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Bevezetés 

Ez a kézikönyv olyan nők és fiatal lányok számára készült, akik új ta 
Egyháznak. Célja az, hogy az evangélium tantételeit tanítsa, és hog 
ösztönözze a nőtestvéreket, hogy ezen tanítások alapján akarjana 
Segíteni akarjuk őket abban, hogy jobb otthonteremtők legyenek, és 
ket, tehetségüket és tulajdonaikat minél bölcsebben tudják családju 
ra és Isten birodalmának építésére fordítani. 
Ahol egy gyülekezet szerveződik, ez lesz a nők és a tizenkét évesn 
sebb lányok kézikönyve. A gyűlés általában akkor van, amikor a fé 
vérek papsági gyűlésen vannak. A Női Segélyegylet elnöke vezess 
ket a gyűléseket, és a gyülekezeti elnöknek olyan nők neveit jav 
akiket az tanárnak elhívhat. Lehetséges, hogy több, mint egy tanárr 
szükség. Ha a nőtestvérek elég sokan vannak, akkor korcsoportok 
fel kell osztani őket, egy-egy korcsoportnak akár több osztályt is lehe 
tani. 

Önálló tanulás 
Minden nőtestvér tanulmányozza a kézikönyvet hét közben, az ór 
szentírásokkal együtt hozza el, és vegyen részt az órai beszélgetése 
feladat minden lecke végén arra szolgál, hogy segítsen alkalmazni 
tott elveket. így segítjük a férjezett nőtestvéreket abban, hogy csal 
nak és másoknak jó tanárai legyenek, jobb otthonteremtők legyen 
férjüknek jobb segítőtársai. A még hajadon nőtestvéreket és lányok 
dig ezek a feladatok jobban felkészítik arra, hogy megfeleljenek a 
soknak, és éljenek azokkal a lehetőségekkel, amelyekre egy Utolsó 
Szentjének élete szolgál. 

Tanárt segítő ötletek 
Amikor egy leckére felkészül, a tanárnak a minden fejezet végén me 
ható „Tanár felkeszülése" című rész instrukcióit kell követnie. A tan 
és a nőtestvéreknek ezzel a kézikönyvvel egyidejűleg „Az evangéliu 
tásai" című kézikönyvet is ajánlatos tanulmányozniuk, különösen az 
fejezeteket és részeket, amelyek a „Tanár felkészülése" című részb 
vannak sorolva. 
Ha a tanár csoporttagokat akar kijelölni arra, hogy beszámolót tart 
„Az evangélium tanításaiból", vagy bármilyen más feladatra, tegye 
azt időben, időt hagyva a megfelelő felkészülésre. 
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Próbálják meg bevonni a fiatalabb tagokat a beszélgetésekbe, amennyire 
csak lehetséges. A leckék őket is segíteni fogják a felkészülésben, hogy 
magukra vállalják az otthonteremtés felelősségét, és építsék Isten birodal-
mát. 
Néhány leckében tábla használatát írtuk elő, hogy oda írjuk fel a válaszo-
kat, ötleteket stb. Más leckékben azt nem írtuk elő. Ennek ellenére a tanár 
teljes szabadságot élvez abban, hogy táblát használjon, ha ezt szüksé-
gesnek tartja. 
A legtöbb leckében képes szemléltetőeszközök is vannak, Ezeket úgy kell 
bemutatni az osztálynak, ahogy azt a lecke útmutatásai előírják. A kézi-
könyv végén egy külön sorozat színes kép található, amelyek bemutatják 
a családot az utolsó napok szentjeinél. Ezeket használhatjuk akkor, ami-
kor az otthonokban tanítunk, és ha megfelelő, akkor akár ennek a kézi-
könyvnek, akár Az Utolsó Napok Szentjeinek Asszonya, alapkézikönyv nők 
számára A részének tanításakor. Más szemléltetőeszközök is használható-
ak, hogy az órát érdekesebbé és mélyértelműbbé tegyék. 
A tanárnak szóló útmutatásokat és az órai beszélgetésben felhasználható 
kérdéseket dőlt betűvel szedtük, hogy a tanár könnyen felismerhesse azo-
kat. 
Az idézett források kiadásáról szóló információk—az egyházi folyóiratokat 
kivéve —a Felhasznált irodalom című részben találhatók, a kézikönyv vé-
gén. 

A leckék 
Ebben a kézikönyvben csak harmincöt lecke található. Ez több további 
órára teremt lehetőséget, és szabad kezet ad a tanárnak abban, hogy 
egy-egy olyan leckével, amelyet a nőtestvéreknek behatóbban kell tanul-
mányazniuk, több órán keresztül foglalkozzon. Néha egy-egy órát felhasz-
nálhatunk bizonyságtételre, valamilyen közösen elvégzendő feladatra, 
meghívott előadó meghallgatására, vagy bármilyen más, arra érdemes 
célra. 
A kézikönyvben található minden leckét tanítani kell, csak akkor nem, ha 
egy-egy lecke a helyi viszonyokra nem alkalmazható. Legjobb a leckéket 
sorrendben tanulni, minden egyes részben, de különösen az otthonterem-
téssel foglalkozó részben. 
A tanár alaposan és imádsággal készüljön fel az órákra. Isten áldása le-
gyen rajta, és mindazokon a nőtestvéreken, akik ebből a kézikönyvből ta-
nulnak. 
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Különleges útmutatások 
a hátrányos helyzetű 
egyháztagok 
foglalkoztatására 
Földi élete idején Jézus felment a Galileai tó mellett található hegyre. 
„Nagy sokaság ment oda hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, né-
mákat és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, 
és ő meggyógyította őket," 
„A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a 
nyomorékok épek lesznek, a sánták járnak, a vakok pedig látnak, és di-
csőítették Izrael Istenét". (Máté 15:30-31.) 
A Megváltó példát mutatott arra, hogy együtt kell éreznünk azokkal, akik-
nek valamilyen fogyatékosságuk van. Amikor feltámadása után megláto-
gatta a nefitákat, ezt mondta: 
„Tiszta szívemből sajnállak benneteket." 
„Van-e köztetek beteg? Hozzátok ide! Van-e köztetek béna, csonka, vak, 
nyomorék, bélpoklos, sorvadásos, süket vagy bármilyen más nyavalyában 
szenvedő? Hozzátok mind ide, és én meggyógyítom őket, mert szívem 
tele van könyörülettel és sajnálattal irántatok" (3 Nefi 17:6-7). 
Az Egyház keretein belül tanító embernek remek lehetősége van arra, 
hogy hátrányos helyzetben levők iránt együttérzést mutasson. Bár általá-
ban a tanárok nem rendelkeznek megfelelő képesítéssel arra, hogy hivatá-
sos segítséget nyújsanak a hátrányos helyzetű egyháztagoknak, gonddal 
és megértéssel kell feléjük fordulniuk, és meg kell próbálniuk bevonni őket 
a tanulási tevékenységekbe. A szellemi, hallási, látási, beszédbeli, fizikai, 
kulturális (nyelvi), érzelmi, társadalmi, életkori, és tanulási nehézségekkel 
küszködőknek külön figyelemre van szükségük. A következő irányelvek se-
gítik a tanárokat, hogy a külön figyelmet igénylő egyháztaggal hogyan fog-
lalkozzanak: 
• Ismerjük meg minden csoporttag szükségleteit és képességeit! 
• Előbb beszéljük meg a hátrányos helyzetű csoporttaggal mielőtt felkér-
jük arra, hogy olvasson, imádkozzon, vagy bármilyen más módon részt 
vegyen. Ilyen kérdéseket tegyünk fel: „Mit szólna ahhoz, ha megkérném, 
hogy olvasson fel az órán?" vagy „Felajánlana egy imát a többiek előtt?" 
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• Beszéljük meg a papsági vezetőkkel, szülőkkel, családtagokkal, és ha 
helyeslik, akkor magával a hátrányos helyzetű egyháztaggal a speciális 
szükségleteket! 
• Próbáljuk meg többször és jobban bevonni a hátrányos helyzetű egy-
háztagot az órába és a tanulásba! 
• Tegyünk meg mindent, hogy biztosítsuk a kölcsönös tiszteletet és meg-
értést a csoporttagok között. 
• Legyünk természetesek, barátságosak és kedvesek! Isten minden gyer-
mekének szüksége van szeretetre és megértésre, függetlenül attól, hogy 
hátrányos hyelyzetű-e vagy sem. 
• A tanárnak nem szabad elfelejtenie, hogy minden tag képes az üdvözü-
lés felé haladni és feljődni, függetlenül fizikai, szellemi, érzelmi vagy társa-
dalmi képességeitől. A tanárnak kötelessége segíteni mindenkit, hogy 
adottságaihoz mérten mindent megtanuljon. Emlékezzünk a Megváltó sza-
vaira: 
• „ . . .Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak 
eggyel is legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg." (Máté 25:40) 
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Jézus Krisztus, 
biztos alappillérünk 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen Jézus Krisztust életünk alap-
pillérévé tennünk. 

Miért van szükségünk arra, hogy Jézus Krisztus biztos alappillérünk 
legyen? 
Ha egy házat építenénk, akkor megbizonyosodnánk arról, hogy az alapzat 
szilárdságot és állandóságot fog biztosítani a mindennapi használat és vi-
harok idején. A személyiség kialakításánál is ugyanúgy van, mint a háznál. 
Olyan alapzatra van szükségünk, amely erősíteni fog minket az élet meg-
próbáltatásai közepette. 
Mivel az életformánk—maga a személyiségünk—cselekedeteink és a min-
ket ért ösztönzések eredménye, ezért meg kell bizonyosodnunk arról, 
hogy cselekedeteink nemes indítékokon alapszanak. 
Gondolkozzunk el azon néhány percig, hogy min alapszik életünk. Van va-
lami olyan különleges dolog, amely arra ösztönöz minket, vagy azt okozza, 
hogy egy bizonyos módon irányítsuk életünket? 
Eletünk alapzata olyan eszmékből, tervből, szabályokból vagy ösztönző 
hatásból áll össze, melyeket egy olyan emberben láttunk, akit tisztelünk, 
és csodálunk. Mivel életünket mi építjük, meg kell bizonyosodnunk arról, 
hogy jó alapzatot választunk-olyat, amely ösztönöz, és irányít minket. 
A Mormon könyve azt tanítja nekünk, hogy Jézus Krisztus kell, hogy éle-
tünk alapzata legyen. Hélamán ezt mondta: „És emlékezzetek rá, fiaim, 
hogy a sziklára, Megváltó Krisztusunkra, az Isten Fiára építsetek! 
. . .amely(re), olyan biztos alap, hogy arról az ember soha le nem bukhat." 

(Hélamán 5:12.) 
Állítsuk ki az 1-a képet! Jézus Krisztust ábrázolja. 
Mutassuk meg a „Miért van szükségünk Jézus Krisztusra?" című posztert, és a következő 
válaszokat és szentírásokat: 

Miért van szükségünk Jézus Krisztusra? 
Mindenki vétkezett (Rómaiak 3:23) 
Az ő vére minden bűnünktől megtisztít (1 János 1:7-9) 
Tökéletes példát mutatott, amit követnünk kell (3 Nefi 12:48) 
Ő az egyetlen, aki segíthet, hogy visszatérhessünk Mennyei Atyánkhoz (János 14:6; Móziás 
5:7-8) 

Általa mindnyájan fel fogunk támadni (Móziás 16:7-8) 
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Általa örök életet nyerhetünk (János 11:25-26) 
Általa imádkozunk az Atyához (Mormon 9:21) 
Ő csak az igazat tanítja nekünk (János 18:37) 
Miért van szükségünk Jézus Krisztusra, hogy a biztos alapzatunk legyen? Olvassuk fel és 
beszéljük meg a poszteren felsorolt indokokat! Esetleg olvassunk fel néhányat a felsorolt 
szentírásokból! 

Jézus Krisztus a bátyánk. Szeret minket, és azt akarja, hogy visszatérjünk 
hozzá, és vele és Mennyei Atyánkkal együtt élhessünk. Megbízhatunk 
benne, és tudhatjuk, hogy olyan dolgokra kér, amelyek a legjobbak szá-
munkra. 
Énekeljük el közösen az „Ó, jöjj minden órában" című dalt! Ha nem tudjuk elénekelni, akkor 
olvassuk fel az összes versszakot! 

Miért kell megismernünk Jézus Krisztust? 
Ahhoz, hogy életünket „Megváltónk sziklájára" tudjuk építeni, aki Krisztus, 
Isten fia (Hélamán 5:12), meg kell őt ismernünk! Meg kell tanulnunk, hogy 
kicsoda, és meg kell értenünk isteni küldetését! Tanulnunk kell arról, hogy 
mikor, hogyan és miért élt, és halt meg! Meg kell ismernünk az igazságról 
és a világosságról szóló üzenetét, és meg kell tanulnunk tanításait beil-
leszteni mindennapi életünkbe! 
Olvassuk el Máté 11:28-29-et! 

Ebben a szentírásban Jézus ezt mondja: „Gyertek hozzám" és „tanuljatok tőlem". Mit jelent 
az, hogy menjünk Jézushoz? (Úgy megyünk Jézushoz, hogy Szentlelkének társaságát keres-
sük, cselekedeteinkkel érdemessé válunk arra, hogy újra vele élhessünk—más szóval, ha 
elfogadjuk az evangéliumot, és aszerint élünk.) 

Hogyan ismerhetjük meg Jézus Krisztust? 
írjuk fel a táblára: 
Hogyan ismerhetjük meg Jézus Krisztust? 
A szentírások tanulmányozásával 
Az egyházi összejöveteleken való részvétellel 
Az élő próféták szavainak meghallgatásával és olvasásával 
Mennyei Atyánkhoz való imádkozással 
Krisztus tanításainak életünkben való alkalmazásával 

A SZENTÍRÁSOK TANULMÁNYOZÁSA 
Tanulhatunk Jézusról a szentírások tanulmányozásával. A szentírások tar-
talmazzák a Megváltó életének történetét, tanításait, és azt, hogy Isten ho-
gyan bánt gyermekeivel a földön. Jézus ezt mondta: „Kutassátok az 
írásokat; . . .azok rólam tesznek bizonyságot" (János 5:39). 
Mely szentírások tartalmazzák a Megvájtó életét és tanításait? (Élete Palesztinában Máté, 
Márk, Lukács és János könyvében, az Újszövetségben van leírva. Az amerikai kontinensen 
élő emberekkel való találkozása 3 Nefiben^ a Mormon Könyvében található. Az Ószövetség-
ben Jézus Krisztust Jehovának hívják. Az Ószövetség azokat a tanításokat tartalmazza, ami-
ket halandó, földi megjelenése előtt adott. Ezeket a tanításokat a Mormon Könyvében és az 
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Igazgyöngyben is megtalálhatjuk. Isten mai gyermekeihez intézett szavai a Tanok és Szövet-
ségekben vannak leírva.) 
Hogyan segítette Önt a szentírások tanulmányozása abban, hogy szeresse és megértse a 
Megváltót? 

AZ EGYHÁZI ÖSSZEJÖVETELEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
Jézusról tanulhatunk, ha részt veszünk az egyházi összejöveteleken, ahol 
a Megváltóról és tanításairól tanulhatunk. Mikor részt veszünk a gyűlésein-
ken, és méltók vagyunk magunkhoz venni az Úrvacsorát, akkor velünk 
lesz a Szentlélek, hogy irányítson minket. Mialatt az Úrvacsorából veszünk, 
elgondolkozhatunk a Megváltó életéről, a vele kötött szövetségeinkről és 
kapcsolatunkról. 
Hogyan segítette Önt az egyházi összejöveteleken való részvétel abban, hogy tanuljon Jézus 
Krisztusról? 

AZ ÉIŐ PRÓFÉTÁK SZAVAINAK MEGHALLGATÁSA ÉS OLVASÁSA 
Jézusról tanulhatunk, ha meghallgatjuk az élő próféták szavait. Az Úr meg-
mondta nekünk, hogy hallgassunk a próféta szavaira és parancsolataira, 
és úgy fogadjuk őket, mintha magától az Úrtól hallottuk volna azokat (lásd 
T&Sz 12:4-5). Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának 
elnöke, Isten szószólója a földön. Beszédeiben és írott üzeneteiben nyilat-
koztatja ki számunkra Isten akaratát napjainkban. 
Mit tanult Jézus Krisztusról az élő próféta hatására, szavait olvasva vagy hallgatva? 

MENNYEI ATYÁNKHOZ VALÓ IMÁDKOZÁS 
Mennyei Atyánkhoz való imádkozással tanulhatunk Jézus Krisztusról. Ima 
által tanúbizonyságot nyerhetünk arról, hogy Jézus a Krisztus, Isten fia. 
Megtudhatjuk, hogy ezen a földön született, és, hogy Megváltónkká vált 
azzal, hogy megfizetett a bűneinkért. Megtudhatjuk, hogy három nappal 
azután, hogy testét a sírba helyezték, feltámadt, és hogy engesztelő áldo-
zata által mindenki fel fog támadni. így mindnyájunkat megváltott a fizikai 
haláltól. Azt is megtudhatjuk, hogy Jézus Krisztus ma is él és ő a vezetője 
az Utolsó Napok Szentjei Jézus Krisztus Egyházának, amit prófétáján, az 
Egyház elnökén keresztül irányít. 
Ha őszintén imádkozunk, azt is megtudhatjuk, hogy Jézus nagyon szeret 
minket, és megérti szükségleteinket és problémáinkat. 
Ha az imát böjtöléssel társítjuk, akkor sokkal hatékonyabban tanulhatunk a 
Megváltóról és küldetéséről. 
Ön mit tanult Jézus Krisztusról Mennyei Atyánkhoz való imádkozás által? 

A Szentírások tanulmányozása, elmélkedés, az egyházi összejöveteleken 
való részvétel, az élő próféták szavainak meghallgatása, böjtölés és imád-
kozás segítségével képesek leszünk biztos alappillérré tenni Jézus Krisz-
tust. 
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KRISZTUS TANÍTÁSAINAK ÉLETÜNKBEN VALÓ ALKALMAZÁSA 
Jézus arra kér minket, hogy tegyük próbára Isten parancsolatait azzal, 
hogy azoknak megfelelően élünk (lásd János 7:16-17). Benjámin király, 
aki a Mormon Könyvének egyik királya és prófétája volt, tanította népének 
az evangéliumot és utána ezt tanácsolta nekik: „Ha mindezt hiszitek, ak-
kor tegyétek is meg" (Móziás 4:10). Ahogy megtanuljuk Jézus Krisztus 
tanításait, a gyakorlatban alkalmaznunk is kell azokat nap mint nap. 
A következő történet, „Huszonnégy arany óra", Charlotte-ot mutatja be, aki 
egykor egy boldogtalan, magával elégedetlen fiatal nő volt: 
Később a Megváltó tanításait követve meg tudta változtatni életét önmaga 
nevelésével. 
„Charlotte életének egy nehéz időszakában volt. Nagyon elégedetlen volt 
magával. Minden rossznak tűnt. Törekvései meghiúsultak; barátai unalma-
sak; otthona csúnya volt; személyisége nem volt szeretetre méltó, és tisz-
tában volt mindezzel. A probléma túl nagy volt Charlotte számára. Úgy 
tűnt, hogy a körülmények ellenállhatatlanul sodorták egy visszataszító és 
kielégületlen élet felé. 
„Charlotte Margaret Ameshez fordult segítségért, aki olyan életet élt, ami-
lyet ő is szeretett volna. Charlotte kiöntötte szívét boldogtalan és kielégü-
letlen életéről. . . . Margaret, miután kimutatta együttérzését azt mondta: 
»Ha igazán akarod, akkor mindent megváltoztathatsz.« . . . 
Az új élet megkézdéséhez Mrs. Ames a következő javaslatot adta Charlot-
te-nak: »Ugy élj huszonnégy órát, mintha Krisztus ott lenne melletted, és 
mindent látna, amit teszel. Ázután újra gyere el hozzám, és mindent meg-
beszélünk. Megteszed?« 
Charlotte az Egyház tagja volt, de így még sohasem gondolt Krisztusra— 
úgy, mintha csak egy szomszéd lenne, akivel bárki beszélgethet, Egy ki-
csit kényszeredetten és kétkedően válaszolt, »lgen, Mrs. Ames«. . . . 
Charlotte késő délután ment haza. Tudta, hogy segítenie kell a vacsoránál. 
Elővett a fiókból egy gyűrött asztalterítőt. Mikor kiterítette az asztalra, felfe-
dezett rajta néhány foltot. Ekkor kezdett először másképp gondolkozni. 
»Ha Krisztus ma velünk enne, akkor biztos nem ezt a piszkos terítőt ten-
ném az asztalra,« mondta magában. 
„Elővett egy tiszta terítőt, és úgyanazzal a gondolattal egy kis edényben 
virágokat hozott be a kertből. A vajat egy tiszta tányérra tette a piszkos 
helyett, és szépen szeletelte fel a kenyeret. . . . 
»Vendég jön vacsorára?« kérdezte apja. . . . 
»Csak te, Apu,« mosolygott Charlotte. Ha Krisztus jelen lenne, akkor biz-
tos, hogy mosolyognál a családodra, és nagyon jól viselkednél. 
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„Édesanyja fáradtan, izzadtan, konyhai ruhájában ült le, és ezt mondta: 
»Nem tudom, miért díszített fel mindent csak nekünk. Valószínűleg vár va-
lakit, aki megérkezhet mielőtt befejezzük az evést.« . . . 
Charlotte csendben maradt, amíg azon gondolkozott, hogy mit mondhat-
na a láthatatlan vendég jelenlétében, azután így szólt. »Senki tiszteletére 
sem díszíteném fel szívesebben, mint a családoméra.« 
„A család csak ámúlt-bámult egy ideig. Ez nagyon szokatlan volt Charlott-
tól. Azután az apa így szólt, »lgazad van lányom. Kár, hogy mi sem gon-
dolunk erre gyakrabban«. . . . 
„A nappali szobában Charlotte egy nagy csomó újság alól előhúzott egy 
magazint, és elkezdte olvasni. Ő hozta haza a magazint, és eddig eldugva 
tartotta. Néhány perccel később letette . . ,»Biztos nem olvasnám ezt a fo-
lyóiratot, ha Krisztus mellettem ülne,« gondolta. Azután kivitte, és bedobta 
a szemétbe. 
A következő nap Charlotte újra munkába ment. . . .Nagyon nem szerette a 
munkáját. . . . 
»Krisztus mellettem van,« gondolta, mikor belépett az üzletbe, a beszélge-
tő lányok közé. Mindenkinek mosolyogva köszönt, akivel csak szembe ta-
lálta magát. . . . 
[Charlotte munkatársai csodálkoztak, hogy milyen barátságos, és hogy ér-
deklődő lett problémáik iránt. Még arra is képes volt, hogy az udvariatlan 
vevők problémáit megoldja, mikor emlékeztette magát arra, hogyan visel-
kedne, ha Krisztus ott lenne mellette. Aznap este visszatért Margaret 
Ames otthonába, hogy megbeszéljék a kísérlet eredményeit.] 
"Megpróbáltam mindent, Mrs. Ames, amit csak tudtam, és minden meg-
változott. Azt hiszem értem, hogy mit mondott. A problémáim megmarad-
tak, semmi sem változott e téren. Még mindig szegény vagyok, nem me-
hetek iskolába, és csúnya házban lakom. . . .« 
»Ó, kedvesem! Csak huszonnégy órával ezelőtt ültetted el a ma-
got. . . .Tudod folytatni, amit elkezdtél, és „türelmesen várni az Úrra", 
ahogy a zsoltáríró mondja? . . .Birtokodban van a kulcsszó, Krisztus! A 
problémákon való rágódás, nem nagyon változtat a dolgokon, de Krisztus 
igen. Csak ne felejtsd el életedet közel hozzá igazítani a mindennapokban 

»Megteszem«—mondta Charlotte." (Janet Craig az Stones That Live című 
könyvben; szerkesztette Lucy Gertsch Thompson, 34-43 oldal.) 
Hogyan próbálta Charlotte Krisztus akarata szerint élni életét? Milyen áldásokat kapott az 
alatt a huszonnégy óra alatt? 

Az Úr minket is meg fog áldani, ha őszintén megpróbáljuk életünket pél-
dája, és szavai szerint élni. Ezt tanácsolja nekünk: „Rám nézzetek minden 
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gondolatotokban" (T&Sz 6:36). Ha így teszünk, akkor magunkba nézünk, 
és feltesszük magunknak a következő kérdést: „Jézus akarata szerint cse-
lekszem? Ő is úgyanígy oldotta volna meg ezt a problémát, ahogy én? 
Hogyan változtathatom meg ma az életemet, hogy Jézus példája szerint 
éljek?" Ha elfogadjuk a Megváltó hívását „Gyertek hozzám" (Máté 11:28), 
akkor követnünk kell példáját, és azt tennünk, amit Ő tenne. 
Hogyan alkalmazhatjuk Krisztus tanításait családi életünkben? Baráti kapcsolatainkban? 

Hogyan válhatunk hasonlókká Jézus Krisztushoz? 
Ha életünk során gyakoroljuk Jézus Krisztus tanításait, akkor hozzá ha-
sonlókká válhatunk. Együtt fogunk érezni embertársainkkal, és szolgálni 
akarjuk majd őket. Mikor minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy Meg-
váltónk tanításai szerint éljünk, akkor megtartjuk a vele kötött szövetsége-
inket, és érdemmel viseljük a nevét (lásd Móziás 5:7-15). Boldogságot 
találunk, ha mások érdekében feláldozzuk földi örömeinket és tulajdonain-
kat, mikor szükséges. Az elutasítást, félreértést, üldöztetést és büntetést is 
könnyebben elviseljük, még akkor is, ha valamely rossz cselekedetben tel-
jesen ártatlanok vagyunk. A Mormon Könyvében Alma azt tanítja, hogy ha 
teljesen Jézus Krisztus evangéliuma szerint élünk, akkor az Ő kifejezését 
fogjuk az arcunkon viselni (lásd Alma 5:14, 19). Hozzá hasonlókká fogunk 
válni. 
Milyen tulajdonságai vannak Krisztusnak? (Szeretet, türelem, kegyesség és megbocsátás). 
Soroljuk fel a tulajdonságokat a táblán, ahogy elhangzanak! 

Ha a napi gondolatainkat és cselekedeteinket biztosan Jézus Krisztusra 
alapozzuk, akkor mi is ki fogjuk fejleszteni ezeket a tulajdonságokat, és így 
hozzá hasonlókká válunk. 

Befejezés 
Ahogy Hélamán tanította fiait, nekünk is „Megváltónk sziklájára" kell építe-
nünk az életünket, aki Krisztus, „ . . .egy biztos alap" (Hélamán 5:12). 
Ebben az életben boldog és nehéz idők is várnak ránk. Azonban azt az 
ígéretet kaptuk, hogyha az életünket Jézus Krisztus biztos alapjára építjük, 
akkor el fogjuk tudni viselni megpróbáltatásainkat (lásd 3 Nefi 14:24-27). 
Jézus azt mondta, „Ezért ne félj, kicsi nyáj; cselekedj jót; és még ha föld 
és pokol szövetkeznek is ellened, nem tudnak legyőzni, ha az én sziklámra 
építettél." (T&Sz 6:34). 

Feladat 
Tanuljunk többet Jézus Krisztusról annak érdekében, hogy jobban követ-
hessük példáját és tanításait! Az Evangélium tanításai című kéziköny 3. és 
11. fejezetének olvasásával kezdjünk, „Jézus Krisztus, vezérünk és meg-
váltónk" és „Krisztus élete" címmel! Azután olvassuk el 3 Nefi 8-26 fejeze-
tét! Válasszunk ki egy krisztusi tulajdonságot, amit ki fogunk fejleszteni, és 
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mindennap imádkozzunk segítségért, hogy sikerüljön az életünket Jézus 
Krisztus biztos alapzatára építeni! Állítsuk ki Jézus Krisztus képét az ottho-
nunkban! 

További szentírásbeli részletek 
Máté 7:24-27 (A kőre vagy a homokra való építkezés eredménye.) 
2 Nefi 31:10-21 (A keskeny, egyenes út.) 
Hélamán 5:12 (A Megváltónk sziklája.) 
3 Nefi 9:14 (Azoknak a jutalma, akik Jézus Krisztushoz jönnek.) 
Moróni 10:32-33 (Isten kegyelme.) 
T&Sz 50:44 (A jó pásztor.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Tanulmányozzuk az Evangélium tanításai-nak 3. és 11. fejezetét, „Jézus Krisztus, vezérünk 

és megváltónk" és „Krisztus élete" címmel! 
2. Tanulmányozzuk 3 Nefi 8 -26 fejezetét! 
3. Tanulmányozzuk az Utolsó napok szentjeinek asszonya, Alapkézikönyv nők számára A ré-

szében a „Krisztusba vetett hit" című leckét! 
4. Szerezzünk be táblát és krétát! 
5. Készítsünk el egy posztert, ahogy a leckében le van írva, „Miért van szükségünk Jézus 

Krisztusra?" címmel! 
6. Tanuljuk meg az „Ó, jöjj minden órában" című éneket az Evangélium tanításai című kézi-

könyvből! 
7. Emlékeztessük a csoport tagjait, hogy hozzák magukkal a szentírásokat! 
8. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a leckében található 

történeteket és szentírásbeli részleteket! 
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A szabad akarat 
és felelősség 

2. Lecke 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen megértenünk a szabad akarat 
örökkévaló jelentőségét, és azt, hogy felelősek vagyunk döntéseinkért. 

A szabad választás joga örökkévaló tantétel 
„Egy fagyos, téli vasárnap reggel New York állam északi részén a hőmér-
séklet mélyen fagypont alá süllyedt. A járdák jegesek voltak, az utak pedig 
be voltak havazva. Senki sem jött aznap reggel istentiszteletre a lelkészt 
és egy 89 éves öreg asszonyt kivéve, aki tíz utcasarkot bicegett az ottho-
nától. 
„A lelkész meglepődött, mikor meglátta, és nevén szólítva azt kérdezte 
tőle: »Hogyan tudott idejönni ezen a viharos reggelen?« 
„»A szívem ér ide először -mondta vidáman- azután pedig a többi részem-
nek már könnyű.«" (John H. Vandenberg, „Az ember szabad akarata," En-
sign, 1973, július, 32 oldal.) 
Az asszonynak ebben a történetben választania kellett. Otthon maradha-
tott volna a melegben, kényelemben vagy megkísérelhette a hosszú gya-
loglást a kápolnába azon a szörnyű napon. A rossz idő és a nehéz körül-
mények ellenére úgy döntött, hogy elmegy. A döntés a szívéből fakadt. 
A szabad választás joga örökkévaló tantétel. Már mielőtt a földre jöttünk 
volna, két lehetőség között kellett választanunk. Vagy követjük Isten tervét, 
és szabadon cselekszünk, vagy a Sátánt követjük és rabok leszünk. Az Úr 
kinyilatkoztatta Mózesnek, hogyan határoztunk, mikor a Mennyei Nagy Ta-
nácskozásra mind összegyűltünk. 
Olvassuk el Mózes 4:1—4-et! 
Miért volt a Megváltó ajánlata elfogadható? (Nem volt feltételhez kötve. A Megváltó nem 
magának akarta a dicsőséget. Csak szolgálni akart. Felajánlotta, hogy továbbra is támogatja 
a szabad akarat jogát az emberiség üdvözülésére.) 

