tovább fog tartani. Minél hamarabb elmossuk és eltesszük azokat, annál 
gyorsabban kezdhetünk valami máshoz. 

A harmadik módja házimunkánk megkönnyítésének az, hogy egyszerre több 
dolgot csinálunk. Néhány anya zsebes kötényt hord, hogy összeszedhessen 
dolgokat, ahogy jön-megy. Néhány nőtestvér terveket készít, miközben a 
kezével dolgozik. Ruhákat hajtogat miközben a gyerekeit tanítja, vagy valaki 
mással beszélget. Nagyon érdekes lehet állandóan olyan új módokat keresni, 
melyekkel időt takaríthatunk meg. 
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20-a Egy család közös, zenés családi estet tart. 





18. Lecke 

Kérjük meg az egyik nőtestvért, hogy mondja el, mivel tette könnyebbé házimunkáját. 

Sokan közülünk sok időt elvesztegetnek, mivel nem készítenek terveket. Azt 
az időt, amit a tervezéssel nyerünk, a családunkra, pihenésre, mások 
segítésére, családtörténet kutatására vagy az élettörténetünk megírására 
fordíthatjuk. 
Mire szeretnének több időt fordítani? 

A tervezés segíteni fog, hogy elvégezzük azt, ami a legfontosabb 
Néhány ember mindig elfoglalt, de úgy tűnik, hogy nem sokat valósít meg. 
A következő szabály nagy segítségünkre lehet: Mindig a legfontosabb 
dolgokkal kezdjünk. Döntsük el, hogy melyek a legfontosabb dolgok. 
Kérjünk meg egy nőtestvért, hogy nevezze meg a hat legfontosabb dolgot, amit holnap meg kell 
csinálnia. írjuk fel őket a táblára. Ezután kérjük meg a nőtestvért, hogy számozza meg őket 
fontossági sorrendben. Mondjuk meg a nőtestvéreknek, hogy ők is így tervezzék meg a napjaikat! 
Mindent sorrendben fejezzenek be, mielőtt valami másba belefognak. 

Néha nem tudunk mindent befejezni, amit terveztünk, de ha a legfontosabb 
dolgokat elvégeztük, akkor jó! gazdálkodtunk az időnkkel. Mikor 
megtervezzük a munkánkat, ne felejtsük el, hogy a tervek néha 
megváltozhatnak. Néha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy mi szeretnénk. 
Sok minden közbejöhet a nap folyamán. Ha tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, 
akkor sikerülni fog. Boldogok leszünk a nap végén, és több időnk lesz a 
gyerekeinkre. 

A szervezettség és a tisztaság békét és boldogságot hoz otthonunkba, és 
így több időnk lesz a tehetségeink fejlesztésére, mások szolgálatára, 
gyermekeinkre és más fontos dolgokra. 

Feladat 
Ezzel a héttel kezdődően legyünk jobban szervezettek. Tervezzük meg, 
hogyan oszthatjuk be időnket jól. 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Hozzunk otthonról egy nagy dobozt, különböző otthoni tárgyakkal megtöltve. Például 
különböző méretű ruhák, fiú- és lányjátékok, szerszámok, konyhai eszközök, stb. 

2. Szerezzünk be táblát, és krétát. 

20-b Egy nőtestvér megmutatja jól szervezett konyháját. 
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A pénzünk 
helyes beosztása 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen megtanulnunk helyesen bánni 
pénzünkkel. 

Bevezetés 
„Az Úré a föld és ami betölti" (Zsoltárok 24,1). 

Brigham Young próféta, aki 1844-től 1877-ig volt az Egyház elnöke, azt 
mondta, hogy az Úr nagy gazdagsággal áldott meg minket. A feladatunk az, 
hogy megtudjuk akaratát, és utána aszerint használjuk gazdagságunkat. 
Mivel segít az Úr, hogy a szükségleteinket kielégíthessük? Gondolkozzunk el azon, hogy a pénz, 
amit a családunk ellátására kapunk, hogyan származik az Úr teremtményeitől. 

Az Úr mindent a mi érdekünkben teremtett a földön. Az emberek különböző 
vásárló eszközöket hoztak létre az Úr teremtményeiből, hogy egymástól 
megvehessék azt, amire szükségük van. Meg kell tudnunk, hogy az Úr mit 
akar a pénzünkkel, és akkor arra kell használnunk azt. 

Tervezzük meg pénzünk helyes beosztását 
Mutassuk meg a 21-a képet. 

A pénz nagyon sok jót tehet, ha okosan használjuk. Az Úr azt akarja, hogy 
sok jót tegyünk pénzünkkel. Azt akarja, hogy segítsük a földön a munkáját, 
gondoskodjunk a családunkról, és segítsük a rászorulókat. Ha okosan és az 
Ur akarata szerint használjuk a pénzünket, akkor meg fog áldani minket 
mindazzal, amire szükségünk van. Ahogyan a pénzünket használjuk, azt 
tükrözi, hogy miként érzünk az Úrról, a családunkról, és másokról. 
Megmutatja, hogy önzőek vagy önzetlenek, és hogy okosak vagy felelőtlenek 
vagyunk-e. 
Olvassuk el Lukács 14,28-30. Mit kell tennünk, mielőtt elköltjük pénzünket? (Tervezzük meg, hogy 
hogyan használjuk azt) 

Együtt tervezzük meg családunkkal, hogy hogyan költjük el pénzünket. A terv 
segíteni fog abban, hogy fontos dolgokra használjuk a pénzünket. Minden jó 
üzletember így tervez. Egyházunk is ilyen tervet használ. 

Minden családnak különbözőek a szükségletei. Ezért minden családnak 
különböző tervre van szüksége. Mindnyájunknak saját családi 
szükségleteink szerint kell terveznie. A terv készítésére családi estünket 
használhatjuk. 

21. Lecke 

21-a Egy család megtervezi, hogy hogyan ossza be helyesen a pénzét. 
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21-a 



A terv első lépése az legyen, hogy leírjuk havi jövedelmünk teljes összegét. 
Ez az összeg ne csak az anya és az apa jövedelmét foglalja magába, hanem 
a gyermekekét is, ha pénzért dolgoznak. 
írjuk fel a havi jövedelmünk teljes összegét a táblára, és húzzuk alá. 

A terv következő lépése az legyen, hogy minden tervezett költséget leírunk. 
A listánk elejére a legfontosab dolgokat tegyük. A legelső dolog, amit ki kell 
fizetnünk, a tized. Mennyei Atyánk azt akarja, hogy ezt fizessük ki először. Ha 
így cselekszünk, akkor nagyon meg fog áldani majd az Úr (lásd Malakiás 3,10 
és Máté 6,33). Ha a tizedet fizetjük ki először, akkor Mennyei Atyánk 
mindennel meg fog áldani, amire csak szükségünk van. Teljes havi 
jövedelmünk tíz százalékát fizessük be az Egyháznak tizedként. 
írjuk fel a táblára „tizedfizetés" és az összeget. 

A következő lépés az, hogy írjuk fel a táblára azt az összeget, amit böjti 
felajánlásként és egyéb adományként adunk az Egyháznak, hogy rendben 
tudják tartani a gyülekezeti házainkat, új épületeket építhessenek, és 
missziós munkára használhassák. 
írjuk fel a táblára „böjti és egyéb felajánlások" és írjuk fel az összeget! 

Ezután, írjuk le az egyéb szükségleteinket, amikre pénzt kell fordítanunk. Ezek 
magukba foglalják az ennivalót, ruházatot, lakbért, villanyszámlát (ha 
elektromosságot használunk az otthonunkban), gázt (ha azt használunk az 
otthonunkban), a gyógyszereket, a gyerekek taníttatását, pénzt a munkába 
utazásra, egyéb utazást, és más szükséges dolgokat, 
írjunk fel minden, ránk vonatkozó tételt a táblára, és a hozzátartozó összeget. Adjuk össze a felírt 
költségeket, és vonjuk ki az összeget a legfelső sorból, ami a család jövedelme. Ami megmarad, 
azt tegyük félre. 

Az Egyház vezetői azt mondták, hogy tegyük félre a havi jövedelmünk tíz 
százalékát. A félretett pénz segítségünkre lehet, mikor nem lesz munkánk, 
betegek leszünk vagy balesetet szenvedünk. Az egyik legfontosabb dolog, 
amire a pénzünket használhatjuk az, hogy gyermekeink missziójára gyűjtünk. 
A gyermekeink iskoláztatására is tegyünk félre pénzt. 
írjuk fel a táblára „takarék" és az összeget, amit félreteszünk. 

Ha nincs elég pénzünk, hogy minden tételt kifizessünk, akkor csökkentsük 
az összeget, amit minden egyes tételre költünk, és így elég pénzünk lesz több 
tételre. Azonban, ne csökkentsük a tizedünk összegét. Még akkor se, ha nem 
marad elég pénzünk, hogy a szükségleteinket kielégítsük. Mindig fizessünk 
tíz százalékot az Egyháznak. Ha így cselekszünk, akkor az Úr lehetővé fogja 
tenni, hogy minden szükségest megvegyünk. Ha mindig előre tesszük az Ur 
iránti kötelességünket, akkor ő is mindig előre fogja tenni a mi dolgainkat. 
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Költségvetés 

Teljes jövedelem 

Tízed - 10 százalék 

Egyházi hozzájárulások 

Misszionáriusi munka 

Étel 

Ruházat 

HázLakás 

Orvosi költségek 

Közlekedés 

Karbantartási költségek 

Takarék 

Más 

Más 

Összes kiadás  

21-b 



Ha nem keresünk annyi pénzt, amiből félretehetünk, akkor próbáljuk magunk 
megtermelni az ennivalónkat és megvarrni a ruhánkat, hogy ne költsünk olyan 
sok pénzt azok megvételére. Ültessünk egy kertet, ahol néhány szükséges 
étel megterem, és ne dobjuk el régi ruháinkat, hanem bontsuk fel őket és 
varrjunk új ruhadarabokat azokból. Próbáljuk elkészíteni a saját asztalainkat, 
székeinket, ágyainkat és más bútorainkat ahelyett, hogy megvennénk azokat. 

Ha meg kell vennünk azt, amire szükségünk van, akkor próbáljuk azokat 
akkor megvenni amikor ezek a legolcsóbbak. Azok, akik megtermesztik 
ennivalójukat, megvarrják a ruháikat, elkészítik a saját bútoraikat, és akkor 
vásárolnak, mikor az árak alacsonyak, sokkal kevesebb pénzt fognak költeni, 
mint azok, akik akkor vásárolnak, mikor szükségük van valamire. így lesz 
pénzük arra, hogy takarékoskodjanak. Egy másik módja annak, hogy 
takarékoskodjunk az, hogy nem lakunk drága otthonban. 

A terv elkészítésének a legfontosabb része az, hogy betartsuk azt, amit 
elterveztünk. Ha nem követjük a tervet, akkor az nem fog segíteni nekünk. 
Miután mindenre elköltöttük a tervezett összeget, ne költsünk többet, amíg 
nem kapunk újból fizetést. Előfordulhat, hogy legközelebb másképp 
tervezünk. 

Minden családnak különbözőek a szükségletei. Úgy tervezzünk, hogy saját 
családunk szükségleteit kielégítsük. A tervezés segíteni fog, hogy okosan 
beosszuk pénzünket. 
Milyen áldásokban részesülhetünk, ha megtervezzük azt, hogy hogyan osszuk be helyesen 
pénzünket? Miért fontos, hogy megtanítsuk gyermekeinket a pénz helyes beosztására? Hogyan 
taníthatjuk meg őket? 

Kerüljük el az adósságot 
Olvassuk el T&Sz 104,78. 

Egy másik módja a pénzünk helyes beosztásának az, hogy elkerüljük az 
adósságot. Az Egyház vezetői azt tanítják, hogy kerüljük el az adósságot, 
mint a betegséget. Ha adósságunk van, akkor minél hamarabb fizessük 
vissza. Ha azonnal nem tudunk fizetni, akkor tegyük azt olyan hamar, amint 
lehetséges. Ha kölcsönöztünk pénzt, akkor vissza kell fizetnünk azt, ahogy 
megígértük. 

Az adósságot úgy kerülhetjük el, hogy nem vásárolunk olyan dolgokat, 
melyekre jelenleg nincs pénzünk. N. Eldon Tanner elnök, egy apostol, és 
1962-től 1982-ig négy próféta tanácsadója mondta, hogy nem lehetünk 
boldogok ha adósságunk van. Tanner elnök azt is mondta, hogy az adósság 
gondot, válást, boldogtalanságot és más problémákat is okoz a családban. 
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21-c Pénzünk helyes beosztásának terve. 





Milyen áldásokban részesülhetünk, ha elkerüljük az adósságot? 

Befejezés 
Az Úr minden szükségest megadott nekünk ezen a földön. Azt akarja, hogy 
mindenünk meglegyen. Azt is akarja, hogy a pénzünk helyes beosztásával 
segítsük munkáját, miközben saját szükségleteinkről gondoskodunk. Ha így 
cselekszünk, akkor az Úr meg fog áldani bennünket. 

Feladat 
Kérjük meg férjünket, hogy hívja össze a családot, és készítsünk egy tervet 
a következő havi jövedelmünk beosztására (lásd mintaterv a 21-c képen). Ha 
jelenleg adósságunk van, akkor tervezzük meg, hogy hogyan fizethetjük 
vissza azt a lehető leghamarabb. Mindent tegyünk meg, hogy megtermeljük 
a saját ennivalónkat, megvarrjuk a saját ruháinkat, és készítsük saját 
bútorainkat. 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Kérjünk meg minden nőtestvért, hogy hozzon magával valamit, amit maga készített vagy 
termesztett. Például gyümölcsöt vagy zöldséget a kertjéből, vagy egy ruhát vagy blúzt, amit 
maga varrt, vagy egy babát vagy játékot vagy bármi mást, amit ő vagy a családja készített. 

2. Szerezzünk be táblát és krétát. 
3. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy mondjanak el történeteket és idézzenek szentírásokat az 

órán. 
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Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen megtanulnunk, hogy milyen 
ételeket kell fogyasztanunk ahhoz, hogy egészségesek legyünk. 

Bevezetés 
Mennyei Atyánk nagyon szeret minket. Azt akarja, hogy boldogok legyünk. 
Ahhoz, hogy boldogok legyünk, egészséges testre van szükségünk. Mennyei 
Atyánk megmondta nekünk, hogy milyen ételeket együnk, és mi mást 
tegyünk, hogy erős testünk legyen. Az Úr ezen útmutatásait a szentírásokban 
találhatjuk meg, és úgy nevezzük, hogy a „Bölcsesség Szava." A Bölcsesség 
Szava előírja nekünk, hogy milyen ételeket kell ennünk ahhoz, hogy erős 
testünk legyen. Azt is megtudhatjuk, hogy mit ne igyunk vagy használjunk. 
Például, ne igyunk kávét, teát, alkoholt, és ne dohányozzunk. Mennyei Atyánk 
azt mondta, hogy ezek a dolgok ártalmasak az egészségünkre. 

Az ételek, amelyek erősítik a testünket 
Olvassuk el T&Sz 89,10-11. 

Ahhoz, hogy erős testünk legyen a Bölcsesség Szava szerint a képen látható 
ennivalókat kell fogyasztanunk. A gyümölcsök és a zöldségek azért fontosak, 
mert segítenek a betegségek megelőzésében. Ha ezeket az ennivalókat 
fogyasztjuk, akkor elkerülhetjük a vakságot és más betegségeket, 
gyorsabban meggyógyulunk, ha valamilyen betegségtől szenvedünk. 

A Bölcsesség Szavából azt is megtudjuk, hogy fogyaszthatunk húst, de csak 
kis mennyiségben. 
Olvassuk el T&Sz 89,12-13. 

Ez a kép más egészséges ételeket is mutat. A tojás, tej, és sajt a hallal, 
szárnyasokkal és más húsfélékkel egyetemben fehérjéket tartalmaznak, 
amelyek erősítik az izmainkat és meggyorsítják a gyógyulásunkat, mikor 
betegek vagyunk. A terhes nőknek és a kisgyermekeknek különösen nagy 
szükségük van ezekre az ételekre ahhoz, hogy erősödjön a testük. 
Olvassuk el T&Sz 89,14-17. 

A Bölcsesség Szavából azt is megtudjuk, hogy a dinnye, tök, paradicsom, 
bab, borsó, és az ezekhez hasonló zöldségek, nagyon jók a testünknek. A 
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Egészséges 
étellel kell ellátnunk 
a családunkat 

22. Lecke 

22-a Élelmiszerek mindhárom alapvető élelmiszercsoportból 
22-b Egy étkezés, az alapvető élelmiszercsoportokból elkészítve 







burgonya, és egyéb zöldségek is nagyon jók. Ezek az ennivalók és a 
gabonafélék erősítik a testünket. 
írjuk fel a táblára a fent említett háromféle ennivalót: gyümölcsök és zöldségek; hús, sajt, és tojás; 
gabonafélék, burgonya és a hozzá hasonló zöldségfélék. 

Mindegyik fontos ahhoz, hogy a testünk erős legyen. Mindegyikben van 
valami, ami táplálja a testünket. Az egyik étel nem pótolhatja azt, ami egy 
másikban található. így mindegyikből kell ennünk napi étkezéseink során. 
Mind a háromféle ételre szükségünk van. A gyümölcsök és a zöldségek 
megelőzik a betegségektet. A húsfélék, szárnyasok és hal, tojás, sajt és tej 
növekedésünkben segítenek. A burgonya, a gabonafélék és az ehhez 
hasonlók erőt adnak. 

Néhányan úgy gondolják, hogy mindegy, mit eszünk, csak az a fontos, hogy 
tele legyen a gyomrunk. Ez nem igaz. Minden nap kell ennünk ebből a három 
fajta ennivalóból. Minden étkezésnél próbáljunk enni egyet ebből a három 
fajta ennivalóból. 
Kérjük meg a nőtestvéreket, hogy emlékezzenek vissza arra, hogy mit ettek tegnap és tegnap 
előtt, és írják fel a táblára. 

Megtalálható az étrendünkben mind a három fajta étel? Ha nem, akkor hogyan illeszthetjük be 
a következő étkezésekbe? 

Valamelyik ennivaló nehezen kapható? Mit tehetünk, hogy beszerezzük? Ha valamihez nem 
juthatunk hozzá országunkban, mivel pótolhatjuk, ami ugyanolyan értékű, és megtalálható 
országunkban? 

Mikor az ételeinket készítjük, figyeljünk arra, hogy minden ennivaló és eszköz, 
amit használunk tiszta legyen. 

Hogyan étkezhetünk jobban? 
Sok mindent tehetünk azért, hogy beillesszük az étrendünkbe a három fajta 
ennivalót, ami szükséges a testünk erősítéséhez. 

1. Mielőtt elkészítjük ételünket, gondolkozzunk el azon, hogy milyen 
ennivalókat kell beillesztenünk. Ha nem gondolkozunk el ezen mielőtt 
belekezdünk a főzésbe, akkor valószínű, hogy nem áll majd minden fajta 
ennivaló rendelkezésünkre, melyre testünknek szüksége van. 

2. Mikor megtervezünk egy étkezést, azokkal az ennivalókkal kezdjük, 
melyeket jól ismerünk, például rizs, búza, kukorica és ehhez hasonlók. 
Ezután adjuk hozzá a többi ennivalót, és így testünk biztosan megkap 
mindent, amire szüksége van. 

3. Mielőtt vásárolni megyünk, állítsunk össze egy listát arról, hogy milyen 
ennivalókra van szükségünk, és vigyük magunkkal azt. így emlékezni 
fogunk arra, hogy melyek a fontos, egészséges élelmiszerek. 
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18. Lecke 

4. Ültessünk kertet, és termesszük saját magunk a szükséges gyümölcsöket 
és zöldségeket. Ha nincs kertünk, akkor ültessünk vödrökbe és faládákba, 
vagy kérjünk meg egy ismerőst, akinek nagy földje van, hogy engedjen 
kertet ültetnünk földjén. 

Ez nem az összes ennivaló, mely erősíti a testünket. Ennél sokkal több van. 
Azonban ezek a legfontosabbak. Ehhez a három fajtához még sokat 
hozzátehetünk aszerint, hogy testünknek mire van szüksége. 

Mindnyájan boldogok akarunk lenni. Ehhez mindnyájunknak erős testre van 
szüksége. Ahhoz hogy erős testünk legyen, minden étkezésnél ennünk kell 
ebből a három féle ennivalóból. 

Feladat 
Gondolkozzunk el azon, hogy a leckében említett három féle ennivaló 
megtalálható-e az étrendünkben. Illesszük be az étrendünkbe a leckében 
említett ennivalókat. Tanuljunk meg úgy elkészíteni egy ételt, hogy 
felhasználjuk mind a három ételfajtát. 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Kérdezzünk meg egy szakértőt, hogy az országunkban található ennivalók közül melyek 
egyenértékűek a leckében említettekkel. 

2. Hasonlítsuk össze az étrendünkkel a leckében említetteket, és döntsük el, mit kell ennünk 
ahhoz, hogy a testünk minden szükségeset-megkapjon. 

3. Tanulmányozzuk Az Evangélium tanításainak 29. fejezetét „Az Úr egészségünkre vonatkozó 
törvénye". 

4. Olvassuk el T&Sz 89. 
5. Szerezzünk be táblát és krétát. 
6. Készítsünk el egy listát, amelyen az országunkban található olyan ennivalók vannak, melyek 

egyenértékűek a leckében említettekkel. 
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Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen megismernünk a terhes és 
szoptatós anyák és a kisbabáik számára szükséges ennivalókat. 

A terhes nők számára szükséges ennivalók 
Meg kell tanulnunk, hogy milyen élelmiszerek fontosak a terhes nők és az 
újszülöttek számára. A terhes nők és kisbabáik is olyan élelmiszereket 
fogyasszanak, amelyektől egészségesek lesznek. Minden étkezésnél 
egyenek: (1) zöldséget és gyümölcsöt; (2) húst, szárnyasokat, halat, babot, 
borsót vagy más ezekhez hasonlókat; (3) gabonaféléket vagy burgonyát 
vagy ezekhez hasonlókat. Azoknak a nőknek, akik így étkeznek, rendszerint 
egészségesebb kisbabáik vannak, mint azoknak, akik nem. 
Kérjük meg a nőtestvéreket, hogy állítsák össze egy terhes nő étrendjét. Fontos, hogy a 22. 
leckében megtárgyalt három fajta ennivaló mindegyikéből legalább egy szerepeljen benne. 

Miért fontos, hogy a terhes nők helyesen étkezzenek? 

Ha az anya nem étkezik helyesen, akkor a kisbabája sem lesz egészséges. 
Sok kisgyermek meghal, mivel anyja nem étkezett helyesen. Ha a nő a 
terhessége alatt nem étkezik helyesen, akkor a kisbabája kicsi lesz, és nem 
éri majd el a megfelelő súlyt. Azok a kisbabák, akik kis súllyal születnek, 
általában hamar meg is halnak. Az anya étkezése nagyon fontos a kisbaba 
egészsége számára. Az anyának olyan ételeket kell ennie, amelyek erősíteni 
fogják a kisbabáját. 

Nem helyes, ha egy nő nagyon fiatal korában férjhez megy, vagy gyereket 
szül. Egy lány 17-18 éves koráig még fejlődik. Ha ennél fiatalabban esik 
teherbe, akkor a fejlődő teste majdnem minden élelmiszert felhasznál. 
Kisbabája nem fog hozzájutni sok szükséges tápanyaghoz. Ezek a kisbabák 
gyakrabban meghalnak, mint az idősebb anyák kisbabái. Legalább kétszer 
olyan gyakran. A kisbabák kisebbek és betegesebbek. A lányok várjanak a 
házassággal és a gyermekszüléssel addig, míg saját testük kifejlődik. 
Veszélyes, ha egy fiatal lány gyermeket szül. Meg kell tanítanunk lányainknak, 
hogy nem szabad szexuális kapcsolatot létesíteniük, amíg érett korukban 
férjhez nem mennek. Néhány országban a fiatal korban kötött házasság 
hagyomány. Ez nem helyes. Nagyon veszélyes a kisbabák számára. Ne 
kövessük az ilyen hagyományt! 
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A terhes és szoptatós 
anyák számára 
szükséges ennivalók 

23. Lecke 



Az anyatej a legegészségesebb a kisbabák számára 
Mennyei Atyánk úgy teremtette az anya testét, hogy tejjel láthassa el az 
újszülöttet. Az anyatej jobb a kisbabák számára, mint az állatok teje. Az a 
folyadék is, mely az anya melléből a tej előtt jön ki, nagyon fontos a kisbaba 
számára. Olyan anyagokat tartalmaz, melyek megvédik az újszülöttet a 
betegségektől az első néhány hónapban. 

Egy anya mindig szoptassa a kisbabáját, ha lehetséges. Azonban néha ez 
nem lehetséges. Ilyenkor a tehén, kecske, vagy más állatok tejét 
használhatjuk, de az anyának meg kell bizonyosodnia arról, hogy a tej tiszta. 

Egy anya étkezése befolyásolja, hogy mennyi tejjel tudja ellátni kisbabáját. 
Egy anya, aki jól étkezik, általában összes gyermekét el tudja látni elég tejjel. 

A fejlődésben levő fiatal lányok nem tudják ellátni kisbabáikat annyi tejjel, mint 
az idősebb nők. Tejük nem olyan egészséges, mivel a saját testüknek van 
szüksége az összes tápanyagra ahhoz, hogy fejlődjön. Egy fiatal lány tejében 
sokkal kevesebb tápanyag van a kisbaba számára. 
Miért nem szoptatja néhány anya a gyermekét? Miért fontos a kisbaba számára az a folyadék, 
ami az anya melléből a tej előtt jön ki? 