„Tételezzük fel, hogy egy gyereket a a Sátán javaslatai szerint nevelünk, 
és nem engedjük, hogy a legkisebb hibát is elkövesse. Pontosan meg-
mondjuk neki, hogy mit, hogyan és mikor csináljon, és nem engedjük, 
hogy eltérjen az utasításoktól. Soha nem engedjük, hogy döntéseket hoz-
zon, különböző módokon próbálja megoldani a napi problémákat. Nem 
engedjük meg, hogy hibákat kövessen el. Az évek múltával a gyermek 
teste növekedni fog, de mi történik az elméjével és a lelkével? Lehet, hogy 
két méter magasra megnő, mégsem lesz soha felnőtt. Elméje és lelke ki 
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lesz éhezve. Visszamaradott lesz mivel nem volt táplálva. Mennyei Atyánk 
tudta, hogy az éltető hatású szabad akarat nélkül az ember sohasem vál-
hatna tökéletessé." (Lester és Joan Essig, „Free Agency and Progress," 
Instructor, Szept. 1964, 342 oldal.) 
A mennyei tanácskozáson Jézus Krisztus követését választottuk. Mivel az 
előző életben helyesen döntöttünk, megkaptuk a lehetőséget, hogy lejöj-
jünk a földre. Ebben az életben hozott döntéseink pedig meghatározzák 
pályánkat az örökkévalóságban. 
Gondolkozzunk el Léhi szavain, amit fiához, Jákobhoz intézett: 2 Nefi 2:26-28! 

A szabad akarathoz választási lehetőségekre van szükség 
Ahhoz, hogy ebben az életben használhassuk szabad akaratunkat, szük-
ségünk van választási lehetőségekre. 
Olvassuk el az első négy bekezdést „A Szabadon választhatunk" című részben, az Evangéli-
um tanításai-nak 4. fejezetében! 

Az Úr tudta, hogy jó és rossz hatásoknak leszünk kitéve, és döntéseket 
kell majd hoznunk. Ezért kéri, hogy legyünk közel hozzá, és tartsuk be a 
parancsolatait azért, hogy képesek legyünk felismerni a Sátán ellenjavas-
latat, és ellen tudjunk állni azoknak. 

Az Úr mondja, "Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszentel-
jed azt.« (Mózes II. 20:8.) 
„A Sátán ezt mondaná, »A vasárnapot üdülésre használjátok. . . .« 
„Az Úr ezt mondja, »Tiszteld apádat és anyádat.« (Mózes II. 20:12.) 
„A Sátán ügyesen a fejünkbe teszi a gondolatot, hogy ne engedelmesked-
jünk szüleinknek; a te életed, azt csinálsz vele, amit akarsz. . . . 
„Az Úr mondja, »Orcád verítékével egyed a te kenyeredet (Mózes II. 
3:19.), és ezt is mondja, "Hagyjatok fel a restséggel.« (T&Sz 88:124.) 
„A Sátán ezt mondja, »szerezz meg ingyen mindent, amit tudsz. . . .« Tá-
mogatja a hanyagságot, lustaságot és még azt a gondolatot is, hogy a mi 
eltartásunk az állam feladata. . . . 
„Az Úr ezt mondja, »Fizesd be jövedelmed egy tizedét évente tizedként. 
Ezért nagy lesz a jutalmad. [Lásd T&Sz 119:4 és 3 Nefi 24:8-10.] 
„Lucifer ezt mondaná: »Miért fizesd a tizedet? Neked nagyobb szükséged 
van a pénzre, mint az Egyháznak. . . .« 
„Az Úr ezt mondja, "Kutasd fel az őseidet, és végezd el a templomi mun-
kát értük. 
„A Sátán ezt mondaná, "Halaszd el ezt a munkát, vagy egyáltalán ne csi-
náld meg!»" (Carl W. Buehner, „Who's on the Lord's Side?" Improvement 
Era, 1961, június 402-403 oldal.) 
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Minden döntésnek van következménye 
Fontos megértenünk, hogy cselekedeteinket szabadon választhatjuk meg, 
de cselekedeteink következményeit nem. A jó vagy rossz következmények 
döntéseink természetes eredményei. 
A földműves tudja, hogy azt fogja aratni, amit elvetett. Az általa kiválasztott 
és elültetett gyümölcsöt fogja begyűjteni az aratáskor. Ha borsót ültetett, 
akkor nem számíthat őszibarack termésre. Arra sem számíthat, hogy jó 
termése lesz, ha elhanyagolja a földjét. 
Mikor meghozzuk a döntésünket, akkor el kell fogadnunk annak eredmé-
nyét. A cselekvés eredményét választjuk, mikor úgy döntünk, hogy végre-
hajtjuk a tettet. Mi választjuk ki a végállomást, mikor elindulunk egy bizo-
nyos ösvényen. 
Mutassuk meg a 2-a képet! Egy fiatal nő megpróbál dönteni. 
Miért fontos, hogy ez a lány helyes döntéseket hozzon, ahhoz, hogy elvégezze a tanulmá-
nyait? 

Ki kell választanunk azt az utat, amin haladni fogunk—a magasat vagy az 
alacsonyat. 
Milyen döntéseket hozhatunk, amelyek a helyes útra vezetnek—az örök élet útjára? (Rendes 
barátokkal töltsük időnket, járjunk istentiszteletre és iskolába, olvassunk megfelelő könyveket, 
helyes szórakozásokat válasszunk, tartsuk be a Bölcsesség Szavát, és a templomban háza-
sodjunk meg!) 

Mindnyájan kerülünk olyan helyzetekbe nap mint nap, mikor döntéseket 
kell hoznunk. 
Ön milyen döntésekkel találja szembe magát nap mint nap? Milyen következményei vannak 
azoknak a döntéseknek? 

„Jó néhány évvel ezelőtt egy fiatal, mormon egyetemista lány és mormon 
barátja egy kétes hírű táncterembe tervezték, hogy mennek. 
„Mikor a lány kora délután hazaért, jókedvűen jelentette be esti terveit. 
»Úgy gondoljuk, hogy érdekes élmény lesz.» Természetesen az anya 
megkérdőjelezte, azt, hogy érdemes-e odamenni, és figyelmeztette a 
lányt, de nem sikerült meggyőznie. 
„»Mi semmi rosszat sem fogunk csinálni,»jelentette ki. »Mi baj lehet abból, 
ha csak elmegyünk megnézni, hogy mi történik?« 
„Az anya többet nem tiltakozott. Aznap este, mikor a lány a tánchoz ké-
szülődött felöltözni, az anya azt javasolta, hogy a legszebb fehér ruháját 
vegye fel. A lány nagyon megörült. Azt hitte, hogy az anyja kiengesztelő-
dött. 
„Néhány perccel később, mikor gyönyörűen megjelent, vidáman kérdezte 
meg anyját és apját; »Hogy nézek ki?« 
„»Ó, nagyon szép vagy,« válaszolt az anyja. »Ez a legszebb ruhád.» 
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„»Mielőtt elmész, édes, megtennél nekem egy szívességet?« Kérdezte az 
apja. »Kimennél a füstölőbe (egy kis épület, ahol a húst füstölik), és be-
hoznál egy oldal szalonnát?« 
„»A füstölőbe! —kiáltott fel megdöbbenve. »Apu, ugye viccelsz?« 
„»Nem viccelek,« erősködött az apja.« 
„»A legjobb ruhámban? Sohasem szabadulok meg attól a szörnyű szag-
tól." 
„»Ez az.« Válaszolt az anyja. »Nem mehetsz be a füstös házba anélkül, 
hogy magadba ne szívnál valamit az ottani hatásból. Mi úgy gondoljuk, 
hogy te elég okos vagy ahhoz, hogy ne menj olyan helyre, ahonnan nem 
jöhetsz ki ugyanolyan tisztán és gyönyörűen, mint ahogy bementél.« 
„Miután egy pillanatig gondolkozott, így szólt a lány: »Azt hiszem, nem 
szabad elmennünk.«" (Relief Society Courses of Study, 1974-75, 4-5 ol-
dal.) 
Miért fontos, hogy a döntéshozatal előtt belegondoljunk döntéseink következményeibe? 
(Könnyebben hozunk helyes döntést. Ha túl gyorsan kell cselekednünk, anélkül, hogy beleg-
ondolnánk a döntésünkbe, akkor megeshet, hogy valaki más választ helyettünk; ez pedig 
nem kívánatos következményekhez vezethet.) 
Hogyan ismerhetjük meg a valódi következményeket? (A Szentírások és az ima segíthetnek. 
Mások példájából megtanulhatjuk, hogy bizonyos döntések milyen következményekkel jár-
nak. Kérjünk tanácsot tapasztalt emberektől!) 

Felelősek vagyunk választásainkért 
Olvassuk el Galátabeliek 6:7-9-et! 

Eljön majd a nap, mikor Isten előtt állhatunk, és ő aszerint ítél meg minket, 
hogy milyen döntéseket hoztunk, és mit cselekedtünk ebben az életben. 
„»És az is az isteni igazság követelménye, hogy az emberek saját csele-
kedeteik alapján ítéltessenek meg,« mondja Alma [a Mormon Könyvében] 
»vagyis ha cselekedeteik e földi életben jók voltak, és azonképpen szívük 
vágya is jó volt, akkor az utolsó napon jót is kapjanak vissza. Ha pedig 
cselekedeteik rosszak voltak, akkor rosszat is kapjanak vissza.« (Alma 
41:3-4.) Az a test, amit ebben az életben kapunk, és a feltámadáskor 
visszakapunk, határozza meg, hogy a dicsőség milyen fokát érjük el az 
örökkévalóságban. így lehet, hogy mindenki a »maga bírája,« fejezi be 
Alma, mivel a mindennapi cselekedeteikkel »jó és rossz között választa-
nak^ (Alma 41:7)" (Bruce R, McConkie, Mormon Doctrine, 403-404 oldal.) 
„És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a királyi szék előtt állnak, 
és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a 
halottak a könyvbe írottak alapján ítélettek meg cselekedeteik szerint. (A 
jelenések könyve 20:12). 

Cselekedeteink döntéseink eredményei. Úgy választhatunk helyesen, ha 
betartjuk Isten parancsolatait. Ha követjük a próféták tanításait, akik vezet-
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nek, és erősítenek minket a parancsolatok betartásában, akkor olyan dön-
téseket fogunk hozni, amelyek felkészítenek, hogy megkapjuk az örök élet 
ajándékát. 
Olvassuk el 2 Nefi 10:23-at, és írjuk fel a táblára! 

Befejezés 
Megváltónk megmutatta, hogyan használjuk szabad akaratunkat az örök 
élet elnyerésére. Törvényeket és parancsolatokat is adott, hogy boldogsá-
got és sikert találjunk. 
„Az élet adománya után a szabad akarat Isten legnagyobb ajándéka az 
emberiség számára. A szabad akarat minden földi tulajdonnál értékesebb. 
Az Úrnak az a célja, hogy az ember hozzá hasonlóvá váljon. Ahhoz, hogy 
az ember ezt elérje, a Teremtőnek szabaddá kellett minket tennie. Ez a 
különleges jog semmi más élőlénynek nincs a birtokában. Isten csak az 
embernek adta meg a választás jogát. A Teremtő így szólt: 
». . .választhatsz, mert ez megadatott neked, . . .« (Mózes 3:17.) A válasz-
tás isteni hatalma nélkül az emberiség nem fejlődhet." (David O. McKay, 
Beszámoló a konferenciáról, 1965, október, 8. oldal; „Az ember szabad 
akarata "Improvement Era, 1965, december, 1073. oldal.) 
Mivel Isten felelősségre von minket a döntéseinkért, ezért fontos, hogy 
hozzá forduljunk segítségért. Beszéljünk hozzá napi imáinkban a dönté-
sekről, amiket meg kell hoznunk, és emlékezzünk rá, hogy a Szentlélek 
segítségével útmutatást kaphatunk, mikor nehéz választások előtt állunk. 
Néha böjtölnünk is kell az ima mellett, hogy a szükséges segítséget meg-
kapjuk. Ne felejtsük el, hogy az igazi szabadság abból ered, ha a szabad 
akaratunkkal az engedelmességet választjuk, a szabadság elvesztése, az 
örökkévalóságban is, pedig abból, hogy szabad akaratunkkal az engedet-
lenséget választjuk. 
Mutassuk meg a 2-b képet, ami a zenéje és a szövege a „Tudd meg azt, hogy minden lélek 
szabad" című dalnak, és az órát ezzel az énekkel zárjuk! 

Feladat 
Gondoljuk végig, és értékeljük, hogy mire használjuk szabad akaratunkat 
a hét folyamán. A döntéseink közelebb visznek Istenhez vagy eltávolítanak 
tőle? 

További szentírásbeli részietek 
Máté 13:24-30, 37-43 (Konkoly példázat.) 

2-b A „Tudd azt, hogy minden lélek szabad" című ének kottája és szövege 
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2-b 

x 
Értsd meg, hogy minden lélek szabad 

Komolyan J= 60-76 

1. Értsd meg hogy min - den lé - lek sza - bad és sza 
2. Ő hív, buz - dít és jól ve - zet meg - áld böl -
3. E m - b e r - ré mi tesz? Sza - bad ész. S mi - vé le -
4. E - rönk ne - mes - re hasz - nál - juk min - dig jó 

ba - don vá - laszt - hat Is - ten - nek ö - rök 
cses - ség - gel, fény - nyel légy sze-rény mi - kor 
zünk, ha ez el - vész? Fél - ál - lat - tá, 
ú - ton ha - lad - junk Is - te - nünk meg e 

tör - vé nye nem kény-sze - rit sen - kit a menny - be. 
jót te - szel s ne kény-sze-r i tsd az em - be - re - ket. 
me - ly nem gon - dol ve - led, men - ny és veled, pokol, 
lé - ge - dett mi - kor az ö út - ját vá - laszt - juk. 

5. Szabadon választom hitem 
Istenem szavát figyelem, 
értsétek keményszivűek, 
ti döntitek el, hogy mit hisztek. 

6. Vannak oly gonosz emberek 
makacsul nem változnak meg 
rájuk a sötét pokol vár mig 
az igazakra dicsőség. 

7. Ha útunk lefelé vesszük, 
pokol lesz végső lakhelyünk 
Istenünk tiszte, s megtudjuk mi 
okoztuk szenvedésünket. 

Szöveg Névtelen, 1805 körül, Boston Megjelent az 1835-ös 
mormon himnuszkönyvben., 1835. 
Zene: Roger L. Miller, sz. 1937. 

© 1985 Mormon Himnuszgyüjtemény 
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A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Tanulmányozzuk az Evangélium tanításai-nak 46. fejezetét, „Az útolsó ítélet" címmel! 
2. Szerezzünk be táblát és krétát! 
3. Az órát a „Tudd meg, hogy minden ember szabad" című énekkel fejezzük be LDS 

Énekek, 90! 
4. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a leckében található 

történeteket és szentírásbeli részleteket! 
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A Szentlélek 
ajándékai 

3. Lecke 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen felkészülnünk a Szentlélek 
ajándékainak az elnyerésére, és hogy felismerjük a Szentlélek ajándékai-
nak hasznát. 

A Szentlélek ajándékainak elnyerése 
Állítsuk ki a posztert a hetedik hittételről! 
„Hiszünk a nyelveken szólásban, a prófétálásban, a kinyilatkoztatásban, a 
látomásokban, a gyógyításban, a tolmácsolásban és más adományok-
ban." (Hetedik hittétel). 
További lelki ajándékok, amelyek nincsenek megemlítve ebben a hittétel-
ben: hit, tisztánlátás, tanúbizonyság, csodák, bölcsesség, tudás és szere-
tet. A Szentlélek ajándékai Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyházának jellemzői. 
Mikor az Egyház tagjává avattak minket kézrátétellel, akkor azt mondták 
nekünk, hogy fogadjuk be a Szentlelket. Ha hithűek vagyunk, akkor a 
Szentlélek hatása állandóan velünk lehet. Általa mindnyájan bizonyos lelki 
erőkkel leszünk megáldva, amiket a Szentlélek ajándékainak hívnak. 
Hannah Christina Chlarson fia mesélte el a következő történetet az anyjá-
ról, aki a prófétálás ajándékával volt megáldva: 
„Fiatal koromban közel laktunk Andrew Kimball elnökhöz, Spencer Kimball 
apjához. Egy nap anyámmal sötétedéskor értünk haza. Spencer éppen a 
teheneket fejte, és hangosan énekelt. Anyám egy pillanatra megdermedt, 
majd így szólt: »Az a fiú egy nap az Úr apostola lesz.« Kb. hat méterrel 
tovább mehettünk, mikor újra megállt, és úgy tűnt mintha levegő után kap-
kodna. Mindkét kezét felemelve így szólt: »lgen! Lehet, hogy még ezt az 
Egyházat is vezetni fogja.«" (Szerk. Roberta Flake Clayton, Pioneer 
Women of Arizona [Mesa, Arizona, 1969], 77 oldal.; id. Leon Hartshorn, 
Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women 2 kötet 39 
oldal.) 

Az Isten törvényeinek való engedejmesség elengedhetetlen ahhoz, hogy 
elnyerjük a Szentlélek ajándékait. Általuk megtudhatjuk, és taníthatjuk az 
evangéliumot, és sokféleképpen, nemcsak magunk hanem mások előnyé-
re is használhatjuk azokat. Ezek az ajándékok segítenek, hogy visszajut-
hassunk Mennyei Atyánkhoz. 
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A Lélek ajándékainak elnyerésére való felkészülés 
Olvassuk el T&Sz 46:11-et! 

Ebből a szentírásból azt tudjuk meg, hogy mindenki kap egy lelki ajándé-
kot Istentől. Azonban, mivel a Szentlélek lelkileg tisztátalan helyeken nem 
marad meg, ezért érdemesnek kell lennünk arra, hogy ezeket a lelki aján-
dékokat megkapjuk. 
Olvassuk el 1 Korintusiak 14:1; Moróni 10:20, 30 at! 
Milyen útmutatásokat kaptunk arra, hogy hogyan készüljünk fel a lelki ajándékok elnyerésé-
re? Milyen más módon készülhetünk még fel? írjuk fel a válaszokat a táblára! 

Joseph Smith próféta ezt mondta: 
„Legyetek erkölcsösek és tiszták; becsületesek és igazak; tartsátok be Is-
ten parancsolatait; és akkor majd jobban megértitek a jó és a rossz közöt-
ti különbséget—az Isten adományai és az emberek dolgai közötti különb-
séget." (History of the Church, 5:31; id.: Marion G. Romney, Look to God 
and Live, 35 oldal.) 
Milyen egyéb követelményeket említ Joseph Smith próféta? (Legyünk erényesek, tiszták, be-
csületesek igazak, és tartsuk be a parancsolatokat!) írjuk fel a válaszokat a táblára! 

Ahhoz, hogy a Szentlélek ajándékait élvezhessük, szerénynek, bűnbánó-
nak és béketűrőnek kell lennünk. Még Joseph Smith próféta sem kapha-
tott ihletet, amíg rossz érzései voltak mások iránt. 
„»Egyik reggel. . .[mérges volt valami miatt] amit a felesége, Emma csi-
nált . . .Joseph . . .[megpróbálta] folytatni a [Mormon Könyvének a] fordí-
tását, azonban semmit sem tudott csinálni . . .Kiment. . .a kertbe [és 
imádkozott] . . .visszament a házba, és bocsánatot kért Emmától. Ez-
után . . .sikeresen folytatta a fordítást." (David Whitmer 1882, szeptember 
15-i lejegyzéséből vett részlet, ami A Comprehensive History of the 
Church, 1:131-ből származik.) 
Hogyan készítette fel magát a próféta lelki ajándékának használatára? 
Hogyan tudhatjuk meg, mikor nem vagyunk felkészülve a Szentlélek ajándékaira? (Boldogta-
lanok, zavartak, lehangoltak, önzőek és irigyek vagyunk; nem vagyunk érdemesek az egyházi 
munkánkra; kritizáljuk az egyházi vezetőket, nem akarunk imádkozni. Tudatosan megszegjük 
a parancsolatokat.) 

A Lélek ajándékainak haszna 
A Szentlélek ajándékai szentek. Azért kapjuk őket, hogy irányítsanak, vi-
gasztaljanak, és tanítsanak minket. A Szentlélek ajándékai által felvilágosí-
tást és bátorítást kaphatunk, és megerősödhet a hitünk. A Szentlélek aján-
dékain keresztül békét találunk ebben az életben és útmutatást a celeszti-
ális birodalom felé. 
Olvassuk el T&Sz 46:8. Milyen indokok vannak itt felsorolva arra, hogy a legjobb ajándékokat 
keressük? (Azért, hogy ne legyünk megtévesztve.) 
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6. Lecke 

Sokszor van szükségünk a Szentlélek ajándékaira. Mikor betegek, zavar-
tak, vagy szomorúak vagyunk, akkor szükségünk van gyógyulásra, irányí-
tásra és vigasztalásra. Szükségünk van tudásra, értelemre, átérzésre és 
kifejlesztettebb képességekre olyankor, mikor fontos kérdésekre keressük 
a választ, vagy útmutatásra van szükségünk nehéz helyzetekben. Nagy 
vigaszt ad az a tudat, hogy ilyenkor hasznát vehetjük a Szentlélek ajándé-
kainak. A szentírásokban olvashatjuk, hogy „mindezeket az ajándékokat 
Isten adta nekünk, hogy a gyermekei hasznára legyenek." (T&Sz 46:26). 
Kérjük meg a megbízott csoporttagokat, hogy mondják el a következő történeteket, amik 
arról szólnak, hogy az Egyház különböző tagjainak milyen tapasztalatai voltak akkor, mikor a 
Szentlélek ajándékait megkapták. 

Jane Grove Stewart nőtestvér jegyezte fel a következő történetet: 
„Egyik reggel úgy döntöttünk, hogy elmegyünk egrest szedni. Tanner apa 
befogta a lovakat egy könnyű szekér elé, és két nőtestvérrel, akiket Ly-
man-nak hívtak, a kisunokájával, és velem együtt elindultunk. Mikor kiér-
tünk az erdőbe, azt mondtuk az öreg úrnak, hogy pihenjen meg amíg mi 
egrest szedünk. 

„Nem sokkal később a kislány és én elég messze kerültünk a többiektől, 
de hirtelen kiabálást hallottunk Előre siettünk, amíg meg nem láttuk 
Tanner apát, aki körbe futtatta a lovakat Ahogy közelebb értünk láttuk, 
hogy indiánok gyülekeznek a szekér körül kiabálva, és egyre többen csat-
lakoznak hozzájuk. Felszálltunk a szekérre, és indulni készültünk, mikor 
négy indián megállította a kocsi kerekeit, másik kettő megfogta a lovakat a 
zabiájuknál, és egy másik pedig értem jött, hogy lehúzzon a szekérről. 
„Ekkor nagyon megijedtem, és izgatott lettem, és arra kértem Tanner 
apát, hogy engedjen le a szekérről, hogy segítségért szaladhassak. Erre ő 
azt válaszolta: »Nem, szegény gyermek; már túl késő!« Azt válaszoltam, 
hogy élve nem kerülök a kezeik közé. Tanner apa arca hófehérré vált. Az 
indiánok le akarták vetkőztetni—már elvették az óráját és a zsebkendő-
jet—amíg őt vetkőztették, addig egy másik engem próbált lehúzni a sze-
kérről. Magamban elkezdtem Mennyei Atyámhoz könyörögni, 
„Miközben imádkoztam és harcoltam, a Magasságos Úr lelke eltöltött és 
hatalmas erővel felemelkedtem; nem tudom szavakban leírni, amit akkor 
éreztem. Borzasztóan boldog voltam. Néhány pillanattal korábban a halál-
nál is szörnyűbb veszedelemben forogtam, akkor pedig Isten ereje által 
felemeltem a kezem, és az indiánokhoz a saját nyelvükön beszéltem. Azok 
elengedték a lovakat és a szekeret, és mindnyájan megálltak előttem, 
amíg én Isten ereje által hozzájuk beszéltem. Lehajtották a fejüket, és 
igennel válaszoltak úgy, hogy megértettem. 

„A kislány és Tanner apa nem tudott szólni az ámulattól. Megértettem a 
helyzetünket; az indiánok meg akarták öni Tanner apát, felgyújtani a sze-
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keret, és minket nőket pedig elhurcolni. Ez egyértelmű volt a számomra. 
Mikor befejeztem a beszédet, akkor mindhármunkkal kezet fogtak, min-
dent visszaadtak, amit elvettek Tanner apától, aki azonban visszaadta ne-
kik a zsebkendőt, én pedig egrest és süteményt adtam nekik. Erre az idő-
re már a másik két nő is visszatért, és így mindnyájan hazasiettünk. 
„Az Úr megadta nekem a beszédem egy részének a fordítását, ami így 
szól: 
„»Úgye meg fogtok minket ölni indián harcosok? Nem tudjátok, hogy a 
Nagy Szellem figyel benneteket, és ismeri a szívetek titkait? Azért jöttünk 
ide, hogy az apánk gyümölcséből szedjünk. Nem azért, hogy titeket bánt-
sunk. Ha csak egy hajszálunk görbül is meg, akkor a Nagy Szellem le fog 
sújtani rátok, és kilehelitek az utolsó leheleteteket. Minket elüldöztek az 
otthonunkból éppen úgy, mint titeket. Azért jöttünk ide, hogy jót tegyünk, s 
nem azért, hogy bántsunk titeket. Mi az Úr népe vagyunk, éppen úgy, mint 
ti. Hagyjatok fel a gyilkolással és egyéb bűnökkel. Az Urnák nem tetsze-
nek ezek a dolgok, és nem fog támogatni benneteket, ha tovább folytatjá-
tok. Azt gondoljátok, hogy tietek mind ez a föld, fa, víz vagy ló? Semmi 
sem a tiétek ezen a földön, még a levegő sem, amit beszívtok—minden a 
Nagy Szellemé.«" (Edward W. Tullidge, The Women of Mormondom, 475-
477 oldal; szerk: Leon Hartshorn, idézte „Amikor saját nyelvükön beszél-
tem azokhoz az indiánokhoz,"Remarkable Stories from the Lives Latter-day 
Saint Women, 1 kötet, 26-28 oldal.) 
Milyen két ajándékot kapott Grover nőtestvér? (Nyelveken szólás és a nyelvek megértése) 
Miért kapta ezeket az ajándékokat? Mit érzett, mikor megkapta őket? 

Antónia Flores nőtestvér, Limából, Peru-ból, mesélte el a következő törté-
netet: 
„Egyszer, jó pár évvel ezelőtt, a gyülekezeti elnök elbeszélgetett velem, 
mivel el akart hívni, hogy a Női Segélyegylet elnöke legyek. Nagyon meg-
ijedtem. El sem tudtam képzelni, hogyan bírnék el egy ilyen munkát, és 
féltem igent mondani. Később aznap eszembe jutott a böjtölés és ima 
tantétele. Elkezdtem böjtölni és imádkozni erről a munkáról, amitől annyira 
féltem. 
„Az éjszaka kaptam egy kinyilatkoztatást. Azt álmodtam, hogy egy nehéz 
súlyt cipelve a kezemben gyalogoltam. Már hosszú ideje mentem, és na-
gyon kifáradtam a nehéz súlytól. Akkor megpillantottam Úrunkat, Jézus 
Krisztust, aki kivette a súlyt a kezemből, és hívott: „Gyere, kövess engem » 
Másnap reggel nagyon jól éreztem magam—a félelmem teljesen elmúlt. 
Siettem a gyülekezeti elnökhöz, hogy elmeséljem, mi történt, hogy már 
nem félek, és, hogy biztosan tudom, hogy helyes volt a döntés. Azóta már 
jó néhány éve a Női Segélyegylet elnöke vagyok, és két csodálatos taná-
csossal dolgozom együtt." („Kivette a terhet a kezemből," Remarkable 
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6. Lecke 

Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, szerk. Leon Hartshorn 2 
kötet, 87 oldal.) 
Miért volt szüksége Flores nőtestvérnek a személyes kinyilatkoztatásra a Szentlélek ajándé-
kai küzül? 

Az álmokon kívül másféleképpen is kinyilatkoztathatja nekünk az igazságot 
a Szentlélek. Lehetnek látomásaink (lásd T&Sz 76:12). Hangokat hallha-
tunk (lásd Mózes 5:4). A Szentlélek beszélhet hozzánk elménkben (lásd 
T&Sz 6:23 és Enosz 1:10). Érezhetjük a Szentlélek erejét, mikor egy 
misszionárius, próféta, vagy az Úr más szolgájának igaz szavait halljuk 
(lásd Moróni 10:4-5). Rendíthetetlen hitünk lehet az Ur szavaiban (lásd 
Eter 3:11-12). Erezhetjük az édes békességet, mikor az Úr megvilágosítja 
elménket az igazság lelkével, mikor valamit kérdezünk tőle (lásd T&Sz 
6:14-16, 21-24). 

Afton Affleck nőtestvér, Salt Lake City-ből, mesélte el ezt a történetet a hit 
ajándékáról: 
„Egy csodálatos karácsonyi partira készültem. Azt akartam, hogy nagyon 
szép legyen, így nagyon készülődtem. Fejfájásom azonban egyre 
rosszabbra fordult. Többször próbáltam elérni Bob-ot. Egy hang így szólt 
hozzám: „Gerincvelő gyulladásod van" »Jaj, ne «—mondtam hangosan. Az 
apám is gerincvelő gyulladásban halt meg. . . . 
„Olyan beteg voltam, hogy kijött az orvos. Felemelte az egyik lábamat, 
mire én szikrázó fájdalmat éreztem hátul a nyakamban, és így szólt Bob-
hoz: »Adjunk neki egy áldást. Dr. Barton és Bob áldást adott nekem. Mi-
előtt elindultunk a kórházba Bob felhívta Robert Young elnököt, aki a Salt 
Lake-i Templom elnöke volt, és megkérte, hogy jöjjön el a kórházba, 
„Miután megérkeztünk a kórházba, Young elnök és Bob áldást adott ne-
kem. Eszméletlen állapotom ellenére is hallottam Young elnök hangját, aki 
megtiltotta, hogy a betegségnek hatalma legyen felettem és megronthas-
sa a testemet. Megígérte, hogy fel fogok épülni. Megáldott azzal az erővel, 
ami szükséges ahhoz, hogy el tudjam viselni a rám váró szenvedéseket. ' 
„Elszigetelve a világtól, a sok szenvedés közepette sokat tanultam a Meg-
váltóról, az engesztelő áldozatról, és az Úr Jézus Krisztus szeretetéről. 
Ugy tűnt, hogy állandóan tanultam. Egyetlen egyszer éreztem úgy, hogy 
nem tudom elviselni a fájdalmat. Abban a pillanatban Ray Moss nagybá-
tyám és a fia, Raphel fejemre tette a kezét, és áldást adott nekem. 
„Ezekben az időkben olyan borzalmasan fájtak a szemeim, hogy nem lát-
tam. Egyszer arra eszméltem, hogy az orvos műszaki asszisztensének 
mondta, hogy egy az ötezerhez az esélyem arra, hogy visszanyerjem látá-
somat. Azonban én tudtam, hogy fogok újra látni. Sohasem kételkedtem 
abban, hogy egészséges leszek. A jobb oldalammal volt probléma. Nem 
tudtam megmozdítani a lábamat és karom gyenge volt. 
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„Egy éjszaka egy hangot hallottam, »Ha csak egy parányi hited lenne, ak-
kor meg tudnád mozdítani a lábad és láthatnál.« Rosszul éreztem magam, 
mert azt gondoltam, hogy nagy hitem volt. 
„Erős hittel imádkoztam az Úrhoz. Elfordítottam a fejem. Addig nem vol-
tam képes elfordítani a fejem anélkül, hogy el ne veszítsem az eszmélete-
met, de akkor elfordultam és megpillantottam egy fénysugarat az ajtó 
alatt. 
„Azt is éreztem, hogy ha megpróbálom megmozdítani a lábamat, akkor 
sikerülni fog. . . . 
„A hit Isten ajándéka, és többet kaptam belőle, mint bármikor korábban. 
Megmozdítottam a lábamat. Az éjszaka hátralévő részében csak ott fe-
küdtem, és dicsértem az Urat—Reggelig senkinek sem akartam megmon-
dani. Az Úr megígérte, hogy meg fogok gyógyulni a hit, a papság hatalma, 
és az értem mondott imák által. Áldom az Urat, azért, hogy megadta ne-
kem ezt az élményt mivel nagyon megerősített." (Az Utolsó Napok Szent-
jeinek Jézus Krisztus Egyháza Szájhagyomány által továbbadott történe-
tek, Sylvia Bruening, Salt Lake City, Utah, dec. 1972, pp. 26-28; id. „A hit 
Isten ajándéka,"Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint 
Women, szerk. Leon R. Hartshorn, 2. kötet, 1-3 oldal.) 
Milyen lelki ajándékot kapott Affleck nőtestvér? Hogyan befolyásolta hite azt az áldást, amit 
kapott. 

Befejezés 
Mi, Az Utolsó Napok Szentjei Jézus Krisztus Egyházának tagjai ígéretet 
kaptunk a Szentlélek ajándékairól. Ezeket az ajándékokat a Szentleiken 
keresztül kapjuk az Úrtól azért, hogy segítsen tökéletesíteni életünket, és 
visszajussunk Hozzá. Ahhoz, hogy megkapjuk ezeket, fel kell készítenünk 
magunkat. Ezt azzal érhetjük el, hogy hittel imádkozunk, és betartjuk a 
parancsojatokat. Ezenkívül szerénynek kell lennünk, és hajlandónak arra, 
hogy az Úr munkáját végezzük. 

Feladat 
Olvassuk el T&Sz 46:8-26, Moróni 10:5-30 és 1 Korinthusaiak 12-t! Is-
merjük fel a Szentlélek azon ajándékait, melyeknek birtokosai vagyunk, és 
fordítsuk azokat mások hasznára! Keressünk módot arra, hogy segítsünk 
családtagjainknak felfedezni, hogy a Szentlélek mely ajándékainak birtoko-
sai, és hogy hogyan fejleszthetik azokat. 

További szentírásbeli részletek 
Joel 2:28-29 (A lelki ajándékok.) 
1 Korinthusiak 14 (A prófécia ajándékának fontossága.) 
ApCsel 10:1-35 (Péter látomása.) 
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6. Lecke 

1 Nefi 10:17-19 (A Szentlélek hatalma.) 
T&Sz 6:5-11 (A rejtélyek megfejtésének ajándéka.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Tanulmányozzuk Az utolsó napok szentjeinek asszonya, Alapkézikönyv nők számára A ré-

szében a4, A szentlélek ajándéka című leckét! 
2. Tanulmányozzuk a „Mi a Szentlélek ajándéka" című bekezdést Evangélium tanításai-nak 

21. fejezetében! 
3. Tanulmányozzuk az Evangélium tanításai 22. fejezetét: „A lelki ajándékok"! 
4. Tanulmányozzuk Moróni 10:5-30; 1 Korinthusiak, 12; T&Sz 46:8-26-et! 
5. Készítsünk egy posztert a hetedik hittételről, vagy írjuk fel a táblára az óra előtt' 
6. Szerezzünk be táblát és krétát! 
7. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a leckében található 

történeteket vagy szentírásbeli részleteket! 
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A vasárnap 4. Lecke 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen nekünk megszentelni a vasár-
napot. 

Miért kell megszentelnünk a vasárnapot? 

PARANCSOLAT 
Mikor az Úr a negyedik paracsolatot adta nekünk, így szólt; „Emlékezzél 
meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt" (Mózes II. 20:8). 
Mit jelent a megszentelés? (Isten szolgálatára fordítjuk; neki szenteljük. Ha további felvilágo-
sításra van szükségünk, akkor olvassuk el a „Hogyan szenteljük meg a vasárnapot című rész 
első három bekezdését az Evangélium tanításai-nak 24. fejezetében. 

Mikor az Úr megparancsolta, hogy szenteljük meg a vasárnapot, így szólt: 
„Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik 
nap a te Istenednek, az Úrnak, nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne vé-
gezz azon" (Mózes II. 20:9-10). 
ÁLDÁS 
Azzal, hogy az Úr megadta nekünk a vasárnapot, mint az ő napját, tulaj-
donképpen az idő ajándékát kaptuk. Az Úr tudja, hogy szükségünk van 
egy pihenőnapra. Függetlenül attól, hogy milyen munkát végzünk, testünk-
nek szüksége van megújulásra, amit a fizikai munkától való pihenéssel 
érhetünk el. Fel kell frissítenünk elménket azzal, hogy másképp használ-
juk. Táplálnunk kell lelkünket az Úr imádatával. A vasárnap teszi lehetővé, 
hogy ezeket a szükségleteinket kielégíthessük. A vasárnap teszi lehetővé, 
hogy lelkileg fejlődjünk, és, hogy örömet és békét találjunk. A vasárnapnak 
a hét legjobb napjának kellene lennie. 
Az ortodox zsidók a vasárnapot „Shabbot Hamalkah-nak, Sába Királynő-
nek hívják, mert az a nap, mint a Királynő, a szépség, fenségesség és 
kegyesség szimbóluma" (Elliott D. Landau, „Hogyan tanítsuk a Tíz Paran-
csolatot gyermekeinknek," Ensign, 1973, október, 53. oldal). 
Milyen lenne az élet a vasárnap nélkül? (Lehet, hogy nem gondolnánk Istenre és a Megváltó-
ra és arra, amit értünk tettek. Lehet, hogy nem tudnánk megpihenni a világi gondoktól, ame-
lyek egész héten velünk vannak. Nem találkozhatnánk hetente más egyháztagokkal, akik bá-
torítanak és ösztönöznek minket. Lehet, hogy nem lenne időnk azokat a felemelő dolgokat 
megcsinálni, amelyeket vasárnap kell elvégeznünk. Gondolkodásunk beszűkülne és önzővé 
válna.) 
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Ézsaiás prófétán kerésztül szólt így az Úr: „Ha nem jársz kedvteléseid 
után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját 
gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal di-
csőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és 
nem tárgyalsz ügyeidről, 
„Akkor gyönyörködni, fogsz az Úrban, Én pedig a föld magaslatain foglak 
hordozni. . .az Úr maga mondja ezt" (Ézsaiás 58:13-14). 
Az Úr áldásokat ígért azoknak, akik megszentelik a vasárnapot. 

Hogyan szentelhetjük meg a vasárnapot? 

BÖLCS FELKÉSZÜLÉS ÁLTAL 
Ahhoz, hogy a vasárnapot megszentelhessük, fel kell készülnünk a vasár-
napi pihenésre, részt kell vennünk az egyházi összejöveteleinken, és a na-
pot békés és jóravaló cselekedetekkel kell töltenünk. Erre komolyan fel kell 
készülnünk a megelőző hat nap során. Különösen az anyáknak kell előre 
terveket készíteniük, és a család többi tagját hasonlókra bíztatniuk. 
Marilyn T. Brockbank nőtestvér, egy amerikai anya, így meséli el, hogyan 
tanult meg felkészülni a vasárnapra: 
„Emlékszem, mikor ezt kérdeztem a férjemtől, »Mi bajom van? . . .Minden 
szombat délután megfájdul a fejem, és hétfőig nincs nyugalmam. . . . Hol 
van a sok ígért áldás? Megszentelem a vasárnapot. Nem megyek se mo-
ziba, se vásárolni. Részt veszek a gyűléseimen. Mi a bajom?«" Rájöttem, 
hogy mi volt a bajom. . . . 
„A szívem mélyén tudtam, hogy nem engedelmeskedem a parancsolatok-
nak, mikor vasárnap mosok, porszívózok vagy istentisztelet után leülök 
egy percre varrni és TV-t nézni, és ezért nem kapom meg az áldásokat. 
„Milyen béke és boldogság töltötte el a szívemet, mikor megfogadtam, 
hogy a vasárnapokat meg fogom szentelni a következővel kezdődően. Mi-
után eldöntöttem, ösztönzést kaptam arra vanatkozóan, hogy miképp va-
lósíthatom ezt meg. . . . 
„Először is mindent részletesen leírok, amit szombat éjfélre meg kell csi-
nálni. A házat ki kell takarítani, a család minden tagjának ki kell készíteni a 
vasárnapi ruháját, a cipőket ki kell tisztítani. . .; még a gyerekek hétfő reg-
geli iskolai ruháit is ki kell készíteni. A gyerekeket meg kell fürdetni és a 
hajukat megmosni. Az én hajamat is meg kell csinálni, és elő kell készíteni 
a vasárnapi iskola zenéjét, ami az én feladatom. 
„Azután, mindhárom étkezést meg kell tervezni, be kell vásárolni és előre 
meg kell főzni. . . . 
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„Végül is sikerült békét találnom vasárnap, és attól kezdve örömmel vár-
tam azt a napot. Mindig mosolygok, mikor azokra az értékes órákra gon-
dolok, amelyeket olvasással, gondolkodással, meditálással és imádkozás-
sal tölthetek, hogy igazán megpihenjek és felfrissítsem a lelkemet. 

Nagy erőt és bölcsességet találtam gyermekeim gondozásában. Úgy 
éreztem, hogy nagyobb szeretet töltölte el szívemet, és áradt a gyerekek 
felé. A Szentlélek nagyon erős volt bennem, és közel éreztem magam Is-
tenhez. Éreztem a szeretetét, és új örömet találtam az imában. . . . 
„Az Úr azt mondta, hogy lehetővé teszi, hogy megtegyük, amit megparan-
csolt. Ezenkívül, azonnali ajándékokat ígért a Szentlélek által. 
„Bizonyságot teszek arról, hogyha hozzá fordultok minden helyzetben és 
küzdelemben, akkor ti is tudást és ösztönzést ihletet kaptok, úgy ahogy én 
kaptam." („Készüljünk fel a vasárnap megszentelésére," Ensign, március 
44-45, oldal.) 
Hogyan készülhetünk fel a vasárnapra? Kérdezzük meg a fiatal, egyedülálló nőket, hogy mi-
vel segíthetik édesanyjuk felkészülését. 
Állítsuk ki a 4-a képet! Miért nem jó így tölteni a vasárnap reggelt? 
Mit csinál ez a család vasárnap, amit már szombaton megtehetett volna? 
Használjuk a 4-b képet, amely a „Szombat" című dal kottáját ábrázolja, és énekeljük, vagy 
kérjük meg a nőtestvéreket, hogy énekeljék el! Ha nem tudjuk elénekelni, akkor olvassuk el a 
szöveget! 

Dallin H. Oaks Elder a Tizenkét Apostol Tanácsából, korábban a Brigham 
Young Egyetem elnöke, mesélte el ezt a történetet egyetemista korából: 
„Mikor elhagytam ezt az iskolát, hogy a University of Chicago-n tanuljak, 
akkor anyám emlékeztetett, hogy apám sohasem tanult vasárnap, iskola 
évei alatt. Anyám könnyedén így szólt: „Fiam, ha élvezni akarod ezt az 
áldást, akkor úgy tervezd meg a dolgaidat, hogy vasárnap sohase tanulj, 
és semmi mást ne csinálj, azonkívül, hogy magadhoz veszed a lelki táplá-
lékot, ami az Úr napján elérhető a számodra." 
„Akkor elhatároztam, hogy hűségesen megszentelem a vasárnapot, hogy 
kiérdemeljem a lelki növekedésre való áldásokat, és a Szentlélek társasá-
gát, amely az Úr napjának hűséges megszenteléséből származik. Bizony-
ságot teszek nektek arról, hogy számtalan esetben megkaptam ezeket az 
áldásokat." („A parancsolatok áldásai,"Speeches of the Year, 1974, 219. 
oldal.) 
Bíztassuk gyermekeinket, hogy tanuljanak és készüljenek fel óráikra a va-
sárnap előtt, azért, hogy pihenhessenek azon a napon. 
A gyerekek, az otthon, ételek és ruhák előkészítésén kívül másképp is fel-
készülhetünk a vasárnapra. Szombat éjjel jól kipihenhetjük magunkat. Hét-
közben teremthetünk lehetőséget a felüdülésre, sportokra és egyéb szóra-
kozásra a vasárnap helyett. 

26 4-a Miért nem jó így tölteni a vasárnap reggelt? 





4-b 

Szombat 
Élénken J. = 66 - 76 (Vezényelj kettőt egy ütemre.) 

1. Szom - bat az egy kü - lön - le - ges nap-mert fel - ké -szü- lünk rá, Va-
2. Szom - bat az egy kü - lön - le - ges nap-mert fel - ké -szü- lünk rá, Va-

sár - nap a Há - zat tisz - tá - ra ta - ka - rit - juk így 
sár - nap a bolt - ban min-dent be - vá - sá - ro - lunk így 

ten - ni va - ló nem vár más nap a ru - hánk tisz - ta a 
ten-ni va - ló nem vár más nap a por - szí - vó z ü m - m ö g 

ci - pőnk ra - gyog igy is hív - juk: ma - ezt meg csin - áld - nap a 
s dú - lal - ga - tunk Szom-bat es - té - r e - m a r m i n - d e n kész van a 

ha - junk sam-pon-tól csil - log - ra gyog így b á t - r a n - j ö - h e t a Va - sár - nap. 
kör-münk le - vág-juk szép-ke-rek-re így most már- jö-het a Va - sár - nap. 

Szöveg Rita S. Robinson, sz. 1920 
Zene Rita S. Robinson, sz. 1920; kedolgozta Chester W. Hill, sz. 1912 

Exodus 20:10-11 



1. Lecke 

Ha rendesen felkészülünk a vasárnapra, akkor több nyugalmat találunk az 
otthonunkban. Lelkileg felkészültebbek leszünk, és könnyebben megértjük 
a Szentlélek tanításait. Megkaphatjuk az áldásokat, amiket az Úr a vasár-
napot megünneplőknek ígért. 
Brockbank nőtestvér történetében, milyen áldásokat kapott a vasárnap megszenteléséért? 
(Nyugalom, idő az olvasásra, gondolkodásra, meditálásra és imára; erő és bölcsesség a 
problémák megoldásában; több szeretet a gyerekei iránt; segítség a Szentlélektől; közeledés 
Istenhez) 

MEGFELELŐ IMA, PIHENÉS, ÉS SZOLGÁLAT ÁLTAL 
Ha részt veszünk egyházi gyűléseken, akkor további áldásokban részesü-
lünk. A közös áhítat felemelő élményt jelent. Az egyházi énekek éneklése 
is „áldást hozhat a fejünkre" (T&Sz 25:12). A gyűléseken való részvétel és 
az úrvacsoravétel lehetővé teszi, hogy elkerüljük a világ kísértéseit (lásd 
T&Sz 59:9). 
Gyakran váratlan áldások származnak a vasárnap megszenteléséből. Egy 
étterem vezetője bezárta az üzletét vasárnaponként, mert úgy érezte, 
hogy a vasárnap törvényének való engedelmesség megéri a pénzügyi ál-
dozatot. Később ezt mondta: „Abban az évben, mikor vasárnap zárva vol-
tunk, több pénzt kerestünk, mint bármikor korábban. . . . 
„Az Úr megáldott minket az évek során, és . . .sokkal jobban állunk pén-
zügyileg és lelkileg, mintha nyitva tartottunk volna vasárnap. . . . 
„Mély meggyőződésem, hogy egy mai szent üzleti sikerének a titka a va-
sárnap megbecsülésében rejlik, amint azt az Úr megparancsolta." (Ezra 
Taft Benson idézete a „A vasárnap megszentelése" című cikkből, Ensign, 
1971, május, 7. oldal.) 
Spencer W. Kimball elnök ezt mondta: „Keresztény világunkban még min-
dig sok üzlet tart nyitva szent vasárnap. Biztosak lehetünk abban, hogy 
gyógyír bennünk, a vevőkben van. A boltok és az üzleti létesítmények nem 
maradnának nyitva, ha mi, az emberek nem vásárolnánk. Kérem, gondol-
kozzanak el ezen! Beszéljék meg gyermekeikkel a családi esteken! Cso-
dálatos lenne, ha minden család elhatározná, hogy mostantól fogva sem-
milyen vásárlás ne történjék vasárnap." („A munka ideje itt van," Ensign, 
1975, november, 6. oldal.) 
Milyen áldásokat kapunk, ha megünnepeljük a vasárnapot? Tegyünk bizonyságot arról, hogy 
milyen áldásokat kaptunk, mióta megünnepeljük a vasárnapot. 

Az Egyház Legfelsőbb Elnöksége elmagyarázta,^ hogy „a vasárnap nem-
csak egy pihenőnap, hanem egy szent nap; az Úr napja, amelyet imádat-
tal, és tisztelettel kell töltenünk" („A Legfelsőbb Elnökség a vasárnap" cí-
mű nyilatkozata, Church News, 1959, július 11,3. oldal). 
Állítsuk ki a 4-c képet, amely egy at utolsó napok szentjeinek ggülekezetében az úrvacsora-
vételét ábrázolja, és a 4-d képet, amelyen egy lány a szentírásokat tanulmányozza! 
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Kérjünk meg egy előre kijelölt nőtestvért, hogy adjon egy rövid beszámolót arról, hogy mit 
csináljunk vasárnap az Evangélium tanításainak 24., „A vasárnap" című fejezetéből! írjuk fel a 
javaslatokat a táblára! 
Milyen további ötleteink vannak a vasárnap megszentelésére? 
Kérdezzünk meg egy fiatal, még hajadon nőtestvért, hogy miképp teheti élvezetessé a szent 
vasárnapot! 

Az Úr azt szeretné, ha mindenkinek lenne lehetősége a vasárnapi pihe-
nésre. Bizonyos szolgálatokat azonban mindennap el kell látni, pl. kórházi 
szolgálatot. Ha lehetséges, akkor pihenjünk meg munkánktól, és segít-
sünk másokat, hogy ők is hasonlóan cselekedhessenek. 
Miért nem kaphatjuk meg a vasárnap áldásait, ha vásárolni vagy sportolni megyünk vasár-
nap? (Ezek a tevékenységek gondolatainkat a világ dolgain tartják, és megakadályozzák, 
hogy bensőségesen kommunikáljunk Mennyei Atyánkkal. Olyan szokásokká válhatnak, ame-
lyeket nehéz abbahagyni és nehezebbé teszik, hogy megfelelően megünnepeljük a vasárna-
pot. Ha vásárolunk vasárnap, akkor másoknak dolgozniuk kell, hogy kielégítsék a keresletün-
ket.) 

Hogyan segíthet a vasárnap megszentelésében, ha megemlékezünk a céljáról? (Ha tudjuk, 
hogy a vasárnapot lelki és fizikai áldásként kaptuk, akkor meg akarjuk majd ünnepelni, és 
elnyerni az ígért áldásokat.) 

A vasárnap nemcsak áldás nekünk, hanem arra is lehetőséget ad, hogy 
olyan dolgokat tegyünk, amelyek másoknak is áldást jelentenek. Segíthetik 
őket abban, hogy a Megváltónk példáját kövessék, aki vasárnap is segített 
a rászorulókon (lásd Márk 3:1-6; János 9:13-16). Sokan magányosak. 
Másoknak bátorításra vagy meghallgatásra van szükségük. A vasárnap a 
rászorulók segítésére való. 

Befejezés 
Az Úr a vasárnapot a mi előnyünkre és áldásunkra adta. Ha felkészülünk 
rá, és szent napként tiszteljük, akkor élvezni fogjuk az előnyeit és áldásait. 

Feladat 
Beszéljük meg családtagjainkkal a vasárnap megszenteléséből származó 
előnyöket! Tervezzük meg családunkkal a vasárnap megszentelését a jö-
vőben jobban, mint eddig tettük! Tegyük a vasárnapot egy csendes, bol-
dog, békés, pihenőnappá! Tanítsuk meg a „Szombat" című dalt a csalá-
dunknak! 

További szentírásbeli részletek 
Ézsaiás 58 (Hogyan tartsuk meg a böjtöt, és szenteljük meg az Úr napját.) 
Mózes III 26:1-12 (A parancsolatok betartásának jutalmai.) 
Nehémiás 13:15-22 (A szentek ünnepeljék meg a vasárnapot.) 
T&Sz 59:9-24 (Az áldások, amelyek a vasárnap megszenteléséből szár-
maznak.) 
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1. Lecke 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Tanulmányozzuk az Evangélium tanításai-nak 24. fejezetét, „A vasárnap" címmel! 
2. Bízzunk meg egy csoporttagot, hogy röviden számoljon be arról, hogy mit kell csinálnunk 

vasárnap. Javasoljuk, hogy használja a tizenegy ötletet, ami az Evangélium tanításai 24. 
fejezetének „Hogyan szenteljük meg a vasárnapot" című részében található! 

3. Szerezzünk be táblát és krétát! 
4. Tanuljuk meg a „Szombat" című dalt, vagy kérjünk meg néhány nőtestvért, hogy énekel-

jék el az osztálynak! 
5. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a leckében található 

történeteket vagy szentírásbeli részleteket! 

4-d Egy lány a szentírásokat tanulmányozza 33 



A Bölcsesség szava 

Ennek a leckének az a célja, hogy a Bölcsesség szavának betartására 
ösztönözzön, és, hogy segítsen másokat ís hasonlóra buzdítani. 

Kinyilatkoztatás az egészségről 
Állítsuk ki a képet a Bölcsesség szaváról, ahogy azt „A tanár felkészülése" című részben 
javasolták! 

A Bölcsesség szava a Tanok és Szövetségek 89. fejezetében található 
meg. Ez Isten egészségi törvénye. Ebben a fejezetben az Úr kijelenti, 
hogy az egészségről való kinyilatkoztatás, még a leggyengébb szentnek is 
a hasznára válik. A körülményeket, amelyek között Joseph Smith próféta 
megkapta a kinyilatkoztatást, amit a Bölcsesség szavaként ismerünk, így 
írta le Brigham Young elnök: 
„A próféták első iskoláját (az Egyház korai vezetőinek különleges iskoláját) 
egy kis szobában tartották Joseph próféta konyhája felett. . . . Ebben a 
szobában kapott a próféta kinyilatkoztatásokat, és itt tanította a férfitestvé-
reit is. A testvérek sok száz mérföldről jöttek arra a helyre, hogy részt ve-
gyenek az órákon abban a kicsi szobában, ami nem lehetett nagyobb, 
mint három és félszer egy méter. Mikor reggeli után összegyűltek ebben a 
szobában, az volt az első dolguk, hogy rágyújtottak pipájukra, és füstölés 
közben Isten birodalmának nagy dolgairól beszéltek, és teleköpködték a 
szobát. Amint a pipát kivették a szájukból, dohányt kezdtek el rágcsálni. 
Gyakran, mikor a próféta belépett, füstfelhőben találta magát. Ezért, s 
azért is, mert felesége sokat panaszkodott a piszkos padló takarítása mi-
att, a próféta elgondolkozott a dolgon, és megkérdezte az Úrat az elderek 
dohányhasználatával kapcsolatban. Erre válaszul a Bölcsesség szava né-
ven ismert kinyilatkoztatást kapta." {Journal of Discourses, 12:158, 1868, 
február 8.) 
Ez a kinyilatkoztatás, amely határozott útmutatásokat ad, hasznos és ká-
ros egészségügyi szokásokkal kapcsolatban, Isten egészségi törvénye, 
amit a földön élő gyermekei számára adott. 

Isten egészségi törvénye 
Az Úr egészségi törvényében tanácsot ad étkezésünkre vonatkozólag, és 
arról, hogy milyen anyagokat kerüljünk el, vagy használjunk mértékletesen. 
Állítsuk ki az 5-a Képet, hús és tejtermékek; 5-b Gyümölcsök és zöldségek; 5-c Különböző 
gabonafélek; és 5-d, Útmutató a helyes étkezéshez! 
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MIT EGYÜNK? 
Az Úr törvényeket és tanácsokat adott, hogy segítse gyermekeit. Egy ki-
nyilatkoztatásban, amit a fizikai testünk helyes gondviselésére vonatkozó-
lag kaptunk, elmondja, hogy milyen élelmiszereket fogyasszunk. Abban az 
időben, mikor Joseph Smith a Bölcsesség szaváról való kinyilatkoztatást 
kapta, sokan voltak alultápláltak, mivel nem étkeztek elég változatosan. 
Tudatlanság vagy rossz hagyományok miatt az emberek gyakran nem fo-
gyasztottak elég gyümölcsöt és zöldséget. Néhányan alig ettek gabonafé-
léket. A fő ételük a hús volt. Az Úr tanácsa, hogy sok különböző gyümöl-
csöt, zöldséget, gabonafélét és húst együnk, sokat javított a szentek 
egészségén. Ezen élemiszerek helyes aránya ellátta testüket az egész-
séghez szükséges tápanyagokkal. Több mint hatvan évvel azután, hogy 
Isten kinyilatkoztatta a Bölcsesség szavát Joseph Smíth-nek, a tudósok 
elkezdték felfedezni a változatos étkezés előnyeit. 
Mindnyájan egészségesebbek leszünk, ha követjük az Úr tanácsát, és (1) 
fogyasztunk növényeket beleértve a zöldséget és gyümölcsöt, (2) a gabo-
naféléket a fő helyre teszük az ételek közt (3) nem sokat eszünk az állatok 
húsából és egyéb állati termékekből. Mind a három csoport alapvető élel-
miszereket tartalmaz, amelyek nélkülözhetetlen anyagokkal látják el tes-
tünket. 
Ezekből a csoportokból milyen ételek elérhetőek számunkra? 
A táblán, Fogyasztásra ajánlott ételek címszó alatt, soroljuk fel azokat az ételeket, melyeket 
tanácsos fogyasztanunk! 
Olvassuk el T&Sz 89:10-17-et! 
Milyen élemiszereket ajánl az Úr, hogy együnk? (növényeket és gyümölcsöket a megfelelő 
szezonban, állatok és szárnyasok húsát csak mértékkel; gabonaféléket, és szőlőt) 

Milyen anyagokat kerüljünk el? 
A Bölcsesség szava arra is figyelmeztet, hogy milyen anyagokkal ne 
szennyezzük be a testünket. Azt a tanácsot kaptuk, hogy kerüljük el az 
erős italokat, vagyis mindent, ami alkoholt tartalmaz; a dohányzás minden 
formáját, és a forró italokat (amik alatt a teát és a kávét kell értenünk—az 
Úr így nyilatkoztatta ki a prófétán keresztül). 
Soroljuk fel a táblán a „Milyen anyagokat kerüljünk el" címszó alatt, hogy az Úr milyen anya-
gokat tanácsol, hogy kerüljünk el! (Alkohol, dohány, tea és kávé) 
Hogyan kerülhetjük el a kísértést, hogy mégis éljünk ezekkel az anyagokkal? 
Ez a kinyilatkoztatás ellentétben állt Joseph Smith korának sok szokásá-
val. Mivel abban az időben nem volt sok ismert egészségügyi indok a 
parancsolat betartására, az egyháztagok hitre támaszkodva engedelmes-
kedtek a kinyilatkoztatásnak. Az utóbbi években a tudósok sok egészség-
ügyi okot fedeztek fel az említett káros anyagok elkerülésére. Például, ma 
már tudjuk, hogy az alkoholt tartalmazó italok megmérgezik a testet. Az 
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6. Lecke 

alkohol fogyasztás hangulatváltozásokat, az ítélőképesség és fegyelem el-
veszítését, hadarást, dülöngélést és ügyetlenséget eredményez. Nagyobb 
mennyiségű alkohol fáradtságot, kábultságot és halált is okozhat. Azokat, 
akik rászoknak a szeszes italokra alkoholistáknak hívjuk. Az alkoholisták 
olyan sok alkoholt fogyasztanak, hogy az megkárosítja a testüket, különö-
sen májukat és emésztőszerveiket. Az alkoholisták betegségektől is gyak-
rabban szenvednek, mint mások. Ilyen betegségek például a rák és a fe-
kélyek. A nők néha kisebb súlyú, vagy fogyatékos kisbabákat szülnek. 
A fent említett fizikai károkon kívül az alkohol fogyasztásnak más kellemet-
len következményei is lehetnek, Gyakran a részeg szülő megveri a család-
tagjait. A gyerekek inkább félnek az iszákos szülőktől, mintsem tisztelik 
őket. A családok is szenvednek, mivel a jövedelmet az alkoholra pazarol-
ják ahelyett, hogy élelmiszerre, ruhára és iskolára fordítanák. 
A dohányzás rákhoz, szívinfarktushoz, agyvérzéshez és krónikus tüdőbaj-
hoz vezet. A dohányzó nők gyermekei gyakran kisebbek és kevésbé 
egészségesek, mint a nem dohányzóké. A hörghurut és a tüdőgyulladás 
komoly betegsége leggyakrabban a dohányzó szülők gyermekeinél, legrit-
kábban pedig a nem dohányzó szülők gyermekeinél fordul elő. A dohány-
zó szülők gyermekeinek felnőtt korukban is sokkal nagyobb esélyük van a 
tüdőbajra. 
A Bölcsesség szava kinyilatkoztatásának idején a kávé és a tea nagyon 
széleskörben fogyasztott italok voltak. Azelőtt senki sem gondolta, hogy 
ezek az italok károsak lehetnek. Ma azonban már tudunk ezen italok ger-
jesztő hatásáról. Felviszik a vérnyomást, felgyorsítják a pulzust, és megza-
varják az alvást. A tudósok további káros hatásokat fedeznek fel. Ezen 
felvilágosítások segítségével, minden olvasáskor jobban megérthetjük a 
Bölcsesség szavának tanácsát az elkerülendő anyagokkal kapcsolatban. 
Olvassuk el T&Sz 89:5-9-et! 