Miért fontos a kisbabák szoptatása? (Egészségesebb az újszülöttnek, tiszta tej, a kisbaba 
védelmet érez, az anyának örömet okoz, olcsóbb.) 

Nagyon óvatosnak kell lennünk mikor a cumisüveget és állatok tejét 
használjuk a kisbaba etetésére 
Nagyon óvatosnak kell lennünk, mikor a cumisüveget és az állatok tejét 
használjuk a kisbaba etetésére. Mindenféleképpen meg kell bizonyosodnunk 
arról, hogy az üveg és a tej tiszta és egészséges a kisbaba számára. 

1. Tisztán kell tartanunk a cumisüveget! Ha az üveg piszkos, akkor 
baktériumok kerülnek be a kisbaba szervezetébe, és megbetegítik. Ha az 
üveg leesik a földre, vagy egy légy rászáll a cumira, vagy valami más módon 
bepiszkolódik, akkor mossuk meg mosogatószerrel és meleg vízzel, és jól 
öblítsük ki. 

2. Mindig tiszta vízzel hígítsuk a tejet. Sohase állottal. Ha nem tiszta vízzel 
hígítjuk a tejet, akkor a kisbaba megbetegedhet a vízben található 
baktériumoktól. A vizet mindig forraljuk húsz percig, és hűtsük le mielőtt a 
kisbabának adjuk! 

3. Használjunk friss tejet! Ha a tej megsavanyodik, akkor öntsük ki! 

4. Olvassuk el az útmutatást a dobozolt tejen, és aszerint hígítsuk vízzel. A 
gyerekek megbetegszenek, ha a tej túl sűrű vagy túl vizes. Ne higítsuk túl sok 
vízzel, hogy tovább tartson a tej! 
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Ezt a történet JameQ. Mason testvér, aki orvos, mondta el, hogy érzékeltesse 
azt, hogy milyen fontos a tej helyes arányban való hígítása. 

Egy fiatal házaspár meghívta Mason testvért otthonába, hogy vizsgálja meg 
a kisbabájukat. Mikor az anya előhozta a babát, Mason testvér nagyon 
meglepődött. Az anya azt mondta, hogy a kisbaba hat hónapos, de Mason 
testvér nagyon soványnak találta. A baba olyan sovány volt, hogy Mason 
testvér láthatta a bordáit és egyéb csontjait. A szülők elmondták, hogy az 
anya nem tudta szoptatni a kisbabát, mivel terhessége alatt nagyon beteg 
volt. így mikor a baba megszületett, egy doboz tejet kellett, hogy vegyenek, 
és azzal etették. Azonban nem volt elég pénzük, hogy még egy dobozt 
vegyenek, ezért sok vízzel hígították, hogy sokáig eltartson. Mason testvér ezt 
kérdezte, „Most mivel etetik a kisbabát?" A szülők ekkor megmutatták neki 
a cumisüveget, ami tele volt vízzel, és csak néhány csepp tej volt benne. 

Mason testvér elmagyarázta a házaspárnak a tej hígításának helyes arányát. 
Adott pénzt a gyülekezetelnöknek, hogy segítsen a házaspárnak tejet 
vásárolni a kisbabának. Azonban mindennek ellenére a kisbaba meghalt. 
Később ez a házaspár megtudta, hogy tudtak volna valahonnan tejet szerezni 
a kisbaba számára, de akkor már túl késő volt. 
Nagyon óvatosnak kell lennünk, ha állati tejjel etetjük a kisbabánkat. Fontos, 
hogy a tej és az üveg tiszta legyen és hogy helyes arányban hígítsuk a tejet 
vízzel. A kisbabák, akik állati tejet fogyasztanak, egészségesek lehetnek, de 
még egészségesebbek lehetnek ha szoptatjuk őket. Még akkor is jobb 
szoptatni őket, ha néha szükség van a cumisüvegre. 

A kisbabáknak más ételekre is szükségük van 
Ahogy a kisbabák fejlődnek, a tejen kívül másra is szükségük van ahhoz, hogy 
egészségesek legyenek. Hathónapos kortól már kezdjük el mással is etetni 
őket. Nekik is szükségük van arra a három fajta ennivalóra, melyről a 22. 
leckében tanultunk, úgyanúgy mint a felnőtteknek. Tartsuk ezeket az 
ennivalókat nagyon tisztán, és úgy készítsük el őket, hogy a kisbabák 
könnyen megehessék. 
GYÜMÖLCSÖK ÉS ZÖLDSÉGEK 
A héjas gyümölcsök tisztábbak, mint más gyümölcsök. Az érett banán 
nagyon jó a kisbabáknak. A többi gyümölcsöt tiszta késsel hámozzuk meg, 
és tiszta kézben tartsuk. A főtt zöldségek nagyon jók a kisbabáknak. A 
zöldségeket vágjuk vagy törjük apróra, hogy a kisbaba könnyen megehesse 
azokat. 

148 



18. Lecke 

A gabonafélék és a burgonyafélék 
A gabonafélék egészségesebbek a kisbabának, mint a burgonyafélék. A 
kisbabák nem lesznek egészségesek, ha csak burgonyaféléket esznek. Azok 
egyedül nem erősítik testüket. Azonban jók, ha más ennivalókkal együtt 
fogyasztják őket. Például tojással, gyümölccsel, zöldséggel és hússal. 

HÚSFÉLÉK, BABFÉLÉK, BORSÓFÉLÉK ÉS HASONLÓ ENNIVALÓK 
A hús vagy zöldség leve nem nagyon tápláló. Az igazi tápanyagok magában 
a babban, halban, húsban, csirkében és borsóban találhatók meg. A lé tiszta, 
mert rendszerint főtt, és nincsenek benne baktériumok, de önmagában nem 
ad elég tápanyagot a kisbaba számára. 
A 22. leckében tanult élelmiszerek közül, melyek megfelelőek a kisbabák számára? 

Hogyan készítsük el ezeket az élelmiszereket? 

Ha lehetséges, mutassuk be két vagy három féle bébiétel elkészítését. 
Bíztassuk a nőtestvéreket arra, hogy szoptassák kisbabájukat, és mikor elég 
fejlettek, akkor minden nap etessék őket egészséges ételekkel. 
Befejezés 
Figyelmesen kell megválasztanunk ennivalónkat. Ez különösen fontos a 
terhes és szoptatós anyáknak. A kisbaba egészsége attól függ, hogy mit 
eszünk, és hogy mivel etetjük. Az anyatej a legjobb tej a kisbaba számára. 
Azonban a kisbabának a 22. leckében említett mind a három féle élelmiszerre 
is szüksége van ahhoz, hogy erős és egészséges legyen. 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Újra olvassuk el a 22. leckét. 
2. Hozzunk magunkkal egy cumisüveget. Mutassuk meg a nőtestvéreknek hogyan kell 

megtisztítani az üveget és elkészíteni a tejet. 
3. Hozzunk olyan ételeket, melyek különösen jók a kisbabáknak. Ha lehetséges, hozzunk 

konyhai felszereléseket és eszközöket, és mutassuk meg, hogyan kell elkészíteni az 
ételt. Hangsúlyozzuk, hogy fontos kezet mosni az étel elkészítése előtt 

4. Szerezzünk be táblát és krétát. 
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A betegségek 
megelőzése 

24. Lecke 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen a betegségek megelőzésében. 

Bevezetés 
Régen az emberek nem ismerték a betegségek okát. Azt hitték, hogy a 
betegségeket egy erő okozza. Sok éves kutatás után a tudósok és az 
orvosok, ma már sok betegségnek tudják az okát, és azt is tudják, hogy 
hogyan előzhetjük meg azokat. Meg kell tanulnunk egészségesen élni, és 
erre gyermekeinket is meg kell tanítanunk. Erről fogunk tanulni ebben a 
leckében. 
Baktériumok okkozzák a betegségeket 
Baktériumok okozzák a betegségeket. A baktériumok nagyon kicsi élőlények. 
Csak mikroszkóppal láthatók. A baktériumokat más emberektől, vagy 
állatoktól vagy sok más helyről szerezhetjük be. A baktériumok sokféle 
betegséget okoznak, mikor bekerülnek szervezetünkbe. Jól érzik magukat és 
szaporodnak a meleg, nedves és sötét helyeken. Állatok környezetében, és 
az állatok és az ember ürüléke körül szaporodnak. Mindent tisztán kell 
tartanunk, hogy a baktériumok ne szaporodhassanak. 
Mit tehetünk, hogy megakadályozzuk a baktériumok megtelepedését? Tegyük hozzá a 
következőket a nőtestvérek válaszaihoz: 

NE ENGEDJÜNK BE ROVAROKAT OTTHONUNKBA 
Ne engedjünk be rovarokat a házba! A rovarok, mint például a légy, kórokozó 
baktériumokat hordoznak. Egyik módja annak, hogy távoltartsuk a bogarakat 
otthonunktól az, hogy szúnyoghálót teszünk fel az ajtókra és az ablakokra. 

TARTSUK TISZTÁN AZOKAT A HELYEKET, AHOL A BAKTÉRIUMOK 
MEGÉLHETNEK 
A baktériumok olyan helyeken szeretnek élni, ahol főzünk, fürdünk, mosunk, 
és a WC-ékben, vagyis ahol nedvesség, meleg és sötét van. Ezeket a 
helyeket tisztán és szárazon kell tartanunk. A napfény segít megakadályozni 
a baktériumok szaporodását. 
Miket tehetünk ki időnként a napfényre, hogy megakadályozzuk a baktériumok szaporodását? 
(Ruhákat, ágyneműket, szőnyegeket, matracokat, és a letakart bútorokat.) 

HASZNÁLJUK A WC-T AZ EMBERI ÜRÜLÉK ELTÁVOLÍTÁSÁRA 
A baktériumok az emberi ürülékben élnek. Ha az emberi ürülék eltávolítatlanul 
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marad, akkor a legyek felszedik a baktériumokat, és elhozzák őket 
otthonunkba és ételünkbe. Ha pedig megesszük az ételt, akkor a 
baktériumok bekerülnek a szervezetünkbe, és megbetegítenek bennünket. 
Ezért fontos, hogy a WC-t használjuk az emberi ürülék eltávolítására. Mindig 
tartsuk tisztán a WC-t! A baktériumok az állati ürülékben is megélnek. Az állati 
ürüléket távol kell tartanunk otthonunktól! 

Hogyan szabaduljunk meg az állati és emberi ürüléktől? (Használjuk a WC-t az emberi ürülék 
el aro itasara az allatokat pedig tartsuk egy elkerített helyen. Ássuk el a kertben a növényevő 
allatok uruleket! Minden e n v é h á l l a t ü m l á k á t n f t h ^ n , „ / < k . .,, 

TARTSUK TÁVOL AZ ÉLELMISZEREKTŐL A ROVAROKAT 
Tartsuk távol az élelmiszerektől a rovarokat! Ennek egy módja az, hogy az 
élelmiszereket betesszük egy szekrénybe, ahol a rovarok nem férhetnek 
hozzá. Ha van hűtőszekrényünk, vagy egy más védett, hűvös hely, ezek is 
nagyon megfelelőek. A széltől is távol kell tartanunk az ennivalót, mivel 
néhány baktérium a levegőben is terjed. A nagyon meleg országokban a 
legjobb az, ha az élelmiszereket egy jó ennivaiótárolóban tartjuk. A tároló 
lehetővé teszi a szellőzést is. Ez jó annak ellenére, hogy néhány baktérium 
így is bekerülhet az ennivalóba. 

Védőoltások is segíthetnek a betegségek megelőzésében 
Védőoltások is segíthetnek a betegségek megelőzésében. Ezek a 
gyógyszerek injekció útján kerülnek be a testünkbe. Néhány betegség 
megelőzéséhez elég egy oltás, de más betegségek megelőzéséhez többre 
van szükség. A következő betegségek megelőzésére vannak védőoltásaink: 
diftéria, tetanusz, szamárköhögés, gyermekbénulás, kanyaró, rubeóla 
mumpsz, fekete himlő, hastífusz és influenza. 

Ezen betegségek elkerüléséhez szükséges védőoltások a világ minden 
országának legtöbb kórházában elérhetők. Tudjuk meg az országunkban 
található kórházaktól, hogyan oltathatjuk be magunkat és gyermekeinket a 
különböző betegségek ellen. A gyermekbénulás korábban nagyon gyakori 
betegség volt. Sok ember halálát okozta, és sok mást nyomorékká tett 
Azonban néhány évvel ezelőtt valaki felfedezte a megelőzéséhez szükséges 
oltást. Ha ezzel a gyógyszerrel beoltatjuk magunkat, akkor megelőzzük a 
betegségeket. 

Tudjuk meg, hogy legközelebb mikor és hol adnak védőoltást ebben az országban a fent említett 
betegsegek ellen. Mondjuk meg gyülekezetünk nőtestvéreinek hogy tűzzenek ki eqv időpontot 
mikor csaladjukkal elmennek, hogy megkapják a védőoltásokat. 

Mutassuk meg a 24-a képet. Engedjük meg, hogy a nőtestvérek tanulmányozzák a táblázatot. 
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Közismert betegségek 
és gyógyszerek 

Betegség Tünetek 
Mit tegyünk, hogy a beteg 
gyógyulását elősegítsük 

Diftéria A beteg hirtelen fájdalmat érez belülről a 
torkában. A beteg nehezen nyel. A betegnek 
magas láza van. A beteg fáradt. A betegnek 
rekedt hangja van. A beteg nehezen lélegzik. 
A beteg állapota 4 napon belül nagyon 
rosszra fordul. A beteg köhög. 

Tartsuk a beteget ágyban, másoktól távol. 
Lassan, folyadékkal etessük, például 
gyümölcslével és ehhez hasonlókkal. Vigyük 
be a kórházba. 

Tetanusz A beteg ideges. Türelmetlen. Könnyen 
felmérgesedik. Nem tud se rágni se nyelni. A 
nyaka merev. Az áll-és arcizmai feszesek. A 
teste reszket. 

Pihentessük a beteget egy csendes, 
kivilágítatlan szobában. Vigyük be a 
kórházba, amilyen gyorsan csak lehetséges. 

Szamárköhögés A betegnek folyik az orra. Fáj a torka. 
Hőemelkedése van. Éjjel többet köhög. Nem 
éhes. Hány, mikor köhög. Vastag váladékot 
köhög fel. 

Pihentessük a beteget az ágyban. A beteg 
maradjon csendben, hogy ne köhögjön. Jó 
étellel etessük meg. Vigyük be a kórházba, 
amilyen gyorsan csak lehetséges. 

Gyermekbénulás A betegnek láza van. Hány. Fáj a feje. A 
háta, nyaka, és izmai merevek. Erős fájdalma 
van a hátában, ami elmúlik, ha megmozdul. 
Nyugtalan. Nem tud nyelni. 

Tartsuk a beteget másoktól távol, az ágyban 
pihenve. Mártsunk egy törülközőt, vagy 
rongyot forró vízbe, és helyezzük a test fájó 
pontjaira. Jó étellel etessük meg. Vigyük be a 
kórházba, amilyen gyorsan csak lehetséges. 

Kanyaró A beteg fáradt. Fáj a feje. Kiütések jelennek 
meg az arcán, majd később a mellkasán, 
karján, és 2-3 órán belül az egész testén. 

Tartsuk mindenkitől távol a beteget 2 napig. 
Jó étellel etessük. Vigyük be a kórházba, 
amilyen gyorsan csak lehet. 

Mumpsz A beteg fázik. Fáradt. Lázas. Megdagad az 
egyik, vagy mindkét füle alatt levő rész. Fáj 
az állkapcsa. Nehezen tudja az állkapcsát 
mozdítani. 

Pihentessük a beteget az ágyban, másoktól 
távol. Jó étellel etessük, és sok folyadékkal 
itassuk. Vigyük be a kórházba, amilyen 
gyorsan csak lehetséges. 

Rubeola A fény bántja a beteg szemét. Vörös barna 
kiütések jelennek meg az arcán, később a 
nyakán, a karján, és a lábán. Köhög. Lázas. 

Tartsuk a beteget mindenkitől távol. 
Pihentessük, amíg le nem megy a láza. 
Takarjuk el a szemét a fénytől. Tartsuk 
sötétben. Jó étellel etessük. Vigyük be a 
kórházba, amilyen gyorsan csak lehet. 

Tífusz A betegnek fáj a feje. Magas láza van. Fázik. 
Nem éhes. Ki van száradva. Vörös kiütések 
jelennek meg a bőrén. 

Pihentessük a beteget, másoktól távol. Jó 
étellel etessük, és sok folyadékkal itassuk. 
Vigyük be a kórházba, amilyen gyorsan csak 
lehet. 

Influenza A beteg fázik. Fáj a feje. Fáj a háta. Köhög. Pihentessük a beteget másoktól távol. 
Itassunk vele sok folyadékot. Vigyük be a 
kórházba, amilyen gyorsan csak lehet. 

24-a 





Mást is tehetünk a betegségek elkerülésének érdekében 
Mutassuk meg a 24-b képet. 

Mást is tehetünk, hogy a betegségeket megelőzzük, pédául: aludjunk eleget, 
étkezzünk egészségesen és tornázzunk minden nap. Fürödjünk gyakran, 
minden étkezés után mossuk meg a fogunkat, mossuk meg a kezünket WC 
használata és piszkos munka után. Takarjuk el az orrunkat és a szánkat, 
mikor tüsszentünk vagy köhögünk, és viseljünk szandált vagy cipőt, hogy 
megvédjük a lábunkat. 
Kérjük meg a nőtestvéreket, hogy mondják el, mit tanítottak a családjuknak a betegségek 
megelőzéséről. 

A betegség általában megváltoztatja a közérzetünket, a kinézetünket, és a 
viselkedésünket. Egy hirtelen vagy nagy változás a testünkben arra 
figyelmeztet minket, hogy valami nincs rendben. Néhány jel, amely arra utal, 
hogy valami nincs rendben a következő: fájdalom, láz, hidegrázás, 
étvágytalanság, gyengeség, kiütés, hányinger, sápadtság, szédülés, 
viszketés, duzzadtság és hasmenés. 

Ha megbetegszünk, akkor menjünk el a kórházba vagy egy orvoshoz! A 
papsági áldások is segíthetnek. Azonban Mennyei Atyánk azt akarja, hogy 
először tegyünk meg mindent, amivel magunkon segíthetünk. Az orvosok 
tudása a testről és a gyógyszerekről Mennyei Atyánktól származik. Mennyei 
Atyánk azt akarja, hogy az orvosokhoz forduljunk segítségért. Ha az orvosok 
nem tudnak segíteni rajtunk, akkor forduljunk Istenhez, hogy a papsági 
áldások által segítsen nekünk. Mennyei Atyánk megígérte, hogy a papság 
hatalma meg fog gyógyítani minket, ha még nincs itt az ideje, hogy 
meghaljunk. 

Brigham Young, aki Joseph Smith után volt a próféta, azt mondta, hogy 
próbáljunk minél hosszabb ideig élni úgy, hogy betartjuk az egészségre 
vonatkozó minden törvényt, és egyensúlyban tartjuk a munkát, a tanulást, a 
pihenést és a kikapcsolódást. így nemcsak egészségesek leszünk, hanem 
jobban is fogunk majd élni. Brigham Young azt mondta, hogy erre meg kell 
tanítanunk gyermekeinket is. 

Feladat 

A leckéből tanult módon tanítsuk családunkat az egészséges életre! 

A lecke megtanítása előtti teendők: 
1 Látogassunk el egy helyi kórházba és tudjuk meg, hogy milyen védőoltások vannak a 

leckében található betegségek ellen. Tudjuk meg, hogy mikor és hol adják a védőoltásokat, 
és hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy megkaphassuk azokat. 
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EGY NAGYON FONTOS DOLOG, AMIRŐL TUDNUNK KELL 
Vannak olyan gyógyszerek, amelyek által gyermekeink és mi megelőzhetjük 
ezeket a betegségeket. Ezeket a gyógyszereket az országunkbeii kórházak-
ban és rendelőintézetekben szerezhetjük be. Általában injekció útján juttatja 
be azokat szervezetünkbe egy orvos vagy nővér. Ha családunk még nem 
kapta meg ezeket a védőoltásokat, akkor menjünk el a kórházba és oltassuk 
be magunkat. 
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Telepítsünk kertet, 
és gondozzuk 
kertünket 
Ennek a leckének az a célja, hogy arra ösztönözzön minket, hogy telepítsünk 
kertet, és gondozzuk meglévő kertjeinket. 

A prófétánk arra tanított minket, hogy telepítsünk kertet 
Spencer W. Kimball, aki 1973-tól 1985-ig volt az Egyház elnöke, azt mondta, 
hogy saját magunk teremtsük elő az ennivalónkat! Már sok éve arra tanított 
minket, hogy telepítsünk egy kertet. Azt mondta, hogy mindent ami 
lehetséges termeljünk meg a saját telkünkön. Ültessünk gyümölcsfákat, 
zöldségeket és egyéb egészséges növényeket, amik az országunkban 
megteremnek. Kimball próféta azt is mondta, hogy a kertünket tartsuk tisztán 
és rendben, és kérjük meg gyerekeinket, hogy segítsenek nekünk. 
Ha igazán hiszünk prófétánkban, akkor mit teszünk ha utasításokat ad nekünk? 

Sok jó dolog fog származni a kertültetésből. Családunk megtanul együtt 
dolgozni. Sok pénzt fogunk megtakarítani, mivel nem kell mindent a piacról 
vásárolnunk. Megtermelhetjük azokat az ennivalókat, melyeket szívesen 
eszünk, melyek egészségesek. Termésünk egy részét el is adhatjuk és a 
pénzt egyéb szükséges dolgok megvásárlására költhetjük. Azonban a 
legfontosabb az, hogy Mennyei Atyánk örülni fog, mivel engedelmeskedtünk 
neki és prófétájának, és ezért megáld minket (Lukács 6,46). 
Kérjük meg a nőtestvéreket, hogy meséljék el milyen hasznuk származott a kert telepítésből. 

Készítsünk egy tervet, mielőtt hozzákezdünk a kerttelepítéshez 
Mutassuk meg a 25-a képet. 

Mielőtt belekezdünk a kerttelepítésbe, döntsük el, hol és mit akarunk 
termeszteni, és mikor kell elvetnünk a különböző magvakat! 

A legelső dolog, amit el kell döntenünk az, hogy hová ültessük a 
veteményeket. A veteményeket a lehető legkedvezőbb helyre ültessük, ahol 
sok a napsütés, és jó a talaj. Nem minden talaj jó a veteményeskertnek. A 
nagyon homokos talaj nem tartalmaz a növény számára elég vizet. A túl 
agyagos talaj nem engedi át a vizet elég gyorsan. Ha csak ilyen fajta talajok 
találhatók meg a telkünkön, akkor dúsítsuk fel jó talaj fajtákkal, hogy földünk 
a növények számára megfelelővé váljon. A növényeknek sok vízre van 
szükségük, különösen olyan helyeken, ahol nincs sok eső. 
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A kertet, ha lehetséges, olyan közel ültessük a házhoz, hogy ne legyen nehéz 
hetente többször is elmenni és dolgozni benne. Olyan helyet válasszunk, ami 
sima, hogy a víz ne mossa el a talajt és a magvakat. Ha muszáj kertünket 
a hegyoldalba ültetni, akkor a barázdákat a lejtőre merőlegesen helyezzük el, 
ne pedig párhuzamosan. Azok, akik olyan helyen laknak, ahol egyáltalan 
nincs lehetőség a kertültetésre, ültessék cserépbe palántáikat vagy a 
magvaikat. 
Mutassuk meg a 25-b képet. 

Azok, akik nagy kertet akarnak, feláshatják udvarukat, vagy bérelhetnek földet 
a barátaiktól vagy szomszédaiktól. Németországban volt két család, akiknek 
nem volt saját telkük. így körülnéztek és találtak földet, mely alkalmas volt 
kertültetésre. Az egyik családtag így mondta el, hogy mi történt: 

„Nem volt könnyű a kertültetésre alkalmas földet találni egy olyan 
nagyvárosban mint Frankfurt, de végül sikerült, és ki is béreltük. Nagyon 
elhanyagolt állapotban volt, mindenféle gyomok nőttek benne. Ezenkívül még 
egy düledező építmény is állt rajta, és omladozó kerítés vette körül az egész 
telket. Ez azonban nem tört le minket. Megjavítottuk a kerítést és az épületet, 
és kigyomláltuk, és elsimítottuk a talajt. 

Ezután beültettük zöldségekkel és egyéb növényekkel. Mikor palántáztunk, 
a szomszédok átjöttek, és mondták, hogy úgysem fog kihajtani. Volt a 
közelben egy patak, ahol a vedreinket megtöltöttük vízzel, és biciklivel hoztuk 
vissza azokat, hogy megöntözhessük a kertünket. Imádkoztunk az Úrhoz, 
hogy segítsen, hogy nőjenek növényeink, és ő válaszolt imánkra. Minden, 
amit elültettünk, kihajtott, és nagyon boldogok voltunk." 
Mutassuk meg a 25-c képet. 

A második dolog, amit el kell döntenünk az, hogy mit ültetünk. Van, akinek 
sok földje van, és sok mindent ültethet. Azonban ha nincs sok földünk, akkor 
próbáljunk olyan növényeket ültetni, amelyek felfelé nőnek a tőkén, például 
paradicsomot, babféléket és borsóféléket. Ezek a növények és az ezekhez 
hasonlók, mint például a tök és az uborka sokkal több termést hoznak, mint 
a retek és a cékla, amelyek egy magból csak egy termést hoznak. 