Az utóbbi időkben az egyházi vezetőkön keresztül az Úr azt is kinyilatkoz-
tatta, hogy kerüljük el a gyógyszerek használatát, hacsak az orvos fel nem 
írja azokat nekünk. 
AZ EGÉSZSÉG TÖRVÉNYÉNEK VALÓ ENGEDELMESSÉGBŐL 
SZÁRMAZÓ ÁLDÁSOK 
Az Úr megígérte, hogy áldottak lesznek azok, akik engedelmeskednek a 
Bölcsesség szavának. Négy meghatározott áldást említett. 
Olvassuk el T&Sz 89:18-21-et! 
Mi ez a négy áldás? (Egészség, bölcsesség, tudás, erő és a pusztító angyal elkerülése.) 
Soroljuk fel ezeket a táblán „A Bölcsesség szavának való engedelmességből származó áldá-
sok" címszó alá. 

5-a Hús és tejtermékek 
5-b Gyümölcsök és zöldségek 
5-c Különböző gabonafélék 3 7 



Útmutató a helyes étkezéshez 
Aján lo t t nap i tápanyage losz tás 

Az ajánlott napi tápanyagelosztás követésével megvethetjük az 
egészséges táplálkozás alapjait. 

Ha ajánlott mennyiségben választunk táplálékokat a négy 
csoportból, akkor körülbelül 1200 kalóriát fogyasztunk. A 
következő táblázat útmutatást ad, arra vonatkozóan, hogy 
milyen mennyiségű adagokat és hány adagot ajánlott 
fogyasztani különböző csoportokba tartozó egyéneknek. 
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Tej 
250 ml tej, jogurt, VAGY 
ugyananny i ká l c iumot 

ta r ta lmazó: 
1 V2 szelet sajt* 
250 ml puding 
350 ml fagylalt 
500 ml túró* 

3 4 2 4 4 

Hús 
56.70 gramm sovány, főtt 

hús, hal baromfi, VAGY 
ugyananny i f ehé r jé t 

ta r ta lmazó: 
2 tojás 
2 szelet sajt* 
125 gramm túró* 
250 gramm száraz bab, 

borso 

2 2 2 3 2 

G y ü m ö l c s - Z ö l d s é g 
125 gramm főtt vagy lé 
250 gramm nyers 
adag, amelyáltában egy 

közepes nagyságú 
almának, vagy 
banánnak felel meg 

4 4 4 4 4 

Gabona fé lék , 
hánto la t lan , dús í to t t 

1 szelet kenyér 
250 gramm gabonapehely 
125 gramm főtt 

gabonaféle, tésztaféle, 
búzadara 

4 4 4 4 4 

*A sajtot számoljuk vagy a tej vagy a hús adaghoz, ne mind a 
kettőhöz! 

„ M á s " olyan kiegészítés, mely nem helyettesítheti a négy 
csoportba tartozó tápanyagokat. A mennyiségeket az egyéni 
kalóriaszükségletnek kell meghatároznia. 

Az egészséghez s z ü k s é g e s t ápanyagok 

A tápanyagok olyan kémiai anyagok, melyeket emésztéskor 
nyerünk a táplálékokból. Azért van ezekre szükségünk, hogy 
szervezetünk sejteket tudjon létrehozni és fenntartani, továbbá, 
hogy szabályozni tudja a testünkben lejátszódó folyamatokat, s 
hogy energiát termeljen. 

Körülbelül 50 tápanyag, beleértve a vizet is, szükséges az 
egészséghez. Ha egy ember elegendő mennyiséget fogyaszt a 

Tápanyag Fontos t á p a n y a g f o r r á s 

Fehér je Hús, baromfi, hal 
Száraz bab, borsó 
Tojás 
Sajt 
Tej 

Szénhidrá t Zabpehely 
Burgonya 
Szárazbab 
Kukorica 
Kenyér 
Cukor 

Zsír Zsír, olaj 
Vaj, magarin 
Salátaszósz 
Kolbászok 

A-v i tamin Máj 
( ret inol ) Répa 

Édes burgonya 
Zöld. leveles zölségek 
Vaj, margarin 

C-v i tamin Brokkoli eper 
(aszkorb insav) Narancs 

Grépfrúit 
Papaja 
Tresné 
Mangó 

Tiamin Sovány sertéshús 
(B,-v i tamin) Diófélék 

Dúsított zabpelyhek 

Ribof lav in Máj 
(Bj -v i tamín) Tej 

Joghurt 
Túró 

Niacin Hús, baromfi, hal 
Máj 
Földimogyoró 
Dúsított zabpelyhek 

Ka lc ium Tej, joghurt 
Sajt 
Szardínia és lazac, csonttal 

együtt 
Amerikai kelkáposzta, 
kelkáposzta, mustár 
Petrezselyemzöld 

Vas Dúsított (burgonya) keményítő 
Aszalt szilvalé 
Máj 
Szárított bab és borsó 
Vörös húsok 
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Néhányy f ő b b f i z io lóg ia i f u n k c i ó 

A Energ iát b iz tos i t Test se j t je i t hozza létre, és tar t ja f e n n A tes t i f o l yamatoka t szabályozza 

Grammonként 4 kalóriát 
biztosít 

Minden egyes sejt részét képezi, mint izom, 
vér és csont; elősegíti az egészséges sejtek 
növekedesét és fenntartja az egészséges 
sejteket. 

Az enzimek néhány részének, néhány hormonnak 
és testi folyadéknak részét képezi, továbbá az 
olyan antitesteknek, melyek elősegítik testünk 
ellenállását fertőzés esetén. 

Grammonként 4 kalóriát 
biztosít 

A központi idegrendszer 
fontos energiaellátója 

Energiát biztosít, hogy a fehérjét sejtek 
képzésére és fenntartására lehessen fodítani. 

A finomítatlan termékek rostot 
biztosítanak—összetett szénhidrátok a 
gyümölcsökben, zöldségekben és 
gabonafélékben—a megfelelő bélműködéshez. 
Elősegíti a zsírok felnasználását. 

Grammonként 9 kalóriát 
biztosít 

Minden sejt szerkezetének részét képezi. 
Elengedhetetlen zsírsavakat biztosít. 

Zsírban feloldódó vitaminokat (A, D, E és K) 
biztosít és szállít. 

Elősegíti a bőr és nyákhártya képződését és 
fenntartását, amelyek a testi üregeket és 
szerveket határolják, mint például az 
orrjáratét és a bélcsatornáét. így növeli az 
ellenállást fertőzés esetén. 

A látási folyamatokban van jelen és látó bibort 
képez, így hozzájárul az egészséges látószövetek 
képződéséhez, és ahhoz hogy a szem tompa 
fény—hez is alkalmazkodni tudjon. 

Összetartó anyagokat képez, például 
kollagént, amely összetartja a sejteket a 
szervezetben, így erősíti a véredényeket, 
meggyorsítja a sebek gyógyulását és 
csontok ósszeforrását, és növeli az 
ellenállást fertőzés esetén. 

Segít a vasfelhasználásban. 

Segít az 
energiafelhasználásban. 

Egy koenzim részeként elősegíti a szénhidrátok 
felhasználását. Hozzájárul az egészséges 
étvágyhoz. Elősegíti az idegrendszer normális 
működését. 

Segít az 
energiafelhasználásban. 

Egy koenzim részeként elősegíti az 
energiatermelést a szervezet sejtjein belül. 
Hozzájárul az egészséges bőr, szem és tiszta 
látás jelenlétéhez. 

Segít az 
energiafelhasználásban. 

Egy koenzim részeként elősegíti a zsír előállítását, 
szövetek lélegzését és szénhidrátok 
felhasználását. Az egészséges bőr, idegek és 
emésztőcsatornához szükséges. Elősegíti az 
emésztést és az egészséges étvágyat. 

Más ásványi anyagokkal összefogva egy 
fehérje kereten belül szerkezetet ad a 
fogaknak és csontoknak, és erősíti is azokat. 

Elősegíti a véralvadást. Szerepet játszik az izmok 
normális összehúzódásában és elerjedésében, 
valamint az idegvégződéseket ért hatások 
normális továbbításában. 

Segít az 
energiafelhasználásban. 

Fehérjével összefogva hemoglobint formál, a 
piros anyagot a vérben, amely a sejtekbe 
oxigént a sejtekből pedig széndioxidot szállít. 
Megelőzi azt a típusú vérszegénységet, 
amelyet a rossz táplálkozás okoz, és az 
azzal járó fáradtságot. Növeli az ellenállást 
fertőzés esetén. 

Enzimek részeként a szövetek lélegzésének 
elősegítésében játszik szerepet. 
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tíz vezető tápanyagból naponta, akkor a többi 40 is minden 
valószínűség szerint biztosítva lesz az emberi testnek. 
Változatosan kell táplálkoznunk, mert egy olyan étel sincs, 
amely mind az 50 tápanyagot biztosítaná, továbbá a legtöbb 
tápanyag más tápanyagokkal együtt hasznos csak. 

Ha egy ételbe bizonyos tápanyagot tesznek, vagy kijelent juk, 
hogy egy étel bizonyos tápanyago(ka)t tartalmaz, a tápanyagok 

feltüntetését szabályozó előírások megkövetelik, hogy fel legyen 
tűntetve az étel dobozán az, hogy az étel milyen 
mennyiségeket tartalmaz a 10 vezető tápanyagból. 

Ezek a tápanyagok a következő táblázatban vannak feltűntetve. 
Az is megtalálható a táblázatban, hogy milyen ételekben 
találhatók ezek a tápanyagok, továbbá az hogy testünk 
működését, hogyan segítik elő. 



Miért van szükségünk egészséges testre? Miért akarja a Úr, hogy gyermekeinek egészsé-
ges teste legyen? 

Sokak egészsége javult attól, hogy betartották a Bölcsesség szavát. Clara 
testvér, miután öt évig hadifogoly volt, nagyon megbetegedett, és három 
évet kórházakban és szanatóriumokban töltött. Az orvosok végül is haza-
küldték, mivel nem tudták meggyógyítani. Semmilyen kezelés sem hasz-
nált neki, és az egész napot ágyban kellett töltenie. Miután a misszionáriu-
sok megtanították az evangéliumot Clara testvérnek, elfogadta a Bölcses-
ség szavát; felhagyott a kávéivással és a dohányzással. Fokozatosan, mi-
után hónapokig betartotta a Bölcsesség szavát, hihetetlen javulásokat fe-
dezett fel az egészségében. Nem volt légzési problémája, és kevesebbet 
köhögött. Végül is elhatározta, hogy megpróbál újra dolgozni, és majdnem 
rögtön állást is kapott. Áldást kapott a papsági tisztségviselőktől, és né-
hány évvel később teljesen meggyógyult. Clara testvér jó egészséggel volt 
megáldva, mivel betartotta a Bölcsesség szavát. (Lásd Mrs. Lodemez Cla-
ra, „A Náci táborban eltöltött öt év után gyógyíthatatlannak tekintet-
ték, "Ensign, 1972, december, 23. oldal.) 
Milyen egészségi áldásokat kaptunk mi vagy a családunk a Bölcsesség szavának betartásá-
ért? 

Néha, általunk nem ismert okokból, az egészségünk nem javul annak elle-
nére, hogy betartjuk a Bölcsesség szavát. Azonban akkor is engedelmes-
kednünk kell ennek a parancsolatnak. Az Úr parancsolatainak betartása 
mindig áldást hoz. Még akkor is, ha azt azonnal nem vesszük észre. Mikor 
az Ur a Bölcsesség szavát kinyilatkoztatta, akkor még nem tekintették pa-
rancsolatnak, hanem csak egy bölcs tanácsnak. Később, mikor Brigham 
Young próféta az Úr szószólójaként beszélt, akkor kijelentette, hogy a Böl-
csesség szava parancsolattá vált. Ma már minden szentre érvényes pa-
rancsolat, ahogy erre a Legfelsőbb Elnökség az 1942 es októberi általá-
nos konferencián rámutatott: 
„A Bölcsesség szava Isten egészségi törvénye, és mindnyájunknak kötele-
ző. Nem kerülhetjük el, mivel az örök igazságon alapszik." (/\ Legfelsőbb 
Elnökség üzenetei, 6. kötet 1942, október, 172, oldal.) 
Néha nem könnyű betartani a Bölcsesség szavát, mivel nehéz felhagyni a 
szokásokkal, és a körülöttünk lévők esetleg nyomást is gyakorolnak ránk, 
hogy legyünk engedetlenek. Azonban, ha engedelmeskedünk az Úr 
egészségi törvényének, akkor önuralmat és önbecsülést tanulunk. Más 
parancsolatoknak is könnyebben tudunk majd engedelmeskedni. 
„Egy fiatal mormon fiú hivatásos katona akart lenni. Ügyetlen volt és az 
egyik felvonulás után, ahol mindent fordítva csinált, a kapitány behívatta az 
irodájába, és így szólt hozzá; „Felfigyeltem rád . . .Te ugye mormon 
vagy?" 
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6. Lecke 

„Igen, uram." 
„Hát, én csak meg akartam veled barátkozni. Kérsz egy pohár sört?" 
„Nem iszom alkoholt, uram." 
„A kapitány káromkodott, és így szólt: „Akkor talán egy szivart kérsz." 
„A fiatalember azt mondta: "Köszönöm uram, de nem dohányzom.« 
„A kapitányt ez nagyon felbosszantotta, és kiküldte a fiút a szobából. 
„Mikor a fiú visszatért a szálláshelyére, néhány alacsonyabb rangú tiszt 
mérgesen rátámadt, és így szólt: „Te őrült, nem érted, hogy a kapitány 
barátkozni akart veled, és te megsértetted őt?" 
A fiatal mormon fiú azt válaszolta: „Uraim, ha hűtlennek kell lennem az 
eszméimhez és a népemhez, és ha egész életemben tilos dolgokat kény-
szerülnék tenni, akkor inkább itthagyom a katonaságot! 
„Később, a tengerentúl, a háborúban . . .a kapitánynak, aki akkorra már 
alezredes lett, szüksége volt egy katonára egy nagyon fontos feladat vég-
rehajtására. Egy jellemes emberre volt szüksége. Az alezredes, korábban 
kapitánya, ezt a fiatalembert választotta ki és bízta meg a feladattal, aki-
nek volt elég bátorsága ahhoz, hogy kijelentse előtte, hogy nem dohányzik 
és nem iszik.«" (Hugh B. Brown, „A Próba ideje," Improvement Era, 1969, 
június, 98. oldal.) 
Milyen problémákkal állunk szemben, mikor megpróbáljuk betartani a Bölcsesség szavát? 
Mit tehetünk hogy, ellenálljunk a kísértéseknek, kitartóak maradjunk és betartsuk a Bölcses-
ség szavát? 

Ne csak fizikai áldásokat hozó parancsolatként gondoljunk a Bölcsesség 
szavára. Az Úr megmondta nekünk, hogy minden parancsolat lelki vonat-
kozású is. 
Milyen lelki áldásokat kaphatunk, ha betartjuk a Bölcsesség szavát? (Beléphetünk a Temp-
lomba, érezhetjük a Szentlélek hatását, személyes kinyilatkoztatást kaphatunk a lelki és fizikai 
jólétünkre vonatkozólag, tiszta lesz a fejünk, érdemesnek érezzük magunkat arra, hogy lelki 
tevékenységekben részt vegyünk.) 
Hogyan segíthet a Bölcsesség szavának való engedelmesség más parancsolatok betartásá-
ban? (Felkészít a keresztelőre, segít megtartanunk a gyűlések látogatására tett fogadalmun-
kat, lehetővé teszi, hogy bemenjünk a Templomba és, hogy fizikailag és lelkileg képesek 
legyünk megtenni mindazt, amit Mennyei Atyánk kér tőlünk.) 

Mások segítése 
Legyünk türelmesek azokkal, akik küszködnek, hogy betartsák a Bölcses-
ség szavát. Vannak, akik könnyen engedelmeskednek ennek a parancso-
latnak, és vannak, akiknek nehezükre esik. Mindnyájunknak az Úrtól kell 
megtudakolni, hogy mivel segíthetjük legjobban a küszködőket. Példánk 
és a bátorításunk gyakran segíti a családtagokat, barátokat és az Egyház 
új tagjait. 
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Egy mormon nőtestvér, Yvonne Rempp, egy személyes élményt írt le, 
amely megmutatja, hogy milyen fontos a jó példa ennek a parancsolatnak 
a megtartásában. 
„Csak két embert ismertem az esküvői fogadáson, a vőlegényt és az any-
ját. Az anyjával a kórházban barátkoztunk össze, ahol együtt dolgoz-
tunk. . . . 
„Miután minden jót kívántam az ifjú párnak, és a menyasszony minden 
hozzátartozójával megismerkedtem, egy üres széket pillantottam meg a 
szoba túlsó végén, és gyorsan odasiettem. 
„Parancsol egy italt?—kérdezte egy fiatal lány." 
„»Nem, köszönöm—válaszoltam —most nem kérek.«" 
A frissítő tortából és egy alkoholos italból állt. Sokan álltak sorba az italt 
tartalmazó kristályedénynél, amely mellett nagy talpaspoharak álltak. A sa-
rokban egy kisebb italos edény is állt poharakkal, amelyek fogójához rajz-
filmfigurákat ábrázoló léggömbök voltak erősítve. Ez a gyerekek itala volt, 
és nem tartalmazott alkoholt. „Miért van a nem szeszes ital mindig olyan 
messze minden mástól?—gondoltam magamban. 
„Nagyon szomjas voltam! Azonban, hogyan is mehetek oda az üdítő ital 
asztalához és ihatok egy pohárból, amihez egy rajzfilmfigurát ábrázoló 
léggömb van erősítve? Gyerekek egy csoportja—a koszorús lányok, a 
gyűrűhordozó és a társai beálltak a sorba. Arra gondoltam, hogy talán 
csak most az egyszer a kezembe vehetnék egy rendes talpaspoharat. 
Nem innám meg az erős szeszes italt. Felálltam. 
„Tessék, az itala asszonyom —mondta valaki. 
„Óh, nem, köszönöm—válaszoltam újra—most nem. 
„Újra leültem. Egy ital miért lenne olyan rossz? De tudtam, hogy nem len-
ne helyes, tehát a „miért" nem számított. Eszembe jutott, mikor a látogató 
tanáraim mondták épp a múlt héten, hogy nem szabad kis engedménye-
ket tennünk, mert nem tudhatjuk, milyen csapdába eshetünk. Hamarosan 
döntést kellett hoznom, vagy megfulladtam volna azon a száraz sütemé-
nyen, amit a tálcáról elvettem. 
„Felálltam, és habozva elindultam a szeszes italt tartalmazó edény felé. 
Azután visszamentem és újra leültem. 
„A belső küzdelem folytatódott. Jaj, majdnem mit tettem! 
„Ahogy ott ültem, elkezdtem dúdolni a „Válassz helyesen" című éneket. 
Vajon miért jutott akkor eszembe ez a dallam? Végül is, mint törpék között 
az óriás, elfoglaltam a helyem a gyerekek italához vezető sorban. 
„Egy finom érintést éreztem a vállamon és egy tinédzser megkérdez-
te . . .„ Rempp nőtestvér, ez a gyerekek itala? 
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„Neil, nagyon örülök, hogy látlak! Igen, természetesen, ez a gyerekek ita-
la." Félénken elmosolyodott, és csillogott a barna szeme. Beszélgettünk, 
nevetgéltünk, és élveztük a sajátos poharakban kapott italunkat. Az 
enyémhez egy Pluto ballon volt erősítve, Neil-éhez pedig egy Minnie egér. 
Néhány perc beszélgetés után Neil néhány barátja odajött hozzánk, és az 
egyik így szólt „Mikor bejöttünk és Neil meglátta Önt, akkor mondta, hogy 
ön az evangéliumi tanok tanára a gyülekezetében. Később, mikor arról 
beszéltünk, hogy iszunk egy kicsit a szeszes italból, nagyon leteremtett 
minket. Azt mondta, hogy az Ön jó példáját kövessük, és emlékezzünk 
arra, hogy kik vagyunk. Különben is lehet, hogy Ön majd megmondja a 
mamájának." 
„Elgyengültek a térdeim. Milyen közel voltam ahhoz, hogy elbukjam, és 
sok mást is magammal rántsak. Alig vártam, hogy hazaérjek, és illendően 
köszönetet mondjak Mennyei Atyámnak a különleges segítségért. Soha 
többé nem fogok ingadozni a választásaimban. 
„Egy héttel korábban Neil elfogadta a misszióra való elhívást. Két nappal 
az esküvő után pedig egy halálos balesetben elhúnyt. A missziója megva-
lósult, de nem a földön. Neil a külsejében, képességeiben és erkölcsi nor-
máiban kivételes fiú volt. Győzelmet aratott itt, és én mindörökre hálás 
leszek, hogy abban a pillanatban nem hagytam őt el." (Yvonne Rempp, 
„Kísértés a Puncsospohárban," Ensign, 1977, április, 61-62, oldal.) 
Egy dohányzó asszony már több, mint húsz éve nem volt aktív az Egyház-
ban. A püspök ennek ellenére elhívta egyházi szolgálatra, és azáltal a ta-
núbizonysága újraéledt. Az asszony a következőképpen írta le rossz szo-
kását és annak legyőzését: 
„Nem tudtam abbahagyni a dohányzást. Mindig is kellemetlenül éreztem 
magam a cigarettázás miatt, és az új egyházi tevékénységem szinte elvi-
selhetetlenné tette a helyzetemet. 
A gyülekezetünk többsége tudta, hogy dohányzom, mégsem kritizált soha 
senki. Mivel nagyon érzékeny voltam ebben az ügyben, folyton élénken 
figyeltem bármilyen sértő megjegyzésre vagy lenéző pillantásra, de soha 
senki sem éreztette velem, hogy érdemtelen vagyok. Az új lelki fejlődésem 
olyan törékeny volt, hogy a kritika leghalványabb árnya is lerombolhatta 
volna. Azonban, semmi ilyen nem volt. 
„Fokozatosan erőt gyűjtöttem ahhoz, hogy leszokjam a dohányzásról" 
Black nőtestvér így fejezi be: 
„Mindörökké hálás leszek a közösségünk igaz szentjeinek, akik hitükkel, 
szeretetükkel és imáikkal arra buzdítottak minket a férjemmel, hogy váljunk 
érdemessé . . .és az Atyának, aki mindig szeretett minket." (Kae Black, 
„Le kellett szoknom a dohányzásról!" Ensign, 1977, április, 62-63, oldal.) 
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Mit tehetünk, hogy segítsünk másokat a Bölcsesség szavának betartásában? 
Milyen kísértésekkel állnak szemben a fiatalok a Bölcsesség szavának való engedelmessé-
get illetően? 
Hogyan segíthetjük gyermekeinket ezen kísértések legyőzésében? 

Befejezés 
A Tanok és szövetségek 89. fejezete tartalmazza Isten az emberiség szá-
mára adott egészségi törvényét—a Bölcsesség szavát. Ez a fejezet meg-
nevezi, hogy milyen élelmiszereket együnk, és, hogy milyen anyagokat ke-
rüljünk el. Nagy áldásokat ígér, ha engedelmeskedünk ennek a parancso-
latnak. Annak ellenére, hogy ma már tudományos okokat is ismerünk a 
Bölcsesség szavának betartására, engedelmességünk még most is az Úr 
utasításai szerint való életre tett ígéretünk és az egészséges élet utáni 
vágyunk próbája. Isten egészségi törvényének betartásával és személyes 
példával másokat is segíthetünk a parancsolat betartásában, és az abból 
származó áldások elnyerésében, 

Feladat 
Vizsgáljuk meg saját életünket, és döntsük el, hogyan lehetünk engedel-
mesebbek a Bölcsesség szavának! Kérjünk ösztönzést, hogy megtudhas-
suk, hogyan segíthetünk másokat ezen parancsolat megtartásában. 

További szentírásbeli részletek 
Mózes III 10:9 (Ne igyunk bort vagy erős italokat.) 
Példabeszédek 20:1 („A bor csúfolódóvá tesz.") 
Mózes I 1:29 (Növények és a fák gyümölcse ennivaló.) 
T&Sz 49:19 (Az állatok emberi fogyasztásra lettek rendelve.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Készítsünk el, és állítsunk ki egy posztert az óra elején, amely a következőket ábrázolja: 

A Bölcsesség szava: 
„Isten egészségi törvénye" 

2. Szerezzünk be táblát és krétát! 
3. Tanulmányozzuk az Evangélium tanításainak 29. fejezetét; „Az Úr egészségünkre vonatko-

zó törvénye"! 
4. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a leckében található 

történeteket vagy szentírásbeli részleteket! 
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A tized és a 
felajánlások 

6. Lecke 

Ennek a leckének az a célja hogy segítsen jobban megértenünk és élnünk 
a tizedfizetés törvényét, az egyéb egyházi felajánlások értékét és a nagy-
lelkű adományok szükségességét. 

Mi a tizedfizetés törvénye? 
A tizedfizetés törvénye az Úr parancsolata. Ez egy terv, ami által visszaad-
juk az Úrnak egy kis részét annak, amit tőle kaptunk. Mikor megkeresztel-
kedtünk, akkor megfogadtuk, hogy az Úr minden parancsolatát megtart-
juk. Minden alkalommal, mikor az úrvacsorából veszünk megújítjuk az Úr-
nak tett ígéretünket. Azzal, hogy betartjuk a tizedfizetés parancsolatát, ígé-
retünk egy fontos részét teljesítjük. 
Állítsuk ki a 6-a képet: „Az ön fizetése"! 

A kérdés gyakran felmerül: „Mennyi a teljes, vagy becsületes tized?" 
Az Egyház egy korábbi elnöklő püspöke így válaszolt: „Maga a kifejezés 
magában foglalja a tized szót. A tized a kereső teljes jövedelmének egyti-
zedét jelenti. . .A tized a földműves nettó keresetének az egytizede, és 
annak a termésnek is az egytizede, amit a földműves családja eltartására 
használ. Ez igazságos kívánalom, hiszen mások a jövedelmükből költenek 
élelemre. (Joseph L. Wirthlin, Beszámoló a konferenciáról, 1953 április, 98. 
oldal; Henry D. Taylor idézete, „"Elárasztalak áldásokkal,»" Ensign, 1974, 
május, 107. oldal.) 
Magyarázzuk el, hogy a nettó jövedelem az, ami a keresetünkből megmarad, miután levonjuk 
a kiadásainkat! 

A tizedet a püspöknek vagy a gyülekezeti elnöknek fizetjük. Ha nincs szer-
vezett egyházközségünk, vagy gyülekezetünk, akkor az egyházkerület, cö-
vekkórzet—vagy a misszióelnöknek adhatjuk. A titkárnak kinevezett elde-
rek minden adományunkat feljegyzik, és számlát adnak róla. 
Állítsuk ki a 6-b, Számla az egyháztagok adományairól! 

Minden év végén részt kell vennünk egy külön találkozón a püspökkel, 
vagy a gyülekezeti elnökkel egyénileg, vagy családonként. Ezen a gyűlé-
sen, amit „tizedrendezésnek" hívunk, együtt és négyszemközt átvizsgáljuk 
az egyházi hozzájárulásainkról készült feljegyzéseket. Lehetőségünk van 
arra, hogy elmondjuk neki, hogy teljes tizedet fizettünk-e. Ha nem lakunk 
szervezett egyházközségben, vagy gyülekezetben, akkor az egyházkerüle-
ti, cövekkörzet; vagy misszióelnökkel is beszélhetünk. 
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Egy tized az Úrnak 
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Kilenc tized saját rész 

Az ön fizetése 
AZ on Tizetese 

Tized és más fela ánlás 
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1. Lecke 

Az engedelmes és becsületes tizedfizetés elengedhetetlen ahhoz, hogy 
templomi ajánlást kapjunk a papsági vezetőinktől. Ugyanerre van szüksé-
gük a fiúknak és férfiaknak, akik készek a papságban való előrehaladásra. 
A becsületes tizedfizetés nagyon fontos parancsolat, amit minden szent-
nek be kell tartania. 

Az engedelmesség áldásokat hoz 
Elder Bemard P. Brockbank a Hetvenesek Első Kvórumából, így mesélte 
el, hogyan kapott bátorítást a tizedfizetés törvényének betartására: 
„Néhány évvel ezelőtt a feleségemmel és fiatal családunkkal nagy anyagi 
gondokkal küszködtünk,—és nem fizettük becsületesen a tizedet és az 
egyházi adományainkat. Jártunk istentiszteletre, és úgy gondoltam, hogy 
szeretjük Istent. Azonban egy nap így szólt hozzám a feleségem: 
„Szereted Istent?" „Igen"—válaszoltam. 
„Szereted Istent annyira, mint a fűszerest" —kérdezett vissza— 
„Remélem, hogy jobban szeretem Istent, mint a fűszerest"—válaszoltam. 
„A fűszeresboltost pedig kifizetted. Szereted Istent annyira, mint a háziu-
rat? Őt is kifizetted, nem?"—mondta a feleségem. Azután pedig így foly-
tatta: „Az első nagy parancsolat az, hogy szeressük Istent. Tudod, hogy 
nem fizettünk tizedet. 
„Megbántuk bűnünket, kifizettük a tizedet és az adományokat, és az Úr 
kinyitotta a mennyek ablakait, és elhalmozott minket áldásaival. Nagy ki-
váltságnak tartjuk, hogy tizedet fizethetünk, és adományokat ajánlhatunk 
fel az Úrnak. 
„Azt is szeretném megemlíteni, hogy amikor nem voltunk becsületesek az 
Úrral szemben, akkor nem voltunk nyugodtak, nehézségeink és problémá-
ink voltak." („Isten szeretete," Ensign, 1971, június, 86. oldal.) 
Az Úr lelki és anyagi áldásokat ígér azoknak, akik betartják a tizedfizetés 
törvényét. A szentírások így szólnak: „Hozzátok be a raktárba az egész 
tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára en-
gem—mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csator-
náit, és bőségesen áldást árasztok rátok. (Malakiás 3:10; Id. 3:11—12-t is). 
Mit ígér nekünk az Úr, ha fizetjük a tizedet? 
Olvassuk el T&Sz 64:23-at. 
Mi egy másik áldás, amit várhatunk, ha fizetjük a teljes tizedet? (Az Úr azt mondta, hogy aki 
fizeti a tizedet, az nem fog megégni az Úr eljövetelekor.) 