Olyan zöldségeket ültessünk, amelyek egészségesek számunkra! De ne 
ültessünk olyat, amit nem szeretnek! A szójabab, borsó, bab és diófélék 
elősegítik testünk gyógyulását, mikor betegek vagyunk, vagy amikor 
megsérülünk. A kalászosok, és a burgonyafélék erősítik testünket. Olyan 
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zöldségeket ültessünk, amelyek jó termést hoznak országunk talajában, 
erősítik a testünket, és melyeket családunk szeret enni. 
A táblázat segítségével mutassuk meg, hogy milyen növények hoznak jó termést az 
országunkban. 

Mely növények hozzák a legtöbb termést? 

A harmadik dolog, amit el kell döntenünk az, hogy mikor ültessük el a 
különböző magvakat. Vannak olyan magvak, amelyek a száraz időt szeretik. 
Mások azonban a hűvöset. A meleg időjárást kedvelő növények a bab, 
kukorica, tök, és a paradicsom. 

A hűvös időt kedvelő növények: a cékla, káposzta, répa, saláta, hagyma, 
borsó, és a spenót. Meg kell tudnunk, hogy mikor kell a magvakat elültetnünk 
az országunkban. 

Egy táblázat segítségével mutassuk meg, hogy az országunkban mikor kell a magvakat elültetni! 

Mielőtt elültetjük a magvakat, készítsük elő a talajt 
Mielőtt elültetjük a magvakat, először készítsük elő a talajt. Négy-hat héttel 
az ültetés előtt gyomláljuk ki a talajt, és tisztítsuk meg kövektől, szeméttől és 
gallyaktól. Ássuk fel, vagy egy kapával lazítsuk meg a földet, hogy a víz 
könnyen áthatoljon rajta! Simítsuk ki a talajt, mielőtt elvetjük a magokat! 

Műtrágyát vagy szervestrágyát is hozzáadhatunk, hogy a talajt javítsuk, és 
ezzel a növények növekedését elősegítsük. Sokan egy halomba rakják le a 
szemetet, például az elszáradt leveleket, kukoricacsutkát, szalmát, régi 
zöldségeket és gyümölcsöket és azok héját, és az ételmaradékokat, a 
csontok és a zsír kivételével. Ehhez hozzáadják a lovak, tehenek csirkék, 
kecskék, és disznók hulladékát, és az egészet egy évig rothadni hagyják. 

A következő évben, az ültetés előtt, ezt az anyagot hozzákeverik a talajhoz. 
Ez nagyon jó. Ha ezt akarjuk csinálni, akkor ne adjunk az anyaghoz emberi 
hulladékot vagy húsevő állatok hulladékát. Az emberi hulladék és a húsevő 
állatok hulladéka baktériumokat tartalmaz. Ha ezeket belekeverjük a talajba, 
akkor a baktériumok bekerülnek a növényekbe, és a növények által a 
szervezetünkbe, és meg fognak betegíteni minket. 
Mutassuk meg a 25-d képet. 

Ha el akarjuk készíteni saját műtrágyánkat, akkor a következőt kell tennünk: 

Egy halomba gyűjtsük össze a lehullott leveleket, ételmaradékokat (a csontok 
és a zsír kivételével), romlott zöldségeket és gyümölcsöket a héjukkal együtt 
és a lovak, tehenek, csirkék, disznók, és kecskék hulladékát. Ezután, takarjuk 
be a halmot kb. 2 cm földdel. Döntsük meg a halom oldalát, hogy több vizet 
gyűjtsön össze. Ha több hulladékot teszünk a halomba, akkor több földdel 
kell betakarnunk. 
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így folytassuk, mikor új szemetet adunk hozzá. Minden réteget nedvesítsünk 
meg. Mindig tartsuk a halmot nedvesen, de ne álljon benne a víz. Egy 
vasvillával minden héten forgassuk meg, hogy átjárja a levegő. A halom 
gyorsan el fog rothadni, ha a közepe meleg. Mikor a halom elveszti az erős 
szagát, akkor megérett a talajba keverésre. 

A vetemények elültetése 
Azokban az országokban, ahol rövid ideig nőhetnek a növények, már előre 
cserépben elültethetjük a magokat, hogy fejlődjenek, mielőtt kiültetnénk 
azokat a szabadba. Mikor megjön az ideje, akkor kiültethetjük azokat a 
kertbe. Egyenes sorba ültessük a magvakat, hogy később a palántákat meg 
tudjuk különböztetni a gyomoktól. Hagyjunk ki helyet a magvak között. 

Tudjuk meg, hogy mikor kell a különböző magvakat elültetni, és akkor 
ültessük el azokat! Ne ültessünk minden egyforma magot egyszerre, hanem 
hagyjunk ki egy hetet a sorok között. így nem mind egyszerre fog termést 
hozni, és hosszabb ideig lesz termésünk. 

Ne ültessünk minden magvat azonos mélységbe. A magvak különböző 
méretűek. Ha mindegyiket egyforma mélyre tesszük, akkor nem mind fog 
kihajtani. A magvakat ne temessük nagyságuknál háromszor mélyebbre. 
Azután, jól súlykoljuk le a talajt. Hagyjunk ki annyi helyet a sorok között, hogy 
meg tudjuk kapálni a palántákat, ha kinőnek. Az ültetés után mindig tartsuk 
nedvesen a talajt! A száraz talajban nem fognak kihajtani a magvak. 

A kert ápolása 
A vetemények nem fognak nőni, ha nem gondozzuk azokat. A következő-
képpen kell ápolnunk azokat: 

ÖNTÖZZÜK KERTÜNKET 
Ha nem esik elég eső országunkban, akkor a palántákat hetente egyszer 
alaposan locsoljuk meg. A talajnak legalább 15 cm mélységig nedvesnek kell 
lennie. Ne tűző napon locsoljunk, hogy a talaj ne égjen ki. 

GYOMLÁLJUNK 
Ki kell gyomlálnunk a kertet. A gyomok elszívják a vizet és a tápanyagokat 
a palánták elől, és így azok nem tudnak fejlődni. 

Mikor a palánták már jó pár centiméterre megnőttek, akkor irtsuk ki az összes 
gazt közülük, és tegyünk közéjük fűrészport, összevágott újságpapírt, füvet, 
vagy szalmát kb. 5-6 cm mélyen! így a talaj nem fog kiszáradni vagy 
túlságosan túlságosan felmelegedni. Sok embernek, aki ezt teszi, nem kell 
sok gazt kiirtania. 
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TARTSUK TÁVOL A ROVAROKAT A VETEMÉNYEKTŐL 
Tartsuk távol a rovarokat a veteményektől. A rovarok ártanak a növényeknek. 
Az érett gyümölcsöket mindig távolítsuk el, mielőtt megrohadnak. A rovarok 
azokból táplálkoznak. A több termést nem hozó növényeket is távolítsuk el. 
Távolítsuk el a rovarokat a növényekről a kezünkkel, lemosással, vagy kémiai 
úton. Ha kémiai úton távolítjuk el a rovarokat, akkor feltétlenül mossuk meg 
a termést, mielőtt megesszük. 

MIKOR SZEDJÜK LE A GYÜMÖLCSÖKET? 
A leveles zöldségek akkor a legjobbak mikor fiatalok és puhák. Akkor szedjük 
le azokat. Az uborkák jobbak ha gyakran leszedjük azokat. Ne engedjük, hogy 
túl érettek legyenek. A gyümölcsök és a zöldségek akkor a legjobbak, ha 
rögtön főzés, evés, vagy eltevés előtt szedjük le azokat. 
Mi történik a kerttel, ha beültetjük, de nem gondozzuk? 

Befejezés 
Áldásokban részesülünk, ha követjük az Úr prófétája tanácsát, és kertet 
ültetünk. 

Feladat 
Telepítsünk kertet, vagy jobbítsuk a már meglévő kertünket. Ne felejtsük el, 
hogy a kerti munka az egész család feladata {Olvassuk el T&Sz 59,16-19) 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Tudjuk meg a következő dolgokat az országunkbeli kertészeti szakértőktől: 
a. Milyen növények hozzák a legjobb termést országunkban? 
b. Mikor kell a különböző növényeket elültetni? 
c. Hogyan készítsük el saját trágyánkat? 
d. Hogyan öntözzünk, gyomláljunk, és akadályozzuk meg, hogy rovarok kerüljenek 

kertünkbe? 
2. Készítsünk egy táblázatot, amely megmutatja, hogy milyen növények teremnek a legjobban 

országunkban, és mikor kell elültetni azokat. 

25-e A szüretelés a kertben boldog idő lehet. 
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Meg kell tanulnunk 
önellátónak lenni 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen megértenünk azt, hogy hogyan 
válhatunk önellátóvá. 

Legyünk önellátóak! 
Spencer W. Kimball próféta, aki 1973-tól 1985-ig volt az Egyház vezetője, azt 
mondta, hogy meg kell tanulnunk saját magunkra támaszkodni 
szükségleteink kielégítésében (T&Sz 78,13-14). 

Kimball elnök azért mondta, hogy legyünk önellátóak, mert az idő közeledik, 
mikor sokkal több szenvedés, szélvihar, özönvíz, és földrengés lesz a földön. 
Ezek a dolgok egyre gyakoribbá fognak válni, ahogy a világ végéhez 
közeledünk, ezért fel kell készülnünk ezekre. Kimball elnök azt is mondta, 
hogy a katasztrófák idején azt kívánjuk majd, hogy bárcsak elraktároztunk 
volna elég élemiszert, és telepítettünk volna kertet és gyümölcsfákat, hogy 
a szükséges ennivalónkat meg tudjuk termelni. Az Úr azt akarja, hogy 
minden, amit csak lehet saját magunk termeljünk meg. Ennek ellenére a 
gazdálkodók is gyakran a piacon vesznek tejet, gyümölcsöt és zöldséget. 

Kimball elnök azt mondta, hogyha a piacok bezárnának, akkor sokan 
éheznének. 
Kérjük meg a nőtestvéreket hogy képzeljék el, hogy az összes üzlet be van zárva, és csak magukra 
számíthatnak a szükséges dolgok előteremtésében. Kérdezzük meg őket, hogy ilyen időkben, 
mit szeretnének, ha rendelkezésükre állna? 

Mit tehetünk azért, hogy önellátóbbak legyünk? 
Vaughn J. Featherstone elder, aki 1972 óta van az egyház vezetőségben, azt 
mondta, hogy tenyésszünk állatokat, ha lehetséges, és ültessünk 
gyülmölcsfákat és zöldségeket, melyeket főzés nélkül fogyaszthatunk. 
Raktározzunk el ennivalókat, amelyeket szükség esetén felhasználhatunk. 
Tanuljuk meg megvarrni a saját ruháinkat, és minden mást elkészíteni, amire 
szükségünk van. Tanuljuk meg azt is, hogyan kell megjavítani és 
karbantartani a már meglévő dolgainkat. 

A következő listán megtalálhatjuk mindazt, amit Elder Featherstone mondott, 
hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy önellátóak legyünk: 
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26-a A csirke és egyéb apró állatok kis területen is kiválóan tenyészthetők élelmiszernek. 





(Mutassuk meg az ábrát, amin a következő lista van.) 
1. Állattenyésztés. 
2. Gyümölcsfák ültetése. 
3. Zöldségek ültetése. 
4. Élelmiszerek elraktározása. 
5. Tanuljuk meg megvarrni a saját ruháinkat. 
6. Tanuljunk meg elkészíteni minden szükséges dolgot. 
7. Tanuljuk meg karbantartani a meglévő dolgainkat, és szükség esetén megjavítani azokat. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS 
Ha elég nagy a földünk, és olyan helyen élünk, ahol tarthatunk állatokat, akkor 
feltétlenül így kell tennünk. Azonban mielőtt belekezdünk, döntsük el, hogy 
milyen fajtákat akarunk tartani. Azt is tudjuk meg, hogy milyen ennivalóra és 
gondozásra van szükségük ahhoz, hogy egészségesek legyenek. Meg kell 
tanulnunk helyesen gondoskodni azokról. Néhány állat nem igényel sok 
munkát. Ilyen például, a csirke, a nyúl, a kacsa, és a kecske. 
Beszéljük meg, hogy milyen állatfajtákat lehet könnyen gondozni az országunkban. 

Beszéljük meg, hogy ezek milyen ennivalót és gondozást igényelnek. 

GYÜMÖLCSFÁK ÉS ZÖLDSÉGEK ÜLTETÉSE 
Ültessünk gyümölcsfákat és zöldségféléket. Annak ellenére, hogy a 
gyümölcsfák az ültetés után néhány évig még nem fognak gyümölcsöt hozni, 
ha egyszer elkezdik, akkor minden évben vagy minden második évben, attól 
függően, hogy milyen fát ültetünk, várhatunk termést. Minél hamarabb 
ültessük el őket, hogy meglegyen a gyümölcs, mikor legnagyobb szükségünk 
lesz rá. Minden fának szüksége van egy bizonyos vízadagra. A rovarokat és 
egyéb kórokozókat meg kell tanulnunk távol tartani a fáktól. Néhány fa sokkal 
nagyobbra nő, mint a többi. Mielőtt elültetjük őket, tudjuk meg, hogy mennyi 
helyre lesz szükségük, mikor teljesen kifejlődnek. 
Beszéljük meg, hogy milyen gyümölcsfák hoznak jó termést országunkban. 

Beszéljük meg, hogy ezek a fák milyen gondozást igényelnek. 

ÜLTESSÜNK VETEMÉNYESKERTET 
Kimball elnök arra tanított minket, hogy telepítsünk kertet, hogy friss 
termésünk legyen, és hogy el tudjunk raktározni szükség esetére. A 25. lecke 
ebben a tankönyvben megtanít arra, hogyan kell kertet ültetni. 

ÉLELMISZEREK ELRAKTÁROZÁSA 
Már sok éve arra tanítanak prófétáink, hogy raktározzunk el mindenféle 
élelmiszert, amit lehet. Azért kell ezeket elraktároznunk, mert előfordulhat, 
hogy nem tudunk majd beszerezni semmit. Mikor 1974-ben szélvihar sújtotta 
Hondurasi az ott élő egyháztagok az elraktározott élelmiszereknek 
köszönhetően menekültek meg. Néhány hónappal a szélvihar előtt, a 
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misszióelnök felszólította az Egyház tagjait, hogy szükség esetére tegyenek 
félre élelmiszert. A bab, liszt, rizs és többi élelmiszer, melyet az egyháztagok 
félretettek, megmentették őket az éhezéstől, amikor kitört a szélvihar. 

Élelmiszereket a következő módokon tárolhatunk: 

1. A föld alá tesszük azokat. Ez helyes módja a burgonya, répa, és káposzta 
tárolásának, ha nem esik túl sok eső és a talaj nem túl nedves. 

2. Gyümölcsök és zöldségek megszárítása, és tárolása. Gyümölcsöket és 
zöldségeket a napon száríthatunk meg, de mikor elered az eső be kell hozni 
azokat a házba. Arra is vigyázzunk, hogy a száradás alatt legyek és más 
rovarok ne tudjanak hozzájuk férkőzni. 

3. Befőzés. Ez egy nagyon egyszerű módja az élelmiszer tárolásnak, de 
nagyon veszélyessé válhat, ha nem a megfelelő módon végezzük. Ha jól 
végezzük, akkor a befőzéssel biztonságosan tárolhatunk és az eredeti ízt 
megőrizhetjük. A tárolóedényt jól ki kell tisztítanunk, és a töréstől meg kell 
óvnunk. 

4. Besózás. Ez a módszer nagyon olcsó lehetőseget nyújt arra, hogy 
gyümölcsöt, zöldséget, és húst tároljunk. 
Beszéljük meg, hogy milyen módon lehet élelmiszert tárolni országunkban. 

Beszéljük meg, hogy milyen új módszereket akarnak megtanulni a nőtestvérek. 

TANULJUK MEG MEGVARRNI ÉS MEGJAVÍTANI A SAJÁT RUHÁINKAT 
Tanuljuk meg megvarrni és megjavítani a saját ruháinkat. Azt is tanuljuk meg, 
hogyan lehet régi ruhadarabokat átalakítani. Őrizzük meg az anyagokat, 
melyekből szükség esetén ruhákat varrhatunk. Azt is tanuljuk meg, hogyan 
kell takarót, függönyt és szőnyeget készíteni; ezenkívül, tanuljunk meg 
törülközőt, asztalterítőt és bútorhuzatot is varrni. Az is fontos, hogy 
megtanuljunk szőni, paplant készíteni, kötni, horgolni, és az ehhez hasonló 
kézimunkákat. Ezek nagy segítségünkre lesznek a nehéz időkben. 
Mit varrhatunk vagy készíthetünk az otthonunk számára? 

TANULJUK MEG ELKÉSZÍTENI VAGY MEGÉPÍTENI A SZÜKSÉGES 
DOLGOKAT 
Tanuljuk meg elkészíteni vagy megépíteni a szükséges dolgokat. Tanuljunk 
meg főzni, kitisztítani a ruháinkat, tisztán tartani saját magunkat, otthonunkat 
és kertünket. Ha lehetséges, akkor üzemanyagot is tároljunk. Szappant is 
raktározzunk el, és tanuljuk meg elkészíteni szükség esetére. 

Szükség esetén előfordulhat, hogy meg kell javítanunk otthonunkat és egyéb 
dolgainkat. Ezért nagyon fontos, hogy megtanuljunk bánni a szerszámokkal 
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18. Lecke 

és megjavítani a különböző dolgokat. Ha időt akarunk megtakarítani és el 
akarjuk kerülni a másoktól való függőséget, akkor mindent meg kell 
tanulnunk, amit csak lehet, és azokat sajátkezűleg kell elkészítenünk. 
Ismerünk olyan embereket lakóhelyünk környékén, akik segíthetnek különböző szakmákat 
megtanulnunk? 

Hogyan vehetjük rá családunk tagjait arra, hogy kölönböző szakmákat tanuljanak? 

Miért fontos, hogy jól karban tartsuk dolgainkat, és hogy megtanuljuk megjavítani azokat? 

Tanuljuk meg azokat a tevékenységeket, melyeket nem tudunk, és 
sokat segítene, ha tudnánk 
Az Egyház arra tanít minket, hogy mindent tanuljunk meg, amit csak tudunk. 
Ezért követjük az Egyház előírását, és tartunk órákat, ahol a nőtestvérek minél 
több ismeretet szerezhetnek, és így önállóbbakká válhatnak. Azok közülünk, 
akik rendelkeznek ezekkel az ismeretekkel taníthatják a többieket. Ha van 
valamilyen tevékenység, amiről szeretnénk többet tudni, akkor keressünk 
olyan nőtestvéreket, akik azokat tudják, és kérjük segítségüket azok 
elsajátításában. Könyvekből, tanfolyamokon, és állami programokból is 
szerezhetünk ismereteket. 
Tudjuk meg, hogy a nőtestvérek között ki rendelkezik olyan ismeretekkel, ami másoknak nincs, 
és kérjük meg ezeket a nőtestvéreket, hogy tanítsák a többieket. Laknak a környékünkön olyan 
emberek, akiktől elsajátíthatjuk ezeket az ismereteket? Milyen órákra járassuk a gyermekeinket, 
hogy megszerezzék ezeket az ismereteket?. 

Az Úr már kezdettől fogva arra tanította a követőit, hogy legyenek önellátóak. 
A Bibliában, az Ószövetségben, és a Példabeszék könyvében ezt olvashatjuk 
a jó feleségről: 

„Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. 
Ha az a szándéka, mezőt vásárol, keze munkájával szőlőt telepít. 
Ügyesen kezeli a guzsalyt, tenyerében tartja az orsót. 
Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegénynek. 
Nem félti háza népét a hóeséskor sem, 
mert egész háza népe meleg ruhába öltözött. 
Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmittevés" {Példabeszédek 
31,13.16.19-21.27). 

Az Úr engedte, hogy problémákkal és szenvedésekkel kelljen megküzdenünk 
itt a földön azért, hogy megtanuljunk hozzá hasonlókká válni. Ő nagyon szeret 
minket, ezért lehetővé tette, hogy legyőzzük ezeket a nehézségeket. Ha 
betartjuk parancsolatait, melyeket prófétái által adott, akkor meg fog áldani 
minket. Nem fogunk félni a nehéz időkben, mert felkészültek leszünk. A Úr 
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megmondta, hogy ha felkészültek vagyunk, akkor nem kell félnünk (T&Sz 
38,30). 

Feladat 
Döntsük el, hogy családunknak milyen ismereteket kell elsajátítani. Kezdjük 
azzal a hetet, hogy megtanulunk, és gyakorlunk ezek közül legalább egyet. 

A lecke bemutatása előtti teendők: 

1. Tudjuk meg, hogy az országunkban milyen lehetőségeik vannak a nőtestvéreknek, hogy 
beszerezzék a szükséges ismereteket? 

2. Tudjuk meg állami alkalmazottaktól vagy másoktól, hogy: 
a. Milyen állatokat lehet tartani országunkban, és melyeket a legkönnyebb tenyészteni? 
b. Milyen gyümölcsfák hoznak jó termést országunkban, és milyen gondozásra van 

szükségük? 
c. Vannak-e varrótanfolyamok? Ha nincsenek, akkor tudjuk meg, hogy ki tud órákat adni a 

nőtestvéreknek. 
d. Vannak-e tanfolyamok, ahol a családtagjaink megtanulhatnak házat, bútorokat, és egyéb 

szükséges dolgokat építeni? Ha nincsenek, akkor próbáljunk olyan embereket találni, akik 
hajlandóak tanítani. 

3. Készítsük el a leckében említett ábrát. 
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Tehetségeink 
fejlesztése 

27. Lecke 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen a Mennyei Atyánktól kapott 
tehetségeink fejlesztésében és hasznosításában. 

Mennyei Atyánk mindannyiunknak adott tehetségeket 
Spencer W. Kimball próféta azt mondta, hogy Mennyei Atyánk 
mindannyiunkat megáldott valamilyen tehetséggel azért, hogy segítsük a 
földön munkáját, és hogy másokat támogassunk. 

Néhányan úgy gondolják, hogy semmihez sincs tehetségük. Lehet, hogy 
nem értünk az énekléshez, tánchoz vagy íráshoz, de attól még lehetnek 
másfajta tehetségeink. Például, jól érthetünk a szervezéshez, barátkozáshoz, 
mások boldoggá tételéhez, a tanításhoz vagy a másokról való 
gondoskodáshoz. 

Volt egyszer egy Ella nevű lány, aki nagyon szomorú volt, mert nem voltak 
olyan tehetségei, mint a nővéreinek. Mindenki szerette Ella nővéreit a 
tehetségeik miatt. Mindig csodálták őket, és nagyon népszerűek voltak. Ella 
azt gondolta, hogy őt senki sem szereti, és nagyon szomorú volt. Egy nap 
elment meglátogatni a Susan nevű nagynénjét, és ezt mondta neki: „Senki 
sem szeret engem, egyszerűen semmire se vagyok jó." 

Susan azt mondta Ellának, hogy megérti az érzéseit, és hogy biztos nehéz 
a figyelmet felkelteni egy olyan családban, ahol két nagyon népszerű 
lánytestvér él. Ezután pedig így szólt Ellához: „Ella, Mennyei Atyánk 
mindnyájunkat különbözőnek teremtett. Mindenkit különböző tehetségekkel 
áldott meg. Ne próbálj másokhoz hasonlítani. Ismerd meg saját 
tehetségeidet, és fejlesszd ki azokat a legjobb tudásod szerint." 

Susan ezután azt mondta Ellának, hogy nagyon ügyesen gondoskodott 
gyerekekről, és másokról. Ezt mondta: „Hallottam édesanyádtól, hogy mindig 
szívesen megteszed, amire kér, és jó munkát végzel. Ezzel nagyban 
hozzájárulsz otthonotok boldogságához." 

Susan ezt is mondta Ellának: „Tudod, hogy különleges tehetséged van 
mások segítésében és boldoggá tételében? Emlékszel, mikor beteg voltam 
és nem tudtam dolgozni? Ki látta el a munkámat helyettem? Ki hozott virágot, 
és vidított fel minden nap? Te, Ella! Okos vagy, és jól tanulsz. Sok tehetséged 
van, ami a nővéreidnek nincs." 
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Susan folytatta: „Nincs két egyforma gyémánt. Ezért olyan drágák a 
gyémántok. Annak ellenére, hogy nincs két egyforma gyémánt, mindegyik 
nagyon értékes. Te is egy gyémánt vagy. Ezt soha ne felejtsd el!" 

Mennyei Atyánk mindnyájunknak adott tehetségeket. 

Hogyan tudjuk meg, hogy milyen tehetségeink vannak, és hogyan 
fejlesszük ki azokat 
Nagyon fontos, hogy megismerjük a tehetségeinket és kifejlesszük őket. Az 
Újszövetségben Pál apostol ezt mondta, „Ne hanyagold el a benned levő 
kegyelmi ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vének kézrátételével" (1 
Timóteus 4,14). A tehetségeink kifejlesztése kemény munkát igényel. 
Hogyan tudhatjuk meg, hogy milyen tehetségeink vannak? 

Imádkozzunk Mennyei Atyánkhoz, hogy segítsen megismernünk a 
tehetségeinket. Papsági hatalommal rendelkező férfiakat is megkérhetünk, 
hogy adjanak különleges áldásokat, amelyekből megismerhetjük 
tehetségeinket. Ha elhívtak már minket egyházi feladatokra, akkor talán 
azokban az imákban hallottunk valamit tehetségeinkről. Azon is 
elgondolkozhatunk, hogy milyen képességek segítettek minket korábbi 
feladataink ellátásában. Például egy lecke tanításában, egy beszéd 
megírásában, vagy egy feladat megoldásában. Azt is megfigyelhetjük, hogy 
nekünk van-e példaképeinkéhez hasonló tehetségünk. Szüleinket, 
rokonainkat, barátainkat, és tanárainkat is megkérdezhetjük, hogy szerintük 
milyen tehetségeink vannak. 

A patriárkális áldásunkból is megtudhatjuk, hogy mihez van tehetségünk. A 
patriárkális áldások gyakran felvilágosítanak minket tehetségeinkről. Spencer 
W. Kimball próféta, aki 1985-ben halt meg, mondta, hogy mindenki kérjen 
patriárkális áldást. 

Nancy Seljestad, alaszkai nőtestvérünk, így mesélte el, hogyan ismerte meg 
a tehetségeit. Megkérte a férjét, hogy adjon neki egy áldást. Az áldásban a 
férje ihletet kapott, és azt mondta, hogy sok tehetsége van, de ha nem 
használja azokat, akkor elhagyják. 

A nőtestvér ezt mondta: „Nagyon megijedtem, Megértettem a tehetségeim 
fejlesztésének és használatának fontosságát, de még akkor se tudtam, hogy 
milyen tehetségeim vannak. A férjem nem mondta meg az áldásban. Hogyan 
fejleszthetem ki a tehetségeimet, ha nem tudom, hogy mik azok? Ismerek 
embereket, akik értenek az énekléshez, íráshoz, és beszédek írásához, de 
én ezek közül egyikhez sem értek. 

Az ihlet úgy szólt, hogy vizsgáljam meg, hogy mit szeretek csinálni. így 
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megtudhatom, hogy mihez van tehetségem. így is cselekedtem, és böjtölés 
és imádkozás után rájöttem, hogy szeretem az embereket boldoggá tenni. 
Elhatároztam, hogy teszek valamit, hogy hozzákezdjek ezen tehetség 
fejlesztéséhez. Sütöttem egy tortát egy kisfiúnak, akinek édesanyja távol volt. 

Azt is felfedeztem, hogy szeretem a zenét. Nem sokat értek hozzá és 
semmilyen hangszeren nem játszom, de nagyon élvezem a zenét. 
Megkértem a nővéremet, aki nagyon tehetséges, hogy énekeljen velem egy 
duettet. 

Azt is felfedeztem, hogy szeretem a színházat. így elvállaltam egy darab 
rendezését, amit a gyülekezetünk állított színpadra, hogy pénzt gyűjtsön a 
fiatalok templomi útjára. 

Azt is felfedeztem, hogy szeretek írni. Néha új gondolataim születtek, 
miközben mások beszédét figyeltem. Elhatároztam, hogy leírom ezeket a 
gondolatokat azoknak, akiktől az ihletet kaptam, és megköszönöm nekik. 

Lehet, hogy a tehetségeim soha nem tesznek híressé, de az én tehetségeim, 
és hálás vagyok értük. Használhatom azokat arra, hogy segítsem a 
családomat, barátaimat, szomszédaimat és Mennyei Atyánk munkáját. 
Mások boldogítására is használhatom őket." 

Lehet, hogy tehetségeink először nagyon kicsik, de kemény munkával 
megtanulhatjuk jól hasznosítani azokat. Tehetségeink kifejlesztése segíthet, 
hogy egyéb tehetségeket nyerjünk. Az iskola segíthet más tehetségek 
felfedezésében, és a már meglévők továbbfejlesztésében. 

A különleges problémák legyőzése is segíthet a tehetségeink kifejleszté-
sében. Nekünk, mint az Egyház tagjainak, sok lehetőségünk van arra, hogy 
új tehetségeket fedezzünk fel, és hogy a meglevőket javítsuk. Sokan nem 
azért kapunk elhívásokat az Egyházban, mert jól tudunk valamit csinálni, 
hanem azért hogy új dolgokat tanulhassunk. 

Franklin D. Richards elder, aki a Hetvenesek első kvórumában szolgált, azt 
mondta, hogy gyakran azok, akik elhívást kapnak, azt mondják, hogy nem 
képesek ellátni a feladatukat, mivel nem jártak iskolába, mint mások. 
Richards elder elmondta, hogy az Úr segíteni fog az általa kiszabott 
feladataink elvégzéseben, ha hiszünk benne, tanulunk, dolgozunk, és 
imádkozunk. 

Maria Teresa P. de Paredes, egy mexikói nőtestvér azt mondta, hogy ha egy 
nő aktív az egyházban, akkor olyan tehetségeket is ki fog fejleszteni, 
melyekről nem is tudott. Ha minden nap tanulmányozza az evangéliumot és 
a tanításai szerint él, akkor jobb asszonnyá válik és jobban el tudja látni az 
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18. Lecke 

otthoni és a közösségi feladatait. Brigham Young próféta azt mondta, hogy 
mindent meg kell tanulnunk, ami csak lehetséges. 

Spencer W. Kimball próféta azt mondta, hogy olyan szintig kell fejleszteni 
tehetségeinket, amíg mindenkinél jobbak leszünk. Azt is mondta, hogy az 
Egyház tagjainak mindenki másnál jobban kellene teljesíteniük, mert élvezik 
a Szentlélek segítségét. 

Ha nem használjuk a tehetségeinket, akkor elveszítjük azokat 
Miután fejlesztettük tehetségeinket, használjuk azokat. Mennyei Atyánk 
megmondta, hogy nem örül, ha az emberek nem használják a tehetségeiket, 
amivel megáldotta őket. Azt is mondta, hogy ha nem használják azokat, akkor 
el fogja venni tőlük (T&Sz 60,2-3). 

Richard L. Evans, aki 1953-tól 1971-ig volt apostol, mondta el a következőt 
egy anyáról, aki nagyon aggódott lánya tehetségeinek fejlesztése miatt. Egy 
nap így szólt lányához, „Eletet adtam neked. Itt az ideje, hogy valami jóra 
használd." Evans elder azt mondta, hogy Mennyei Atyánk ugyanezt 
mondhatná nekünk. „Életet adtam neked. Itt az ideje, hogy valami jóra 
használd. Időt, intelligenciát, tehetséget, és az egész világot neked adtam. 
Használd ezeket!" 

Az hogy mennyire vagyunk tehetségesek, sokkal kevésbé fontos annál, hogy 
hogyan hasznosítjuk azokat. Az Úr azt mondta, hogy akinek sokat adott, attól 
sokat kíván (T&Sz 82,3). De használnunk kell képességeinket, akár nagyok, 
akár szerények is azok. 

Boldogok leszünk, ha a tehetségeinket helyesen használjuk 
Az Úr azt mondta, hogy a jó tehetségeket fejlesszünk. Azért adott 
tehetségeket, hogy segítsen nekünk és másoknak helyesen cselekedni (lásd 
T&Sz 46,8-9). Tehetségeinket mások segítésére is használjuk, ne csak a 
saját javunkra. 

Arra használjuk azokat, hogy megértsünk, segítsünk, és boldoggá tegyünk 
másokat. Tanítsuk és jó dolgokra bíztassuk egymást. Arra is használjuk 
azokat, hogy családunkat áldásban részesítsük. Ha megtanulunk varrni, 
főzni, takarítani, és megszervezni otthonunkat, akkor kevesebb pénzt kell 
ruhára és élelmiszerre költenünk és az otthonunk olyan hely lesz, ahol 
családunk boldog. Ha megtanulunk kedvesek és szeretőek lenni, azzal békét 
és egységet hozunk otthonunkba. Arra is használhatjuk a tehetségeinket, 
hogy segítséget nyújtunk szomszédainknak, barátainknak, és más 
rászorulóknak, és boldoggá tesszük őket. 
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Azonban néhányan nem a mások segítésére használják a tehetségeiket, 
hanem rossz és gonosz módon. Néhányan, akik jól tudnak énekelni, gonosz 
dalokat énekelnek. Mások, akik az íráshoz értenek, gonosz dolgokat írnak. 
Mások, akik jól tudnak beszélni és tanítani, bűnbe vezetik az embereket. Az 
Úr nem örül ezeknek az embereknek. 
Ebben a leckében Seljestad nőtestvérről olvastunk, aki felfedezte a 
tehetségeit, és fejlesztette azokat. Mivel Seljestad nőtestvér fejleszteni akarta 
tehetségeit, elfogadott egy megbízást a gyülekezetvezetőtől egy újság 
szerkesztésére, ami tájékoztat mindenkit a gyülekezetben a tagokról és az 
Egyház dolgairól. Mivel Seljestad nőtestvér elfogadta a megbízást és legjobb 
tudása szerint végezte a munkáját, lehetősége nyílt arra, hogy új 
tehetségeket is felfedezzen magában. Elment a helyi újsághoz és azt 
javasolta, hogy minden héten jelentessenek meg egy vallási cikket. A 
tulajdonos elfogadta Seljestad nőtestvér javaslatát, és megbízta a cikkek 
megírásával. Seljestad nőtestvér elfogadta a megbízást, ami lehetőséget 
adott neki arra, hogy együtt dolgozzon más egyházak vezetőivel. Ez a 
megbizás lehetővé tette, hogy sok tévhitet eloszlasson Egyházunkról, és 
hogy a Mormon Könyvét és az Egyházat másokkal megismertesse. 

Boyd K. Packer elder, aki 1970 óta a Tizenkettő Tanácsában van, azt mondta, 
hogy minden lehető módon fejlesztenünk kell tehetségeinket, és arra kell 
használni azokat, hogy másokat megáldjunk. Soha ne gondoljuk, hogy nincs 
tehetségünk vagy hogy kevés tehetségünk van. 
Mennyei Atyánk mindnyájunknak adott tehetségeket és lehetőségeket, hogy 
kifejlesszük azokat. Azt akarja, hogy azok által segítsünk magunkon és 
másokon. Ha jól és okosan használjuk azokat, akkor nagy boldogságban 
lehet részünk. Nemcsak nekünk, hanem szomszédainknak, barátainknak és 
más embereknek is. Ha helyesen hasznosítjuk tehetségeinket, akkor 
lehetőséget kapunk arra, hogy más tehetségeket is fejlesszünk. Ne felejtsük 
el, hogy a tehetség Mennyei Atyánk ajándéka, és hogy aszerint ítél majd 
minket, hogy hogyan hasznosítottuk azt. 

Feladat 
Gondolkozzunk el azon, hogy mit szeretnénk csinálni, amivel új tehetségeket 
fejleszthetünk. Bátorítsuk a családunk tagjait, hogy ismerjék meg a 
tehetségeiket, és fejlesszék azokat. 
További Szentírások 
Máté 25,14-30 (A talentumok története.) 

A lecke megtanítása előtti teendők: 
1. Szerezzünk be táblát és krétát. 
2. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy mondjanak el történeteket és idézzenek szentirasokat a 

lecke folyamán. 
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Ennek a leckének az a célja, hogy bíztasson olyan ismeretek megszerzésére, 
amelyekkel pénzt kereshetünk, ha szükségessé válik, hogy eltartsuk a 
családunkat. 

Néha a nőknek is dolgozniuk kell, hogy a családjukat el tudják látni 
Az apa kötelessége az, hogy eltartsa a családját. 

Néha azonban nem képes rá. Ezért nekünk is fel kell készülnünk családunk 
eltartására. Sok nőnek egymagában kell eltartani a családját, mert a férje 
vagy az apja vagy már nem él, vagy olyan beteg, hogy nem képes dolgozni. 
Milyen okokból kifolyólag kell egy nőnek dolgozni? írjuk fel a táblára a válaszokat, melyeket a 
csoport ad. 

Egy nőnek azért fordulhat elő, hogy dolgoznia kell, mert: 
1. Férje vagy apja meghalt. 
2. Férje vagy apja olyan beteg, hogy nem tud dolgozni. 
3. Egyedülálló, és el kell tartania magát. 
4. Elvált. 
5. Férje vagy apja nem keres eleget ahhoz, hogy a család számára minden 

szükségeset meg tudjanak venni. 

A nők készüljenek fel arra, hogy szükség esetén dolgozni tudjanak 
A nők készüljenek fel arra, hogy szükség esetén dolgozni tudjanak. Egy férj 
bármikor meghalhat, vagy megbetegedhet és így szükségessé válhat, hogy 
egy nő eltartsa magát és a gyermekeit. Ha van valamilyen képzettsége, 
amivel pénzt kereshet és eltarthatja a családját, akkor sokkal boldogabb lesz. 
Egy egyedülálló nő is sokkal boldogabb, ha el tudja látni saját magát. 

A kisgyermekes anyák ne álljanak munkába. Maradjanak otthon a 
gyerekekkel. Azonban még így is el kell sajátítaniuk olyan ismereteket, 
amelyekkel szükség esetén pénzt tudnak keresni. Mielőtt a nő munkába áll, 
bizonyosodjon meg, hogy a család számára szükséges és fontos dolgokat 
nem lehet-e valami más módon előteremteni. Például úgy, hogy a meglévő 
pénzt okosabban osztja be, vagy saját maga elkészit néhány fontos dolgot. 
Minden tőle telhetőt tegyen meg azért, hogy otthon maradhasson a 
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gyermekeivel, és taníthassa őket. A kisgyermekes anyák csak akkor álljanak 
munkába, ha semmi más lehetőség nincs arra, hogy a család számára 
szükséges és fontos dolgokat beszerezzék. 

Egy anya sajátítson el olyan ismereteket, amelyekkel pénzt tud keresni ha 
szükségessé válik, hogy eltartsa a családját. így könnyebben talál majd 
munkát ha ez szükségessé válik. Soha ne számítsunk az állami 
segélyprogramokra, ha képesek vagyunk munkába állni. Egyházvezetőink 
arra tanítanak, hogy ha munka nélkül elfogadunk dolgokat, akkor rászokunk 
a semmittevésre, és elveszítjük az önbecsülésünket. Mennyei Atyánk azt 
akarja, hogy dolgozzunk meg mindenért, amire nekünk és a családunknak 
szükségünk van. 
Hogyan sajátíthatunk el olyan ismereteket, amelyekkel szükség 
esetén pénzt kereshetünk, hogy eltartsuk családunkat? 
Beszéljük meg a következő tevékenységeket, amelyek által a nők olyan ismeretek birtokába 
juthatnak, amivel szükség esetén pénzt tudnak keresni. 

1. Beiratkozhatunk olyan tanfolyamokra, ahol megtanulhatunk elkészíteni 
néhány dolgot. 

2. Elvállalhatunk olyan félállást, melyhez jobban szeretnénk érteni. 
3. Elvállalhatunk olyan önkéntes munkát kórházakban, állami hivatalokban, 

vagy iskolákban, melyekhez jobban szeretnénk érteni. 
4. Megtanulhatunk olyan szakmákat, melyekkel pénzt kereshetünk otthon. 
Van lehetőség lakóhelyünk környékén olyan félállásra, melyről, szeretnénk többet megtudni? 
Vannak tanfolyamok a helyi iskolákban és egyéb helyeken, ahol megismerhetnek valamilyen 
szakmát, amely érdekli önöket? 

Egy nő tegyen meg minden tőle telhetőt, hogy egy szakmát megtanuljon, 
mely iránt érdeklődik és amellyel pénzt tud keresni, de ez soha ne tartsa 
vissza attól, hogy ellássa az otthoni feladatait. Ha lehetséges, akkor feltétlenül 
egy olyan szakmát tanuljon meg, amit otthonában végezhet, és így mindig 
a gyermekeivel maradhat. 
Hogyan készülhetünk fel arra, ha szükség esetén munkába kell állnunk, hogy eltartsuk 
családunkat? 

Az egyik közép-amerikai nőtestvérünk férje meghalt, mikor a legkisebb 
gyermekük még egy éves sem volt. Először nem tudta, hogy mit tegyen. 
Tudta, hogy munkába kell állnia ahhoz, hogy magát és három gyermekét el 
tudja látni, de semmilyen szakképzettsége nem volt. Ezért beiratkozott egy 
tanfolyamra, ahol megtanult varrni, hogy otthonában dolgozhasson és a 
gyermekeivel is együtt lehessen. 

Ez a nőtestvér olyan jól megtanult varrni, hogy felkérték arra, hogy adjon 
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varrás órákat. Olyan sok pénzt keresett, hogy mind a három gyermekét a 
legjobb iskolákba járathatta, és mind a hármukból jó tanárok lettek. Ez a 
testvér egyike azon sok nőnek, aki módot talált arra, hogy otthon 
dolgozhasson, és gyermekeivel lehessen. 

Olyan szakmát válasszunk, amit szeretünk és otthon is csinálhatunk, azért, 
hogy együtt lehessünk gyermekeinkkel. Miután kiválasztottuk a munkát, amit 
szeretnénk csinálni, jól tanuljuk meg, és jól végezzük. Olyan szakmát 
válasszunk, mellyel olyan sok pénzt kereshetünk, amennyit csak lehet. 
Készíthetünk különböző dolgokat, és eladhatjuk azokat szomszédainknak, 
barátainknak, rokonainknak és üzleteknek. Ki is állíthatjuk azokat piacokon 
és egyéb helyeken, ahol sok ember láthatja és megveheti azokat. Mikor 
elhatározzuk, hogy milyen szakmát választunk, akkor először gondoljuk át, 
hogy mit szeretünk csinálni, és azután döntsük. 

Azután imádkozzunk Mennyei Atyánkhoz, hogy segítsen megtalálni a módját 
annak, hogy megtanuljuk azt a szakmát. Brigham Young próféta, aki a korai 
egyháztagokat Utahba vezette, ahol az embereknek nagyon keményen 
kellett dolgozni, hogy megélhessenek, azt mondta, hogy ne azt kérdezzük az 
Úrtól, hogy mit fog értünk tenni, hanem azt, hogy mit tehetünk mi magunkért. 

Olyan szakmát tanuljunk, melyet otthon végezhetünk, hogy együtt 
lehessünk gyermekeinkkel 
Sok nő olyan szakmát tanult, melyet otthon végezhet, így pénzt kereshet, és 
mégis együtt lehet a gyermekeivel. A következőkben felsorolunk néhányat 
ezek közül a szakmák közül. 

1. Ruhanemű, függönyök, esküvői ruhák, egyenruhák, asztalterítők, 
bútorhuzatok, szőnyegek, játékállatok, babák, és babaruhák varrása. 

2. Hímzés, kötés, paplankészítés, horgolás, virágkötés és művirágkészítés, 
ékszerkészítés, makramé, és virágdíszek készítése. 

3. Esküvői torták sütése és díszítése; kenyérsütés, sütemények, cukorkák és 
torták sütése, és gyermek ebédcsomagok készítése. 

4. Gyermekek ellátása otthonukban, 
5. idős emberek gondozása. 
6. Gyümölcsök, zöldségek, és virágok termesztése és eladása. Sok 

gyümölcsöskerttel rendelkező nő lekvárokat készít, és eladja azokat 
másoknak és az üzleteknek. 

7. Tánc, zene, és festés tanítás. 
8. Diákok házi feladatának elkészítésében való segítségnyújtás. 

28-b A sok mesterség egyike, amit egy asszony csinálhat táskák készítése 
helyi anyagokbóz. 

28-c Paplanok, babaruhák és egyéb gyermekholmik 
28-d A házilag készített pékárú eladható. 
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9. Újságírás. 
10. Gépelés. 
11. Árusítás. 
12. Betegek és mozgássérültek gondozása. 
13. Állattenyésztés és gondozás. 
14. Fodrászat. 

Ismerjük meg országunk törvényeit az otthoni munkát illetően, és tartsuk be 
azokat! 
Miképpen kereshetünk pénzt otthoni munkával, és lehetünk együtt a gyermekeinkkel? 

Miért fontos, hogy fejlesszük a tehetségeinket még akkor is, ha soha nem lesz szükség arra, hogy 
eltartsuk a családunkat? 

Befejezés 
Egyházvezetőink arra tanítanak, hogy legyünk önellátóak. A szentírásokban 
azt olvassuk, hogy ne legyünk semmittevőek (T&Sz 42,42). Egyházvezetőink 
sokszor megmondták már, hogy teremtsünk elő mindent a saját kezünkkel, 
amire családunknak szüksége van. 
Miért fontos, hogy önellátóak legyünk? 

Mindnyájan készüljünk fel arra, hogy el tudjuk tartani magunkat és 
családunkat. Már fiatal korunkban kezdjük el fejleszteni a tehetségeinket, és 
tanuljunk meg egy olyan foglalkozást, mely érdekel minket, hogy el tudjuk 
tartani magunkat és a gyermekeinket, ha szükségessé válik. 

Feladat 
Soroljuk fel azokat a foglalkozásokat, melyeket meg tudnánk tanulni, hogy 
segítsünk eltartani családunkat. Válasszunk ki egyet tehetségeink közül, és 
próbáljuk fejleszteni azt. Biztassuk a fiatalabb nőtestvéreket arra, hogy már 
most kezdjenek el egy szakmát vagy foglalkozást tanulni, hogy járjanak 
tanfolyamokra, vegyenek órákat, vagy vállaljanak önkéntes munkát. 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Szerezzünk be táblát és krétát. 
2. Gyűjtsünk össze néhány dolgot, amit a környékünkön élő nők készítettek, és állítsuk ki azokat 

az osztályban. 
3. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy olvassanak fel idézeteket az órán. 
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Tanítsuk meg 
gyermekeinknek 
a munka értékét 
Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen megtanítani gyermekeinknek a 
munka értékét. 

Volt egy cikk az újságban Shirali Mislimov nevű emberről, aki állítólag 165 
éves volt. Shirali azt mondta, hogy azért élt ilyen hosszú ideig, mert minden 
nap keményen dolgozott. Abban hitt, hogy aki nem dolgozik keményen az 
nem él sokáig. Azt mondta, hogy a kemény munka, tiszta levegő, és a jó étel 
tette lehetővé, hogy ilyen sokáig éljen. Nem dohányzott, és alkoholt sem ivott. 

David O. McKay, aki 1951-től 1970-ig volt prófétánk, azt mondta, hogy a 
munka ajándék, áldás és boldogság. Akkor vagyunk a legboldogabbak ha 
keményen dolgozunk. Sokféle munka létezik, és mindnyájunknak van 
feladata. 
Milyen feladataink vannak? 

Tanítsuk meg gyermekeinket keményen dolgozni 
Meg kell tanítanunk a gyermekeinket a kemény munkára. Ez nagyon fontos 
a számukra. Vaughn J. Featherstone elder mesélte el ezt a történetet egy 
Egyesült Államokbeli, 13 éves fiúról, aki megtanulta a kemény munka 
fontosságát. Ezt a fiút egy asszony felbérelte, hogy nyírja le a füvet a 
kertjében. Az asszony ezt mondta: 

„Szükségem van valakire, aki lenyírja a füvet, és gondozza a kertemet. 
Aszerint foglak fizetni, hogy milyen jól dolgozol. Adhatok neked egy centet, 
három dollárt, vagy öt dollárt, attól függően, hogy milyen jól nyírod a füvet, 
és gondozod a kertet. 

A fiú beleegyezett. Az első nap lenyírta a füvet. Háromszor kellett lenyírnia a 
füvet, mire az asszony megelégedett a munkájával. Mindent elmondott a 
fiúnak, hogy mit tegyen. Térden csúszva kellett kihúznia a gazokat, míg 
nagyon el nem fáradt. Mikor végre befejezte a fűnyírást, így szólt hozzá az 
asszony: »Mennyit fizessek a mai munkádért?« 

A fiú így felelt, »Nem tudom. Talán ötven centet.« 

Az asszony megkérdezte: "Szerinted ennyit ér a mai munkád?« 

A fiú válaszolt: »lgen.« Az asszony ekkor így szólt: »Jól van. Itt van az ötven 
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cent, és itt van egy dollár és ötven cent, mivel mindent megcsináltál, amire 
kértelek, és keményen dolgoztál. 

Ezentúl így foglak fizetni. Sokféleképpen lehet lenyírni a füvet, és aszerint 
foglak fizetni, hogy milyen munkát végzel. Tegyük fel, hogy a mai munkád 
három dollárt ért volna, ha nem segítettem volna. Ahhoz, hogy négy dollárt 
kapj, kétszer ilyen keményen kell dolgoznod. Ahhoz, hogy öt dollárt kapj, nos, 
az lehetetlen. Ahhoz nagyon, nagyon keményen kellene dolgoznod, így nem 
is beszélünk róla. Te fogod elbírálni a munkádat, és megmondani nekem, 
hogy mennyit fizessek.« 

Az első héten az asszony két dollárt fizetett a fiúnak munkájáért, A következő 
héten a fiú olyan keményen dolgozott, hogy négy dollárt kapott, annak 
ellenére, hogy három dollár értékű munkát sem végzett. A következő héten 
csak három és fél dollárt kapott annak ellenére, hogy keményen dolgozott, 
és minden lehető módon szebbé akarta tenni a füvet, hogy négy dollárt 
kaphasson. Végül is a fiú úgy döntött, hogy ahelyett, hogy négydolláros 
munkát próbál elvégezni, inkább nagyon, nagyon keményen fog dolgozni, 
hogy öt dollárt kapjon. Mindenre gondolt, amivel szebbé tehetné a füvet. 
Egész nap nagyon keményen dolgozott, és sokszor megpihent néhány 
percre, hogy ne fáradjon ki hamar. A munka az egész napot igénybe vette, 
és kétszer olyan keményen dolgozott, mint az előző nap. Mikor befejezte, 
nagyon elégedett volt az eredménnyel. A fű nagyon szép volt. Mikor 
megmondta az asszonynak, hogy kész van, az megkérdezte: »Mennyit 
fizessek a mai munkádért?« 

A fiú így válaszolt: »Öt dollárt.« 

Az asszony nagyon meglepődött, és így szólt; »Öt dollárt? Úgy érted, négy 
dollárt, nem? Mondtam, hogy az öt dolláros munka lehetetlen.« 

A fiú így válaszolt: »Öt dolláros munkát végeztem. Sikerült.« 

»Jól van - mondta az asszony - hadd nézzem meg, hogy mit csináltál.« 

Ezután az asszony és a fiú körbejárta a füvet, és az asszony szemügyre vette 
a fiú munkáját. Nagyon megdicsérte a fiút a munkájáért, és kifizette neki az 
öt dollárt. Ezután megkérdezte a fiút, hogy miért akart öt dolláros munkát 
végezni. A fiú nem tudott válaszolni. »Azt hiszem, én tudom - mondta az 
asszony-. Az, hogy azt mondtam neked, hogy az öt dolláros munka 
lehetetlen, arra ösztönzött, hogy megpróbálj az első lenni, akinek sikerül ilyen 
munkát végeznie..«" 

Sok évvel később, mikor a fiú már felnőtt volt, visszaemlékezett annak a 
leckének fontosságára, amit ettől az asszonytól tanult. A következőket 
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mondta: „Az elmúlt 25 évben, mikor nehézségeim voltak, és néhány dolog 
lehetetlennek tűnt, mindig visszaemlékeztem arra a leckére, amit ettől az 
asszonytól tanultam. A lehetetlen elérésének az az egyetlen módja, ha 
keményen dolgozom, és soha nem adom fel." Gyerekek gyakran úgy érzik, 
hogy a nehéz feladatok lehetetlenek a számukra. Azonban ebből a 
történetből kiderül, hogy bármit meg tudnak tenni, amit csak akarnak. Meg 
kell tanítani gyermekeinket, hogy akarjanak dolgozni. Ezt azzal érhetjük el, 
hogy megdicsérjük őket, ha jól dolgoznak, és megmutatjuk nekik, hogy a 
kemény munka boldoggá tesz bennünket. 
Hogyan taníthatjuk meg a gyermekeinket arra, hogy akarjanak dolgozni? 