Joseph F. Smith elnök, az Egyház egy korábbi elnöke, így mondja el, mi-
képp hozott áldásokat a családjának anyja engedelmessége az Úr tizedfi-
zetési parancsolatának. 
„Legélénkebben egy gyermekkori körülményre emlékszem vissza. Anyám 
özvegy volt, és nagy családot kellett eltartania. Egy tavaszi reggelen, mi-
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kor kinyitottuk a krumplisvermet, anyám fiaival kivetetett egy nagy rakással 
a legjobb krumpliból és elvitte azt a tizedfizetési irodába; abban az év-
szakban ritkaság volt a krumpli. Abban az időben még csak kisfiú voltam, 
és én vezettem a csapatot. Amint felhajtottunk a tizedfizetési iroda lépcső-
jéhez, kipakolásra készen, az egyik írnok kijött, és így szólt anyámhoz: 
„Özvegy Smith-né, szégyen, hogy önnek tizedet kell fizetnie. 
» . . .Megdorgálta anyámat, amiért tizedet fizetett. Mindennek nevezte, 
csak bölcsnek vagy okosnak nem; és azt mondta, hogy vannak mások, 
akik tudnának dolgozni mégis a tizedfizetési iroda tartja el őket. Anyám 
visszavágva így szólt: » . . .Szégyellje magát. Megtagadna tőlem egy ál-
dást? Ha nem fizetném a tizedet, akkor az Úr megvonná tőlem áldásait. 
Nemcsak azért fizetem a tizedet, mert az Isten törvénye, hanem, mert ál-
dást várok érte. Azzal, hogy betartom ezt, és a többi törvényt, elvárom, 
hogy jól menjen a sorom és el tudjam tartani a családo-
mat." . . .Anyámnak jól ment a sora, mivel engedelmeskedett Isten törvé-
nyeinek. Bőségesen el tudta látni a családját. Soha sem szenvedtünk 
annyi szükséget, mint mások . . .Annak az özvegynek joga volt Isten házá-
nak kiváltságaihoz. Semmilyen evangéliumi szertartást sem lehetett tőle 
megtagadni, mivel engedelmeskedett Isten törvényeinek." (Az evangélium 
doktrínái, 228-29. oldal.) 
Milyen áldásokat kapott özvegy Smith-né? Milyen áldásra utalt Smith elnök mikor azt mondta, 
„Annak az özvegynek joga volt az Úr házának kiváltságaihoz?" (Mehetett a Templomba.) 
Milyen hatással volt özvegy Smith-né példája fiatal fiára? 

Fontos emlékezetben tartani, hogy „az Úr mindig megtartja az ígéreteit. 
Valóban áldásaival halmozza el azokat, akik hűségesek, és betartják pa-
rancsolatait. . . . Az áldások lehet, hogy anyagi formában jönnek, de az is 
lehet, hogy lelki támasz, erő, béke, vagy vigasz formájában válnak való-
r a . . .Az Ur mindig megtartja az ígéreteit." (Henry 0. Taylor, „"Elárasztalak 
áldásokkal,«" Ensign, 1974, május, 108. oldal.) 
Miért fontos, hogy a lelki áldásainkat is felismerjük, nemcsak az anyagiakat? (Minden áldást 
meg kell köszönnünk Mennyei Atyánknak. Mikor felismerjük a lelki áldásainkat, akkor meg-
tudjuk, hogy minek a segítségével jutottunk hozzájuk, és azáltal megértjük, hogyan kapha-
tunk még több áldást.) 

Hogyan kapott ön és a családja áldást a tizedfizetésért? 

Mik az adományok? 
Állítsuk ki a 6-c képet: Mire költjük a tizedet? 
Kérjük meg a kijelölt nőtestvért, hogy tartsa meg a kétperces beszámolóját az adományok-
ról, és azok használatáról az Evangélium tanításai-nak 32. fejezete alapján! 

Elder Boyd K. Packer, a Tizenkét Apostol Tanácsának tagja így mesélt két 
misszionáriusról, akik jó néhány évvel ezelőtt azt jelentették a gyülekezeti 
elnöküknek, hogy az általuk tanított család hirtelen úgy döntött, hogy még 
sem akar megkeresztelkedni. 

6-b Számla az egyháztagok adományairól 
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Tized és más felajánlás I ] Kézpénz ü ] csekk 
Név (vezetéknév, keresztnév, másodiknév) A számlákon kérjük ugyanazt a betűrendet 
használja 

dátum 
19 

Teljes cím egyházkerület/gyülekezet 

tized $ 
böjti felajánlás $ 
Misszionárius $ 
egyéb (részletezze) $ 
végösszeg $ 
Minden adomány az egyházi misszionárius alapba kerül, ahol az Egyház tulajdonává válik, 
hogy az Egyház saját belátása szerint használja a misszionáriusi programjában. 

fehér — kéfjük, legye a tizedével és más felajánlásaival együtt a boritékba. A borítékot kizárólag a püspökség egyik tagiának vagy a kerületi elnökségnek adjuk, 
sárga —tartsa meg saját használatra. 31584135 5/91 Printed in USA 

1. A tizedből Templomokat építünk 2. A tizedből missziókat tartunk fenn 

• , 
3. A tizedből fizetni tudjuk az 

adminisztrációs költségeket 
4. A tizedből gyülekezeti házakat és 
iskolákat építünk 

1 
e a templomi há-

zasságból származó áldás? 
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Pfóféta szavait hallgatjuk? 
(Altalános és területi konfe- . . 
rencíák, egyházi vezetek tá-

mogatásai, egyházi kézikön- . 
yvek, és sok mindon más le-
hetséges a tizedből szárma-
zó anyagi forrásokból.) 

4 
Milyen más lelki áldások létez-
nek még, amelyek a tizedként 
fizeiet! anvaqi forrásokból szár-
maznak? (A tized része az egé-
sz Egyház működtetéséhez 
szükséges; pénznek, beleértve 
az épöetek fenntartásához, fel-I - - I 
gek, az isk< irt", a cg? szse-
gügyi ellátás stb költségéit.) 
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„Miután az apa a tizedfizetésről hallott, minden további találkozót lemon-
dott a misszionáriusokkal. . . . 
„Néhány nappal később a gyülekezeti elnök rávette az eldereket, hogy 
csatlakozzanak hozzá, és látogassák meg újra ezt a családot. 
„Ha jól értem—szólt az apához—úgy döntöttek, hogy nem lépnek be az 
Egyházba." 
„Úgy van"—válaszolt az apa. 
„Az elderek azt mondják, hogy a tizedfizetés bántja önöket." 
„Igen" —mondta az apa. „Korábban nem beszéltek velünk arról, és mikor 
meghallottam, akkor kijelentettem: „Túl sokat kérnek. A mi egyházunk 
semmi hasonlót nem kért. Úgy gondoljuk, hogy ez túl sok, és nem aka-
runk belépni." 
„Beszéltek önökkel a böjti felajánlásról?—kérdezte az elnök 
„Nem, mi az?" —mondta az apa. 
„Az Egyházban minden hónapban kihagyunk két étkezést, és az értékét a 
szegények segítésére adjuk. 
„Arról nem beszéltek" —mondta az apa. 
„Említették az építkezési hozzájárulást?" 
„Nem, mi az?" 
„Az Egyházban mindnyájan hozzájárulunk a kápolnák építéséhez. Ha be-
lépnek az Egyházba, akkor önök is hozzá akarnak majd járulni munkával 
és pénzzel. Erről jut eszembe, hogy egy új kápolnát építünk itt a közelben. 
„Különös, hogy nem említették"—szólt az apa. 
„Elmagyarázták önöknek a segélyprogramot?" 
„Nem. Mi az?" —kérdezte az apa. 
„Mi hiszünk egymás segítésében. Ha valaki szükséget szenved, beteg, el-
veszíti a munkáját, vagy bajban van, akkor készen áll a támogatás és az 
Ön segítségét is elvárják. . . . " 
„Erről semmit sem hallottunk" —mondta az apa. 
„»Nos—mondta a gyülekezeti elnök—nyilvánvaló, hogy nem készek erre 
az Egyházra, ha egy ilyen apróság, mint a tized, megijeszti önöket. . . .« 
„Ahogy kifelé indultak, még utoljára visszafordult és így szólt: 
„Gondolkozott már azon, hogy az emberek miért teszik mindezt szívesen? 
Nagy kiváltságnak tekintjük, hogy fizethetjük a tizedet és a többi ado-
mányt. 
„Ha rájönne a válaszra, akkor egy igazgyöngyre találna. . . . 
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6. Lecke 

„Azonban, —mondta a gyülekezeti elnök—ez az Önök döntése kell hogy 
legyen. Remélem, hogy imádkozni fognak erről." — 
„Néhány nappal később a férfi otthonában felkereste a gyülekezeti elnö-
köt, és meg akarta beszélni a család keresztelésének időpontját. („Ahol 
sokat adnak, ott sokat elvárnak," Ensign, 1974 november, 88. oldal.) 
Miért fontos, hogy adományokat is fizessünk a tizeden kívül? (Azért, hogy kimutassuk hálán-
kat Mennyei Atyánknak minden áldásáért, és a szeretetünket iránta és egyházi testvéreink 
iránt.) 

Fontos, hogy milyen a hozzáállásunk 
Szívesen kell, hogy fizessük a tizedet és az adományokat. A szentírások-
ból megtudhatjuk: „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívé-
ben, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót sze-
reti Isten." (2 Korintusiakhoz 9:7). 
Mit érzünk, mikor valaki kelletlenül ad nekünk valamit? 

Elder Matthew Cowley a Tizenkét Apostol Tanácsának néhai tagja egyszer 
mesélt egy jó maori nővérről, aki értette a tizedfizetés igaz szellemét. 
„Volt egy kis anyám . . .lent Új-Zélandon. Fiatal koromban az első misszió-
mon ismertem meg, Azokban az időkben fiának hívott. Később, mikor 
visszamentem, hogy vezető legyek az Egyházban, akkor már az apjának 
hívott. . . . 
„Egy alkalommal meglátogattam ezt a nagyszerű kis asszonyt, mint min-
dig, mikor a környéken jártam, aki akkor már nyolcvan fölött járt, és el-
vesztette a látását. Nem lakott szervezett gyülekezetben, és nem volt kap-
csolata a papsággal a misszionáriusok látogatásán kívül. . . . 
„Bementem és maori szokás szerint üdvözöltem. Kint volt hátul a kertben 
a kis tűznél. Nyúltam, hogy kezet fogjak vele, mire azt mondta: „Ne rázd 
meg a kezem, Atyám." 
„Ugyan már!—mondtam. Tiszta piszok van a kezeden. Engem nem zavar. 
Örülök, hogy kezet foghatok veled. Ragaszkodom hozzá." 
„Még ne!"—mondta. Négykézlábra ereszkedett és odamászott a kis házá-
hoz. A ház sarkánál volt egy ásó. Felemelte és elmászott egy másik irány-
ba a távolságot méregetve. Végül is megállt egy helyen, és elkezdett ásni. 
Valami keménybe ütközött az ásó. Egy befőttes üveget emelt ki a talajból. 
Kinyitotta, kivett belőle valamit és odaadta nekem. Új-Zélandi pénz volt. 
Amerikai pénzben száz dollárnak felelt meg. 
„Itt van a tizedem" —mondta, „Most már kezet foghatok Isten papjával." 
„Nem is tartozol ennyi tizeddel" —mondtam. 
„Tudom. Most nem tartozom ennyivel, de előre fizetek, mert nem tudom, 
hogy Isten papsága mikor fog megint erre járni." 
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„Erre odahajoltam hozzá és orromat és a homlokomat az övéhez nyom-
tam. A könnyeim az arcára folytak." (Beszámoló a konferenciáról, 1948, 
október, 159-60. oldal; „A polinéziaiak között" Improvement Era, 1948, no-
vember 756 oldal.) 
Miért sírt Elder Cowley, mikor az asszony kifizette a tizedet és az adományokat? Miért fontos, 
hogy szívesen fizessünk tizedet és adományokat? 

David O. McKay elnök egyszer azt mondta: „Az, aki azért fizet tizedet, 
mert szeret másokat, és segíteni akarja az igazság ügyét, és azt örömmel 
és hálás szívvel teszi, annak meg van a jutalma. Adakozás közben valójá-
ban áldásokat kap." („A Tizedik rész "Improvement Era, 1956, október, 
701. oldal). 
A tizedfizetés és adományozás hogyan fejezi ki az egyházbeli testvéreink iránti szeretetün-
ket? Hogyan fejezi ki az Úr iránti szeretetünket? 

Befejezés 
Mennyei Atyánk ismeri a szükségleteinket. Azoknak tudatában adta ne-
künk ezt a parancsolatot és az ígéretet: „De keressétek először az ő or-
szágát és igazságát, és ezek is mind megadatnak nektek." (Máté 6:33). 
A becsületes tizedfizetés, és adományozás fontos módja annak, hogy ki-
mutassuk szeretetünket Mennyei Atyánk iránt és a hajlandóságunkat arra, 
hogy segítünk birodalmát a földön felépíteni. Sok évvel ezelőtt, Joseph F. 
Smith elnök ezt mondta: „Ezzel a tantétellel az egyháztagok hűsége pró-
bára lesz téve. Ezen a tantételen keresztül meg lehet majd tudni, hogy ki 
van Isten birodalmával, és ki van ellene." [Az evangélium tantételei, 225. 
oldal.) 
Azzal, hogy boldogan és becsületesen fizetjük a tizedet, az Urnák kimutat-
juk hálánkat sok áldásáért. 
Feladat 
Tartsuk be az Úr törvényét a tizedfizetésre és az áldások megszerzésére 
vonatkozóan, ahogy az Malakiás 3:10-ben le van írva! Tanítsuk meg a 
gyermekeinknek a tizedfizetés tanát szavakkal, és tettekkel is! 
További szentírásbeli részletek 
Máté 6:1-4 (Szerényen adjuk a felajánlásokat.) 
Apostolok cselekedetei 20:35 (Nagyobb áldás adni, mint kapni.) 
T&Sz 119:4 (A tizedfizetés törvénye örökké érvényes.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Tanulmányozzuk az Evangélium tanításai-nak 32. fejezetét, „A tizedfizetés és felajánlá-

sok." 
2. Emlékeztessük a csoporttagokat, hogy hozzák magukkal a szentírásukat! 
3. Kérjünk meg egy nőtestvért, hogy tartson egy kétperces beszámolót az adományokról, és 

azok felhasználásáról az Evangélium tanításai-nak 32. fejezete alapján! 
4. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a leckében található 

történeteket és szentírásbeli részleteket! 

5 2 



A becsületesség 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen becsületesnek lennünk. 

Mi hisszük, hogy becsületesnek kell lennünk 
írjuk fel a táblára: „Mi hisszük hogy becsületesnek kell lennünk" (A tizenharmadik hittétel) 
Mit jelent becsületesnek lenni? (írjuk fel a válaszokat a táblára.) 

A következő történet a becsület jelentését illusztrálja. 
Ruben Dario Pacheo, a Caracas, venezuelai harmadik gyülekezet elnöke 
nagyon szeretett volna a Templomba menni a családjával. „Nagy áldozat 
és lelki felkészülés árán a családnak végre sikerült elég pénzt összegyűj-
teni arra, hogy elmehessenek a Templomba. Pacheo elnök elküldte a lá-
nyát a bankba, hogy váltson ki 500 amerikai dollárt. [így mesélte el:] „A 
feleségem átvette, és megszámolás nélkül eltette az amerikai dollárt tar-
talmazó borítékot. Az indulás előtti estén elkértem tőle a pénzt és feltűnt, 
hogy a boríték különösen nehéz volt. Megszámoltuk a pénzt. A bank 
$4065-öt adott nekünk. Meg voltam döbbenve. . . . A bank nyugta csak 
500 dollárra szólt. Ez annyit jelentett, hogy tévedésből $3500-zal többet 
kaptunk. 
Aznap este az otthonunkban, néhány nem mormon barátunk arra próbált 
rávenni minket, hogy használjuk fel a pénzt az Egyesült Államokbeli utunk-
ra. . . . Még soha életemben nem láttam annyi pénzt. Azonban határozot-
tan így szóltam: „Nem tarthatjuk meg ezt a pénzt, mert nem a miénk. Az 
utazásunk célja az, hogy a Templomban szövetséget kössünk az Úrral. Mi 
haszna lesz annak, ha nem vagyunk becsületesek?" 
„.Visszavittük a pénzt a bankba; észrevették a hiányt, de nem tudták, hogy 
kinek fizették ki. Az ottani dolgozók közül az egyik megkérdezte tőlem: 
„Miért hozta vissza? Senki sem tudta, hogy önnél volt a pénz." Az egysze-
rű válaszom az volt: „Mert mormon vagyok." (Mario G. Echeverri, 
„Venezuela," Ensign, 1977, február, 20. oldal.) 
Hogyan demonstrálta Pacheo elnök a becsületességét azzal, amit az Úrral kötött szövetsé-
gekkel kapcsolatban mondott? 

Hogyan demonstrálta a becsületességét a tettével? 
Hogyan mutatják Pacheo elnök szavai és tettei, hogy becsületesek a gondolatai és az Úrral 
való kapcsolata? 

Brigham Young mondta: „Legyetek becsületesek! Jaj, azoknak, akik szen-
teknek hívják magukat de nem becsületesek. 
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„Becsületes szívek, becsületes tetteket eredményeznek." (Spencer W. 
Kimball idézete a „Faith Precedes the Miracle" című könyvéből, 234. oldal.) 
Olvassuk el 2 Mózes 20:15-16-ot, T&Sz 42:20-21, 27-et! 
Az Úr megparancsolta nekünk, hogy legyünk becsületesek a magánéletünkben és az egy-
mással való kapcsolatainkban: „Ne lopj" (T&Sz 59:6). 

A becstelenség Sátán egyik eszköze 
Sátán azzal kísért minket, hogy arra próbál minket rávenni, hogy legyünk 
engedetlenek Mennyei Atyánk minden parancsolatával szemben. A szentí-
rások így szólnak: „Sátán, az ördög, minden hazugság atyja, arra törek-
szik, hogy becsapja és elvakítsa az emberiséget, és, hogy rabságába 
hajtsa őket." (Mózes 4:4). 
Kimball elnök sokféle módját sorolta fel a becstelenségnek: „Vannak, akik 
otthonokat, bankokat, és üzleteket rabolnak; munkaadók, akik hűtlenek a 
cégükhöz és alkalmazottak, akik rossz célokra használják fel a pénzt. . . . 
Zsebtolvajok, parkoló-óracsalók és adócsalók, és azok akik félrevezető in-
formációt adnak az árukról. . . . 
„Vannak, akik fizetésképességükön túl is kölcsönvesznek. . . . Vannak, akik 
komoly ígéreteket és szövetségeket kötnek, és utána megtagadják őket, 
és nem vesznek róluk tudomást. Vannak, akik elviszik a törülközőt a szál-
lodából és azok, akik megtartják a visszajárónál több pénzt is. Vannak, 
akik üzleti trükkökkel érik el a sikert, és vannak, akik egyszerűen lopnak és 
csalnak. . . . 
Vannak, akik büszkék a közlekedési kihágásaikra, a rendőrség becsapá-
sára, és a nemzetközi határok eltitkolt áruval való átlépésére, amire nem 
fizettek vámot. . . . 
„És vannak, akik túl sokat kérnek és mérnek, és túl keveset fizetnek." (Fa-
ith Precedes the Miracle, 234-35. oldal.) 
Mik a leggyakrabban előforduló becstelen dolgok? 
Miért akarja Sátán, hogy becstelenek legyünk? 
Milyen egyéb bűnökhöz vezethet a becstelenség? 

A becstelenség apró dolgokkal kezdődik 
Egy becsületes ember nem válik hirtelen becstelenné. A becstelenség ap-
ró dolgokkal kezdődik, amelyek lassan az egész életünket elárasztják. 
Becstelen gondolatok, irigység, önzés, mások becsapása, vagy az igaz-
ság elhallgatása becstelenséghez és Mennyei Atyánktól való elszakadás-
hoz vezet. 
Az Egyház korai időszakában Thomas B. Marsh felesége egy becstelen 
dolgot követett el, ami később Marshékat hittagadáshoz és az Egyházból 
való kizáráshoz vezette. Elder Marsh abban az időben a Tizenkét Apostol 
Tanácsának elnöke volt. 
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„Mikor a szentek távol nyugaton éltek, elder Marsh felesége és Harris nő-
testvér megegyezett abban, hogy összeadják a tejüket azért, hogy mind a 
ketten több sajtot tudjanak készíteni, mintha külön-külön csinálnák. Mind-
kettőjüknek el kellett volna vinni a tej fölét is nemcsak a tejet. Harris nő-
testvér megtartotta az ígéretét, de Marshné megtartotta magának egy pint 
tej fölét minden tehén után. Mikor ez kiderült, a tanárok elé vitték az ügyet 
és azok Marshné ellen foglaltak állást. 
„Marsh testvér azonban megvédte a felesége helytelen cselekedetét, 
mindketten megkeseredtek, és később Marshék az Egyház ellen fordultak. 
Hamarosan a tagságukat is elvesztették a rossz érzések miatt, amelyek 
egy becstelen cselekedet következményei voltak." (Lásd Hyrum M. Smith 
and Janne M. Sjodahl, Doctrine and Covenants Commentary, 167. oldal.) 
Miért fontos, hogy apró dolgokban is becsületesek legyünk? 
Miért nem szabad kiállnunk semmi becstelen cselekedet mellett? 

A becsületességet megtanulhatjuk 
Ártatlanokként születtünk anélkül, hogy meg tudtuk volna kölönböztetni a 
jót a rossztól. Azonban mindnyájan megkaptuk az Úr szentlelkét, hogy ve-
zessen minket. Ezért mindnyájunknak meg kell tanulni becsületesnek lenni 
úgy, hogy megengedjük, hogy az Úr az igazsághoz vezessen minket. 
Egyházi vezetőink felhívják a figyelmünket a becstelen cselekedetekre, 
hogy segítsenek felismernünk a becstelenséget, és arra kérnek, hogy ne 
vegyünk részt bennük. Arra buzdítanak, hogy tanítsuk gyermekeinket be-
csületességre. N. Eldon Tanner mondta: „A becsületesség tanulása az 
otthonban kezdődik. Mindnyájunknak van személyes dolga, ami csak a 
miénk. Osszuk meg másokkal a játékainkat és a szolgálatainkat, de ha 
van pénzünk, ékszerünk vagy ruhánk, ami csak a miénk, azt a tulajdonos 
hozzájárulása nélkül senki se vehesse el. A gyerek, aki ezt tiszteletben 
tartja az otthonban, az otthon falain kívül sem fog e tanításnak ellenszegül-
ni. .. . Ha ezt nem tanulja meg otthon, akkor nem fogja mások jogait és 
tulajdonát se tiszteletben tartani. . . . 
„Ahogy a gyerek felnő, és elkezd pénzt keresni, meg kell tanítanunk be-
csületesnek lenni és becsületesen megdolgozni a pénzért, amit kap." 
(„Valóban ajánlásra érdemes," Ensign, 1978 május, 44. oldal.) 
Miért fontos, hogy becsületes munkát végezzünk? 
Hogyan segíti gyermekeinket a becsületesség megtanulásában, ha mindig engedélyt kell 
kérniük, mielőtt más dolgait használják? 
Miért fontos, hogy minden gyereknek legyen saját tulajdona? 

Kimball elnök, amikor arról a vágyáról beszélt, hogy unokái megtanulják a 
becsületességet, azt mondta: 
„Remélem, hogy megtanítjátok a drága kicsinyeimet a becsületességre. 
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Túl sok csalás, lopás és becstelenség van a világon. Az egyenességet 
kinevetik, és becstelenséget tanítanak az otthonban és a környezetben. Az 
apróbb csínytevéseken csak nevetnek. A kisgyermek gyakran elég okos 
ahhoz, hogy másokat becsapjon, és kihasználja az aranyosságát. Ha 
gyermekről van szó gyakran szemet húnynak az apró lopások felett. A 
szülő, aki elhallgatja a gyermek valódi korát azért, hogy ne kelljen felnőtt 
árat fizetnie, mikor jegyet vesz a moziba, a repülőre, a vonatra vagy a 
buszra, szándékosan becstelenségre tanítja a gyermekét. A gyerek nem 
fogja elfelejteni ezeket a leckéket. Sok szülő megengedi, hogy a gyerekek 
megszegjék a törvényt, mikor tűzijátékot vagy fegyvert használnak, vagy 
engedély nélkül horgásznak vagy vadásznak. A gyerekeknek szabad jogo-
sítvány nélkül vezetni, vagy hazudni a korukkal kapcsolatban. Azok, akik 
apró dolgokat magukhoz vesznek mások tudta nélkül—például gyümöl-
csöt a szomszéd kertjéből, egy tollat az asztalról, rágógumit a polcról, 
mind lassanként azt tanulják, hogy az apró lopások és becstelenségek 
nem olyan rosszak. Oktatási szakértők azt mondják, hogy a csalás az is-
kolai vizsgákon riasztó méreteket öltött. 

„Lehet, hogy ellenállásba ütközünk, de meg kell tanítanunk gyermekeink-
nek, hogy a bűn az bűn. . . . 
Szeretném kifejezni aggodalmamat a fiatalok erősítésének növekvő szük-
ségességével kapcsolatban." („Amit remélem, hogy megtanítotok az uno-
káimnak és Sión ifjúságának," BYU, 1966, július 11,2. oldal.) 
Fontos megtanulnunk, hogy nem nézhetjük el a kis lopásokat, hazugságo-
kat vagy csalásokat. Nem szabad könnyedén kezelnünk, vagy nevetnünk 
a csalás vagy a törvény megszegésén. 
Mit tehetünk, hogy a családunk megtanulja és gyakorolja a becsületességet? 
Miért kell saját példánkkal tanítanunk a becsületességet? 

A becsületesek áldást kapnak 
Lehet, hogy a becsületességünk nem rögtön nyeri el a jutalmát. Lehet, 
hogy jellemünket próbára teszi, elveszítjük a barátainkat, vagy mások gú-
nyolódásának tárgya leszünk. Azonban a becsületesség mindig lelki nyu-
galmat, tiszta tudatot és boldogságot hoz most, és a következő életben is. 
Egy fiatal nő így írta le érzéseit egy levélben a barátnőjének arról az eset-
ről, mikor becstelenségre volt kísértve: 
„Kedves Sue! 
Sajnálom, hogy tegnap mérges voltál. Nagyon fontos nekem a barátsá-
god. Azonban meg kellett tennem, amit tettem. Remélem, hogy megér-
tesz. Mikor arra bíztattál, hogy vegyem el azt a karkötőt az ékszerpultról, 
azt mondtad, hogy könnyű lesz. Senki sem látott minket, mégcsak a kö-
zelben sem dolgozott senki. Az az érved, hogy téged még sohasem kap-
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tak rajta, még meg is nyugtatott. Azonban tudtam, hogyha elveszem a 
karkötőt, függetlenül attól, hogy rajtakapnak-e, vagy sem sohasem tud-
nám elfelejteni a becstelenségemet. Sohasem tudnám hordani a karkötőt. 
Mindig szomorúan emlékeztetne a rossz döntésemre. 
Mikor otthagytál és azt mondtad, hogy nem akarod az idődet egy ilyen 
unalmas emberrel vesztegetni, nagyon rosszul esett. Még mindig bánt, de 
azt hiszem hozzá kell majd szoknom. Ehhez az érzéshez azonban 
könnyebb hozzászoknom, mint ahhoz, hogy soha többet ne tudjak be-
menni bűntudat nélkül az áruházba, vagy ne tudjak a szüleim és a püspö-
köm szemébe nézni, vagy csak megtartani az emlékezetemben azt amit 
tettem." (Look Unto Me in Every Thought, Mia Maid Kézikönyv B, 1978, 58. 
oldal.) 
Milyen áldozatot hozott a fiatal nő a becsületességéért? 
Milyen jutalmat kapott a fiatal nő a becsületességéért? 
Miért fontos, hogy felismerjük a becsületesség hosszú távú jutalmait? (Azért, hogy teljes be-
csületességre ösztönözzenek minket) 

Elder Howard W. Hunter, a Tizenkét Apostol Tanácsának tagja a becsüle-
tesség egyéb jutalmairól így beszél: „A becsületesség örömet hoz ne-
künk. . . . A Mester társaságát élvezhetjük és velünk lehet a Szentlélek. . . . 
„Becsületesnek kell lennünk magunkkal, Istennel és másokkal szemben." 
(„A becsületesség alapfogalmai," New Era, 1978, február, 5. oldal.) 
Mik a becsületesség Elder Hunter által leírt előnyei? 
Hogyan segíthet a Szentlélek abban, hogy becsületesek legyünk? (Azzal, hogy becsületes 
tettekre ösztönöz, jó érzéseket ad, mikor úgy cselekszünk és bűnös érzéseket hoz, mikor 
nem vagyunk becsületesek) 
Mit jelent az Istennel szembeni becsületesség? 

Befejezés 
A becsületesség az evangélium egyik alapvető tantétele, és Isten paran-
csolata. Ahhoz, hogy betartsuk ezt a parancsolatot fontos, hogy felismer-
jük a becstelenséget, és távol tartsuk magunkat tőle. Becsületesnek kell 
lennünk gondolatainkban, beszédünkben és tetteinkben. A becsületesség 
tantételének bemutatása az otthonunkban, más egyháztagokkal és szom-
szédainkkal szemben arra fogja tanítani a gyermekeinket, hogy ők is be-
csületesek legyenek. Ha becsületesek vagyunk, akkor tiszta a tudatunk, 
nyugodt a lelkünk, megnő az önbecsülésünk és élvezhetjük a Szentlélek 
társaságát. 
Feladat 
Az elkövetkezendő héten elemezzük a gondolatainkat, szavainkat és tette-
inket, hogy megtudjuk, betartjuk-e a becsületesség parancsolatát. Kérjük 
az Úr segítségét, hogy megszabaduljunk a becstelen dolgoktól a magá-
néletünkben! Találjuk meg a módját annak, hogy a gyermekeinknek meg-
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tanítsuk ezt az igaz tantételt. Állítsunk példát a becsületességre a tetteink-
kel és a szavainkkal is! (Lásd Filippiek 4:8-9.) 

További szentírásbeli részletek 
Rómaiak 13:12—13 (Cselekedjünk becsületesen.) 
Zsidók 13:18 (Éljünk becsületesen.) 
T&Sz 97:8 (Ha a szívük becsületes.) 
T&Sz 136:25-26 (Adjuk vissza, amit kölcsönvettünk; adjuk vissza, ami el-
veszett.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Olvassuk el az Evangélium tanításai-nak 31. fejezetét: „Becsületesség"! 
2. Szerezzünk be táblát és krétát! 
3. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a leckében található 

történeteket és szentírásbeli részleteket! 
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A megbocsátás 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen megerősíteni azt az elkötele-
zettségünket, hogy magunknak és másoknak megbocsátunk. 

Gyakorlat: Ki vagyok? 
Vezessük le a „Ki vagyok?" című gyakorlatot, Kérjünk meg egy csoportta-
got, hogy olvassa fel az alábbi életrajzokat. Ne engedjük, hogy az életraj-
zíró nevét felfedjék, mielőtt a „Ki vagyok?,, kérdés elhangzik. Amint egy 
nőtestvér ráismer az illetőre, emelje fel a kezét. Azonban a felolvasást fe-
jezzük be, vagy addig folytassuk, amíg minden kéz a levegőbe nem emel-
kedett. 

1. ÉLETRAJZ 
1. Hamisan megvádoltak, és börtönbe küldtek. (I. Mózes 39:11-20.) 
2. Később kiengedtek a börtönből, és magas vezetői pozícióba helyeztek 
külföldön, (I. Mózes 41:37-43.) 
3. Sok évig távol voltam apámtól, és a családomtól. (I. Mózes 41-44.) 
4. Megfejtettem egy szolga, egy pék és egy uralkodó álmát. (I. Mózes 40, 
41.) 
5. Éhínség miatt a családom elhagyta az otthonát, és hozzám költözött, 
így tudtam őket segíteni. (I. Mózes 45, 46.) 
6. Kisfiú koromban kaptam apámtól egy szép kabátot, (I. Mózes 37:3.) 
7. Annak ellenére, hogy a testvéreim eladtak rabszolgának, megbocsátot-
tam nekik, és örömmel találkoztam velük újra Egyiptomban, és utána bol-
dogan éltünk sokáig. (I. Mózes 45, 46.) 
8. Ki vagyok? 
Válasz: József, Jákob fia, akit eladtak Egyiptomba. (We Ought Also to Love 
One Another, Beehive Course A, 1977, 1978, 16. oldal.) 
Állítsuk ki a 8-a képet, József újra találkozik a testvéreivel! 
Miért vált lehetővé József és testvérei számára, hogy boldogan újra találkozzanak, és bol-
dogságban sokáig együtt éljenek? (József megbocsátott testvéreinek.) 