Hogyan taníthathatjuk meg őket arra, hogy szorgalmasan tanuljanak az iskolában? 

Kérjünk meg valakit, hogy mondja el, hogyan ösztönzi a gyermekeit a szorgalmas és jó munkára. 

N. Eldon Tanner, aki négy prófétának volt a tanácsosa 1963 és 1982 között, 
mondta el ezt a történetet két kifutófiúról, akik ugyanannál a vállalatnál 
dolgoztak. Ebből a történetből megtudhatjuk, hogy milyen fontos az, hogy 
szorgalmasan dolgozzunk. Tanner elnök elmondta, hogy az egyik fiú a lehető 
legjobb kifutófiú akart lenni. Nagyon keményen dolgozott, és minél jobban 
meg akarta ismerni a vállalatot. Csak néhány hónapja dolgozott még, mikor 
magasabb pozícióba helyezték. Az év vége előtt mégegyszer előléptették, és 
később is előléptették, mert keményen dolgozott és szerette a munkát. 
Mindent megcsinált, amit mondtak neki, szerette a vállalatot, és megbízható 
volt. A másik fiú nem volt szorgalmas, nem szerette a munkáját, és nem volt 
megbízható. Soha nem léptették elő. Kifutófiú maradt. 
Mi volt a különbség a két fiú között? 

David O. McKay próféta mondta, hogy meg kell tanítanunk gyermekeinket a 
munka szeretetére, és jó elvégzésére. 

Spencer W. Kimball azt mondta, hogy Egyházunk hisz a munkában, és meg 
kell tanítanunk gyermekeinket dolgozni. Ezt úgy érhetjük el, hogy megkérjük 
őket arra, hogy segítsenek otthonunk és kertünk rendbentartásában. 
Miért kell megtanítanunk gyermekeinket dolgozni, és segíteni otthonunk és a kertünk 
rendbentartásában? 

Néhány szülő úgy gondolja, hogy túl keményen kellett dolgoznia kiskorában, 
és gyerekeit nem akarja ugyanennek kitenni, így nem ad nekik túl sok munkát. 
Mások attól félnek, hogy a gyerekek túl fiatalok a munkához. 
Mit fognak gondolni a gyerekek a munkáról, ha nem tanítjuk őket arról, és nem is adunk nekik 
feladatokat? 

Meg kell tanítanunk gyermekeinket dolgozni. Ez az egyetlen módja annak, 
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hogy boldogok legyenek és hozzájuthassanak mindahhoz, amire szükségük 
van. Sokféleképpen taníthatjuk munkára gyermekeinket. 
írjuk fel a táblára a következő módokat, melyekkel munkára taníthatjuk gyermekeinket! 

1. Már kiskorukban tanítsuk meg őket arra, hogy gondoskodjanak a saját 
dolgaikról. 

2. Tanítsuk meg az idősebbeket, hogy gondoskodjanak a kisebb 
testvéreikről. 

3. Nap mint nap lássuk el őket feladatokkal otthon. 
4. Vonjuk be őket a családi munkákba és ügyintézésbe. 
Mi más módon taníthatjuk munkára gyermekeinket? 

MÁR KISKORUKBAN TANÍTSUK MEG A GYEREKEKET ARRA, HOGY 
GONDOSKODJANAK A SAJÁT DOLGAIKRÓL 
Azzal hogy gyermekeink saját dolgaikról gondoskodnak, megtanulnak 
dolgozni. Megtaníthatjuk őket, hogy mindent tegyenek vissza a helyére 
használat után: ruháikat, könyveiket és egyéb dolgaikat. Egyszer majd a saját 
gyermekeiknek kell ezeket a dolgokat megtanítaniuk. 

TANÍTSUK MEG A GYEREKEKET ARRA, HOGY GONDOSKODJANAK 
KISEBB TESTVÉREIKRŐL 
Tanítsuk meg gyermekeinket arra, hogy gondoskodjanak kisebb 
testvéreikről. Az idősebb gyerekek vigyázhatnak a kisebbekre, mikor a szülők 
nincsenek otthon. Olvashatnak a kicsiknek, énekelhetnek nekik, játszhatnak 
velük, és megetethetik őket. Az idősebbek jó példát mutathatnak a 
kisebbeknek. Adney Y. Komatsu, aki a Hetvenesek első kvórumában van, 
mondta el a következő történetet arról, hogy milyen fontos a kisgyerekeknek 
idősebb testvéreik példája. 

Komatsu elder egy fiatalemberről beszélt, aki az első alkalommal tett 
bizonyságot a böjti és bizonyságtételi gyűlésen, miután az Egyházba 
belépett. Arról beszélt, hogy milyen hálás volt a bátyja példájáért. Azt mondta, 
hogy a bátyja becsülettel ellátta a papsági feladatait. Nagyon szerette az 
embereket, és mindenben segítette őket. Szerény ós boldog volt, és minden 
erejével az Urat szolgálta. Ez a fiatalember hasonlóvá akart válni a bátyjához. 

ADJUNK GYERMEKEINKNEK OTTHONI FELADATOKAT 
A munka fontosságára úgy taníthatjuk meg a gyermekeinket, hogy otthoni 
feladatokat adunk nekik. Segíthetnek a kertben, moshatnak, vasalhatnak, 
mosogathatnak, gyomlálhatnak, lenyírhatják a füvet, és sok mást 
csinálhatnak, ami által megtanulhatják a munka fontosságát. Minden 
gyermek különböző. Mindegyiknek olyan feladatot adjunk, amit meg tud 
csinálni. Spencer W. Kimball próféta azt mondta, hogy fiatal korában az apja 
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bizonyos feladatokat adott neki, és nagyon hálás volt ezért, mert így már fiatal 
korában megtanulta a munka fontosságát. 

ENGEDJÜK MEG GYERMEKEINKNEK, HOGY SEGÍTSENEK A CSALÁDI 
MUNKÁBAN VAGY ÜGYINTÉZÉSBEN 
Ha a családnak van valami munkája, vagy üzlete, akkor engedjük meg, hogy 
a gyerekek segítsenek benne. így is meg fogják tanulni a munka értékét. A 
Willy Herrey svéd család is így tett. Herrey-éknek hét gyermekük van, tíz és 
tízennyolc év között. A család minden reggel újságot hord ki. Lovakat is 
kiképeznek, és eladják azokat. Mással is foglalkoznak. 

A Herrey testvérek minden gyermeke részt vesz a családi munkákban. 
Mindegyiknek van munkája. Az egész család újságot hord ki reggelenként, 
mikor a legtöbb ember még alszik. Az Egyházban is vannak feladataik. 
Nagyon elfoglaltak, és nagyon boldogok. Azok a gyerekek, akik részt vesznek 
a családi munkában, megtanulják a munka fontosságát, és megtanulnak a 
család más tagjaival együtt dolgozni. Ez arra is nagyon jó, hogy pénzt 
keressenek iskoláztatásukra vagy missziójukra. 

Egy másik családban aggódtak a szülők, hogy a gyerekek nem tanulják meg 
a munka fontosságát. Az apa orvos volt. A szülők minden nap kitakaríttatták 
az apa irodáját a gyerekekkel, és ezért megfizették őket. A gyerekek egymást 
váltották a takarításban. Egyik nap a lányok takarítottak, és a fiúk otthon 
segítettek az anyjuknak. A másik nap pedig a lányok maradtak otthon, amíg 
a fiúk kitakarították az irodát. 
Hogyan segítette ez a gyerekeket? (Segítette őket, hogy megértsék az apjuk munkáját, 
megtanulják a munka fontosságát, és a gyerekek fontosnak érezték magukat apjuk munkájában.) 

Tanítsuk meg a gyerekeinket, hogy szeressenek dolgozni 
Tanítsuk meg a gyerekeinket, hogy szeressenek dolgozni. Ezt úgy érhetjük 
el, hogy megdicsérjük őket a jól végzett munkáért. Ne csak a rossz dolgokat 
említsük meg! Először dicsérjük meg őket azért, amit jól csináltak, utána 
pedig mutassuk meg, hogy mit csinálhatnak jobban legközelebb. A gyerekek 
szeretnek dolgozni, ha dicséretet kapnak a jó munkáért. Sokkal jobban 
fognak teljesíteni legközelebb, ha dicséretet kapnak a jó munkáért, és 
szeretettel igyekszünk segíteni nekik. 

Úgy is taníthatjuk gyerekeinket a munka szeretetére, hogy a munkát 
élvezetessé tesszük számukra. Énekelhetünk munka közben, vagy játékosan 
dolgozhatunk. Néha adjunk egy szabadnapot a gyerekeknek, amikor nem 
kell ellátniuk feladataikat. Ha így cselekszünk, akkor szívesen fogják folytatni 
munkájukat. Játékra, és egyéb tevékenységre is adjunk nekik időt nap mint 
nap, miután munkájukat befejezték. 
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A gyerekek szívesen fognak dolgozni ha látják, hogy másokat boldoggá 
tesznek munkájukkal. McKay elnök mondta, hogy látott olyan lányokat, akik 
egész nap idős, beteg embereknek segítettek, és utána boldogan jöttek 
haza, annak ellenére, hogy nagyon elfáradtak. Az egyik lány ezt mondta, 
mikor fáradtan hazaért: „Nagyon fáradt vagyok, de ez volt életem egyik 
legboldogabb napja." 
Kérjük meg a nőtestvéreket, hogy mondják el, hogyan tették gyermekeik számára élvezetessé a 
munkát. 

Befejezés 
Ahhoz, hogy megtanítsuk gyermekeinket a munka szeretetére, nekünk is 
szeretnünk kell dolgozni. A legjobb módja annak, hogy megtanítsuk a 
gyermekeinket a munka szeretetére és a munka fontosságának megértésére 
az, hogy kimutatjuk, hogy szeretünk dolgozni, és megértjük a munka 
fontosságát. Brigham Young próféta azt mondta, hogy a boldogságunk ezen 
a földön nagyban attól függ, hogy milyen munkát végzünk. 

Feladat 
Adjunk minden gyermekünknek otthoni feladatokat. Segítsünk, hogy jól el 
tudják látni azokat. 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Olvassuk el Az Evangélium tanításainak 27. fejezetét, „A munka és az egyéni kötelesség". 
2. Szerezzünk be táblát és krétát, vagy készítsünk egy ábrát, amin felsoroljuk azt a négy módot 

mellyel megtaníthatjuk gyermekeinket dolgozni (szabadon választott). 
3. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy mondjanak el történeteket, és idézzenek szentírásokat az 

órán. 
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Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen önfegyelmünk fejlesztésében, és 
gyermekeinknek önfegyelemre tanításában. 

Bevezetés 
A szentírások azt mondják, hogy az ember, aki uralkodik gondolatain, az 
nagyobb, mint aki legyőz egy várost (Példabeszédek 16,22). A szentírások 
arra is megtanítanak, hogy uralkodnunk kell a vágyainkon is (Alma 38,12). 

Vágyaink nagyon erősek. Segíthetnek, hogy mindent elérjünk, amit akarunk, 
és nagyon boldoggá tehetnek minket. Azonban nagyon szomorúvá is 
tehetnek, ha nem a megfelelő módon élünk azokkal. Azért kaptunk vágyakat 
Mennyei Szüléinktől, hogy jót cselekedjünk, hogy hozzájuk hasonlókká 
váljunk. Azonban, ha nem a megfelelő módon élünk azokkal, akkor 
megakadályozhatnak minket abban, hogy visszatérjünk Mennyei 
Szüleinkhez, és hasonlókká váljunk hozzájuk. 

Uralkodnunk kell vágyainkon 
Meg kell tanulnunk uralkodni vágyainkon, hogy itt a földön és a következő 
életben boldogok lehessünk és visszatérhessünk Mennyei Szüleinkhez, hogy 
hasonlókká válhassunk hozzájuk. Jézus ezt mondta: 

„Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és 
kövessen engem" (Máté 16,24). Keresztünk felvétele azt jelenti, hogy meg 
kell tagadni magunktól minden istentelenséget és világi vágyat, és be kell 
tartanunk Jézus parancsolatait. 

Ha nem uralkodunk vágyainkon, akkor azok fognak uralkodni rajtunk. Ha nem 
tudjuk legyőzni a kávé, tea, cigaretta, alkohol iránti vágyunkat, akkor azok 
rabszolgáivá válunk. Ezért fontos, hogy legyőzzük vágyainkat azok iránt és 
egyéb rossz dolgok iránt is, mint például a harag, a féltékenység, a bosszú, 
az önzés, a büszkeség, a gyűlölet és a telhetetlenség. A túl sok alvás, játék 
és evés sem tesz jót nekünk. Meg kell szabadulnunk ezektől a szokásoktól. 

Mennyei Atyánk nagyon szeret minket, és nem akarja, hogy szomorúak 
legyünk. Azt akarja, hogy boldogok legyünk. Tudja, hogy nem minden 
vágyunk hoz boldogságot számunkra. Ezért adott tanácsokat arra 
vonatkozóan, hogy miképpen győzhetjük le azokat a vágyainkat, melyek 
rosszra vezetnek. Ezek a tanácsok az ő parancsolatai. Ha betartjuk 
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parancsolatait, akkor le fogjuk győzni a rosszra vezető vágyainkat, amelyek 
boldogtalanná tesznek minket. Például Mennyei Atyánk azért adta nekünk a 
böjtölés törvényét, hogy segítsen uralkodni az étvágyunkon. 

Azért adta a tizedfizetés törvényét, hogy segítsen legyőzni önzésünket. Azért 
adta a Bölcsesség Szavát, hogy segítsen erősíteni a testünket, és hogy 
megakadályozzuk azt, hogy káros anyagok jussanak testünkbe. Azért adta 
az Erkölcsi tisztaság törvényét, hogy segítsen uralkodni azon a hatalmunkon, 
hogy gyerekeink lehetnek, hogy ne használjuk azt tisztességtelenül. 

Ha uralkodunk vágyainkon, legyőzzük gyengeségeinket. Továbbá jó 
szokásokat veszünk fel. Minden nap keljünk fel korán, olvassuk a 
szentírásokat, és lássuk el minden feladatunkat! Ha uralkodunk vágyainkon, 
és legyőzzük gyengeségeinket, akkor boldogok leszünk ebben és a 
következő életben. Sok jót tehetünk a világban, és segíthetünk felépíteni Isten 
birodalmát a földön. 
Hogyan segítenek Mennyei Atyánk parancsolatai abban, hogy uralkodjunk vágyainkon és 
legyőzzük gyengeségeinket? 

Mit tehetünk, hogy legyőzzük gyengeségeinket? 
Gyengeségeink legyőzése nem könnyű dolog, de lehetséges. Ahhoz, hogy 
legyőzzük azokat a következőket kell tennünk: 
(írjuk fel a táblára vagy egy papírra a következőket:) 

1. Tudjuk meg, hogy mik a gyengeségeink. 
2. Tervezzük meg hogyan győzhetjük le azokat. 
3. Kérjük Mennyei Atyánk segítségét. 

MEG KELL TUDNUNK, HOGY MIK A GYENGESÉGEINK 
Nem tudjuk legyőzni gyengeségeinket, ha nem tudjuk, hogy mik azok. 
Mindnyájunknak vannak gyengeségei. Senki sem tökéletes. Megtudhatjuk, 
hogy mik a gyengeségeink, ha tanulmányozzuk az evangélium tanításait és 
összehasonlítjuk azokat cselekedeteinkkel. Az evangélium tanításaiból 
megtudhatjuk, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk. Ahogy összehasonlítjuk 
cselekedeteinket az evangélium tanításaival, meg fogjuk ismerni a 
gyengeségeinket. Azok a cselekedetek a gyengeségeink, melyek nincsenek 
összhangban az evangélium tanításaival. Azokat le kell győznünk. 

MEG KELL TERVEZNÜNK, HOGYAN GYŐZZÜK LE GYENGESÉGEINKET 
Mikor megtudjuk, hogy mik a gyengeségeink, akkor tervet kell készítenünk 
a legyőzésükre. Ennek egyik módja az, hogy leírunk egy gyengeséget és azt 
is, hogy mit fogunk tenni a legyőzésére. Azután pedig úgy is cselekszünk. Az 
Egyesült Államokbeli Kay Newman nőtestvér is így tett, hogy legyőzze az 
egyik gyengeségét. 
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Kay gyengesége a túl sok édesség volt, különösen a cukorkát szerette. A sok 
cukorka nem egészséges. Legyengíti a testünket, és könnyen 
megbetegedhetünk. Kay tisztában volt ezzel, és ezért készített egy tervet, 
hogy leküzdje gyengeségét. írt magának egy levelet. A levélben leírt minden 
rossz dolgot, amit a túlzott cukorfogyasztás okozott számára, és azt is, hogy 
mit fog tenni a gyengeség legyőzésének az érdekében. 

Ezután végre is hajtotta, amit leírt. Egy éven belül sikerült legyőznie 
problémáját. Azt mondta hogy, nagyon boldog, hogy végre sikerült. 
Mit érzett Newman testvér, mikor sikerült legyőznie gyengeségét? 

Mit tett, hogy legyőzhesse azt? 

SEGÍTSÉGET KELL KÉRNÜNK MENNYEI ATYÁNKTÓL GYENGESÉGEINK 
LEKÜZDÉSÉBEN 
Miután megtudtuk, hogy mik a gyengeségeink és tervet készítettünk 
leküzdésükre, ne csak a tervezett dolgokat csináljuk, hanem imádkozzunk 
Mennyei Atyánk segítségéért is. Azonban ne csak imádkozzunk Mennyei 
Atyánk segítségéért, és közben ne tegyünk erőfeszítéseket, mert Mennyei 
Atyánk csak akkor fog segíteni rajtunk, ha minden tőlünk telhetőt 
megteszünk. 

A szentírások olvasása is segíthet gyengeségeink legyőzésében. A 
szentírásokban sok nagyhitű emberről olvashatunk, akiknek követhetjük 
példáját. A példájukból megtudhatjuk, hogy mi is mindent elérhetünk, ha van 
hitünk és keményen dolgozunk. Kay Newman nőtestvérnek nagy erőt adott 
gyengesége legyőzéséhez, hogy mindennap egy óráig olvasta a 
szentírásokat. Mi is nagy erőt meríthetünk a gyengeségeink legyőzéséhez, 
ha a szentírásokat olvassuk. 
Kérjünk meg egy nőtestvért, hogy mesélje el, hogy a szentírások olvasása hogyan segítette őt 
gyengeségei legyőzésében. 

Önuralomra kell tanítanunk gyermekeinket 
Ennek egyik módja a következő: 
(írjuk fel a táblára, vagy egy papírra a következő dolgokat, amikkel önuralmat taníthatunk a 
gyermekeinknek:) 

1. Állítsunk szabályokat. 
2. Tanítsuk őket, hogy kövessék az evangélium tanításait. 
3. Adjunk nekik lehetőséget a döntéshozatalra, hogy önuralmat tanuljanak, 

ÁLLÍTSUNK SZABÁLYOKAT A GYERMEKEKNEK 
David O. McKay próféta, aki 1951-től 1970-ig vezette az Egyházat azt 
mondta, hogy legjobb ha gyermekeinket három és öt éves koruk között 
tanítjuk önuralomra, mert ha idősebbek lesznek, akkor sokkal nehezebb. 
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Állítsunk nekik szabályokat, hogy tudják, hogy mit szabad, és mit nem. A 
szabályok segíteni fogják őket, hogy a rosszat elkerüljék. Ha ennek ellenére 
is rosszul viselkednek, akkor szeretettel próbáljunk javítani viselkedésükön. 
Miért kell már kiskorukban önuralomra tanítani gyermekeinket? 

TANÍTANI KELL GYERMEKEINKET, HOGY KÖVESSÉK AZ EVANGÉLIUM 
TANÍTÁSAIT 
Egy másik módja annak, hogy önuralmat tanítsunk a gyermekeinknek az, 
hogy megtanítjuk őket az evangélium tanításainak a követésére. Ha követik 
az evangélium tanításait, akkor nagyon könnyű lesz uralkodniuk a vágyaikon. 

N. Eldon Tanner elnök, aki David O. McKay tanácsadója volt, azt mondta, 
hogy a gyerekek nem tanulják meg maguktól megkülönböztetni a jót a 
rossztól. Meg kell őket tanítanunk erre. Az is kötelességünk, hogy 
megtanítsuk őket helyesen cselekedni és hogy rájuk szóljunk, mikor hibát 
követnek el. Tanner elnök azt mondta, hogy gyermekeinket már nagyon fiatal 
korukban meg kell tanítanunk a jó és rossz közötti különbségre, hogy mire 
felnőnek tudják mi a helyes, és azt cselekedjék. Ne várjunk addig, amíg a 
gyerekek felnőnek, hogy megtanítsuk őket arra, hogy fürödjenek, mikor 
piszkosak, vagy hogy vegyék be gyógyszerüket, mikor betegek. Ezeket a 
dolgokat fiatal korukban kell megtanulniuk, hogy mire felnőnek, már tudják. 
Azt is fiatal korukban kell megtanulniuk, hogy istentiszteletre járjanak, és 
helyesen cselekedjenek. így mikor felnőnek, már nem kel! eldönteniük, hogy 
akarják-e ezt tenni vagy nem, mivel már megtanulták. Azonkívül, hogy 
megtanítjuk őket a jó és a rossz megkülönböztetésére, meg kell 
akadályoznunk helytelen cselekedeteiket is. 

Van egy történet a Bibliában egy Eli nevű férfiről, aki azzal vonta magára az 
Úr haragját, hogy nem tartotta vissza a gyermekeit a helytelen 
cselekedetektől. Eli jó ember volt, aki a templomban dolgozott, de a fiai 
gonosz tetteket követtek el. Az Úr megmondta Élinek, hogy akadályozza 
meg, hogy fiai helytelen dolgokat tegyenek. Azonban Eli csak megmondta a 
fiainak, ne cselekedjenek helytelenül, de nem akadályozta meg őket, ahogy 
az Úr megparancsolta. Ennek nem örült az Úr, és azt mondta Élinek, hogy 
ha nem akadályozza meg a fiai gonosztetteit, akkor meg fogja büntetni. 
Olvassuk el 1 Sámuel próféta 3. könyvének 13. versét. Mi mást akar az Úr, hogy megtanítsunk 
gyermekeinknek a helyes cselekvésen kívül? 

Azt is meg kell tanítanunk gyermekeinknek már fiatal korukban, hogy ők 
Mennyei Atyánk gyermekei, és csak úgy lesznek boldogok, ha Jézus Krisztus 
tanításai szerint élnek. Arra is meg kell tanítunk őket, hogy a Sátán létezik és 
minden erejével azon van, hogy gonosz tettekre ösztönözze őket, hogy 
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29. Lecke 

megakadályozza boldogságukat és azt, hogy visszatérhessenek Mennyei 
Atyánkhoz, és hozzá hasonlókká váljanak. 

Nagyon fontos, hogy jó példát mutassunk gyermekeinknek. Ha nem 
uralkodunk magunkon, akkor a gyermekeink sem fognak uralkodni magukon. 
Szeretettel kell tanítanunk gyermekeinket. Ha rosszat tesznek, akkor 
szeretettel javítsuk ki őket, ne pedig erőszakkal. 
Olvassuk el T&Sz 121,43-44 

Miért fontos, hogy szeretettel javítsuk ki a gyermekeinket? (Azért, hogy ne gondolják, hogy nem 
szeretjük őket.) 

ADJUNK LEHETŐSÉGET A GYEREKEINKNEK ARRA, HOGY ÖNURALMAT 
TANULHASSANAK 
Enzio Busche, aki a Hetvenesek első kvorumában szolgál, azt mondta, hogy 
adjunk gyerekeinknek lehetőséget arra, hogy önuralmat tanuljanak. Dicsérjük 
meg őket, ha jól cselekszenek, és segítsünk kijavítani hibáikat. Busche elder 
azt mondta, hogy irányítsuk gyermekeinket, és segítsük őket saját 
cselekedeteik elbírálásában. A jó tanár megengedi, hogy a diák maga 
fedezze fel a hibáját. így a diák tanulhat a hibájából, és legközelebb helyesen 
cselekedhet. A szülők a gyerekek tanárai. Mikor a gyerek magától tanul a 
hibájából, akkor jobban fog próbálkozni, hogy ne kövesse el azt újra. 

Busche elder azt mondta, hogy egyszer egyik fia elhatározta, hogy 
megbünteti magát egy rossz tettéért. Az volt a büntetés, hogy nem nézhet 
televíziót egy egész hónapig. Ez nagyon kemény büntetés volt, mivel a fiú 
nagyon szeretett televíziót nézni. Egyszer elment meglátogatni a 
nagymamáját, aki felajánlotta, hogy nézzen televíziót. A fiú nemet mondott, 
annak ellenére, hogy a szülei nem tudták volna meg. Tudta, hogy helytelen 
lett volna, és ezért nem nézett televíziót. Busche elder azt mondta, hogy 
nagyon örült, hogy a fia nem félelemből döntött helyesen, hanem mert tudta 
hogy mi volt a helyes. 
Hogyan tanította Busche elder önuralomra gyermekeit? (Helyes cselekedetekre tanítja őket. 
Azután lehetőségeket ad nekik, hogy gyakorolják önuralmukat. Szeretettel kijavítja őket, mikor 
hibákat követnek el. Megengedi, hogy maguk írják elő a büntetésüket, ha valami rosszat tesznek. 
Megdicséri őket, ha jól cselekszenek.) 

Joseph Smith próféta azt mondta, hogy tanítsuk a helyes elveket az 
embereknek, utána pedig hagyjuk, hogy saját magukat irányítsák. 
Gyerekeinkkel is így cselekedjünk. Tanítsunk nekik helyes elveket, és utána 
engedjük meg, hogy irányítsák magukat. Busche elder is így tanítja 
gyermekeit önuralomra. Ebből gyermekeink meg fogják tudni, hogy 
megbízunk bennük és hiszünk bennük. 
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Befejezés 
Ha gyermekeink és mi megtanulunk uralkodni magunkon, akkor 
boldogabbak és áldottabbak leszünk. Szeretettel és türelemmel kell 
önuralomra tanítani gyermekeinket. 
Feladat 
Készítsünk egy tervet gyengeségeink legyőzésére még ma. Tanítsuk 
önuralomra gyermekeinket. Kövessük a leckében tanultakat. Olvassuk el újra 
otthon a leckét. 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Tanulmányozzuk Az Evangélium tanításainak 4. fejezetét, „Szabadon választhatunk". 
2. Tanulmányozzuk Az Evangélium tanításainak 35. fejezetét, „Az engedelmesség". 
3. A „Taníts meg járni a fénylő úton" című énekkel kezdjük a gyűlést. 
4. Készítsük el a leckében említett ábrát, vagy szerezzünk be táblát és krétát. 
5. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy mondjanak el történeteket és idézzenek szentírásokat az 

órán. 
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Boldog otthon 
kialakítása 

31. Lecke 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítse a nőtestvéreket abban, hogy egy 
olyan otthont teremtsenek, ahol a család minden tagja boldog. 

Az otthonunk nagy hatással van ránk 
Mutassuk meg a 31-a képet. 

Ha a gyermeket kritizálja a családja, akkor ő is megtanul kritizálni másokat. 
Ha családja gyűlöli, akkor ő is gyűlölni fog másokat. 
Ha családja nem tulajdonít neki fontosságot, akkor visszahúzódó lesz. 
Ha családja megszégyeníti, akkor azt fogja hinni, hogy mindent rosszul 
csinál. 
Ha családja türelmes vele, akkor ő is türelmes lesz másokkal. 
Ha családja bátorítja, akkor magabiztos lesz. 
Ha családja megdicséri, akkor értékelni fogja mások munkáját. 
Ha családja igazságos vele, akkor ő is igazságos lesz másokkal. 
Ha családja nagyra értékeli, akkor szeretni fogja magát. 
Ha családja szereti, akkor ő is szeretni fog másokat. 

Tegyük az otthont egy olyan hellyé, ahol a család minden tagja jól érzi 
magát 
Nekünk, nőknek az a feladatunk, hogy az otthont mindenki számára 
boldoggá tegyük, mivel mi sokkal több időt töltünk otthon, mint a férjünk. 
Mikor az otthon boldog hellyé tételén gondolkozunk, kérdezzük meg 
magunktól: Van gyűlölet otthonunkban? Kritizálunk másokat? Mesélünk-e 
tisztátalan vicceket? Káromkodunk? Ha ezek a dolgok megtalálhatók 
otthonunkban, akkor az a mi hibánk? Ha igen, akkor nem állítunk jó példát 
gyermekeink és a családtagainknak. 

Kérdezzük meg magunktól: Türelmesek vagyunk? Szeretettel javítjuk ki 
gyermekeinket? Tisztelettudóak vagyunk? Van hitünk Jézus Krisztusban? 
Segítjük családtagjainkat? Imádkozunk magunkban és családunkkal? Ha 
ezekre a kérdésekre igennel tudunk válaszolni, akkor otthonunkban boldogok 
családunk tagjai. 

Törekedjünk arra, hogy az otthonunkat olyan boldog hellyé tegyük, ahol a 
családtagok megtanulnak szeretni, békét teremteni és másokat segíteni. 

31-a Egy anya olvas gyermekeinek. 
31 -b Egy anya olvas gyermekeinek. 
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Mindnyájunknak küzdenie kell azért, hogy otthonunkban megtanítsuk 
helyesen cselekedni gyermekeinket, megtanítsuk őket az evangélium 
tanításai szerint élni és a tehetségeiket fejleszteni. Adjunk nekik lehetőséget 
arra, hogy tanuljanak, szórakozzanak és mást is csináljanak, amit szeretnek, 
így nem mennek majd olyan helyekre, ahol rossz hatásoknak lehetnek kitéve. 
Mindig legyen béke és boldogság otthonunkban. 

Nem számít, hogy milyen lakásban lakunk. Csak az a fontos, hogy az otthon 
jó és boldog legyen, ahol mindenki jól érzi magát. 
Mitől lesz az otthon jó és boldog? írjuk fel a nőtestvérek válaszait a táblára, és beszéljük meg 
azokat! A következőket is beszéljük meg: 

A jó és boldog otthon olyan hely, ahol: 

1. a családtagok kedvesek egymáshoz; 
2. érezhető a Szentlélek; 
3. a család minden tagja fontosnak érzi magát; 
4. családtagok egyedül és együtt is imádkoznak; 
5. minden héten tartanak családi estet; 
6. a családtagok tanulmányozzák a szentírásokat. 

Függetlenül attól, hogy gazdagok vagy szegények vagyunk, sok mindent 
tehetünk, hogy boldog otthont teremtsünk. 
Kérjük meg a nőtestvéreket, hogy meséljenek boldog gyermekkori élményeikről. 

A zene az egyik eszköz, mellyel olyan hellyé varázsolhatjuk otthonunkat, ahol 
mindenki szeret lenni. 
írjuk fel a táblára azt, hogy „zene", és mondjuk el a következő történetet. 

„Evés után Fred fiam megkérdezte, hogy átmehet-e Jimmy nevű barátjához. 

így szóltam hozzá, »Tegnap és tegnapelőtt is átmentél. Ma miért nem hívod 
át Jimmy-t?« 
Fred ezt mondta, »Jimmy nem akar átjönnk Utána pedig újra megkérdezte, 
hogy átmehet-e. 
Ekkor megkérdeztem, »Miért szeretsz Jimmy-éknél lenni jobban, mint itthon? 
Összes barátod mindig Jimmy-éknél akar lenni. Miért akartok odamenni?« 

Fred habozott egy pillanatig azután így szólt, »Mert Jimmy-ék háza egy éneklő 
ház.« 
»Egy éneklő ház?« kérdeztem. »Az mit jelent?* 

»Jimmy édesanyja mindig énekel munka közben. A lányuk Annie is énekei, 
és Jimmy édesapja is mindig fütyülve jön haza. Fred ekkor elhallgatott majd 
ezt mondta: »A függönyeik mindig szét vannak húzva, hogy ki lehessen látni, 
és virágok is vannak az ablakban. Minden fiú szeret Jimmy-éknél lenni.« 
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18. Lecke 

»Átmehetsz,« mondtam gyorsan. Egyedül akartam maradni, hogy 
gondolkodhassak. 

Végignéztem a házamon. Mindenki azt mondja, hogy nekünk van a legszebb 
házunk a városban. Drága szőnyegeink és bútoraink vannak, melyek után 
még mindig fizetjük a részleteket. Egy új kocsink is van, amit még mindig nem 
fizettünk ki teljesen. Ezt mondtam magamban, »Lehet, hogy ezért nem fütyül 
a férjem, mikor hazajön a munkából.® 

Elhatároztam, hogy átmegyek Jimmy-ékhez, hogy megtudjam, miért 
szeretnek a gyerekek ott lenni. Mikor megérkeztem, Jimmy anyja engedett 
be. Éppen a haját mosta, és törülköző volt a fején. Meglepődött, mikor 
meglátott. Megkért, hogy várjak, amíg leveszi a törülközőt a fejéről. 

Várakozás közben végignéztem a házon. A szőnyeg nagyon vékony volt, már 
majdnem elszakadt; a függönyök egészen szét voltak húzva; a bútorok 
régiek és karcoltak voltak; az asztalon egy régi terítő volt és néhány könyv. 
Az ablaknál egy madár volt a kalitkában, és énekelt az ablakon beáradó 
napfényben. A konyhaajtó nyitva volt, és láthattam a Jerry nevű kisbabát, aki 
a tiszta földön ülve figyelte Anni nővérét almatortát sütni. Anni énekelt. Jimmy 
édesanyja mindig mosolygott; és mikor visszajött megkérdezte, hogy mit 
akarok. 

»Azért jöttem, hogy megtudjam, milyen az az éneklő ház,« mondtam. 

Nem értette, így megkérdezte, »Hogy érti?« 

»A fiam nagyon szeret ide jönni, mert az önök háza éneklő ház. Most már 
értem, hogy mit jelent.« 

»Köszönöm szépen - mondta Jimmy édesanyja - de az én házam nem olyan 
szép és nagy, mint az önöké. Mindenki tudja, hogy az önöké a legszebb ház 
a városban.« 

»Azonban a miénk nem éneklő ház, mint az önöké - mondtam - Hogyan teszi 
a házat éneklő házzá?« 

Jimmy édesanyja mosolygott, és azt mondta, »Ha igazán meg akarja tudni, 
akkor megmondom.« 

Azt mondtam, hogy szeretném tudni. 

Aférjem nem sokat keres. Nem hiszem, hogy valaha is fog. így, nem vehetünk 
meg sok dolgot, amit szeretnénk. Csak azt vehetjük meg, ami feltétlénül 
szükséges a családunknak, például a könyvek és zeneórák a gyerekeknek. 
Nagyon fontos, hogy a gyerekek egészségesek legyenek, ezért 
egészségesen etetjük őket. Mivel kevés a pénzünk, csak olcsó ruhákat 
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tudunk venni a gyerekeknek, de tisztán és rendesen járatjuk őket. Mivel a 
kevés pénzünket a szükséges dolgokra fordítjuk, nem sok marad arra, hogy 
új szőnyeget vagy bútorokat vegyünk. Megpróbálunk meglévő dolgainkról 
gondoskodni. Nem szeretünk adósok lenni, és nagyon boldogok vagyunk.« 

Ránéztem Jimmyre és Fredre, akik a földön játszottak. Gyufásdobozokból 
vonatot építettek, és búzával töltötték meg. A búzát az egész házban 
szétszórták, de jól érezték magukat, és Jimmy édesanyja nem bánta. 

Mikor hazamentem, a házamban nem találtam meg azt a jó érzést, ami 
Jimmy-éknél volt. Elhúztam a függönyöket, hogy besüssön a nap, és minden 
lehetőt megtettem, hogy az én házam is egy éneklő ház legyen." 
Hogyan tehetjük házunkat éneklő házzá? 

A zene hozzájárulhat ahhoz, hogy az otthununk az egész család számára 
kellemes hellyé váljon. Az Úr azt mondta, hogy nagyon örül a szívünkből 
fakadó daloknak. Az igaz ember éneke imaként hat rá, és arra az imára 
áldással fog válaszolni. 

Azonban nagyon kell vigyáznunk azzal, hogy milyen zenét hallgatunk 
otthonunkban. Bizonyos zene nem jó. Olyan zene legyen otthonunkban, ami 
helyes gondolatokat ébreszt bennünk és segít Mennyei Atyánk 
parancsolatainak a betartásában. Mindnyájan tanuljunk meg egyházi 
énekeket és egyéb jó dalokat, és énekeljük azokat otthonunkban. 
Olvassuk el T&Sz 25,12. 

Ösztönözzük arra gyermekeinket, hogy fejlesszék zenei tehetségüket. 
Margrit Lohner nőtestvér így mesélte el, hogyan bíztatták a szülei zenei 
tehetségének a fejlesztésére: 

„Édesanyámnak gyönyörű hangja volt. Mindig énekelt, és én nagyon 
szerettem hallgatni őt. Egyházi énekeket és sok más gyönyörű dalt is énekelt. 
Már kiskoromban megtanított az egyházi énekekre. 

Szüleim azt akarták, hogy fejlesszem ki a zenei tehetségemet, és tanuljak 
meg zongorázni. Azonban nem volt sok pénzük, és először nem tudtak 
nekem zongorát venni. így egy évig, minden nap a gyülekezetünk különböző 
tagjaihoz jártam gyakorolni. Hamarosan azonban tüdőgyulladást kaptam, és 
nem tudtam eljárni gyakorolni. Szüleim nagyon fontosnak tartották, hogy 
megtanuljak zongorázni, ezért elhatározták, hogy vesznek nekem egy 
zongorát. Sok mindent fel kellett áldozniuk azért, hogy megvehessék a 
zongorát. Édesanyámnak is munkába kellett állni ahhoz, hogy tudjanak fizetni 
a zongoraóráimért. A szüleim áldozata nagyban hozzájárul a boldogsághoz, 
amit ma a zenében találok." 

210 

31 -c Ez az anya már korán egyházi dalokat tanít gyermekeinek. 





írjuk fel a táblára: „képek". 

Egy másik dolog, mellyel otthonunkat kellemesebbé tehetjük az, hogy 
képeket teszünk ki a falra. Családi vagy más fontos dolgokat ábrázoló 
képeket, például képeket a templomokról, prófétánkról, és a Megváltóról. 
Szép természeti képekkel is díszíthetjük az otthonunkat, melyek virágokat, 
folyókat, hegyeket és állatokat ábrázolnak. Megtanulhatunk festeni vagy 
egyéb dekorációkat készíteni. Azokból a képekből is választhatunk, melyeket 
gyermekeink otthon vagy az iskolában rajzoltak. így tudni fogják, hogy 
munkájuk fontosak nekünk. 
írjuk fel a táblára: „virágok". 

A virágok nagyon széppé tehetik otthonunkat. Ültessünk különböző virágokat 
otthonunk körül. Csokorba is köthetjük virágainkat és behozhatjuk házunkba 
azokat. Kagylókkal és más hasonló szép dolgokkal is díszíthetjük 
otthonunkat, és olyan hellyé tehetjük azt, ahol a család minden tagja jól érzi 
magát. 
írjuk fel a táblára: „könyvek". 

Könyvekkel is kellemesebbé tehetjük otthonunkat. Mindnyájunknak legyenek 
meg a szentírások és sok más könyv, melyekből a gyermekeink jó dolgokat 
tanulhatnak. Ezek olyan könyvek legyenek, amik a jóra és a szépség és 
igazság tiszteletére tanítanak minket. 
Olvassuk el T&Sz 88,118; 90,15. 

Milyen könyveket tarthatunk az otthonunkban, melyekből családunk jó dolgokat tanulhat? 

írjuk fel a táblára: „szórakozás". 

Gyermekeink nem szeretnének otthon lenni, ha nem éreznék jól magukat 
otthon. Ne csak játszani és együtt lenni tanuljunk meg a gyermekeinkkel, 
hanem adjunk nekik lehetőséget arra is, hogy magukban jól szórakozzanak, 
hogy ne akarjanak máshova menni, ahol rossz dolgokat tanulhatnak. Adjunk 
nekik játékokat és más dolgokat, melyekkel játszhatnak, és szórakoztathatják 
magukat otthon. Néha szervezzünk családi kirándulásokat, pikniket, nézzünk 
meg egy jó filmet, vagy találjunk ki valami mást, amit szívesen tesznek 
gyermekeink. így szívesen lesznek majd együtt családjukkal. 
Mi mást tehetünk még azért, hogy a gyerekeink szeressenek otthon lenni? 

írjuk fel a táblára: „tisztaság". 

Egy másik módja annak, hogy az otthonunkat széppé és boldoggá tegyük 
az, hogy a házunkat tisztán és rendben tartjuk. Nincs szükségünk drága 
házra és drága berendezésekre ahhoz, hogy otthonunk tiszta és rendes 
legyen. Bármilyen lakásunk van, tisztán és rendben tarthatjuk. Néha takarítás 

31-d A feltámadt Krisztus képe emelkedettebbé teszi az otthon végkörét. 

212 





közben ki akarjuk dobni a gyermekeink játékait, mivel úgy érezzük, azok hogy 
rendetlenné teszik a házat. Ne felejtsük el, hogy ezek a dolgok fontosak a 
gyerekeinknek és boldoggá teszik őket! Csak arra kell megtanítanunk őket, 
hogy mindent tegyenek vissza a helyére, ha már nem játszanak vele. 

Befejezés 
Olyan boldog hellyé kell tennünk otthonunkat, ahol szívesen vannak 
gyermekeink. David 0 . McKay, az Egyház egyik korábbi elnöke, azt mondta, 
hogy az otthon az egyetlen olyan hely a földön, ahol igaz boldogságot lehet 
találni. Mennyországhoz kell az otthonunknak hasonlítani, mert a 
mennyország az egyetlen ideális otthon. Mindnyájunknak az a feladata, hogy 
a földi otthonunk ahhoz hasonlítson. 
Énekeljük el a „Ha szeretet van otthon" című éneket. 

Feladat 
Tegyünk valamit ezen a héten, azért hogy az otthonunk a család minden tagja 
számára boldog hely legyen, Például, próbáljunk többet mosolyogni. 
Figyeljük meg, hogy milyen hatást váltunk ki a családunk tagjaiból, ha így 
teszünk. Csináljunk valami különleges dolgot a gyermekeinkkel. 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Olvassuk el Az Evangélium tanításainak 36. fejezetét. „A család örrökkévalósága." 
2. Szerezzünk be táblát és krétát. 
3. Bízzuk meg a csoporttagokat, hogy mondjanak el történeteteket, és idézzenek szentírásokat 

az órán. 
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Az evangélium 
tanítása 
otthonunkban 
Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen gyermekeinknek tanítani az 
evangéliumot otthonunkban. 

Meg kell tanítanunk gyermekeinknek az evangéliumot 
Mennyei Atyánk megparancsolta, hogy tanítsuk meg gyermekeinknek az 
evangéliumot. így kell cselekednünk, ha örömöt akarunk szerezni neki. 

A Mormon Könyvében van egy történet Énoszról, kinek apja tanította az 
evangélimot (Énosz 3-4). Énosz azt mondta, hogy gyakran hallotta az apját 
az örök életről beszélni. Egy nap Énosz kiment az erdőbe vadászni. Vadászat 
közben erős vágyat érzett, hogy megértse azt, amit apja az örök életről 
tanított. így imádkozott az Úrhoz, hogy segítsen neki megérteni apja 
tanításait. 

Énosz egész nap és egész éjjel imádkozott. Végül is az Úr beszélt hozzá, és 
azt mondta, hogy bűnei meg vannak bocsátva. Sok más dolgot is mondott, 
ami segített Énosznak megérteni apja tanításait. Énosz olyan boldog lett, 
hogy egész életében tanította másoknak az evangéliumot. Ennek a 
történetnek az a tanúlsága, hogy Énosz otthonában tanulta meg az 
evangéliumot. Annak ellenére, hogy nem értett meg mindent, mégis az apja 
tanította meg neki az evangéliumot. 

A Bibliában ez áll: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha 
megöregszik, akkor sem tér el attól" (Példabeszédek 22,6). Az Úr a szülőkre 
ruházta azt a felelősséget, hogy gyermekeiknek megtanítsák az 
evangéliumot, és hogy megtanítsák nekik betartani a parancsolatokat. Az Úr 
azt akarja, hogy otthonunkban tanítsuk az evangéliumot gyermekeinknek. Azt 
mondta, hogy ha nem tanítjuk meg nekik az evangéliumot, akkor minket fog 
hibáztatni és megbüntetni gyermekeink bűneiért. 
Olvassuk el T&Sz 68,25-28. 

Hol tanulnak a gyerekek először erről a világról? Hogyan tanulhatnak az örök életről? 

A gyerekek az élet dolgairól általában otthon, az iskolában és a barátaiktól 
tanulnak. Azonban az evangélium tantételeit, rendszerint, nem az iskolában 
vagy a barátaiktól tanulják meg. A szülők feladata, hogy azokat megtanítsák. 
Ez az Úr parancsolata. Ha nem tanítjuk meg gyermekeinknek az 
evangéliumot, akkor nem élhetünk velük a következő életben. Ezért fontos, 
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hogy jól tanítsuk őket. Az otthon a legjobb hely, ahol az evangéliumot 
megtanulhatják. A Mormon Könyvében olvashatunk Benjámin királyról, aki 
arra tanította a népét, hogy tanítsák meg gyerekeiket Isten törvényeinek 
tiszteletére, és arra hogy ne veszekedjenek egymással, hanem az igazság 
ösvényén járjanak, és szeressék és tiszteljék egymást (lásd Móziás 4,14-15). 

Tegyük olyan hellyé otthonunkat, ahol meg lehet tanulni az 
evangéliumot 
Ahhoz, hogy otthonunkat az evangélium tanulására alkalmas hellyé tegyük, 
a következőket kell tennünk. 
(Mutassuk meg az ábrát, vagy írjuk fel a táblára a következőket.) 

1. Ösztönözzük gyermekeinket arra, hogy tegyenek fel kérdéseket az 
evangéliumról; 

2. Imádkozzunk családunkkal; 
3. Minden alkalmat ragadjunk meg arra, hogy megtanítsuk gyermekeinknek 

az evangéliumot; 
4. Tanulmányozzuk a szentírásokat egyedül, és családunkkal együtt; 
5. Minden héten tartsunk családi estet; és 
6. Tegyünk bizonyságot gyermekeinknek. 
BIZTASSUK ARRA GYERMEKEINKET, HOGY TEGYENEK FEL 
KÉRDÉSEKET AZ EVANGÉLIUMMAL KAPCSOLATBAN 
Segítsük a gyerekeinket, hogy akarjanak feltenni kérdéseket az 
evangéliumról. Néhány gyerek nem tesz fel kérdéseket, mert azt hiszi, hogy 
a szülei nem akarják hallani kérdéseit. Akadályozzuk meg, hogy gyerekeink 
bármikor is így érezzenek. Azt kell hogy érezzék, hogy örülünk kérdéseiknek 
és boldogan válaszolunk azokra. David O. McKay elnök azt mondta, hogy ki 
kell mutatnunk a gyermekeinknek, hogy akarunk válaszolni a kérdéseikre. Az 
a gyermek, aki kérdéseket tesz fel, boldogságot szerez nekünk. Bátorítanunk 
kell gyerekeinket, hogy tegyenek fel kérdéseket, különösen az evangéliumról. 
Lehet, hogy nem mindig tudunk majd válaszolni, de ha válaszokat keresünk, 
mi is tanulunk. 

Hogyan ösztönözhetjük gyermekeinket arra, hogy beszéljenek otthon az evangéliumról? 

IMÁDKOZZUNK CSALÁDUNKKAL 
Minden reggel, este és mikor segítségre van szükségünk, imádkozzunk 
együtt a családunkkal. A közös ima az evangéliumról tanítja gyermekeinket. 
Szeretetre és mások iránti gondoskodásra tanítja őket és arra, hogy legyenek 
hálásak Mennyei Atyánk minden áldásáért. Megtanulják, hogy Mennyei 
Atyánk gyermekei. Tiszteletet tanulnak Mennyei Atyánk iránt. Hinni fognak 
Mennyei Atyánkban és a Megváltóban, Jézus Krisztusban. Megtanulják, 
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18. Lecke 

hogyan beszéljenek Mennyei Atyánkhoz. Megértik, hogy teljesen rá vannak 
utalva, és megszeretik őt. 

A GYERMEKEINKKEL EGYÜTT TÖLTÖTT IDŐT, ÉS BÁRMILYEN 
RENDKÍVÜLI ESEMÉNYT ARRA KELL HASZNÁLNUNK, HOGY AZ 
EVANGÉLIUMRÓL TANÍTSUK GYERMEKEINKET 
Az evangélium tanítására kell használnunk azt az időt, melyet gyerekeinkkel 
töltünk. Étkezések közben is beszélhetünk velük az evangélium tantételeiről. 
A kicsiknek a szentírásokból olvashatunk történeteket lefekvés előtt, vagy 
elmondhatjuk nekik, hogy milyen rendkívüli lelki esemény történt velünk. 
Akkor is taníthatjuk őket az evangélium tantételeiről, mikor valalmi rendkívüli 
dolog történik velük. 

Ezek általában a legjobb alkalmak, mert ilyenkor nagyon figyelnek. Ha jól 
tanítjuk őket, akkor emlékezni fognak a tantételekre. 
Milyen más alkalmakkor taníthatjuk a gyermekeinknek az evangélium tantételeit? 

Mutassuk meg a 32-a képet. 