2. ÉLETRAJZ 
1. Én vagyok két fiú közül a fiatalabb (Lukács 15:11-12.) 
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2. Távoli vidékre utaztam, ahol elpazaroltam az atyámtól kapott örökséget. 
(Lukács 15:13.) 
3. Mikor éhínség volt a vidéken, nagy szükséget szenvedtem. (Lukács 
15:14.) 
4. Disznók etetésére vállalkoztam, hogy megkeressem a kenyeremet. (Lu-
kács 15:15.) 
5. Eszembe jutott, hogy atyám nagyon jól tartotta a szolgáit, ezért úgy 
döntöttem, hogy hazamegyek és elszegődöm hozzá szolgának. (Lukács 
15:17-19.) 
6. Mikor atyám látta, hogy jövök, elém szaladt, megcsókolt, nekem adta a 
legjobb köpenyét, egy gyűrűjét, és cipőjét és lakomát tartott, hogy a haza-
térésemet megünnepelje. (Lukács 15:20-24.) 
7. Ki vagyok? 
Válasz: a tékozló fiú. 
Állítsuk ki a 8-b képet, A tékozló fiú visszatér. 
Miért vált lehetővé ez a boldog találkozás? (Az apa megbocsátott a fiának és visszafogadta.) 

Ez a két bibliai történet megmutatja, hogy mi történhet, ha családtagok 
megbocsátanak egymásnak. 
Hogyan határozzuk meg a bűnbocsánatot? (Legyőzzük a kísértést, hogy megbüntessük az 
ellenünk vétkezőket. Nem haragszunk rájuk, és teljesen megbocsátunk nekik. A bocsánat 
lehetővé teszi, hogy úgy szeressünk másokat, ahogy Krisztus szeret minket.) 

Mikor megbocsátunk, Krisztusi szeretetet gyakorlunk 
Jézus Krisztus tökéletes példát adott arra, hogyan bocsássunk meg azok-
nak, akik ellenünk vétkeznek. Elder Robert L. Simpson, a Hetvenesek Első 
Kvórumából, így írta le a Megváltó példáját: 
„A bibliai történetekből megtudhatjuk, hogy halandó embernek még soha-
sem kellett keresztülmennie olyan megaláztatáson, fájdalmon és szenve-
désen, amit a világ Megváltója földi életének utolsó óráiban elszenvedett. 
„Ott lógott a kereszten a teste, megtörten és vérzőn. Az ellenségei még 
akkor is gúnyolták. Mindennek közepette Jézus mégis csendesen, nagy 
tisztelettel ezt mondta: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit 
cselekszenek. . . .« (Lukács 23:34.)« („Megbocsátás," Improvement Era, 
1966, december 1148. oldal.) 
Ahogy Jézus megbocsátott, nekünk is úgy kell tennünk. 
April Aaron, egy mormon lány, aki követte a Megváltó példáját, Mikor San 
Francisco-ban egy egyházi tánc-összejövetelre sietett, egy férfi megtá-
madta, és késsel komolyan megsebesítette, miközben el akarta lopni a 
táskáját. A dulakodás közben April elvesztette a jobb szemét, és mély se-
beket kapott a jobb lábán és a bal karján. April ezt mondta, mikor a táma-
dójáról kérdezték: 

8-a József újra találkozik a testvéreivel 61 
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„Biztos nagyon szenved. Mindenkit sajnálnunk kell, aki ilyen. . . . Bárcsak 
valaki tudna rajta segíteni. Kezelésre van szüksége. Ki tudja, mi az oka az 
ilyen viselkedésnek? Ha nem találják meg, akkor valószínű, hogy újra el 
fogja mindezt követni.«" (Spencer W. Kimball idézete a „The Miracle of 
Forgiveness," című könyvéből, 294. oldal.) 
Hogyan mutatott April krisztusi szeretetet a támadója iránt? 

Jens Christian Johansen, aki Dániában lépett be az Egyházba, egy másik 
példája a krisztusi megbocsátásnak. Ezt írta naplójába: 
„»Ahogy összehúztam a szénát munka közben, tizenkét kazalt átraktam a 
kerítés fölött a szomszédomnak. Nekik nem volt szénájuk a lovaik és tehe-
neik számára, és észrevettük, hogy az előző éjjel eltűnt egy kevés a mi-
énkből. . . . Inkább magam akartam adni nekik, mintsem hogy lopásra 
kényszerüljenek.«" (Rex D. Pinegar idézete a „Johansen nagyapa pél-
dája," című cikkből," New Era, 1977, szeptember, 4. oldal.) 
Hogyan mutatta ki Johansen nagypapa, hogy megbocsátott a szomszédjának, aki szénát 
lopott tőle? 

Mikor mi is megbocsátunk másoknak, mint April és Johansen nagypapa, 
akkor úgy szeretünk másokat, mint Krisztus. 
Állítsuk ki a „A tanári felkészülése című részben" javasolt posztert! 

Elder Marion D. Hanks mondta: „Úgy érzem, az Isten és ember iránt érzett 
szeretet legfelsőbb formája a megbocsátás" („»Ahogy Krisztus megbo-
csátott,"" New Era, 1974, június 4. oldal.) 

Mindenkinek meg kell bocsátanunk 
Tetteink és szavaink gyakran fájdalmat és szenvedést okoznak másoknak. 
Mások tettei és szavai pedig gyakran megbántanak minket. Jézus Krisztus 
a következő tanácsot adta, hogy segítsen ezekkel a problémákkal: 
„Ezért, azt mondom nektek, hogy bocsássatok meg felebarátaitoknak, 
mert aki nem bocsátja meg a testvérének a ballépéseit, az az Úr előtt 
meg lesz átkozva; mivel ő követte el a nagyobb bűnt. 
„Én, az Úr megbocsátok akinek akarok, de nektek mindenkinek meg kell 
bocsátanotok." (T&Sz 64:9-10.) 
Kit foglal magában a „mindenki"? (Családtagokat: férjet, gyerekeket, testvéreket, szülőket, 
nagyszülőket, nagynénit, nagybácsit, stb.; barátokat; szomszédokat; ellenségeket; bűnöző-
ket;—mindenkit) 
Ki a testvérünk? (Mindenki; lásd T&Sz 64:9.) 
Milyen ígéretet találunk ebben a szentírásban arra vonatkozólag, hogy ha nem bocsátunk 
meg a minket bántalmazóknak? Ki követ el nagyobb bűnt—az aki bántotta a másikat, vagy 
aki nem akar megbocsátani? Miért? 

A lecke első részében két történetet hallottunk, amelyek a családi problé-
mák megbocsátás útján való megoldását illusztrálták. 
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Mi lenne az eredmény, ha a férj és feleség mindig készen állna arra, hogy megbocsássanak 
egymásnak? Ha a testvérek mindig megbocsátanának? Ha a szülők megbocsátanának a 
gyerekeknek? Ha a gyerekek megbocsátanának a szülőknek? 
Olvassuk el Máté 5:44-et! 
Kinek a megbocsátására tanít minket ez a szentírás? (Az ellenségeink) 
Mi lenne az eredmény, ha szívesen megbocsátanánk a felebarátainknak? Egyháztagoknak? 
Barátainknak? 

Jézus Krisztus azt tanította, hogy ha minket bántalmaznak, akkor se vár-
juk, hogy a bántalmazó a bocsánatunkat kérje, hanem keressük meg, és 
béküljünk ki vele. (Máté 5:23-24.) Az Úr nem fogja megbocsátani a bűne-
inket, hacsak meg nem tisztítjuk a szívünket minden gyűlölettől, keserű-
ségtől és mások iránti rossz érzéstől. 
Olvassa fel egy nőtestvér Máté 18:21 —22-őt! 
Hogyan lehet másképp mondani, hogy: Hetvenszer hétszer (Örökké vagy mindig) 

A mindenkinek való megbocsátás azt jelenti, hogy magunknak is megbo-
csátunk, éppen úgy mint másoknak. Ha hibákat követünk el, akkor bánjuk 
meg és felejtsük el. Néha könnyebb másoknak megbocsátani, mint ma-
gunknak. Azonban, a mindenkinek való megbocsátás minket is magában 
foglal. 
Miért nehezebb néha magunknak megbocsátani? Miket kell magunknak megbocsátanunk? 

Meg kell bocsátanunk ahhoz, hogy fej lődjünk 
Elder Boyd K. Packer mondta el a következő történetet: 
„Sok-sok évvel ezelőtt egy általam nagyra tartott ember egy leckét tanított 
nekem. Talán ő volt a legigazéletűbb férfi, akit valaha ismertem. Kiegyen-
súlyozott és nyugodt volt. Nagy lelki erővel rendelkezett, amire mások tá-
maszkodhattak. 
„Tudta, hogyan kell a szenvedőket segíteni. Többször jelen voltam, mikor 
áldást adott a betegeknek vagy a másképp szenvedőknek. 
„Az élete egyházi és társadalmi szolgálattal telt. . . . 
„Egyszer, mikor egyedül voltunk és a hangulat megfelelő volt egy egész 
életre szóló leckét tanított nekem életéből. Annak ellenére, hogy azt hit-
tem, hogy ismertem őt, olyan dolgokat mesélt, amelyeket sohasem gon-
doltam volna. . . . 
„Egy csodálatos fiatal nőt vett el feleségül, és az életük tökéletes volt. Jó 
állása volt, nagyszerű kilátásokkal. Nagyon szerelmesek voltak, és az első 
gyermeküket várták. 
„A kisbaba születésének estéjén komplikációk támadtak. Az egyetlen or-
vos kint a távolban, valahol beteget kezelt. Nem sikerült elérniük. Sok órás 
vajúdás után a kismama állapota veszélyesre fordult. 
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„Végül is megérkezett az orvos. Megérezte a veszélyt, gyorsan cseleke-
dett és hamarosan minden rendben volt. A kisbaba megszületett, és úgy 
tűnt, hogy elmúlt a baj. 
„Néhány nappal később az anya belehalt ugyanabba a fertőzésbe, amit 
az orvos aznap este egy másik otthonban kezelt. 
„A barátom körül összedőlt a világ. Semmi sem volt jól, minden rossz volt. 
Elvesztette a feleségét, a kedvesét. Azt sem tudta, hogyan fogja gondozni 
a kisbabát munkája mellett. 
„Ahogy múltak a hetek fájdalma növekedett. »Annak az orvosnak el kelle-
ne venni a diplomáját« mondta. Ő fertőzte meg a feleségemet; ha vigyá-
zott volna, akkor még ma is élne a feleségem.« Semmi másra sem gon-
dolt, és a keserűsége ijesztővé változtatta. 
„Azután egyik este kopogtak az ajtaján. Egy kisgyerek csak ennyit mon-
dott: »Apukám hivatja. Beszélni akar önnel.« 
„»Apuka« a cövekkörzet elnöke volt. A megtört szívű fiatalember elment a 
lelki vezetőjéhez. Ez a lelkipásztor vigyázott a nyájára, és akart neki vala-
mit mondani. 
„A bölcs szolga tanácsa csak ennyi volt: ,John, felejtsd el! Semmivel sem 
hozhatod őt vissza. Bármit teszel, csak rontja a helyzetet. John, felejtsd el! 
„A barátom elmondta, hogy ez volt az ő Gecsemáné kerti próbatétele. 
„Hogyan felejthette volna el? Ami igaz, az igaz! Egy szörnyű rossz dolog 
történt, és valakinek meg kell érte fizetni. 
Küszködött és agonizált, hogy önuralmat nyerjen. Sok időbe telt, mire si-
került. Végül is úgy döntött, hogy engedelmes lesz, bármi történjék. 
„Elhatározta, hogy követi a bölcs lelki vezető tanácsát, és elfelejti a történ-
teket. 
„így mesélte el: »Csak öreg koromra értettem meg a szegény falusi orvos 
helyzetét, aki agyonhajszolt, alulfizetett, betegtől betegig rohanó, kevés 
gyógyszerrel és eszközzel ellátott volt. Kórház nem volt. Küszködött, hogy 
életeket mentsen, és legtöbb esetben sikeres is volt. 
„Kétségbeejtő helyzetben érkezett, mikor két élet a levegőben lógott, és 
késedelem nélkül cselekedett. 
„»Csak öreg koromra értettem meg —ismételte—,hogy elrontottam volna 
az életemet, és másokét is, ha nem bocsátottam volna meg. 
„Sokszor köszönetet mondtam az Úrnak, letérdelve, ezért a bölcs lelki ve-
zetőért, aki egyszerűen azt tanácsolta: »John, felejtsd el.« 
Ugyanez a tanácsom nektek is. Ha fájdalmat, zsörtölődést, keserűséget, 
csalódást, vagy féltékenységet éreztek, szedjétek össze magatokat! 
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Lehet, hogy a másokkal való történteket nem tudjátok befolyásolni, de a 
bensőtöket igen. 
Ezért „így szólok hozzátok: John, felejtsd el, Mary, felejtsd el!" („Gileád 
balzsama," Ensign, 1977, november, 60. oldal.) 
Milyen élete lett volna OJohn-nak, ha nem bocsátott volna meg az orvosnak? Milyen tulajdon-
ságokat fejlesztett ki a megbocsátása által? (Megerősödött lelkileg és megnyugodott; szol-
gált, és megáldott másokat) Miért hívta John az orvosnak való megbocsátást az ő Gecsemá-
néjának? Mikor kezdett el John fejlődni? (Miután megbocsátott az orvosnak) 

Elder Sterling W. Sill, a Hetvenesek Első Kvórumának a tagja mondta el a 
következő történetet: 
„Jó pár évvel ezelőtt beszéltem egy 53 éves nővel, aki 18 éves korában 
erkölcsi bűnt követett el. Megértette, hogy bűne nagyon komoly volt, de 
mivel ezerszer megbánta, számíthatott az Úr ígéretére, hogy megbocsát 
neki. Ő azonban sohasem bocsátott meg magának. Mivel tisztátalannak 
és alsóbbrendűnek érezte magát, elzárkózott, elutasította a házasságot, 
és társadalmi és lelki különc lett. 35 évig gyötörte magát a keserű sajnál-
kozással és vádakozással. Bűnre való emlékezéssel teli élete megakadá-
lyozta abban, hogy betöltse Isten számára rendelt nagyszerű szerepét. A 
18 éves korában elkövetett bűn komoly volt, és az azt követő 35 évben 
még hozzátett azzal, hogy elvesztegette a világ legértékesebb dolgát, a 
nagyszerű emberi életet." {What Doth It Profit, 183. oldal.) 
Ha folyton emlékszünk bukásainkra és hibáinkra, vagy rossz érzéseket tar-
togatunk mások ellen, mivel nem akarunk megbocsátani nekik, vagy ma-
gunknak, azzal időt és energiát pazarlunk. Semmit sem érünk el. Megaka-
dályozzuk lelki fejlődésünket. 

Befejezés 
Nem könnyű másoknak és magunknak megbocsátani. Talán ez az egyik 
legnehezebb dolog az életünkben. Mikor tökéletesen megbocsátunk szí-
vünkkel is éppen úgy, mint szánkkal, akkor lehetővé tesszük további fejlő-
désünket, javítjuk az életünket és boldogok leszünk. Ezzel felkészülünk ar-
ra, hogy az Úrtól a mi bűneink bocsánatát kérjük. Az Úr megmondta, hogy 
amikor megbocsátja bűneinket, akkor elfelejti azokat. (T&Sz 58:42). Má-
sok bántalmazásainak kitörlése az elménkből és szívünkből fontos része a 
megbocsátásnak. Ahogy elfelejtjük mások iránti rossz érzéseinket, békét 
hozunk életünkbe. A Szentlélek irányítását keressük, és felkészülünk befo-
gadására. Elfogadjuk a kritikát, és javunkra fordítjuk. Mennyei Atyánk biro-
dalmában való megdicsőülésünkre készülünk fel. 
Mindig lesznek bántalmaink, de nem szabad engednünk, hogy azok el-
rontsák az életünket. Ha megbocsátóak vagyunk, akkor elnézzük és elfe-
lejtjük a bántalmakat. Mindnyájunknak igyekezni kell, hogy őszintén imád-
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kozhassuk: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek" (Máté 6:12). 

Feladat 
Kutassuk érzéseinket: Haragszunk valakire? Ha igen, akkor hogyan pró-
báljuk legyőzni ezt az érzést? Kérjünk segítséget Mennyei Atyánktól, hogy 
megbocsátóak tudjunk lenni! 

További szentírásbeli részletek 
Móziás 26:30-31 (Bocsássunk meg egymásnak!) 
T&Sz 82:1 (Ahogy mi megbocsátunk, az Úr is megbocsát.) 
T&Sz 42:88-89 (A bűn megbánásának megfelelő módja.) 
T&Sz 98:39-48 (Bocsáss meg!) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Olvassuk el az Evangélium tanításai-nak 19. fejezetét „A bűnbánat"! 
2. Készüljünk fel a lecke elején levő gyakorlat vezetésére! 
3. Szerezzünk be táblát és krétát! 
4. Készítsük el a következő feliratú posztert: „Úgy érzem, hogy az Isten és ember iránti sze-

retet legmagasabb formája a megbocsátás." (Marion D. Hanks) 
5. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a leckében található 

történeteket és szentírásbeli részleteket! 
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A gondolat 
tisztasága 

9. Lecke 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen mindinkább igaz életet élnünk 
úgy, hogy megtanít uralkodni a gondolatainkon. 

A körülöttünk lévő világ befolyásolja a gondolatainkat 
Elder J. Thomas Fyans, a Hetvenesek Első Kvórumának elnökségéből a 
következőket mondta a gondolatokról: 
„Az Amazonas a világ legnagyobb folyója, és sok mellékfolyója is óriá-
si. . . . 
Ezeknek a folyóknak egyik legérdekesebb vonásuk a különböző színük. A 
Madeira-t például fehér folyónak hívják, mert mésztörmeléket hord a vizé-
ben. A Rio Negro fekete színét szerves anyagoktól kapta, amelyeket az 
erdőkön való áthaladásakor szedett fel. Más folyók fehér homok fölött ha-
ladnak, és a színük mégis smaragdzöld vagy türkizkék. . . . 
„Ahogy ezek a folyók a felvett törmelékektől kapják színüket, úgy gondola-
taink folyóját is megszínezik azok az anyagok, amelyeken keresztülfo-
lyik. . . . 
Vannak folyók, amelyek lassúak, és alacsony helyeken kanyarognak. A 
vizük piszkos és tele van törmelékkel. 
Más folyók magas helyekről folynak le. . . . Az áramuk erős, így ezek elekt-
romos áramot termelnek számunkra, és nagy hajók járhatnak rajtuk." (Be-
számoló a konferenciáról, a Buenos Aires, Argentína, egyházterületi konfe-
renciáról, 1975, 28-29. oldal.) 
Gondolkozzunk el a következő kérdésen: Hova folyik gondolataink folyója? Mi tölti fel és 
színezi a gondolatainkat? 
Tegyünk egy vizeskancsót és két poharat az asztalra! Tegyünk egy kevés földet az egyik 
pohárba! Kérjünk meg egy nőtestvért, hogy válasszon egy poharat és öntsön magának egy 
pohár vizet! Kérjük meg, hogy mondja el, miért választotta azt a poharat! 

Az ivóvizünket nem öntjük piszkos pohárba vagy edénybe, mert nem aka-
runk piszkos vizet inni. Akkor miért hozzuk az elménket kapcsolatba tisztá-
talan ötletekkel és gondolatokkal? 
A szentírásokban az Úr a szolgáit, néha edényeknek hívja (Moróni 7:31). 
Miért nem várhatjuk el, hogy az Úr lelke tisztátalan edényekben lakjon? Miért nem lakhatnak 
tiszta gondolatok az olyan elmében, amely tisztátalan gondolatokkal van tele? 

A világ Sátán befolyása alatt áll. Kísértő anyagoknak vagyunk kitéve a 
színházban, a reklámokban, a zenében, filmekben, magazinokban és a 
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televízióban. A bűnözés, kegyetlenség, perverzitás, közönségesség, por-
nográfia és érzéki zene elfogadottnak és kívánatosnak van beállítva. Sátán 
sokféleképpen kísért minket, hogy a tehetségeinket gonosz dolgokra 
használjuk. A tisztátalan gondolatok könnyebben elfoglalják az elménket, 
ha nem vagyunk felkészülve az ellenállásra. 
Milyen ördögi hatásokat találunk környezetünkben? Hogyan tarthatjuk gondolatainkat tisztán, 
mikor ilyen hatásokkal vagyunk körülvéve? 

Gondolataink befolyásolják a cselekedeteinket 
A gondolat nagyon hatalmas lehet. Először a gondolat—utána a tett. A 
cselekvés az elménkben kezdődik. Azt tesszük, amire gondolunk. Függet-
lenül attól, hogy jót vagy rosszat akarunk tenni, a terv és a cselekvés az 
elmében kezdődik. 
David O. McKay mondta el ezt az esetet: 
Sok-sok évvel ezelőtt, mikor az Európai Misszió elnöke voltam, egy fiatal-
ember jött hozzám, és bevallotta egy bűntettét. Azzal mentegette magát, 
hogy véletlenül egy könyvesboltban volt záráskor, és az ajtó zárása után 
engedett a kísértésnek. Inkább a körülményeket hibáztatta bukásáért. 
„Én azonban azt mondtam: Nem a körülmények voltak a hibásak, nem a 
zárt ajtó, és nem a kísértés. Te már gondoltál erre a tettre, mielőtt a köny-
vesboltba mentél. Ha sohasem gondoltál volna rá, akkor semmilyen körül-
mény nem lett volna elég erős, hogy téged, egy misszionáriust megingas-
son vagy megkísértsen, és a bukásodat okozza. A gondolat mindig meg-
előzi a tettet." 
„Tiszta gondolatok, magas erkölcsök, tiszta szeretet, mérséklet, segítő-
készség és vidámság mind hozzájárulnak a személyiség fejlődéséhez. A 
felebarátunk iránti rossz érzés, a dohányzás és ivás iránti vágyunk kielégí-
tésének gondolata azoknak a dolgoknak az elkövetéséhez vezet minket. 
(„A tisztaság közel van az isteniséghez," Instructor, 1965, március, 86. ol-
dal.) 
McKay elnök azt is mondta: „Mondd meg nekem, hogy mire gondolsz, 
mikor nem kell gondolkodnod, és én megmondom, hogy mi vagy.« Az 
utolsó napok szentjeinek felelősségük a tiszta gondolkodás, és a magas 
erkölcsi eszmék megtartása. Amíg ezt teszik, cselekedeteik összhangban 
lesznek azokkal az ideálokkal." („A tisztaság közel van az isteniséghez," 
Instructor, 1965, március 86. oldal.) 
Állítsuk ki a 9-a képet! Egy asszony lépcsőjét súrolja. 

A hollandok híresek a tisztaságukról. A nők kifényesítik a rezet az ajtóju-
kon, felsúrolják a bejárat előtti részt, még a járdához vezető utat is meg-
tisztítják. Ez a szokás abból a hitükből ered, hogyha tiszta utcán járnak, 
akkor nem fognak piszkot behordani az otthonukba. Ugyanezt az elméle-
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tet a gondolatainkra is alkalmazhatjuk. Ha állandóan tisztítjuk gondolatain-
kat és az elménket, akkor képesek leszünk cselekedeteinket is tisztán tar-
tani. 
„A gondolataink eszközök, amikkel a személyiségünket formáljuk, ugyan-
úgy mint a nagy szobrász, aki kalapáccsal és vésővel addig csiszolja a 
durva márványt, amíg az csodálatos és tökéletes művészi formát nem ölt. 
A gondolatok is így formálják a személyiségünket, következésképp a vég-
zetünket, és az életünket. Minden gondolatunk eredménye a személyisé-
galkotás." (George Q. Morris, „A szokások fontossága," BYU Speeches of 
the Year, 1953, május, 3. oldal.) 
Olvassuk el a tábláról Példabeszédek 23:7-et! 

Sok mindent tehetünk, hogy uralkodjunk a gondolatainkon 
Hatalmunkban áll, hogy a gondolatainkon uralkodjunk. Választhatjuk, hogy 
a rossz gondolatok ne maradjanak meg az elménkben. Az elménk képes 
arra, hogy a bölcsességet és tudást éppen olyan könnyen befogadja, mint 
a tudatlanságot, gonoszságot és a rosszat. Elder Boyd K. Packer elma-
gyarázza, hogyan uralkodhatunk a gondolatainkon: 
„Az elme olyan, mint a színpad. A függöny mindig fent van, kivéve amikor 
alszunk. Mindig van cselekvés azon a színpadon. . . . 
Észrevetted, hogy minden különösebb erőfeszítésed nélkül egy sötét kis 
gondolat becsúszik az egyik oldalról és elvonja a figyelmedet? Ezek az 
bűnös gondolatok megpróbálnak mindenkit megzavarni. 
„Ha megengeded, hogy maradjanak, akkor minden erkölcsös gondolat el 
fogja hagyni a színpadot. Egyedül maradsz, mivel hozzájárultál, és a bű-
nös gondolatok hatása alá kerülsz. . . . Lehet, hogy keserűséget, félté-
kenységet vagy gyűlöletet fognak neked játszani. Lehet, hogy közönsége-
sek, erkölcstelenek vagy elfajultak lesznek. . . , 
Mit csinálsz, mikor az elméd színpadán a tisztátalan gondolatok uralkod-
nak? . . . 
Ha tudsz uralkodni a gondolataidon, akkor legyőzheted a szokásaidat, 
még a lealacsonyító szokásaidat is. Ha megtanulod őket szabályozni, ak-
kor boldog leszel. 
A következőt tanácsolom. Válasz ki az Egyház szent énekei közül egy ked-
vencet! Gondold végig a fejedben! Tanuld meg! Még akkor is, ha nem 
tanultál zenét, végiggondolhatsz egy éneket. 
Használd ezt az éneket menekülési csatornának a gondolataid számára! 
Bármikor, ha úgy érzed, hogy ezek a sötét színészek beszöktek a szín-
padra a gondolkodásod pereméről, tedd fel ezt a lemezt. . . . 
„Ahogy elkezdődik a zene, és szavak formálódnak a fejedben, a tisztáta-
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Ian gondolatok szégyenteljesen el fognak szökni. Az ének az egész han-
gulatot meg fogja változtatni az elméd színpadán. Mivel a zene felemelő 
és tiszta, a rossz gondolatok eltűnnek. . . . 
„Ha már megtanultad az elméd színpadát a tisztátalan gondolatoktól kiürí-
teni, utána foglald el érdemleges dolgok tanulásával. . . . Foglald el ma-
gad helyes dolgokkal!" (Teach Ye Diligently, 46-47 oldal.) 
Elder Dean L. Larsen azt a tanácsot adja az építő gondolkodás gyakorlá-
sához: „Ahhoz, hogy folytonosan tudjunk építőén gondolkozni, szüksé-
günk van érdemleges gondolatokra, . . .bizonyos dolgok, problémák vagy 
feladatok, amikkel elfoglalhatjuk az elménket, és amelyekre megoldást ta-
lálhatunk" („Gondolat a gondolatokról, BYU Speeches of the year 1976 
120. oldal.) 
A „Zene hangja" című remek musical egyik jelenetében Maria, a nevelőnő, 
azzal nyugtatja meg a gyerekeket egy vihar idején, hogy a kedvenc dolga-
ikra emlékezteti őket. így, a kellemes gondolatok segítségével a gyerekek 
elfelejtik a félelmüket. A kellemes gondolatok kiszorítják a kellemetleneket. 
Egy asszony a következővel válaszolt, mikor megkérdezték, hogy miért 
olyan boldog és elégedett a munkájával: „A legfontosabb az, hogy jók a 
gondolataim." 
Mire gondolhatunk, ami távol tartja a tisztátalan gondolatokat? 

Az elménket jó dolgok raktárának használjuk, és így nem lesz helyünk 
semmi másra! 

Keressünk szép gondolatokat a szentírásokban, mert békét, tudást, figyel-
meztetést, tanácsot, történelmet, költészetet és egyéb hasznos dolgokat 
hoznak az elménkbe, és gazdagítják azt! Az egyházi újságok felemelő cik-
keket és történeteket tartalmaznak a tanításunkra és a szórakoztatásunk-
ra. 

Az egészséges elme mindig dolgozik. Mindig foglaljuk el magunkat terve-
zéssel, gondolkodással és új ismeretek szerzésével! Ha jó gondolatok 
motiválnak minket, akkor nincs határa a sikereinknek ebben, és a követke-
ző életben. 
A Szentlélek segít uralkodni a gondolatainkon. Ha figyelünk a sugalmazá-
saira, akkor tudjuk szabályozni a gondolatainkat, szavainkat és a tettein-
ket. Imádkozzunk a Szentlélek segítségéért! 
Olvassuk el János 14:26-ot! 

Mikor a Szentlélek a Megváltó tanításaira emlékeztet minket, akkor 
könnyebb a gondolatainkat tisztán tartani, a rosszaktól pedig megszaba-
dulni. A Szentlelket a „Vígasztalónak" hívják, mivel az a küldetése, hogy 
enyhülést, szeretetet, békét, csendet, örömet és vigaszt hozzon a szen-
teknek." (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 148. oldal.) 
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Megbocsátást nyerhetünk a rossz gondolatainkra, ha megbánjuk azokat. 
Mit teszünk azért, hogy uralkodhassunk a gondolatainkon? 
Miért fontos nekünk, nőknek, hogy megerősítsük az ellenállásunkat a tisztátalan gondolatok-
kal szemben? (A cselekedeteinkben feltűnnek a gondolataink. Tanárok és példák vagyunk 
gyermekeink, és mások számára.) 

Nem mindig tudjuk elkerülni az olyan embereket, akiknek véleménye és 
cselekedetei nincsenek összhangban az evangéliummal. Ez különösen 
igaz a fiatalokkal kapcsolatban. 
Hogyan segíthetjük az egyházi fiatalokat az olyan rossz hatások ellensúlyozásában, mint pél-
dául a káromkodás és közönségesség, rossz magazinok, filmek, televízióműsorok, stb.? 
Hogyan taníthatják a szülők gyermekeiknek a gondolat tisztaságának fontosságát? (A családi 
esten vagy egyéb tanítási időben mondjunk történeteket és példákat olyanokról, akik elérték 
a gondolataik tisztaságát! Tanítsuk meg nekik, hogy Mennyei Atyánk ismeri a gondolatainkat! 
Mutassuk meg, ahogy a gondolatok tettekhez vezetnek! 