TANULMÁNYOZNUNK KELL A SZENTÍRÁSOKAT OTTHONUNKBAN 
Egyházi vezetőink arra tanítottak minket, hogy minden nap olvassuk a 
szentírásokat. Bruce R. McConkie, aki 1972-től 1985-ig volt apostol, ezt 
mondta: „Azt szeretnénk, ha az Egyház minden nőtagja elolvasná az összes 
szentírásokat, és elgondolkozna az azokban található örök igazságokon." Ha 
mi magunk tanulmányozzuk az evangéliumot, akkor sokkal könnyebb lesz 
ugyanezt gyermekeinknek is megtanítani. 

Ha lehetséges, legyen meg otthonunkban a Mormon Könyve, a Biblia, a 
Tanok és Szövetségek és az Igazgyöngy, hogy a családunk megtanulhassa 
azokból az evangélium tanításait. Szerezzünk be a szentírások alapján festett 
képeket és készített hangfelvételeket családunknak. „Az evangélium 
tanításai" című kézikönyv is legyen meg otthonunkban. Ez a könyv azzal a 
céllal készült, hogy segítsen megtanulnunk az evangélium tantételeit, és 
azokat megtanítani gyermekeinknek. Minden nap tűzzünk ki egy időpontot, 
mikor a gyermekeinkkel együtt tanuljuk az evangéliumot, mert maguktól nem 
fogják tanulni azt, különösen akkor ha mi magunk sem tanuljuk azt. 

Sokféleképpen lehet tanulmányozni a szentírásokat. Önállóan vagy 
családunkkal együtt is tanulhatunk. A következőkben néhány javaslatot 
adunk az önálló tanuláshoz. 
(Mutassuk meg az ábrát, vagy írjuk fel a táblára a következő módokat az evangélium önálló 
tanulmányozására.) 
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29. Lecke 

1. Olvassuk el a szentírásokat az elejétől a végéig. Próbáljunk meg naponta 
elolvasni egy vagy több fejezetet, vagy határozzuk el, hogy minden nap 
vagy tizenöt percet fordítunk a szentírásokra. 

2. Témák szerint tanulmányozzuk a szentírásokat, mint például, ima vagy 
engedelmesség. Keressünk ki minden a témához tartozó szentírást, és 
jelöljük meg azokat. 

3. A szentírásokat használjuk arra, hogy a problémáinkra megoldást 
találjunk. 

4. Állítsunk össze egy listát a kedvenc szentírásainkból. 
5. Jelöljük meg a szentírásokat, amelyek ugyanazt a tantételt tanítják. 
Kérdezzük meg a csoporttól, hogy milyen más módon tanulmányozhatjuk önállóan a 
szentírásokat. 

A családunkkal együtt is tanulmányozhatjuk a szentírásokat. Ezt a 
következőképpen tehetjük: 
(Mutassuk meg az ábrát, vagy írjuk fel a táblára a következő módjait annak, ahogy családunkkal 
együtt az evangéliumot tanulhatjuk.) 

1. Tanuljuk együtt az evangéliumot minden reggel tizenöt percig, mielőtt az 
apa elmegy munkába és a gyermekek iskolába indulnak. 

2. Tanuljunk meg egy rövid leckét az evangélium egyik tanításáról, mielőtt a 
gyermekek este lefekszenek. 

3. Meséljünk történeteket a szentírásokból a kisebbeknek. 
4. Válasszunk ki kedvenc verseket a szentírásokból, amiket az egész család 

memorizálni fog. 
5. Olvassunk el egy szentírást és kövessük azt, amit tanít. Például: Olvassuk 

el Máté 25,31-40 és segítsünk egy rászoruló családot. Olvassuk el Jakab 
1,27 vagy Galátaiak 6,2 és segítsünk egy idős embert. 

6. Olvassunk el beszédeket, melyek az Általános Konferenciákon hangzottak 
el, ha a beszédek elérhetők a saját nyelvünkön. Kövessük a beszédek 
tanításait. 

7. Hallgassuk kazettán a szentírásokat, ha rendelkezésünkre állnak. 

Bármilyen módon is tanulunk, mindig imával kezdjük a foglalkozást. Kérjük 
Mennyei Atyánkat, hogy segítsen megérteni a tantételeket. Ha megértjük 
azokat, akkor kövessük is a szentírások tanításait. H. Burke Peterson, mikor 
az Elnöklő Püspökségben volt, azt mondta, hogy minden családnak olvasni 
kell a szentírásokat minden nap. 
Miért fontos, hogy a családunkkal együtt tanulmányozzuk a szentírásokat? Válasszunk ki egy 
csoporttagot, aki a családjával együtt tanulmányozza a szentírásokat, és kérjük meg hogy mondja 
el, milyen módszert használnak. Azt is mondja el, mit érez, mikor a családjával együtt tanulja a 
szentírásokat. 
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MINDEN HÉTEN KELL CSALÁDI ESTET TARTANUNK 
A családi est az egyik legjobb alkalom arra, hogy az evangéliumot tanítsuk 
a gyermekeinknek. Használjuk a kézikönyvet, ha megvan. Ha nincs, akkor 
használhatjuk a szentírásokat. Ha a szentírások még nem elérhetők a 
nyelvünkön, akkor használjuk az „Az evangélium tanításai" című kézikönyvet. 
Ez a könyv azzal a céllal készült, hogy segítsen megtanulnunk az evangélium 
tantételeit. Az egyház a hétfő estét nyilvánította családi estnek. Ezeknek 
boldog időknek kell lenniük. Gyerekeinknek örülniük kell a családi esteknek, 
és részt kell venniük azokon. Úgy kell nekik tanítanunk az evangélium 
tantételeit, hogy megérthessék azt. 

BIZONYSÁGOT KELL TENNÜNK A GYERMEKEINKNEK 
Mivel a gyermekeinknek tudniuk kell, hogy mit érzünk az evangéliummal 
kapcsolatban ezért fontos, hogy hallják a bizonyságunkat. így, tudni fogják, 
hogy hiszünk a tantételekben, amiket tanítunk nekik. Tegyünk tanúságot a 
gyermekeinknek minden alkalommal, mikor az evangélium tantételeiről 
beszélünk. Ha megtudják, hogy mit érzünk az evangéliummal kapcsolatban, 
és látják, hogy tanításai szerint élünk, akkor ők is úgy akarnak majd élni, és 
többet akarnak tudni a tanításokról, úgy ahogy Énosz. Hitük és a tanúságuk 
meg fog erősödni. 
Olvassuk el 5 Mózes 11,19. 

Kérjük meg a csoport tagjait, hogy beszéljenek azokról a tapasztalataikról, melyeket gyermekeik 
evangéliumra való tanítása közben szereztek. 

Az evangélium tanulmányozása áldásokat fog hozni 
Sok áldásban részesülhetünk, ha tanulmányozzuk az evangéliumot. Jobban 
meg fogjuk érteni a tantételeket, a tanúbizonyságunk is meg fog erősödni, 
az Úrba vetett hitünk is növekedni fog, a családunk erősebb lesz, 
boldogabbak és nyugodtabbak leszünk, nagyobb egység és szeretet lesz 
otthonunkban, és közelebb kerülünk a Megváltóhoz, Jézus Krisztushoz és 
Mennyei Atyánkhoz. 

Egy anya, aki minden nap tanulmányozza a szentírásokat családjával, ezt 
mondta: „Sok előnye van annak, hogy minden nap tanulmányozzuk a 
szentírásokat. Jobban megértjük a jelentésüket, szervezettebben kezdjük a 
napot, és együtt reggelizünk. A gyerekek úgy mennek iskolába, hogy 
boldogabbak a saját, családi, iskolai és más dolgaik miatt." 

Bruce R.. McConkie elder azt mondta, hogy a két legnagyobb áldás, amit 
kaphatunk, a béke és a boldogság a földi életben. Ezeket az áldásokat akkor 
kaphatjuk meg, ha olvassuk, és tanuljuk a szentírások szavait, azok szerint 
élünk, és betartjuk Mennyei Atyánk parancsolatait. 
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Feladat 
Tanulmányozzuk otthon az evangéliumot önállóan és családunkkal! Minden 
nap keressünk lehetőséget arra, hogy az evangélium tanításairól 
beszélhessünk a gyermekeinkkel. 

További Szentírások 
Rómaiak 15,4 (A szentírások reményt adnak.) 
2 Timóteus 3,14-17 (A szentírások a tökéletességhez vezetnek.) 
2 Nefi 4,15 {A szentírásokból tanulhatunk, és sokat nyerhetünk.) 
T&Sz 1,37 (A szentírások igazak és hűek.) 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Olvassuk el a további szentírásokat a lecke végén. 
2. Készítsünk egy ábrát, vagy írjuk fel a táblára az evangélium tanulásának módjait. 
3. Készítsünk egy ábrát, vagy írjuk fel a táblára, hogyan tanulhatjuk az evangéliumot a 

családunkkal. 
4. Bízzuk meg a csoporttagokat, hogy mondjanak el történeteket és idézzenek szentírásokat az 

órán. 
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Felkészülés 
a tanításra 

33. Lecke 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen felkészülnünk az evangélium 
eredményes tanítására. 

Tanítanunk kell egymást 
Az Úr megparancsolta Egyháza tagjainak, hogy tanítsák egymást. 
Olvassuk el T&Sz 88,77-78. Kit kell tanítanunk? 

Meg kell tanítanunk az evangéliumot családunknak, barátainknak, 
szomszédainknak, munkatársainknak és osztálytársainknak. Mindenkinek 
tanítanunk kell az evangéliumot függetlenül attól, hogy az Egyház tagjai-e az 
illető vagy sem. 

Az Úr a világ teremtése óta azt mondja nekünk, hogy tanítsuk 
gyermekeinknek az evangéliumot. Ezt a családi esteken tehetjük meg, és sok 
más alkalommal mikor együtt vagyunk velük. Mivel az anya több időt tölt a 
gyerekekkel, mint az apa, több lehetősége van, hogy az evangéliumot 
megtanítsa nekik. 
Kérjünk meg csoporttagokat, hogy számoljanak be azokról a tapasztalataikról, melyeket akkor 
szereztek, mikor gyermekeiknek tanították az evangéliumot. 

Boyd K. Packer, aki egyike a tízenkét apostolnak, mondta hogy nagyon sok 
alkalmunk van a tanításra. Tanítunk, mikor segítünk a gyerekeknek felöltözni. 
Tanítunk, mikor segítünk a lányunknak főzni tanulni. Tanítunk, mikor segítünk 
valakinek megírni egy beszédet. Tanítunk, mikor tanúságot teszünk, gyűlést 
vezetünk, vagy egy osztályt tanítunk. Tanítunk, mikor prédikálunk vagy 
beszélünk a gyűléseken. Tanítunk, mikor mindezeket csináljuk. Állandóan 
tanítunk. 

Sok lehetőségünk van arra, hogy tanítsunk az Egyházban. Packer elder azt 
mondta, hogy az Egyház minden tagja egész életében tanít, és az egyház 
a tagok tanítása szerint fejlődik. Eszerint az Úr munkája sem fog jól haladni, 
ha nem tanítunk jól. 

Néha még egy beszélgetéssel is tanítjuk egymást. A következő történet erre 
példa. Egy fiatalember ezt mondta el: 

„Sohasem fogom elfelejteni azt a hatást, amit a püspök szavai tettek rám 
mikor diakónus voltam. Biztos vagyok abban, hogy a püspök nem tudja, hogy 
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szavai milyen nagy hatással voltak rám. Ezt mondta nekem: »Észrevettem, 
hogy milyen tisztelettudóan viselkedsz az összejövetelek alatt. Nagyon jó 
példát állítasz a többi fiúnak!« 

„Csak néhány szó volt, de nagyon hatásos. Addig a napig sohasem 
gondoltam, hogy különösebben tisztelettudó lennék. Nagyon félénk voltam, 
és biztos vagyok benne, hogy a püspök ezért gondolta, hogy tisztelettudó 
vagyok. Mások előtt soha meg se szólaltam. Azonban ettől kezdve elkezdtem 
gondolkozni a tiszteletadás fontosságán és jelentőségén, és hamarosan 
elkezdtem tisztelettudóan viselkedni. A püspök szavai nagy hatással voltak 
rám, és soha nem fogom elfelejteni azokat." 

A tanároknak sok alkalmuk van arra, hogy befolyásolják osztályuk tagjait. 
Thomas S. Monson elnök, aki Ezra Taft Benson egyik tanácsosa, mondott el 
egy történetet arról, hogy milyen nagy mértékben befolyásolta a vasárnapi 
iskola tanára. Ezt mondta: 

„A vasárnapi iskola egyik tanára mély benyomást tett rám. Nagyon jó tanár 
volt. A világ teremtéséről, Ádám bukásáról, és Jézus Krisztus engesztelő 
áldozatáról tanított minket. Mózesról, Józsuéről, Péterről, Tamásról, Pálról és 
Jézusról úgy tanított minket, hogy megszerettük, tiszteltük és követni akartuk 
őket annak ellenére, hogy még soha nem láttuk őket. 

Sohasem fogom elfelejteni azt a leckét, amit egyik vasárnap tanított. Aznap 
reggel szomorúan közölte velünk, hogy egyik osztálytársunk, Billy, édesanyja 
meghalt. Észrevettük, hogy Billy aznap nem jött órára, de nem tudtuk, hogy 
miért amíg a tanárunk meg nem mondta. Azon a reggelen a lecke címe, 
»Áldottabb adni, mint kapni« volt. 

Az óra közepén tanárunk becsukta a könyvet, és megkérdezte, »Mennyi pénz 
van osztályunk pénztárában?" 

»Négy dollár és hetvenöt cent,« mondta valaki. 

A tanár ekkor így szólt: »Billy családja nagyon szomorú ma reggel. Mi lenne, 
ha elmennék hozzájuk, és odaadnánk a pénzt az osztálypénztárból?« 
Mindenki egyetértett, így elmentünk Billyékhez. 

Sohasem fogom elfelejteni a könnyeket Billy apja szemében, mikor 
megérkeztünk, és a tanárunk odaadta a pénzt. Sohasem fogom elfelejteni a 
boldogságot, ami mindnyájunkat eltöltött. Azt se fogom elfelejteni, ahogy 
tökéletesen megértettem, azon a reggelen, az "áldottabb adni, mint kapni« 
kifejezés jelentőségét. Mindig hálás leszek a tanárnak, aki megtanította 
ennek az örök igazságnak a jelentését." 

Az Egyház minden tagja tanár. Mindnyájan tanítjuk egymásnak az 
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evangéliumot szavainkkal és cselekedeteinkkel. Mikor megkeresztelkedtünk, 
megígértük Mennyei Atyánknak, hogy mindig mindenben tanúságot teszünk 
róla, még akkor is, ha ezért életünket is elveszthetjük. (Lásd Móziás 18,9) 
Miután megkeresztelkedünk az a kötelességünk, hogy megtanítsuk az 
evangéliumot szomszédainknak és a világ minden népének. 
Gyermekeinknek és a családtagjainknak is meg kell tanítanunk az 
evangéliumot. 

Tanulnunk kell és fel kell készülnünk a tanításra 
Ahhoz, hogy jó tanárok lehessünk, jól fel kell készülnünk. Mindnyájan képesek 
vagyunk tanítani, de mindenkinek van javítanivalója. David 0 . McKay, aki 
1951 -tői 1970-ig volt a prófétánk mondta, hogy egyetlen tanár sem taníthatja 
jól azt, amit nem tud. 
Kérjük meg a csoporttagokat, hogy figyeljék meg a leckekészítési ötleteket a következő 
bekezdésben ahogy felolvassuk a bekezdést! 

Tűzzünk ki egy határozott időpontot és helyet a tanulásra és a leckénk 
megtervezésére. Tartsuk kéznél a szentírásokat, tankönyveket, papírokat, 
ceruzákat és egyéb könyveket, amik szükségesek. 

A tervezésünket imával kezdjük. Ez az Úr evangéliuma, amit tanítani fogunk. 
Ő hívott el minket gyermekei tanítására, tehát meg kell tudnunk hogyan 
akarja, hogy tanítsuk a leckét. Szükség esetén böjtölnünk is kell, hogy a 
Szentlélek ereje velünk legyen. 
írjuk fel a táblára a lecke elkészítéséhez szükséges dolgokat. Hogyan készüljünk fel? 

A lecke tanítására való felkészülés közben jó lenne, ha betartanánk a 
következő lépéseket: 
1. írjuk le a lecke célját. A legtöbb egyházi tankönyvben a lecke célját a lecke 

elején találjuk meg. A cél az a fő gondolat, amit szeretnénk ha az osztály 
megtanulna, megjegyezne, vagy megcsinálna. írjuk le a lecke célját, és 
gondolkozzunk rajta a lecke elkészítése közben. 

2. Olvassuk el a leckét, hogy jól megértsük. Jóval előre kezdjük el a leckét 
tanulmányozni, hogy megértsük a legfontosabb dolgokat, amiket meg kell 
tanítanunk, és azt hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre a 
tanításhoz. 

3. Gyűjtsünk össze képeket, táblázatokat, és egyéb dolgokat, amik 
segítségünkre lehetnek a tanításban. A képek, táblázatok és hasonló 
dolgok felkeltik az emberek érdeklődését a lecke iránt. 

4. Állítsuk használati sorrendbe eszközeinket. Ezzel elkerülhetjük a zűrzavart 
a tanítás közben. 
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Szeretnünk kell azokat, akiket tanítunk 
Boyd K. Packer elder azt mondta, hogy a kiváló tanár nemcsak megtanulja 
a leckét, hanem szereti is tanítványait. Azok a tanítványok, akik tudják, hogy 
a tanáruk szereti őket, magabiztosabbak lesznek, fejleszteni akarják majd 
magukat, és másokat is szeretni fognak. Még a gyengén tanító tanár is nagy 
hatással lehet a diákjaira, ha szereti, tiszteli őket, és kimutatja, hogy fontosak 
számára. 

Egy fiatalember így beszélt egy tanárról, aki szerinte nem jól tanított. Ez a 
fiatalember azt mondta, hogy egy nap ez a tanár adott neki egy könyvet, hogy 
olvassa el. A fiatalembernek nem tetszett a könyv, de azon a napon 
megtanulta értékelni a tanárát, aki olyan figyelmes volt hozzá, hogy egy 
könyvet adott neki. Attól a naptól kezdve sokkal jobban figyelt arra, amit ez 
a tanár tanított. 
Hogyan mutathatjuk ki szeretetünket a tanítványaink iránt? 

Ahhoz, hogy jól tanítsunk szükségünk van a Szentlélek segítségére 
Brigham Young elnök, aki Joseph Smith után volt próféta mondta, hogy 
miután minden tőlünk telhetőt megtettünk a felkészülés érdekében, akkor 
imádkoznunk kell Mennyei Atyánkhoz, hogy küldje a Szentlelket 
segítségünkre a tanításban. A Szentírásokban azt olvashatjuk, hogyha nincs 
velünk a Szentlélek, akkor ne tanítsunk. A Szentlélek úgy segít a tanításban, 
hogy segíti a diákokat a tantételek megértésében. Nefi próféta azt mondta, 
hogy mikor valaki a Szentlélek ereje által beszél, akkor a hallgatók szívébe 
viszi az üzenetét a Szentlélek (lásd 2 Nefi 33,1). 

Imádkoznunk kell Mennyei Atyánkhoz, hogy küldje segítségünkre a 
Szentlelket. A Szentlélek segíteni fog a lecke elkészítésében, a diákok 
megértésében, és segíteni fogja a diákokat leckénk megértésében. Ha 
kérjük Mennyei Atyánkat, akkor segíteni fog. 

Befejezés 
Az a kötelességünk, hogy tanítsuk az evangéliumot gyermekeinknek, 
családtagjainknak és azoknak, akik nem tagjai az Egyháznak. 

David O. McKay elnök mondta, hogy nincs nagyobb felelősség a világon, 
mint a mások tanítása. Minden egyháztag egyik legnagyobb feladata az, 
hogy tanítsa az evangéliumot. 

Az Úr azt akarja, hogy jól tanítsuk az evangéliumot. Ezért akarja, hogy jól 
felkészüljünk a tanulás és az ima által, hogy a Szentlélek erejével 
taníthassunk. 
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Feladat 
Válasszunk ki egy evangéliumi tantételt, amit ezen a héten fogunk tanítani. 
Készüljünk fel, imádkozzunk, és nap mint nap keressünk alkalmat a tanításra. 
A hét végén értékeljük ki az erőfeszítéseinket. 

További Szentírások 
5 Mózes 6,5-7 (Mindig tanítsunk) 
Móziás 4,14-15 (Szeretettel tanítsuk a gyerekeket) 
T&Sz 42,14 (Csak a Lélek ereje által tanítsunk) 
T&Sz 68,25-28 (Parancsolat a gyerekek tanítására) 
Mózes 6,57 (Parancsolat, hogy tanítsunk bűnbánatot a gyerekeknek) 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Emlékeztessük a csoporttagokat arra, hogy hozzák magukkal szentírásaikat. 
2. Bízzunk meg néhány csoporttagot, hogy beszéljenek arról, hogy milyen élmenyeik voltak, 

mikor gyerekeiket tanították. 
3. Bízzunk meg a csoporttagokat, hogy mondjanak el történeteket, és idézzenek szentírásokat 

az órán. 

33-c A tanár útmutatásért imádkozik, ahogy a szentírásokat tanulmányozza 
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Tanítás a 
szentírásokból 

34. Lecke 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen felkészülnünk a szentírásokból 
való tanításra. 

Bevezetés 
Mutassuk meg a 34-a képet. 

J. Reuben Clark, McKay elnök egy korábbi tanácsosa ezt mondta egy 
tanárcsoportnak: „Az a kötelességük, hogy Jézus Krisztus evangéliumát 
tanítsák az Egyház szentírásaival, és az Isten által elhívott vezetők szavaival." 
A szentírások adják a legnagyobb segítséget az evangélium tanításához. 

Az Úr azt akarja, hogy ismerjük meg a szentírásokat, és tanítsunk azokból. 
Már sok idővel ezelőtt megparancsolta az amerikai kontinensen élő 
embereknek, hogy kutassák a szentírásokat (lásd 3 Nefi 23,1) és tanítsák 
másoknak az evangéliumot. Nekünk is megparancsolta ma, hogy 
tanulmányozzuk a szentírásokat, mert azok róla tanítanak és tanúskodnak. 
Azt is megparancsolta, hogy mindenkinek tanítsuk az evangéliumot. A 
szentírásokban mindent megtalálunk, ami ahhoz szükséges, hogy 
visszatérjünk Mennyei Atyánkhoz és hozzá hasonlókká váljunk (T&Sz 1,37). 

A szentírások a Bibliát, a Mormon Könyvét, a Tanok és Szövetségeket és az 
Igazgyöngyöt foglalják magukban. Az Úr mai prófétáinak szavai is 
szentírások. Azokat is tanulmányoznunk és tanítanunk kell (T&Sz 68,1-4). 
Hol találhatjuk meg az Úr mai prófétáinak szavait? 

Fel kell használnunk életünkben a szentírások tanításait 
Fel kell használnunk a szentírások tanításait életünkben. A Mormon 
Könyvében, Nefi próféta így cselekedett. Nemcsak ő élt a szentírások 
tanításai szerint, hanem másokat is megtanított ugyanerre. Úgy tanította a 
szentírásokat az embereknek, hogy megértsék azokat (lásd 1 Nefi 19,23). 

A szentírások az Úr dolgairól tanítanak minket. Annak ellenére, hogy a 
szentírásokat hosszú idővel ezelőtt írták, mai életünkben is fontosak (1 Nefi 
19,22). Joseph Smith próféta több mint száz évvel ezelőtt azt mondta, hogy 
olvassuk a szentírásokat, és tanuljunk a prófétákról. 
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18. Lecke 

A jó tanárok segítenek, hogy megértsük a szentírásokat, és alkalmazzuk 
azokat életünkben. 
Kérjünk meg valakit, hogy olvassa fel 1 Nefi 16,9-12.15-30. 

Kimball elnök, aki 1985-ben halt meg, így vonatkoztatott egy történetet a 
Mormon Könyvéből mai életünkre: 

„Emlékeznek arra, amit az iránytűről, vagyis a Liahonáról olvastak, amit az Úr 
azért adott Léhinek és a családjának, hogy vezesse őket az utazásaik során. 
A Liahona gömbölyű volt, mint egy labda, rézből készült, és senki sem látott 
még hozzá hasonlót (1 Nefi 16,10). 

A Liahona megmutatta Léhinek és a családjának, hogy milyen irányba 
menjenek, mikor hitük volt, szorgalmasak voltak, és engedelmeskedtek az Úr 
parancsolatainak. Mikor így cselekedtek, akkor írások jelentek meg a 
Liahonán, amelyekből megtudhatták a helyes irányt (1 Nefi 16,28). Azonban 
mikor nem engedelmeskedtek az Úr parancsolatainak, akkor semmilyen írás 
sem jelent meg a Liahonán, és nem tudták, hogy merre menjenek (1 Nefi 
16,29). 

Nem lenne jó, ha nekünk is lenne egy ilyen iránytűnk, amely mindig 
megmondaná, hogy mit tegyünk, mikor nem tudjuk? 

Nekünk is van Liahonánk. Úgy hívják, hogy »lelkiismeret«. Az Úr 
mindnyájunknak adott lelkiismeretet, ami megmondja, hogy mi a helyes. 
Lelkiismeretünk mindig meg fogja mondani, hogy mi a helyes, ha figyelünk 
rá. Azonban, nem muszáj követnünk a lelkiismeretünket. Ha sokáig nem 
engedelmeskedünk neki, akkor többet nem fogjuk hallani, és nehézzé válik 
a számunkra, hogy megtudjuk, mi a helyes. 

Lelkiismeretünk olyan, mint a Liahona, vagy egy iránytű. Mindannyiunknak 
van egy. Figyelnünk kell rá, és követnünk kell az irányítását, mert másképp 
nem fog segíteni." 
Kimball elnök hogyan alkalmazta a szentírást napjainkban? Vannak olyan részei a történetnek, 
amelyek nem hasznosak a számunkra? 