Befejezés 
Gondolataink befolyásolják tetteinket. A Mennyei Atyánkhoz hasonlóvá vá-
lásra való törekvésünkben fontos, hogy az elménket tisztán tartsuk. Annak 
ellenére, hogy ördögi hatásokkal vagyunk körülvéve, képesek vagyunk 
uralkodni a gondolatainkon és a helyes irányba terelni azokat. 
A lehető legmesszebbről kerüljük el azokat a személyeket és helyeket, 
amelyek tisztátalan gondolatokat hoznak! Bölcsen válasszuk meg a bará-
tainkat, a televízióműsorainkat, a filmeket, könyveinket és magazinjainkat! 
Legyünk biztosak abban, hogy a megfelelő irányba tereltük a gondolatain-
kat! A gondolat olyan, mint a víz. Állandóan folyik, és ha nincs irányítva, 
akkor a kisebb ellenállás, irányába, alacsony helyekre ömlik. Meg kell tar-
tanunk Isten parancsolatait, és a Szentlélek társaságát kell keresnünk! 
Gyakran kell imádkoznunk, és kérnünk Mennyei Atyánkat, hogy vezessen 
minket ahogy a gondolatainkat próbáljuk tisztán tartani és uralkodni rajtuk! 
Kérjünk meg egy csoporttagot, hogy olvassa fel a következő idézetet: 
„Vess el egy gondolatot, és tettet aratsz, 
„Vess el egy tettet, és szokást aratsz, 
„Vess el egy szokást, és személyiséget aratsz, 
„Vess el egy személyiséget, és örök életet aratsz." 

„Ismeretlen, szerzőtől, David 0. McKay idézete, Treasure of Life, 418. oldal.) 
Olvassuk el Alma 12:14-et! 

Feladat 
Keressük a Szentlélek társaságát, hogy segítsen a gondolatainkon ural-
kodni! Tanuljunk meg egy egyházi éneket vagy szentírást, hogy kiszorítsa 
fejünkből a rossz gondolatokat! Olvassuk az egyházi újságokat vagy 
egyéb felemelő irodalmat, ami elérhető a számunkra! Olvassuk a szentírá-
sokat naponta! 
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További szentírásbeli részletek 
Jákob 3:1-2 (Szív tisztasága és az elme szilárdsága.) 
Móziás 4:30; 5:13 (Továbbra is éljünk igaz életet, vagy elpusztulunk.) 
Példabeszédek 12:5; 15:26 (Erényes gondolatok és szavak.) 
Jakab 1:12-27 (Isten nem kísért minket rossz tettekre.) 
T&Sz 6:16, 36 (Isten ismeri a gondolatainkat, és a szívünk vágyát.) 
T&Sz 121:45 (Tiszta gondolatok.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Szerezzünk be táblát és krétát! 
2. írjuk fel a táblára: „Mert olyan ő, mint aki számolgat magában." (Példabeszédek 23:7). 
3. Hozzunk magunkkal az órára két poharat, egy vizeskancsót és egy kis földet! 
4. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a leckében található 

történeteket és szentírásbeli részleteket! 
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Isten birodalmának 
felépítése 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen megtanulnunk, miképp hasz-
nálhatjuk az időnket, tehetségeinket és tulajdonunkat Isten birodalmának 
felépítésére. 

Mindenki meg lett áldva idővel, tehetséggel és tulajdonnal 
Elder Thomas S. Monson, a Tizenkettő Tanácsának egyik tagja a követke-
ző történetet mesélte el a szolgálatról és az áldozatról: 
„A mexikói Jose Garcia szegény körülmények között született, de a hitben 
nőtt fel, és missziós hívására várt. Jelen voltam, mikor misszió ajánlási 
papírjai megérkeztek Salt Lake City-be. Hozzájuk volt csatolva egy jegy-
zet, amin a következőt olvashattuk: »Garcia testvér missziója nagy áldoza-
tot követel a családjától, mivel jelenleg ő a legfontosabb eltartójuk. Egyet-
len vagyona egy becses bélyeggyűjtemény, amit hajlandó eladni, ha szük-
séges, hogy pénzt szerezzen a missziójára.« 
„Kimball elnök figyelmesen hallgatott, amint a jegyzetet felolvasták neki; 
majd így szólt: »Mondjátok meg neki, hogy adja el a bélyeggyűjteményét. 
Ilyen nagy áldozat sok áldást fog hozni neki. („A hit arcképei," Ensign, 
1978, november, 56. oldal.) 
Nekünk, az Egyház tagjainak, az a feladatunk, hogy segítsünk felépíteni 
Isten birodalmát a földön. Isten birodalma Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza. Néha ez a felelősség nagy áldozatokat kíván tő-
lünk. 
Tegyük fel magunknak a kérdést: Mit adott nekem az Úr, amit felhasznál-
hatok ebben a nagy munkában, hogy Isten birodalmát felépítsem? 
Mennyei Atyánk mindannyiunkat megáldott idővel, tehetséggel és tulaj-
donnal. Azt kívánja, hogy ezeket az ajándékokat az Egyház munkájának 
támogatására fordítsuk. Az egyházi szolgálat önkéntes és ingyenes (lásd 
2 Nefi 26:31). Mindnyájunkra szükség van, hogy vezessünk, tanítsunk, tá-
mogassunk és részt vegyünk. Azzal, hogy az időnket, tehetségeinket és 
tulajdonunkat ingyen és szívesen adjuk, segítjük az evangélium terjeszté-
sét és a birodalom építését. 
Mindannyiunknak a napja ugyanannyi órából áll. Brigham Young elnök ezt 
mondta: „Nőtestvérek, az időtöket aranyként kezeljétek, mert nagy érték. 
Gondoljatok erre, és ne üljetek többet ölbe tett kézzel, mert minden férfi-
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nak és nőnek az a feladata, hogy minden tőle telhetőt megtegyen Isten 
birodalmának felépítéséért a földön." (Journal of Discourses 18:77; lásd 
továbbá Discourses of Brigham Young, 214. oldal.) 
Kérjünk meg egy csoporttagot, aki tanár vagy vezető, hogy mondja el, miképp osztja be az 
idejét, hogy minden egyházi feladatát ellássa. 
Hogyan használhatjuk fel az időnket jobban Isten birodalmának felépítésére? 

Mindnyájan kaptunk valamihez tehetséget és képességet, amit felhasznál-
hatunk Isten birodalmának építésére. Ezek értékes ajándékok Mennyei 
Atyánktól. 
Brigham Young elnök ezt a tanácsot adta nekünk: „Ha bármit is adsz Is-
ten birodalmának felépítésére, akkor a legjobbat add. Mi a legjobb, amit 
Isten birodalmának felépítésének szentelhetünk? A tehetségek, amiket Is-
tentől kaptál. . . . Állítsuk minden képességünket Isten birodalmának építé-
se szolgálatába, és mindent el fogunk érni." (,Journal of Discourses 8:346; 
lásd továbbáDiscourses of Brigham Young, 445. oldal.) 
JoAnn Ottley nőtestvér, Jerold D. Ottley, a Tabernákulum Kórusa vezetőjé-
nek felesége mesélte el a következő történetet: 
„Az Úr rendkívüli zenei tehetséggel áldott meg engem és a férjemet. Az 
egész életünket tanulással és a tehetségünk kifejlesztésével töltöttük. Sok 
döntést kellett hoznunk a használatukkal kapcsolatban. Mikor Európában 
tanultunk, rájöttünk, hogy egy különösen nehéz döntés előtt állunk. Mind-
ketten tudtuk, hogyha Európában maradunk, akkor nagy sikerek várnak 
ránk. Azonban mi az Úr akarata szerint akartunk cselekedni. Engedelme-
sek akartunk lenni, és az volt minden vágyunk, hogy az Úr felhasználjon 
minket földi birodalmának felépítésében. 
„Több alkalommal böjtöltünk és imádkoztunk a Szentlélek vezérléséért és, 
hogy megtudjuk az Ur akaratát. A válaszunkat egy böjti időszakot lezáró 
úrvacsorás istentiszteleten tudtuk meg. Mind a ketten ugyanazt az irányí-
tást kaptuk a Szentlélektől—a munkánk otthon van. Vissza kellett jönnünk 
az Egyesült Államokba. 
„Ott még hónapokig tanultunk, készültünk, és próbákat álltunk ki. Azután 
az Úr lehetővé tette, hogy visszatérjünk Salt Lake City-be. Beléptem a Ta-
bernákulum Kórusába és a férjem csatlakozott a University of Utah zenei 
tanszékéhez. 
„Nem sokkal később a férjemet a Legfelsőbb Elnökség elhívta a Taberná-
kulum Kórusa karmesterének. Az Úr valóban egy rendkívüli szolgálatra ké-
szített fel minket, 
„Az időnk, tehetségünk, és tulajdonaink egyáltalán nem a miénk, hanem 
az Uré. Ezen a földön akkor érhetjük el a legnagyobb boldogságot, ha 
ezeket Isten birodalmának felépítésére használjuk." 
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Mit értett azalatt Ottley nőtestvér, mikor azt mondta, hogy neki és a férjének az a kívánsága, 
hogy az Úr eszköze legyen, az engedelmességnél sokkal többet jelentett? Hogyan tudták 
meg az Ottley-ék az Úr akaratát a tehetségeik használatával kapcsolatban? Hogyan tudhat-
juk meg az Úr akaratát a mi tehetségeinkkel kapcsolatban? 
Állítsuk ki a 10-a képet! Jézus megmondja a gazdag fiatalembernek, mit tegyen, hogy örök 
életet nyerjen. 

Az Újszövetségben találhatunk egy történetet, amelyben egy férfi megkér-
dezte Jézustól, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy örök életet nyerjen. Jézus 
azt mondta, hogy tartsa meg a parancsolatokat, ne kövessen el házas-
ságtörést, gyilkosságot, lopást, ne tanúskodjon hamisan és hogy becsülje 
a szüleit. A férfi azt válaszolta, hogy egész életében betartotta ezeket a 
parancsolatokat. 
Jézus akkor azt mondta neki, hogy adja el mindenét és „adjon a szegé-
nyeknek" és kövesse őt. A férfi elszomorodott, mikor ezt meghallotta és 
elment, mivel „nagy vagyona volt" (lásd Márk 10:17-22). 
Milyen személyi tulajdonunk van, amit a birodalom építésére használhatunk? 

Mindnyájunknak van tulajdona, amit felhasználhatunk Isten birodalmának 
felépítésére. Lehet, hogy etethetünk, vagy ruházhatunk valakit, vagy ott-
hont adhatunk egy rászorulónak. Mikor kifizetjük a tizedet és a felajánláso-
kat, azzal segítjük a birodalom építését. Néha lehet, hogy nagyobb áldo-
zatot kérnek tőlünk, hogy az Úr munkáját segítsük. Legtöbben valószínű 
soha nem lesznek megkérve, hogy mindenüket odaadják az Úr munkájá-
ért, azonban mindenkinek hajlandónak kell lennie, ha felhívják rá. 
Sok évvel ezelőtt a Tasmánia szigetén élő utolsó napok szentjei megtud-
ták, hogy Joseph Fielding Smith, az Egyház elnöke a dél-ausztráliai 
missziót látogatta. Ez a 185 szerény, hithű ember azt akarta, hogy Smith 
elnök avassa fel gyülekezeti házukat. Tudták, hogy az épületen lévő adós-
ságot ki kell fizetni, mielőtt gyülekezeti házat fel lehet avatni az Úrnak. Két 
nap alatt egy nagy összeget, 10000 dollárt adtak össze, hogy kifizessék 
az adósságot az épületen. Ezzel bemutatták, hogy hajlandóak mindenüket 
feláldozni a birodalom építéséért. Voltak, akik eladták a földjüket, mások a 
bútoraikat, mások pedig személyi tulajdonaikat, hogy összegyűjtsék a 
szükséges pénzt. (Jessie Evans Smith, „»Most adhatjuk az épületet az Úr-
nak,"" Instructor, 1962, június, 184-85.) 
Elder Bruce R. McConkie, a Tizenkettő Tanácsának egyik tagja a követke-
zőt mondta: „A keresztelőnknél megígértük, hogy szeretni és szolgálni 
fogjuk az Urat, megtartjuk a parancsolatait és a birodalom ügyeit mindig 
előrehelyezzük az életünkben. Az Úr válaszul örök életet ígért nekünk az 
Atyja birodalmában. . . . 
„Az áldozat törvénye azt jelenti, hogy hajlandóak vagyunk mindenünket fel-
áldozni az igazság érdekébeni az otthonunkat, birtokunkat és a családun-
kat: mindent, még az életünket is, ha szükséges. 
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„ . . .Nem sokunkat hívnak fel, hogy áldozzuk fel minden vagyonunkat. . . . 
„Azonban képesnek kell lennünk ezeknek a törvényeknek a teljes betartá-
sára, ha felhívnak rá. („Engedelmesség, közös vagyon és áldozat," En-
sign, 1975, május, 50. oldal.) 
Mit jelent a birodalom ügyeinek előre helyezése az életünkben? (Először is tartsuk be Isten 
parancsolatait és végezzük a munkáját; utána pedig egyéb érdemes célokat könnyebben el 
tudunk érni.) 

Sokféleképpen használhatjuk az időnket, tehetségünket és 
vagyonunkat a birodalom építésére 
Miképpen hívhatnak el minket, hogy az időnket, tehetségünket és tulajdonunkat a birodalom 
építésére használjuk? írjuk fel a válaszokat a táblára! 

Mivel az Úrtól sokat kaptunk, sokat is vár el tőlünk. Lehetőségeket adott 
nekünk, hogy használjuk az időnket, kifejlesszük a tehetségeinket és hasz-
náljuk a vagyonunkat azzal, hogy itt a földön az Egyházában szolgálha-
tunk. Az egyházi szolgálat növeli a szolgáló készségünket. A szolgálattal 
az engedelmességünket is bemutatjuk, és örömet hozunk másoknak és 
magunknak. 
Elder Bruce R. McConkie, a Tizenkettő Tanácsának egyik tagja elmondta, 
hogyan építhetjük a birodalmat: „A mi kiváltságunk az, hogy figyelmeztet-
hetjük felebarátainkat, hogy misszióra mehetünk és Atyánk többi gyerme-
kének is felajánljuk a megváltás igaz tervét. Elfogadhatjuk szolgálati 
elhívásainkat. . .több száz felelős pozícióban. . . . A segítő szolgálatban 
dolgozhatunk, geneológiai munkát végezhetünk, és szertartásokat hajtha-
tunk végre a Templomban. 
„Becsületesen fizethetjük a tizedet, a böjti felajánlást és a szegénységi, 
építési és misszionárius hozzájárulásainkat." („Engedelmesség, közös va-
gyon és áldozat," Ensign, 1975, május, 51. oldal.) 
Tőlünk, egyháztagoktól elvárják, hogy mindent megtegyünk az igazság ér-
dekében. Lelkes utolsó napok szentjei napi szentek sok módot találtak 
arra, hogy szolgálataikat növeljék. 
A mexikói Villafranca nőtestvér, távol lakott egy gyülekezettől, de módot 
talált arra, hogy segítsen Isten birodalmát építeni a lakóhelyén; felajánlotta 
városi otthonát a vasárnapi iskola helyéül, ahol az elderek az érdeklődők 
egy osztályát tanították. Az elderek tanítottak és megkereszteltek számos 
érdeklődőt, és hat évvel később az Egyháznak majdnem kétszáz tagja volt 
ott. (Glenn V. Bird, „Csoda San Fernandoban," New Era, 1977, január, 28-
29. oldal.) 
Sok misszionárius anyagi segítségre szorul. Hithű szentek gyakran támo-
gatják anyagilag részben, vagy teljesen ezeket az érdemes misszionáriu-
sokat. Vaughn J. Featherstone, a Hetvenesek Első Kvórumának tagja 
mesélte el ezt a történetet: 
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hon vannak. Még ezzel a pénzzel együtt is az elder egyre inkább lemaradt 
a fizetéssel. Egy nagyszerű barátom néha ad nekem pár száz dollárt, 
hogy fordítsam a rászorulókra. Mikor meginterjúvoltam ezt az eldert, meg-
kérdeztem, hogy áll anyagilag. A szeme könnybe lábadt és elmondta, 
hogy ő próbálkozik, de a szülei nem küldenek neki eleget, így szólt: „Elnök 
Úr! Nem vesztegettem a pénzt! Három napja semmit sem ettem, mert 
takarékoskodni akartam! Azután, ezt mondta: »Még a kishúgom is segít. 
Egy dollárt kapott a születésnapjára, amit egy borítékba tett, és elküldött 
nekem, mert úgy gondolta, hogy nekem nagyobb szükségem van rá, mint 
neki.« Ekkor sírva fakadt. Belenyúltam az ingzsebembe és két ropogós 
100 dollárost húztam ki, és így szóltam: »Egy nagyszerű barátom kért 
meg, hogy adjam ezt át neked.« Lehajtotta a fejét a kezébe és nagyon 
megindult volt." („Melyek egy misszió áldásai? Meg tudod mondani?" En-
sign, 1978, november, 27. oldal.) 
Hogyan fordította minden egyes családtag az idejét, tehetségeit és birtokait a birodalom 
építésére? 

Kérjük meg a megbízott nőtestvért, hogy sorolja fel a tehetségeink fejlesz-
tésének módjait. 
A németországi Hamburg Misszió hanoveri kerületének tagjai úgy döntöt-
tek, hogy „tovább lépnek" a birodalom építésében, mikor az Egyesült Álla-
mok Idaho államában, egy kis városban árvíz volt. A károsultak megsegí-
tésére a német kerület különleges böjti napot tartott a szokásos böjti va-
sárnapon kívül. Az ároni papság és a fiatal nők egyesülete is felajánlott 
egy munkanapot a vakációjából arra, hogy pénzt keressenek és azt oda-
adják az árvízkárosultaknak. („Németek segítik az idahóiakat," Church 
News, 1976, augusztus 14., 10. oldal.) 
Egy család úgy rendelkezett a végrendeletében, hogy haláluk után néhány 
tulajdonuk és birtokuk az Egyházra maradjon. Az ezekből származó jöve-
delmet a missziós munka támogatására, gyülekezeti házak és Templomok 
építésére, és egyéb „igaz költségekre" fordítsák, amelyek a birodalom épí-
téséből előadódnak. Ennek a családnak az apja így fejezte ki a család 
hajlandóságát arra, hogy „tovább lépjenek" a birodalom építésében: 
„Rájöttem, hogy mindenünk az Úrtól származik. Nekem úgy tűnik, hogy a 
teljes szövetség része, amit az Úrral kötöttünk az időnk, tehetségeink és 
eszközeink odaadásáról az, hogy önként néhány birtokunkat Isten birodal-
mának építésére hagyjuk." (Isaac M. Stewart, „Van egy kérdésem," En-
sign, 1975, augusztus 23-24.) 

Befejezés 
Az a feladatunk, hogy segítsünk Isten birodalmát felépíteni. Ehhez néha 
személyes áldozatokat is kell hoznunk. Jézus azonban megígérte, hogyha 
áldozatot hozunk érte és az „evangéliumért," akkor „százannyit kapunk 
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most eb-ben a világban, . . .a jövendő világban pedig örök életet." (Márk 
10:29-30). Ahhoz, hogy megkapjuk ezt az áldást, naponta döntéseket kell 
hoznunk arról, hogyan használjuk az időnket, tehetségünket és tulajdona-
inkat. 

Feladat 
Beszéljük meg a családunkkal az áldozat szükségességét ahhoz, hogy 
felépítsük a birodalmat! Tanuljuk meg okosan beosztani az időnket, hogy 
jobban szolgálhassuk az Úrat! Esetleg böjtöljünk és imádkozzunk, hogy 
megtudjuk, miképp használhatjuk az időnket, tehetségünket és tulajdona-
inkat a birodalom építésére! 

További szentírásbeli részletek 
Lukács 12:47-48 (Ahol sokat adnak, ott sokat is várnak el.) 
Alma 34:32 (Ma, a felkészülés ideje.) 
T&Sz 65 (Készítsétek fel Isten birodalmát.) 
T&Sz 82:18-19 (Mindenki áldására dolgozzatok.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Olvassuk el az Evangélium tanításai című könyv 34., „A tehetségeink kifejlesztése" című 

fejezetét! 
2. Gondoskodjunk tábláról és krétáról! 
3. Bízzunk meg egy csoporttagot, hogy sorolja fel a tehetségeink kifejlesztésére említett le-

hetőségeket az Evangélium tanításai című könyv 34. fejezetében! 
4. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy olvassanak fel, vagy mondjanak el történeteket és 

szentírásokat ebből a leckéből! 
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A lélek értéke 11. Lecke 

Ez a lecke segít minket abban, hogy Krisztushoz hasonlóan viselkedjünk 
Isten minden gyermekével való kapcsolatunkban. 

Mindnyájan egy szerető Mennyei Atya gyermekei vagyunk 
Állítsuk ki a 11-a képet, Gyermekek sok országból! 

Néha felteszik a kérdést: „Minden embert Isten teremtett?" A szentírások 
elmondják nekünk, hogy Isten teremtette a földi emberek minden fajtáját. 
Még a földre való születésük idejét és helyét is kijelölte. (Lásd Ap.Csel. 
17:26.) 
Mindnyájan egyéni és különleges teremtmények vagyunk. Mindnyájunknak 
van fizikai testünk, ami egyéni a méretében, formájában, színében, és arc-
vonásaiban. Ehhez hasonlóan tulajdonságaink, tehetségeink, érdeklődé-
sünk, tudásunk és képességeink is egyénenként különbözőek. 
Állítsuk ki a posztert a T&Sz 18:10-ről! Kérjünk meg egy csoporttagot, hogy olvassa fel! 

Mindnyájan, egyéni személyi és fizikai vonásainkkal együtt, Mennyei 
Atyánk gyermekei vagyunk. Együtt alkotjuk az Ő örökkévaló családját. 
Mennyei Atyánk szeret és értékel mindannyiunkat. 
Néha nem tudjuk, hogyan kezeljük azokat, akik különböznek tőlünk kultu-
rálisan, társadalmilag, fizikailag vagy fajilag. Túl gyakran hajlamosak va-
gyunk arra, hogy hátrányosan megkülönböztessük, elkerüljük, sajnáljuk 
azokat, féljünk tőlük, vagy esetleg tudomást se vegyünk azokról, akik kü-
lönbözőek. 
Olvassuk el T&Sz 18:10-et! 
Állítsuk ki a T&Sz 18:15-öt ábrázoló posztert, és kérjünk meg egy csoporttagot, hogy olvassa 
fel a szentírást! 
Hogyan mutathatjuk ki, hogy minden embert testvérként elfogadunk? 

Más emberek jóléte iránti aggodalmunk a legfőbb módja annak, hogy ki-
mutassuk azt, hogy elfogadjuk felebarátainkat. Jó néhány évvel ezelőtt 
egy 
három éves gyermek beleesett egy elhagyott kútba. A helyi tűzoltók, üzle-
temberek, cirkuszi törpék, egy gyári munkás, orvos, szomszéd és újságíró 
mind együtt dolgoztak a kislány megmentésén. A tragédia a világ figyel-
mét és segítőkész ajánlatait magához vonta, és több mint fél millió dollárt 
költöttek a több, mint ötvenhárom órás mentő kísérletben. Mikor végre el-
érték a gyereket, már halott volt. Egy újságíró így írta le a mentési kísérlet 
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értékét: „Az egész világ egyesült néhány órára egy kislány élete miatt. Az 
emberiség nem veszített. Egy kislány megszerettette az embereket egy-
mással. Semmilyen különbség bőrszínben, fajtában, gazdagságban vagy 
szegénységben nem rontotta el azoknak a férfiaknak és nőknek a munká-
ját, akik harcoltak azért, hogy megmentsenek egy Isten képmására terem-
tett lelket." (Paul H. Dunn idézte, Beszámoló a konferenciáról, Fülöp-szige-
tek, területi konferencia, 1975, 14-15. oldal; saját kiemelés.) 
Miért vállalkozott ilyen sok ember arra, hogy egy kislányt megmentsen? 
Milyen kulcsszót használt az újságíró, mikor leírta a a történteket? (Szeretet) 

Szeressük felebarátainkat, ahogy magunkat szeretjük 
Jézus példájával megmutatta, hogyan szeressük felebarátainkat. Azután 
pedig megparancsolta, hogy szeressük egymást (János 15:17). Példáza-
tokon keresztül megtanított minket arra, hogy ezt hogyan tegyük. Jézus 
kimutatta szeretetét azzal, hogy bűntelen életét „váltságként mindenkiért" 
feladta, lehetővé tette, hogy legyőzzük a bűneinket (1 Timóteus 2:6; lásd 
T&Sz 18:11-13). 
Kérjük fel a megbízott csoporttagokat, hogy röviden ismertessék a következő bibliai történe-
teket! Tegyük fel a felsorolt kérdéseket minden példázat után! 
A jó szamaritánus (Lukács 10:29-37). Milyen leckéket tanulhatunk ebből a példázatból? (Azt, 
hogy mindenki a testvérünk, és megérdemli a segítségünket.) 
Zakariás (Lukács 19:1-7). Hogyan bánt a Megváltó Zakariással? (Testvérként kezelte, és az 
otthonába is betért.) Mit gondoltak a tanítványok a Megváltó tettéről? (Úgy gondolták, hogy a 
Megváltónak nem szabadna egy bűnössel időzni.) 
A házasságtörő asszony (János 8:3-11). Hogyan kellene bánnunk azokkal, akik bűntől szen-
vednek? (Emlékeznünk kell arra, hogy mi is bűnösök vagyunk. Mindig könyörülettel, szeretet-
tel és megértéssel kezeljünk másokat.) 
Miért tulajdonított a Megváltó nagy értéket azoknak, akiket a felebarátaik nem fogadtak be? 

Krisztus ismeri a lelkek értékét. Ő tanította a szegényeket, meggyógyította 
a bénát és a megtört szívűeket is. Visszaadta a vak látását. Evett a bűnö-
sökkel, és szembeszállt a házasságtörő asszony vádlóival. Megtanította 
nekünk minden egyes ember értékét az eltévedt bárány, az elveszett érme 
és a tékozló fiú példázatában. (Lásd Lukács 15.) Minden cselekedetével 
példát hozott a tanítására: „szeresd . . .felebarátodat, mint magadat (Máté 
19:19). Azt tanította, hogy „menj el, te is hasonlóképpen cselekedj" (Lu-
kács 10:37). 
Milyen felelősséggel tartozunk azoknak, akik különböznek tőlünk? 
Mit jelent az, hogy úgy szeressük felebarátainkat, mint magunkat? 

Hogy válhatunk jobb kereszténnyé a másokkal való kapcsolatunk-
ban? 
Krisztus példáját követjük, mikor kedvesek vagyunk másokhoz, és szerető 
gondoskodást mutatunk irántuk. N. Eldon Tanner elnök, a Legfelsőbb El-
nökség tagja mondta: „Úgy tűnik, hogy mindig megtaláljuk, amit keresünk 
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egy emberben. Ahogy mindnyájan tudjuk, senki sem tökéletes. Mikor rá-
mutatunk egy hibára, vagy gyengeségre, azzal a figyelmet a hibára vonjuk 
és nem vesszük észre, vagy nem látjuk az ember erősségeit." („»Nem, ne 
beszélj semmi rosszat,«" Ensign, 1973, március, 2. oldal.) Ha egészen fel-
ismerjük mások értékét, akkor az erősségeiket fogjuk keresni; mindenkit 
szeretettel elfogadunk és kedvesen fogunk viselkedni mindenkivel. 
Hogyan bánnánk minden egyes emberrel a következő szituációkban, ha felismernénk az ér-
tékét, és úgy szeretnénk őt, mint magunkat? 

„Jó néhány évvel volt már annak, hogy Margaret utoljára részt vett az Úr-
vacsorás Istentiszteleten, és ahogy bement a kápolnába és gyorsan he-
lyet foglalt, idegenként érezte magát. Egy probléma a Bölcsesség szavá-
val kapcsolatban ilyen sokáig távol tartotta. A püspök azt mondta neki, 
hogy minél gyakrabban jön istentiszteletre és imádkozik, annál könnyebb 
lesz legyőznie káros szokását. 
„Annak ellenére, hogy a gyülekezet majdnem minden tagja új volt a szá-
mára, Margaret úgy kezdte magát érezni, mintha hazatért volna hosszú 
távollét után. . . . Túl hamar elmondták a záróimát és Margaret kifelé ha-
ladt a tömeggel. Elkapott beszédtöredékeket maga körül, és csendesen 
vágyódott arra, hogy részt vehessen bennük. Akkor hirtelen a háta mögött 
egy suttogó hang sikoltásnak tűnt a többi között és a lelke mélyéig meg-
sértette: »Érezted a cigarettaszagot? Alig tudtam figyelni a beszédre. Job-
ban kell majd figyelnem arra, hogy hol ülök.«" (Helen Selee, „És Jézus 
könnyezett," Ensign, 1973. április, 14. oldal.) 
Mit érezne Ön Margaret helyében? Mit tehetünk egy Margarethez hasonló felebarátunkért? 

N. Eldon Tanner elnök más módon figyelmeztetett minket arra, hogy jobb 
keresztények legyünk. Ezt mondta: 
„Úgy tűnik, hogy mindnyájan nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy 
szomszédainkról beszéljünk. . . . Valamilyen okból kifolyólag sokkal 
könnyebbnek tűnik valakinek a hibáiról, mint az erényeiről beszélni. Megis-
métlünk lekicsinylő kijelentéseket, amiket egy szomszédunkról hallottunk, 
függetlenül attól, hogy tények-e, vagy csak pletykák, és azok, mint gyo-
mok, nőnek a továbbmondással. Ezért tehát nagyon fontos, hogy az Úr 
szavára hallgassunk ebben az ügyben. 
„Ha jó szomszédok akarunk lenni, akkor vagy tudjuk meg az igazat és az 
összes tényeket, vagy ne állítsunk semmit. . . . 
„A következő történet alkalmat ad az elmélkedésre. Egy nyugdíjas férfi, aki 
mindennap már korán a kertjében dolgozott, észrevette, hogy a tejesem-
ber nap mint nap rendszeresen megfordult a szemközti szomszédja házá-
ban. A férj munkába való távozása után rögtön megérkezett és körülbelül 
fél óráig maradt. A szép, fiatal feleség a Primáriát tanította és majdnem 
mindig jelen volt az Úrvacsorás Istentiszteleten. 
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„Miután ez hetekig tovább folytatódott, a férfi elkezdte felhívni a szomszé-
dok figyelmét erre a tényre, és kifejezte aggodalmát, hogy vajon milyen 
példát mutat az asszony az általa tanított gyerekeknek. Mire úgy érezte, 
hogy kötelessége a püspök figyelmét felhívnia az esetre, a hír már szétter-
jedt a gyülekezetben. 
„A püspököt felzaklatta az egész eset és felhívta a tejvállalat vezetőjét, 
hogy megtudja a tejszállító nevét és hogy személyisége felől tudakozód-
jon. A vezető odament a tejesemberhez és tapintatosan megkérdezte: 
"Észrevettem, hogy új vevőd van a Lincoln úton. Hogyan tettél szert rá?« 
„»Tettem szert?« kérdezte a tejesember. »A lányom, Reggelit készít nekem 
minden nap, és a feleségemmel minden péntek este vigyázunk a gyereke-
ire cserében. Jó üzlet, nem?«" („»Nem, ne beszélj semmi rosszat,«" En-
sign, 1973. március, 2. oldal.) 
A pletykázás vagy a rosszindulatú beszéd hogyan bánthat meg egy embert? (Gondoljunk 
arra, akiről pletykálnak és arra is, aki pletykázik.) 
Hogyan segíthet a pletyka elkerülése abban, hogy jobb kereszténnyé váljunk másokkal való 
kapcsolatainkban? 