A szentírásban tanított tantételeket alkalmazhatjuk az életünkben. A 
következő példa azt mutatja, hogy egy anya miként használta a szentírásokat 
gyermekei tanítására. 

Egy este a 4 éves Anne azt mondta az anyjának, hogy nem akar imádkozni. 
Az anyja próbálta rábeszélni, de Anne csak nem akart imádkozni. Ekkor az 
anya elmesélte Dániel történetét a Bibliából. 
Kérjük meg a megbízott nőtestvért, hogy olvassa fel vagy mondja el Dániel 6,1-23 tartalmát. 
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Miután az anya elmesélte Dániel történetét Anne-nek, még azt is hozzátette, 
hogy az ima nagyon fontos volt Dánielnek. Annyira fontos volt, hogy még 
akkor is imádkozott, mikor tudta, hogy megölhetik érte. Az anya ezután 
megkérdezte Anne-től: „Most már, hogy tudod, milyen fontos az ima, fogsz 
imádkozni?" 

Egy másik alkalommal, Anne és a testvére Jennifer veszekedtek, mivel 
mindketten ugyanazt a játékot akarták. Anyjuk odament hozzájuk és 
megkérdezte: „Miért nem vágjuk ketté a játékot, hogy mindenkinek jusson 
egy fél?" 

»Légy szíves ne vágd el,« mondta Anne. 

Jennifer azonban így szólt: »Vágd el.« 

Az anya erre azt mondta: »Ez biztos Anne játéka. Szeretnétek tudni, hogy 
honnan tudom?« Az anya akkor felolvasott a lányoknak egy történetet az 1 
Királyok 3,16-27-ből. 
Kérjük meg a megbízott nőtestvért, hogy olvassa fel vagy mondja el 1 Királyok 3,16-27-bő! ezt 
a részt. 
Hogyan segítették a szentírások ezt az anyát gyermekei nevelésében? Olvassuk el Énosz 2-5; 
Máté 25,1-13; T&Sz 40,1-3. 

Készüljünk fel arra, hogy használjuk a szentírásokat a tanításban 
Harold B. Lee, aki 1972-től 1973-ig volt a prófétánk, mondta hogy meg kell 
tanítanunk az Egyház tagjait arra, hogy megtalálják a választ kérdéseikre a 
szentírásokban. Az Egyház sok tagja nem olvassa a szentírásokat, és ezért 
nem értenek sok mindent, amit a szentírásokban világosan 
megmagyaráznak. Lee elnök azt is mondta, hogy a legnagyobb probléma az 
Egyházban az, hogy az emberek nem olvassák a szentírásokat. 

Senki sem kényszerít minket a szentírások tanulmányozására, és sok kifogást 
találhatunk arra, hogy ne olvassuk azokat. Azonban muszáj 
tanulmányoznunk azokat, ha igazán meg akarjuk érteni, amit az Úr mondott, 
hogy meg kell tennünk ahhoz, hogy boldogok legyünk ebben és a következő 
életben. 
Milyen kifogásokat találunk arra, hogy ne olvassuk a szentírásokat? Hogyan küzdhetjük le ezeket 
a kifogásokat? 

Ha a szentírásokból akarunk tanítani, akkor nem elég csak olvasni azokat. 
Kérjük meg a csoportot, hogy olvassa el a Mormon Könyvében, Moróni 10,3. Mit mond Moróni 
a szentírások tanulmányozásáról? 

Moróni azt mondja, hogy miután elolvastuk a szentírásokat, gondoljuk végig 
azokat. Azután kérdezzük meg Mennyei Atyánktól, hogy igazak-e. Mennyei 
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Atyánk a Szentlélek ereje által tudtunkra fogja adni az igazságot (lásd Moróni 
10,3-4). Az elmélkedés az ima egyik formája. Azt jelenti, hogy mélyen 
elgondolkozunk a dolgok felől. 

Befejezés 
Ahhoz hogy a szentírásokból taníthassunk, először el kell azokat olvasnunk, 
és meg kell értenünk mindent. Végig kell mindent gondolnunk. Őszintén kell 
imádkoznunk Mennyei Atyánkhoz, hogy megtudjuk, hogy igazak-e. Azután a 
szentírások tanításai szerint kell élnünk. Ha így cselekszünk, akkor a 
szentírások segíteni fognak, hogy a Lélek erejével tanítsunk. 

Feladat 
Jelöljük be a kedvenc szentírásainkat ezen a héten. Hasonlítsuk össze a 
szentírásokat az életünkkel. Beszéljünk a szentírásokról a családi esteken, és 
más közös családi alkalmakkor, és alkalmazzuk azokat életünkben. 

További Szentírások 
2 Nefi 4,15-16 (Nefi szereti a szentírásokat) 
2 Nefi 32,3-7 (Krisztus szavain éljünk) 
Alma 37,38-47 (Alma szent tanításai Hélamán fiának) 
T&Sz 11,21-22 (Ismerjük meg Isten szavát) 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Olvassuk el Az Evangélium tanításainak 10. fejezetét, „A szentírások". 
2. Emlékeztessük a csoport tagjait, hogy hozzák magukkal szentírásaikat. 
3. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy mondjanak el történeteket, és idézzenek szentírásokat az 

órán. 

238 



Tanítás a Szentlélek 
ereje által 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen abban, hogy a Szentlélek ereje 
által tanítsuk az evangéliumot. 

Bevezetés 
Az Úr megparancsolta, hogy tanítsuk egymásnak az evangéliumot, Ahhoz 
hogy jól taníthassuk, tanúbizonyságunk kell, hogy legyen az igazságról, és 
a Szentiélek erejével kell tanítanunk. 

David O. McKay elnök, az Egyház kilencedik elnöke, mondta: „Tanárok, 
imával kezdjék a leckére való felkészülést. Imádkozó szívvel tanítsák a 
leckéket, és imádkozzanak, hogy Isten a Szentlélek erejével gazdagítsa az 
üzenetüket!" 

Röviddel azután, hogy Harold B. Lee-taz Egyház el nőkévé avatták, 1972-ben, 
valaki megkérdezte tőle, hogy mit akar majd megvalósítani az Egyházban. 
Lee elnök így válaszolt: „Erre a kérdésre egy nagy próféta szavaival akarok 
válaszolni, akinek az Úr megparancsolta, hogy menjen el, és szerezze meg 
a népe feljegyzéseit valakitől, Ez a próféta azt mondta, hogy a Szentlélek 
vezette az útján, és sohasem tudta előre, hogy mit kell majd tennie (2 Nefi 
4,6)." Lee elnök ezalatt azt értette, hogy azt fogja tenni, amit az Úr a Szentlélek 
ereje által fog parancsolni. Miután legjobb tudásunk szerint felkészültünk, 
engedjük, hogy a Szentlélek ereje vezessen minket a tanításban. 

A Szentlélek kell, hogy vezessen minket a tanítás közben. Gondolataink és 
módszereink különböznek Istenétől (lásd Ézsaiás 55,8-9). Ahhoz, hogy 
megértsük Isten gondolatait és módszereit, és hogy jól tanítsuk azokat, 
szükségünk van a Szentlélekre. 
Olvassuk el T&Sz 42,12-13. Mit kell tanítanunk? Hogyan érhetjük el azt, hogy a Szentlélek velünk 
legyen mikor tanítunk? 

A Szentlélek Isten minden dolgát megérti. Nefi próféta azt is mondta, hogy 
a Szentlélek eljuttatja az üzenetünket a hallgató szívébe (lásd 2 Nefi 33,1). 
Ez azt jelenti hogyha a Szentlélek erejével tanítjuk az evangéliumot, akkor a 
Szentlélek ereje segíteni fog a hallgatóknak megérteni üzenetünket, és tudni 
fogják, hogy az igaz. 
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A Mormon Könyvében egy igaz életű király összehívta a népét, hogy 
taníthassa őket. 
Kérjük meg a csoportot, hogy olvassák el Móziás 5,1-2. Miért hitték el az emberek Benjámin király 
szavait? Kérjük meg a csoportot, hogy olvassák el Móziás 5,3-4. Mit tett a hitük? 

A SZENTLÉLEK IRÁNYÍTÁSÁNAK MEGSZERZÉSE 
Móziás fiai a Szentlélek ereje által tanították az evangéliumot. Nagy 
erőfeszítés után kapták csak meg ezt az útmutatást. 
Kérjük meg a csoportot, hogy olvassák el Alma 17,2-3! Mit tettek Móziás fiai azért, hogy a 
Szentlélek ereje segítségükre legyen az evangélium tanításában? írjuk fel ezt a három dolgot a 
táblára. (Tanulmányozták a szentírásokat, imádkoztak, és böjtöltek.) 

Miután a tanár tanulmányozta a szentírásokat, imádkoznia kell. Marion G. 
Romney elnök, aki Spencer W. Kimball második tanácsosa volt, mondott egy 
történetet arról, mikor a feleségét fiatal korában megkérték arra, hogy 
tanítson egy osztályt. Romney elnök azt mondta, hogy a feleségének Joseph 
Smith első látomásáról kellett tanítania. 

Volt az osztályban egy nő aki nem volt tagja az Egyháznak, és Romney 
nőtestvér attól tartott, hogy nem fogja elhinni, hogy Joseph Smith próféta volt, 
vagy azt hogy látomást látott. Romney nőtestvér maga sem volt biztos benne, 
így anyjához ment, és ezt mondta neki: „Nem tudom megtartani ezt a leckét, 
mert magam sem tudom, hogy Joseph Smith valóban látott-e látomást." 

Romney nőtestvér anyjának erős tanúbizonysága volt arról, hogy mindez 
igaz. így szólt Romney nőtestvérhez: „Ugye tudod, hogyan kapott 
kinyilatkoztatást Joseph Smith próféta?" 

„Igen - válaszolt Romney nőtestvér - imádkozott érte Istenhez." 

Romney nőtestvér anyja megkérdezte: „Te miért nem teszed ugyanazt?" 

Romney nőtestvér imádkozott, és azt a választ kapta az Úrtól, hogy Joseph 
Smith próféta valóban látott egy látomást. Azután megtartotta a leckét. A 
Szentlélek erejével tanított, mivel tudta, hogy Joseph Smith próféta valóban 
látott egy látomást. Ő nem látott ugyanolyan látomást, mint Joseph Smith, de 
a Szentlélek segítségével megértette és biztosan megtudta, hogy Joseph 
Smith próféta valóban látott egy látomást. 
Milyen lépéseket követett Romney nőtestvér? Hasonlítsuk össze ezeket a táblán lévő három 
lépéssel. Miért nem volt elég csak a tanulás? Hogyan nevezzük a megerősítést, amit Romney 
nőtestvér kapott? (Bizonyság.) 

Mi a különbség aközött, hogy ha csak olvassuk az igazságot, vagy valaki, akiben megbízunk, 
tanúságot is tesz róla? Kérjük meg a csoportot, hogy olvassák el Moróni 10,4-5! Hogyan mondja 
meg a Szentlélek az igazságot? Mit kell tennünk, hogy megkaphassuk ezt a bizonyságot? 
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Tegyünk tanúbizonyságot 
Tanítás közben mindig tegyünk bizonyságot. Kell hogy legyen 
tanúbizonyságunk az evangéliumról, mielőtt elkezdjük tanítani azt. Semmit 
sem taníthatunk jól, amiről nem tudjuk biztosan, hogy igaz. A tanúságtétellel 
való tanítás azt jelenti, hogy az evangélium igazságának tökéletes tudásával 
tanítunk. Ha nincs bizonyságunk az evangélium igazságáról, akkor nem 
segíthetünk másokat a megértésében, és nem lesz velünk a Szentlélek sem 
(1 Korintusiak 2,12-13). 

Elder Alvin R. Dyer, aki a tizenkét apostol segédje és McKay elnök egyik 
tanácsadója volt, mesélte el ezt a történetet a tanúbizonyság erejéről. Egy 
nap két misszionárius tanította az evangéliumot, és sok emberrel 
megismerkedett, de senki sem akart figyelni rájuk. Vacsora időben egy olyan 
családhoz érkeztek, amely éppen akkor kezdett enni. Kopogtak az ajtón. Az 
anya nyitott ajtót, és megkérdezte, hogy mit akarnak. Mikor a misszionáriusok 
megmondták, az asszony azt mondta, hogy nem akarja meghallgatni őket. 

Az asszony kezdte becsukni az ajtót, de mielőtt teljesen becsukhatta volna 
a misszionáriusok tanúságot tettek neki az evangélium igazságáról. Az egyik 
misszionárius olyan hangosan beszélt, hogy bent a házban is meg lehetett 
hallani. Azonban az asszony nem engedte be őket, hanem becsukta az ajtót. 
A misszionáriusok elmentek. 

Nem jutottak messzire, mikor valaki utánuk kiabált, hogy várjanak. 
Megfordultak és egy 14 éves fiút láttak, aki azt mondta, hogy az apja küldte, 
hogy hívja vissza a misszionáriusokat. Mikor visszaértek a házba, az apa azt 
mondta, hogy hallotta, amit mondtak, de semmi sem érdekelte, amíg 
tanúságot nem tettek az evangéliumról. Mikor meghallotta a misszionáriusok 
bizonyságtélelét, akkor olyan érzése támadt, hogy hiba volt őket elküldeni és 
hogy vissza kell hívni őket. Ez a család később csatlakozott az egyházhoz. 
Miért hívta vissza a misszionáriusokat ez az apa? 

Most, kérjük meg a két nőtestvért, akiket korábban megbíztunk, hogy meséljék el, mit éreztek, 
mikor az evangéliumot tanították neki. 

Befejezés 
Nekünk szülőknek és a tanároknak az Egyházban az a feladatunk, hogy 
megváltoztassuk tanítványaink életét. A változás a Szentlélek ereje által 
következik be. Azzal hogy a Szentlélek ereje által tanítunk, segíteni fogunk 
másokat, hogy az Úrba vetett hitük erősödjön, jobban megértsék az 
evangéliumot, és a bizonyságuk megerősödjön. Mi is áldottak leszünk. 
Érdemesnek kell lennünk arra, hogy a Szentlélek erejével taníthassuk az 
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evangéliumot. Ha a Szentlélek ereje velünk van, akkor az igazságot fogjuk 
tanítani. Akkor lesz velünk a Szentlélek ereje, ha tanulunk, imádkozunk, és az 
Úr minden parancsolatát betartjuk. 

A szentírások azt mondják, hogyha nincs velünk a Szentlélek ereje, akkor ne 
tanítsuk az evangéliumot. Ha velünk van a Szentlélek ereje, akkor az Úr 
akarata szerint fogunk tanítani, mivel a Szentlélek ismeri Isten akaratát (T&Sz 
42,14.16-17). 
Feladat 
Tanulással, imával és böjtöléssel keressük a Szentlélek útmutatását. Ezek a 
tanításra való felkészülés lépései. Kövessük ezeket a lépéseket, mikor 
gyermekeinket, barátainkat, és szomszédainkat tanítjuk. 

További Szentírások 
Lukács 24,32 (A tanítványok szíve tűzben ég) 
János 14,26 (A Szentlélek mindent megtanít) 
2 Nefi 32,7-8 (Figyeljünk a Szentlélekre) 
Móziás 23,14 (A tanár Isten embere legyen) 
Alma 5,43-52 (Alma tanúskodik a Szentlélekről) 
Moróni 10,7-10 (Isten lelkének ajándékai) 

A lecke megtanítása előtti teendők: 

1. Kövessük a leckében említett lépéseket, hogy megkapjuk a Szentlélek segítségét. 
2. Kérjünk meg két csoporttagot, hogy mondja el, mit érzett, mikor az evangéliumot tanították 

neki. 
3. Bízzuk meg a csoporttagokat, hogy mondjanak el történeteket és idézzenek szentírasokat az 

órán. 
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AZ EGYHÁZ ELNÖKEI 
1. Joseph Smith 
1805 december 23-án született Sharonban, Vermontban, az Egyesült 
Államokban. Apja idősebb Joseph Smith, anyja Lucy Mack. 1829 májusában 
kapta meg a Melkizedeki Papságot Pétertől, Jakabtól és Jánostól, (T&Sz 
20,2.27,12); 1830 április 6-án az egyház tagjai első elderré választották 
(Oliver Cowdery-t második elderré), 24 éves korában; 1831 június 3-án 
Lyman Wight főpappá avatta; egy Ohioi konferencián az Egyesült 
Államokban, 1832 január 25-én a főpapság elnökének választották meg; 
1844 június 27-én a Carthage, lllinois-i börtönben 38 éves korában 
mártírhalált halt az Egyesült Államokban. 

2. Brigham Young 
1801 június 1-én született Whittinghamben, Vermontban, az Egyesült 
Államokban. Apja John Young, anyja Abigail Howe. 1835 február 14-én 
avatta apostollá a Mormon Könyvének három tanúja; 1840 április 14-én 
szavazták meg a Tízenkettő Tanácsának elnökévé; 1847 december 27-én, 
46 éves korában, szavazták meg az Egyház elnökévé; 1877 augusztus 27-én 
halt meg Salt Lake Cityben, Utahban, az Egyesült Államokban 76 éves 
korában. 

3. John Taylor 
1808 november 1-én született Milnthorpban, Angliában. Apja James Taylor, 
és anyja Agnes Taylor. 1838 december 19-én avatta apostollá Brigham 
Young és Heber C. Kimball; 1877 október 6-án szavazták meg a Tízenkettő 
Tanácsának elnökévé; 1880 október 10-én 71 éves korában szavazták meg 
az Egyház elnökének; 1887 július 25-én halt meg Kaysvilleben, Utah-ban, az 
Egyesült Államokban 78 éves korában. 

4. Wilford Woodruff 
1807 március 1-én született Avonban, Connecticutban, az Egyesült 
Államokban. Apja Apnek Woodruff, és anyja Beulah Thompson. 1839 április 
26-én avatta apostollá Brigham Young; 1880 október 10-én választották meg 
a Tízenkettő Tanácsának elnökévé; 1889 április 7-én választották meg az 
Egyház elnökének, 82 éves korában; 1898 április 7-én halt meg San 
Franciscóban, Kaliforniában, az Egyesült Államokban 91 éves korában. 

5. Lorenzo Snow 
1814 április 3-án született Mantuaban, Ohioban, az Egyesült 
Államokban. Apja Oliver Snow, és anyja Rosetta Leonora Pettibone. 1849 
február 12-én avatta apostollá Heber C. Kimball; 1873 április 8-án 
választották meg Brigham Young elnök tanácsosának; 1874 május 9-én 
választották meg Brigham Young segédtanácsosának; 1889 április 7-én 
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választották meg a Tízenkettő Tanácsának elnökévé; 1898 szeptember 
13-án választották meg az Egyház elnökévé, 84 éves korában; 1901 október 
10-én halt meg Salt Lake Cityben, Utahban, az Egyesült Államokban, 87 éves 
korában. 

6. Joseph Fielding Smith 
1838 november 13-án született Far Westben, Missouriban, az Egyesült 
Államokban. Apja Hyrum Smith, és anyja Mary Fielding volt. 1866 július 1-én 
avatta apostollá és az Egyházelnökség tanácsadójává Brigham Young. 1867 
október 8-án választották meg, a Tízenkét apostol tanácsának a tagjává; 
1877 augusztus 29-én felmentették, mint az Egyházelnökség tanácsadóját 
Young elnök halálakor; 1880 október 10-én választották meg John Taylor 
elnök második tanácsadójának; 1887 július 25-én Taylor elnök halálakor 
felmentették; 1889 április 7-én megszavazták Wilford Woodruff elnök 
második tanácsadójának; 1898 szeptember 13-én megszavazták Lorenzo 
Snow második tanácsadójának; 1901 október 6-án megválasztották Lorenzo 
Snow elnök első tanácsadójának, nem iktatták be ebbe a pozícióba; 1901 
október 10-én felmentették Snow elnök halálakor; 1901 október 17-én 
választották meg az Egyház elnökének, 62 éves korában; 1918 november 
19-én halt meg Salt Lake Cityben, Utahban, az Egyesült Államokban, 80 éves 
korában. 
7. Heber Jeddy Grant 
1856 november 22-én született Salt Lake Cityben, Utahban, az Egyesült 
Államokban. Apja Jedediah Morgan Grant, és anyja Rachel Ridgeway 
Ivins. 1882 október 16-án avatta apostollá George Q. Cannon; 1916 
november 23-án választották meg a Tízenkettő Tanácsának elnökévé; 1918 
november 23-án választották meg áz Egyház elnökévé, 62 éves 
korában. 1945 május 14-én halt meg Salt Lake Cityben, Utahban, az Egyesült 
Államokban, 88 éves korában. 

8. George Albert Smith 
1870 április 4-én született Salt Lake Cityben, Utahban, az Egyesült 
Államokban. Apja John Henry Smith, és anyja Sarah Farr. 1903 október 8-én 
avatta apostollá Joseph F.Smith; 1943 július 1-én választották meg a 
Tizenkettő Tanácsának elnökévé; 1945 május 21-én választották meg az 
Egyház elnökévé, 75 éves korában; 1951 április 4-én halt meg Salt Lake 
Cityben, Utahban, az Egyesült Államokban, 81 éves korában. 

9. David Oman McKay 
1873 szeptember 8-án született Huntsvilleben, Utahban, az Egyesült 
Államokban. Apja David McKay, és anyja Jennette Eveline Evans volt. 1906 
április 6-án avatta apostollá Joseph F. Smith; 1934 október 6-án választotta 
meg Heber J. Grant második tanácsosának; 1945 május 21-én választotta 
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meg George Albert Smith második tanácsosának; 1950 szeptember 30-án 
választották meg a Tízenkettő Tanácsának az elnökévé; 1951 április 9-én 
választották meg az Egyház elnökének, 77 éves korában; 1970 január 18-án 
halt meg Salt Lake Cityben, Utahban, az Egyesült Államokban, 96 éves 
korában. 

10. Joseph Fielding Smith 
1876 július 19-én született Salt Lake Cityben, Utahban, az Egyesült 
Államokban. Apja Joseph Fielding Smith, és anyja Julina Lambson volt. 1910 
április 7-én avatta apostollá Joseph F.Smith; 1950 szeptember 30-án 
választották meg a Tízenkettő Tanácsának ügyvivő elnökévé; 1951 április 
9-én választották meg a Tízenkettő Tanácsának elnökévé; 1965 október 
29-én választották meg az Egyházelnökség első tanácsosává; 1970 január 
3-án választották meg az Egyház elnökének, 93 éves korában; 1972 július 
2-án halt meg Salt Lake Cityben, Utahban, az Egyesült Államokban, 95 éves 
korában. 

11. Harold B. Lee 
1899 március 28-án született Cliftonban, Idahoban, az Egyesült 
Államokban. Apja Samuel M. Lee, és anyja Louisa Bingham volt. 1941 április 
10-én avatta apostollá Heber J. Grant; 1970 január 23-án választották meg 
a Tízenkettő Tanácsának elnökévé; 1970 január 23-án Joseph Fielding Smith 
első tanácsosának választották meg, 70 éves korában; 1972 július 7-én 
választották meg az Egyház elnökének, 73 éves korában; 1973 december 
26-án halt meg Salt Lake Cityben, Utahban, az Egyesült Államokban, 74 éves 
korában. 

12. Spencer Woolley Kimball 
1895 március 28-án született Salt Lake Cityben, Utahban, az Egyesült 
Államokban. Apja Andrew Kimball, és anyja Olive Woolley volt. 1943 október 
7-én avatta apostollá Heber J. Grant Salt Lake Cityben, Utahban; 1970 január 
23-án választották meg a Tízenkettő Tanácsának ügyvivő elnökévé; 1973 
december 30-án választották meg az Egyház elnökévé, 78 éves korában; 
1985 november 5-én halt meg Salt Lake Cityben, Utahban, az Egyesült 
Államokban, 90 éves korában. 

13. Ezra Taft Benson 
1899 augusztus 4-én született Whitneyben, Idahoban, az Egyesült 
Államokban. Apja George T. Benson, és anyja Sarah Dunkley volt. 1943 
október 7-én avatta apostollá Heber J. Grant, Salt Lake Cityben, Utahban; 
1973 december 30-án választották meg a Tízenkettő Tanácsának elnökévé; 
1985 november 11-én választották meg az Egyház elnökének 86 éves 
korában. 
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Megjegyzések 
és javaslatok 

1. Joseph Smith 
2. Brigham Young 
3. John Taylor 
4. Wilford Woodruff 
5. Lorenzo Snow 
6. Joseph F. Smith 
7. Heber J. Grant 
8. George Albert Smith 
9. David O. McKay 

10. Joseph Fielding Smith 
11. Harold B. Lee 
12. Spencer W. Kimball 
13. A Legfelsőbb Elnökség 

Ezra Taft Benson elnök 
Gordon B. Hinckley elnök, első Tanácsos 
Thomas S. Monson elnök, második Tanácsos 

14. A Tizenkét apostol tanácsa 
Felső sor, balról jobbra: Marion G. Romney, Howard W. Hunter, Boyd K. Packer 
Második sor, balról jobbra: Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, David B. Haight 
Harmadik sor, balról jobbra: James E. Faust, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson 
Alsó sor, balról jobbra: Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin 

15. Jézus, a Krisztus 
16. Menekülés Egyiptomba 
17. Keresztelő János megkereszteli Jézust 
18. Krisztus felszenteli az apostolokat 
19. Jézus a Getsemáné kerben imádkozik 
20. Mária és a feltámadt Úr 
21. Jézus megmutatja sebeit 
22. Lehi és népe megérkeznek az ígéret földjére 
23. Moróni eltemeti a lemezeket 
24. A Templom Salt Lake City-ben 
25. A Tabernákulum kórusa 
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