A cselekedeteink megmutatják, hogy miként érzünk a tőlünk bármiben kü-
lönböző emberek iránt. Ha igazán szeretnénk megjavulni, akkor meg kell 
kérdeznünk magunktól: „Hogyan mutathatom ki azt, hogy elfogadom, tü-
relmes vagyok és szeretem Mennyei Atyánk minden gyermekét?" 
Gondoljunk azokra is, akik nemrég léptek be az Egyházba és velük is 
igyekezzünk keresztény kapcsolatot kifejleszteni. Spencer W. Kimball el-
nök azt mondta: 
„Most felismerjük, hogy Isten birodalma és Jézus Krisztus Egyháza egy 
világméretű Egyházat alkot. Gyorsan halad a világuralom felé. Nekünk, a 
tagjainak meg kell tanulnunk türtőztetni magunkat, és szeretni az egész 
emberiséget, minden testvérünket, a világ összes tájáról és népéből. Biz-
tos, hogy teljesek leszünk, ha nem lesz bennünk ellenségeskedés, harag 
vagy ellenszenv." („A megbocsátás ereje," Ensign, 1977, november, 48. 
oldal.) 
Olvassuk el az Efezusiak 2:19-et! 

Ha Isten házából származunk (az Egyház tagjai), hogyan kell bánnunk egymással? 

Befejezés 
Mivel Mennyei Atyánk gyermekei vagyunk, aki mindannyiunkat szeret, úgy 
bánjunk egymással, ahogy az meg van írva: 
„Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás, legyen tá-
vol tőletek minden gonoszsággal együtt. 
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„Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg 
egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban" (Efezu-
siak 4:31-32). 

Feladat 
Tegyük szokásunkká azt, hogy a jót keressük másokban! Kerüljük el a 
kritizálást és a pletykázást! Tanítsuk gyermekeinket mások elfogadására, 
toleranciára és kedvességre! Példával tanítsuk őket! 

További szentírásbeli részletek 
Efezusiak 4:29 (Csak azt beszéljük, ami jó.) 
Galaták 3:26-28 (Mindenki egy Krisztusban.) 
Ap. Csel. 10:34 (Isten nem tesz a személyek között különbséget.) 
4 Nefi 1:15-17 (Isten szeretete a szívükben volt, és mind egyek voltak.) 
T&Sz 112:11 (Szeressünk minden embert.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Olvassuk el Az evangélium tanításai című könyv 2.: „Mennyei családunk" című fejezetét! 
2. Emlékeztessük a nőtestvéreket, hogy hozzák magukkal a szentírásaikat az órára! 
3. Készítsünk egy feliratot a T&Sz 18:10-ből! 
4. Készüljünk fel arra, hogy az óra végén a csoport elénekelje az „Úr gyermeke vagyok" 

című dalt, Az evangélium tanításai című könyvből! 
5. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy olvassanak fel, vagy mondjanak történeteket és szentí-

rásokat ebből a leckéből! Osszuk ki a történeteket—a jó szamaritánus, Zakariás és a 
házasságtörő nő! 
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Az Egyház 
szervezete 

12. Lecke 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen jobban megértenünk az Ur 
igaz Egyházának célját és szervezetét. 

Jézus Krisztus az Egyház feje 
Állítsuk ki a 12-a képet, Jézus Krisztus; 12-b, Joseph Smith próféta; és 12-c, Spencer W. 
Kimball elnök! 

„Egy kerületi misszionárius konferencián, Hamburgban, Németországban, 
ahol Elder Henry D. Moyle, a Tizenkettő Tanácsának tagja elnökölt, az 
egyik misszionárius feltett egy kérdést, amelyben David 0. McKay elnököt 
az Egyház fejeként említette. Elder Moyle félbeszakította és határozottan 
kijelentette, hogy Jézus Krisztus az Egyház feje, és nem David O. McKay. 
Ennek az a jelentősége, hogy Elder Moyle tudta, hogy Jézus Krisztus Isten 
fia, hogy ma is él, és Ő ennek az Egyháznak a feje." (Donald Q. Cannon, 
„Kicsoda Jézus Krisztus?" New Era, 1978 március, 12. oldal.) 
Mit gondolnak, hogy miért tulajdonított ilyen különleges jelentőséget Elder Moyle a Megváltó 
pozíciójának? 

Jézus Krisztus az Egyház feje ma is, éppen úgy, mint földi szolgálatának 
napjaiban. „Annak ellenére, hogy a fátyol másik oldalán van, . . . Ő szabá-
lyozza és irányítja az ügyeit, és jelen van az Egyházban úgy, mintha test-
ben közöttünk lenne." (Hyrum M. Smith and Janne M. Sjodahl, Doctrine 
and Covenants Commentary, 113. oldal.) 

Az Úr prófétáin keresztül nyilatkoztatja ki akaratát 
Harold B. Lee elnök mondta: 
„Jézus Krisztus evangéliumának tantételei Istentől származnak. Senki sem 
változtathatja meg az Egyház tantételeit és doktrínáit az Úron kívül, aki azt 
kinyilatkoztatás útján teszi. Azonban azok a módszerek változnak, ahogy 
az inspirált útmutatás érkezik az adott vezetőkhöz. . . . Biztosak lehetnek 
abban, hogy a vezető testvérek nagyon szorgalmasan imádkoznak, és mi 
meg sem mozdulunk, amíg a lehető legjobban meg nem bizonyosodunk, 
hogy cselekedeteink megkapták az isteni jóváhagyás pecsétjét." („Isten 
birodalma—a rend birodalma," Ensign, 1971, január, 10. oldal.) 
A következő idézet példa arra, hogy hogyan cselekszik a próféta, amikor 
az Úrtól jóváhagyást kapott. 1978 június 9-én a Legfelsőbb Elnökség ezt a 
nyilatkozatot tette a világ előtt: 

12-a Jézus Krisztus 
12-b Joseph Smith próféta 

12-c Spencer W. Kimball elnök 8 8 









Ahogy tanúi lehettünk annak, ahogyan az Úr munkája a földön elterjedt, 
hálásak voltunk, hogy sok nemzet tagjai válaszoltak a visszaállított evan-
gélium üzenetére, és egyre növekvő számban lépnek be az Egyházba. Ez 
azzal a vággyal töltött el minket, hogy az evangéliumból származó összes 
kiváltságot és áldást minden arra érdemes egyháztaggal megosszuk. 
„Annak tudatában, hogy az Egyház korábbi elnökei és prófétái ígéreteket 
tettek, hogy Isten örökkévaló tervében minden érdemes testvérünk meg-
kaphatja a papságot, és látván azok hűségét, akiktől a papság meg lett 
tagadva, sokat és szorgalmasan imádkoztunk ezen hűséges testvérek ér-
dekében, sok órát töltve a Templom Felső szobájában, ahol az Úr isteni 
útmutatását kerestük. 
„Az Úr meghallgatta imáinkat, és kinyilatkoztatás útján megerősítette, hogy 
a régen megígért nap eljött, mikor minden hithű, érdemes férfi az Egyház-
ban megkaphatja a szent papságot és a hatalmat, hogy isteni felhatalma-
zását gyakorolja, és szeretteivel az abból eredő összes áldást élvezhesse, 
a templomi áldásokat is. Eszerint tehát az Egyház minden érdemes férfi 
tagját fel lehet avatni a papságba, tekintet nélkül a fajtájára vagy a bőre 
színére. A papsági vezetők azt az utasítást kapták, hogy figyelmesen inter-
júvoljanak meg minden jelöltet az ároni vagy melkisédeki papságba való 
avatásra, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy érdemesek arra. 
Józansággal kijelentjük, hogy az Úr most kinyilvánította akaratát minden 
földi gyermekének megáldására vonatkozólag, akik hallják felhatalmazott 
szolgái hangját és felkészítik magukat arra, hogy az evangélium minden 
áldását megkapják." (Az Egyház központi és helyi papsági tisztviselőihez 
intézett levél 1978, június 8.) 
Mivel Jézus Krisztus az Egyház feje, mi a próféta szerepe? 

A papság hatalma és isteni kinyilatkoztatás által a próféta irányítja az Egy-
ház ügyeit, mint elnök. Az egyháztagoknak azt tanácsolják, hogy hallgas-
sanak a próféta ihletett szavaira: „Ugy fogadjátok szavait, mintha az én 
számból jönne, türelemmel és hittel" (T&Sz 21:5). 
Gordon B. Hinckley elnök, a Legfelsőbb Elnökség tagja így mesél a fiatal 
Fülöp-szigeti David Lagmanról, aki megérezte, hogy szükség van egy pró-
fétára: 
„Kisfiú korában David Lagman talált a szemétben egy régi, szakadt Read-
er's Digest-et. Az a szám egy kivonatot tartalmazott egy, a mormon em-
berekről szóló könyvből. Joseph Smith-ről szólt és prófétaként írta le. A 
próféta szó nagy hatással volt a fiúra. A magazint elvesztette, de az élő 
próféta jelenléte iránti érdeklődése sohasem múlt el a háború és elnyo-
más hosszú sötét évei alatt, mikor a Fülöp-szigeteket elfoglalták. Végül is 
a felszabadító csapatok megérkeztek és velük újra megnyílt a Clark légie-
rő támaszpont. David ott kapott állást. A főnöke,—amint megtudta—a lé-
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14. Lecke 

gierő egyik tisztije, mormon volt. David meg akarta tőle kérdezni, hogy 
hisz-e a prófétában, de nem merte. Végül is összeszedte a bátorságát és 
megkérdezte. 
„»Ön mormon, uram?« kérdezte a fiatalember. »lgen, az vagyok« hangzott 
az egyenes válasz. »Hisz Ön egy prófétában, van próféta az Egyházuk-
ban?" kérdezte izgatottan. 
„»Van prófétánk, egy élő próféta, aki az Egyházat vezeti és az Úr akaratát 
tanítja.« 
„Dávid megkérte a tisztet, hogy meséljen neki többet, és az a tanítás a 
keresztelőjét eredményezte. O volt az első Fülöp-szigeti születésű férfi, 
akit elderré avattak." {„»Prófétánkat köszönjük az Úrnak,«" Ensign, 1974 
január, 122. oldal.) 
Az Egyház, amit a Megváltó földi élete során megalapított, egységes volt 
az apostolok üzenetei, levelei és látogatásai által—úgy, ahogy a mai Egy-
házat is irányítják és egységesítik a próféták és apostolok az isteni vezér-
let alatt. Ez a központi vezetés és szervezet Jézus Krisztus igaz Egyházá-
nak a jele. 
Állítsuk ki a hatodik hittételt ábrázoló posztert! Olvassuk fel hangosan! 

Az Egyház szervezeti felépítése 
Olvassuk el Efezusiak 4:11—14-et! Milyen három okot adott Pál az Egyház megszervezésére? 
(1. A szentek vagy egyháztagok tökéletesítése; 2. a missziós munka, vagyis a szertartások 
végrehajtása és az Egyház munkájának folytatása; és 3. Krisztus testének oktatása. Krisztus 
teste az Egyház tagjait jelenti, akiknek tanulniuk és emelkedniük kell az Egyház szervezetén 
keresztül.) 
Kérjük meg a megbízott csoporttagot, hogy számoljon be a „Krisztus Egyházát újra meg-
szervezi," című bekezdésről, Az evangélium tanításai 17. fejezetéből! (Hagyjunk ki minden kis 
gyülekezetre vagy csoportra való utalást!) 
Olvassuk el a T&Sz 20. fejezetének fejlécét! 
A beszámolót követően beszéljük meg az egyházkerületi és gyülekezeti egységek felépíté-
sét! A következő kérdésekkel kezdjük: Mi a cövekkörzet? Ki vizsgálja felül a cövekkörzetet? 
Mi a gyülekezet? Ki vizsgálja felül a gyülekezetet? 
Beszélgessünk a következő egyházi egységekről, amelyeket a világ azon részein alapítottak 
meg, ahol az Egyház fejlődőben van: 

A család: az egyháztag család az Egyház alapvető egysége. Az apa elnö-
köl, és az ő felelőssége, hogy családját vezesse. Ha nincs apa a család-
ban, akkor az anya a felelős. Az apa (vagy az anya) felelősséggel tartozik 
az Úrnak és az Egyház vezetőinek. (Lásd „Előszó," Családi kézikönyv, ii 
oldal.) 
Állítsuk ki a 12-d képet, gyülekezeti összejövetel egy kis kápolnában! 

Gyülekezet: A gyülekezet egy egyháztagokból álló szervezett egység egy 
bizonyos földrajzi helyen. Ahogy fejlődik, a gyülekezetnek különböző fokú 
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papsági ereje lesz. Megszervezése és felülvizsgálata a cövekkörzet, 
misszió vagy kerületi elnökség által történik. 
A gyülekezetet meg lehet szervezni, mikor két vagy több egyháztag család 
vagy egyén lakik a környéken és legalább egy tag érdemesen viseli a mel-
kisédeki papságot. (Lásd Gyülekezeti kézikönyv, 1. oldal.) 
Kerület: A kerület a misszió egy részlege. Mikor elég nagyra megnő a 
környéken található gyülekezetek száma ahhoz, hogy könnyen lehessen 
kommunikálni és a kerületi gyűlésre utazni, a misszióelnökség megszerve-
zi a kerületet. Kerületi elnökséget is elhívnak, hogy elnököljön felette. A 
kerület cövekkörzetté fejlődhet. 
Misszió: A misszió olyan egysége az Egyháznak, ami rendszerint sokkal 
nagyobb területet foglal magában, mint a cövekkörzet. Határait az Egyház 
Legfelsőbb Elnöksége határozza meg, misszióelnököt is elhívnak, hogy fe-
lette elnököljön. Mikor cövekkörzetek is vannak a misszió határain belül, 
azok a cövekkörzet fennhatóságába tartoznak, nem pedig a misszióelnö-
kébe. A cövekkörzetek egyenesen az Egyház Központi Vezetősége tagjai-
nak számolnak számolnak be épp úgy, mint a missziók. A misszió elsőd-
leges célja az, hogy a hittérítő misszionáriusok tevékenységét irányítsa és 
segítse a kerületeket, gyülekezeteket és családokat a körzetén belül, hogy 
ellássák egyházi tevékenységüket. 
Az Egyház minden egysége elszámolással tartozik egy nagyobb egység-
nek, aminek a része. 
A papságkvórumokat azért szervezik, hogy kielégítsék a fiatal és felnőtt 
férfiak szükségleteit és, hogy megszervezzék a papság szolgálatait és te-
vékenységeit. 
A Női Segélyegylet az Úr szervezete a nők számára. Joseph Smith próféta 
mondta, hogy az Egyház nem volt teljesen megszervezve, amíg a nőknek 
nem volt szervezete. A Női Segélyegylet által a női egyháztagok társai és 
segítői a papságnak. 
Mikor gyülekezeteket és egyházközségeket szerveznek, egyéb szerveze-
teket is megalapítanak a gyülekezeteken és egyházközségeken belül, 
hogy a tagok szükségleteit kielégítsék. Ezek: az elemi iskola, ami a gyere-
kek tanításáért felelős; a fiatal férfiak és nők szervezete, ami felelős a ti-
zenkét és tizennyolc év közötti fiatalok tanításáért; és a vasárnapi iskola, 
ami felelős az evangélium tantételeinek tanításáért minden korosztálynak. 
Miért hajtja végre minden egység a tevékenységeit a nagyobb egység felhatalmazásával? 
(Hogy elszámoljon az illetékes elöljáróknak. Azonfelül egységet tartson az Egyházban, és 
kövesse a próféta tanácsát.) 

Miért szükséges, hogy az Egyházat az előbb megbeszélt egységekbe 
szervezzék? (Azért, hogy könnyebben el lehessen érni az Egyház minden 
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tagját, és a szenteket tökéletesítsék. Azonkívül, hogy lehetőségeket adja-
nak az egyháztagoknak a szolgálatra és Isten útjainak megismerésére.) 

Az Egyházszervezet célja 
Mi a célja az Egyházszervezetnek? 

Az Egyházszervezet keret, amelyen belül az Úr kinyilatkoztatja az akaratát, 
felajánlja gyermekeinek az üdvözítő tantételeket és szertartásokat, és 
megadja nekünk a lehetőségeket, amikre szükségünk van, hogy örök éle-
tet nyerhessünk, az Egyházon keresztül. 
1. Tanulunk a megváltás tervéről. 
A gyűlések és a vezetés lehetőségeket ad, hogy az evangélium teljessé-
gét megtanuljuk. Segítséget kapunk a szentírások tanulmányozásához és 
megértéséhez. Az evangélium tantételei szerint engedelmességre taníta-
nak minket. Megmutatják nekünk, hogyan készüljünk fel az örök élet áldá-
saira. 
2. Kapunk és végrehajtunk megváltó szertartásokat. 
Olyan férfiak keresztelnek egyháztaggá, akik megkapták a papságot és a 
felhatalmazást, hogy Isten nevében cselekedjenek. Irányítanak minket, és 
felkészítenek a templomi endóvment elnyerésére és a templomi házas-
ságra. Arra bíztatnak, hogy a halottainkért hajtsuk végre a templomi szer-
tartásokat. 
3. Megújítjuk szövetségeinket. 
Lehetőséget kapunk, hogy magunkhoz vegyük az úrvacsorát a gyűlésein-
ken, és hogy megújítsuk a keresztelőnkkor az Úrral kötött szövetségein-
ket. 
4. Kifejlesztjük tehetségeinket és képességeinket. 
Lehetőségünk van arra, hogy részt vegyünk a tanításban és a vezetésben. 
Ezek a tevékenységek segítenek kifejleszteni tehetségeinket és képessé-
geinket. 
5. Megtanulunk másokat szolgálni. 
Az egyházi és jóléti szolgálat segít legyőzni az önzőségünket és boldog-
ságot nyerünk, mikor magunkból adunk. Az otthoni és a látogató tanítás 
lehetőségeket ad, hogy figyelemmel kísérjük egymás szükségleteit az ott-
honokban. 
6. Közelebb kerülünk egymáshoz szeretetben és barátságban. 
Az egyházi szolgálatok és tevékenységek lehetővé teszik, hogy megismer-
jük egymást, megvigasztaljuk egymást a nehéz időkben, és hogy örüljünk 
egymásnak a jólét és siker idején. így lehetőségünk van, hogy közelebb 
kerüljünk egymáshoz szeretetben és barátságban. 
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14. Lecke 

Kérjünk meg egy csoporttagot, hogy olvassa fel az Efezusiak 2:19-et! 

7. Kielégítünk lelki és érzelmi szükségleteket. 
Állítsunk ki egy korsó vizet és egy kiló kenyeret! 

Többségünk tudja, milyen érzés az éhség és a szomjúság. Olyan éhsé-
günk és szomjúságunk is lehet, amit az étel és ital nem csillapít. 
Kérjünk meg egy csoporttagot, hogy olvassa fel János 4:14-et és 6:35-öt! 
Mit értett Jézus ezen kijelentések alatt? 

Jézus nem a testi éhségre és szomjúságra célzott. Ő minden embernek 
azon szükségletéről beszélt, ami a lelkét táplálja. Az általa tanított igazsá-
gok teljesen kielégítik azok lelki szükségleteit, akik megtanulják és élik 
őket. 
Elder ifj. Hartman Rector, a Hetvenesek Első Kvórumának tagja mondta, 
hogy mikor őt a misszionáriusok tanították és az Egyházról tanult, akkor 
végre úgy érezte, hogy a lelki éhsége lecsillapodott: 
„A tanulás olyan volt, mint étel és ital az éhező embernek. Ezeket a vála-
szokat már évek óta mindenhol kerestem; és most végre minden kérdé-
semre teljes választ kaptam. Eksztázisban voltam az örömtől és Mennyei 
Atyám iránti hálámtól, nagy kegyelme miatt." {No More Strangers, 9. oldal.) 
Kérjük meg a csoporttagokat, hogy mondják el, mit éreztek, mikor a misszionáriusoktól meg-
hallották a visszaállított Egyház üzenetét! 

Elder Howard W. Hunter így foglalja össze az egyházi szervezet sikerét a 
visszállított evangélium hirdetésében: 
„Nem sokkal több, mint 140 év alatt csoda történt, mialatt a papság szol-
gálta a visszaállított evangéliumot. Templomokat emeltek ezen a kontinen-
sen és a világ más részein. Imaházak a föld sok részén találhatóak, stpk 
ezer misszionárius „főállásban" hirdeti az evangéliumot sok országban. Al-
talános és középiskolák, szemináriumok és vallásos intézmények és főis-
kolák sok országban több mint negyedmillió embert oktatnak naponta, 
nem csak világi tárgyakra hanem az evangélium örök igazságaira is." 
(„Lelki éhínség," Ensign, 1973, január 65. oldal.) 

Befejezés 
Jézus Krisztus irányítja az Egyház ügyeit a földön úgy, hogy akaratát pró-
fétáinak kinyilvánítja. A Megváltó minden cselekedetében az egész embe-
riség érdekét tartja szem előtt. Az Egyház szervezetét azzal az isteni céllal 
alapította meg, hogy kielégítse gyermekei lelki, érzelmi, intellektuális, tár-
sadalmi, és fizikai szükségleteit. 

Feladat 
Keressük az Egyház szervezetéből származó hasznokat azzal, hogy részt 
veszünk az úrvacsora és más egyházi gyűléseken, és hogy elfogadjuk ve-
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zetőink megbízásait! Jobban meg fogjuk érteni és értékelni az egyházi 
szervezetet és annak célját, és világosabb lesz az életünk iránya, ha aktí-
van munkálkodunk a helyi egyházi egységünkben. 
Szavazzuk meg és támogassuk az Egyház általános tisztviselőit és a helyi 
tanárokat és tisztviselőket is! 

További szentírásbeli részletek 
Efezusiak 4 (A szentek szeressék egymást.) 
T&Sz 20:1-4, 37-79 (Az újkori Egyház szervezete.) 
T&Sz 21:9 (Mindenki áldott lesz, aki az Úr szőlőjében dolgozik.) 
T&Sz 133:57-61 (Az evangélium felkészíti a gyengét az Úr munkájára.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Olvassuk el Az evangélium tanításai című könyv 17., „Jézus Krisztus Egyháza napjaink-

ban" című fejezetét! 
2. Gondoskodjunk tábláról és krétáról! 
3. írjuk fel a hatodik hittételt egy poszterre, hogy az óra alatt kiállíthassuk! 
4. Készüljünk fel arra, hogy elolvassuk a T&Sz 20. fejezetének fejlécét! 
5. Bízzunk meg egy nőtestvért, hogy számoljon be a „Krisztus Egyházát újra megszervezi 

című bekezdéstől, Az evangélium tanításai 17. fejezetéből! (Hagyjunk ki minden utalást kis 
gyülekezetre vagy csoportra!) 

6. Hozzunk az órára egy korsó vizet és egy kiló kenyeret! 
7. Bízzunk meg csoporttagokat, hogy olvassanak fel, vagy mutassanak be történeteket és 

szentírásokat ebből a leckéből! 
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Kövessük 
Egyházunk 
vezetőit! 

13. Lecke 

Ennek a leckének a célja az, hogy segítsen nekünk megérteni mennyire 
fontos betartanunk az Úr által kijelölt vezetőink tanításait. 

Az Úr prófétáin keresztül szól hozzánk 
Kérjük meg a jelenlévőket, hogy olvassák el és jelöljék meg a Tanok és Szövetségek első 
fejezetében a 38. verset! 
Ki ma a Földön az Úr prófétája és szószólója? 
Állítsuk ki a 12-c képet az Egyház elnöke! 

Kell lennie egy prófétának a Földön, hogy Isten kinyilatkoztathassa akara-
tát nekünk. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai-
ként áldottak vagyunk, mert tudjuk, hogy van egy ilyen próféta a földön, és 
hogy ezen próféta által az Úr tudatja velünk akaratát. Amikor a próféta az 
Úr nevében beszél hozzánk, azt mondja, amit az Úr maga mondana, ha itt 
lenne. 
Továbbá, „hisszük mindazt, amit Isten a múltban kinyilatkoztatott, mindazt, 
amit most nyilatkoztat ki, és hisszük, hogy ezután is sok nagyszerű és 
fontos dolgot fog kinyilatkoztatni Isten országáról." (9. Hittétel) 
Nagy áldás, hogy az igaz Egyház tagjai lehetünk és, hogy tudhatjuk, hogy 
prófétánk az úr napjainkra vonatkozó akaratát közli velünk. Annak a tuda-
ta, hogy az Úr prófétái által szól hozzánk, meggyőz minket jobban arról is, 
hogy a Megváltó él, hogy szeret minket és, hogy érdekli az, ami velünk 
történik. 
Az Egyházunk élén álló próféta soha nem vezet félre minket. Mindig hall-
gathatunk tanácsára, mert mindaz, amit tanít nekünk, mindennapi életünk-
re vonatkozik. A próféta Isten akaratát tanítja nekünk évente kétszer az 
általános konferencián. A próféta Isten tanításait tudatja velünk az egyház-
területi konferenciákon is világszerte. A próféta legtöbb beszéde megjele-
nik az egyházi újságokban. 
Az Egyház elnökén kívül további egyházi elöljárók is szolgálnak próféták-
ként, látnokokként és kinyilatkoztatókként. Ők a próféta tanácsosai és a 
Tizénkét Apostol Tanácsának tagjai. Ezek a férfitestvéreink is kapnak kinyi-
latkoztatásokat, és közli velünk az Úr akaratát. Krisztus Istenségéről is ta-
núskodnak, a megváltás tervét tanítják, és szertartásokat végeznek. 
Egyik újkori prófétánk, Harold B. Lee elnök ezt mondta: „Ha azt akarják 
tudni, hogy mi az Úr szándéka ezzel a néppel napjainkban, arra buzdíta-
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nám mindannyiukat, hogy olvassák el azokat a beszédeket, melyek ezen a 
konferencián (általános konferencián) elhangzottak. Amit férfitestvéreink a 
Szentlélek ereje által mondtak, azok az Úr gondolatai, az Úr akarata, az Úr 
hangja és az Úr megváltó hatalma." (Gyűljetek a szent helyekre! Ensign, 
1973 július, 121. oldal.) 
A próféták szeretnek minket, és törődnek velünk. Tudják, hogy csak akkor 
fejlődhetünk igazán és lehetünk boldogok, ha megfogadjuk Isten tanácsát. 
Prófétáink útmutatása életünk minden részére kiterjed. Spencer W. Kim-
ball elnök például arra ösztönzött minket, hogy szépítsük otthonunkat és 
kertünket. Azt kérte, hogy telepítsünk növényeket és legyen élelmiszerrak-
tárunk. Azt kérte, hogy tartsuk be a Bölcsesség Szavát. Arra ösztönzött 
minket, hogy jól felkészült misszionáriusokat küldjünk. Azt kérte, hogy tar-
tózkodjunk a szerencsejátékoktól, mindenféle erkölcstelenségtől, pornog-
ráfiától és a homoszexuális tevékenységektől. Arra is kért minket, hogy 
kerüljük a válást és abortuszt. Arra bátorított minket, hogy járjunk a Temp-
lomba, és szenteljük meg Isten napját. Kérte, hogy bánjuk meg bűneinket 
és Isten változatlan elvárásainak megfelelően éljünk. Hangsúlyozta, hogy 
szeretnünk kell családunkat. (Beszámoló a konferenciáról, 1975 április, 3-
9. oldal, 160-161. oldal; Ensign, 1975 május, 4-7. oldal., 109. oldal.) 

Kötelesek vagyunk megbizonyosodni arról, hogy az Úr prófétáinak 
adott kinyilatkoztatásai igazak 
Hol olvashatjuk, vagy hallhatjuk a próféta és más központi vezetőségi tagok üzeneteit napja-
inkban? (Konferencia gyűlések, riportok és hivatalos egyházi kiadványok) 
Miért ösztönöz minket az, hogy a próféta Isten mai szószólója arra, hogy hallgassunk a pró-
féta tanácsára? (Biztosak lehetünk abban, hogy Isten akaratát tudjuk meg tőle. Tudhatjuk, 
hogy a próféta segíteni akar nekünk,) 

Amikor megkezdődött az Egyház helyreállítása, sok ember várta izgatot-
tan, hogy megláthassa Joseph Smith prófétát. Mikor találkoztak vele, a 
Szentlélek sokukkal tudatta, hogy ő valóban Isten választottja. Emmeline 
B. Wells nőtestvér két olyan élményről számol be, amely megerősítette 
bizonyságát a prófétákról. Először, amikor megismerte Joseph Smith pró-
fétát. Másodszor, mikor Joseph Smith mártírhalála után látta Brigham Yo-
ung elnök transzfigurációját. 
Kérjük meg a korábban kijelölt személyt, hogy olvassa fel a következő történetet. 

„Úgy érzem, hogy van bizonyságom, attól a naptól fogva, amelyen megér-
keztem Nauvooba, és láttam Joseph Smith prófétát. Lejött a hajóhoz, 
hogy üdvözölje azokat a szenteket, akik a keleti és középső államokból 
jöttek nyugatra." 
„Édesanyám kívánságára keresztelkedtem meg. Ő belépett Az Utolsó Na-
pok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházába, amint hallott az evangéliumról, 
de nekem nem volt bizonyságom, és egyébként sem tudtam sokat a dol-
gok folyásáról." 
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„Amikor jöttem fel a folyón, és a csónak orrába álltam, hogy kiszálláskor 
lássam a Prófétát, azonnal megértettem, hogy az evangélium igaz. Egész 
testemet, fejemtől az ujjaim hegyéig egy különleges érzés járta át. Akkor 
megbizonyosodtam arról, hogy a „mormonizmus" igaz, és minden áldoza-
tot megért Nauvooba eljutni. Úgy éreztem, hogy csak az, hogy láthatom 
őt, megér mindent. Rengeteget hallottam már róla, de hangsúlyozni sze-
retném, hogy nem csalódtam, mert soha nem volt még egy olyan ember, 
mint ő." 
„Az egyetlen olyan esemény, amely során egy ember hasonlóvá vált hoz-
zá, akkor volt, amikor Brigham Young bejelentette, hogy ő az Egyház új 
elnöke és Joseph Smith próféta utódja. Nem emlékszem szavaira, de ezt 
a bejelentést Nauvoo városában a Templom Dombon levő lugasban tette. 
Csak néhány ember tudta, hogy megjött. Tudták, hogy mind a tizenkét 
apostol távol volt, amikor Joseph Smith-et és bátyját, Hyrumot, megölték, 
de azt hiszem, hogy az összegyűltek közül nagyon kevesen tudták, hogy 
Brigham Young visszatért. Amikor előrejött, és megtette a bejelentést, az 
egész társaság felkelt, és egy hangon kiáltotta, hogy ez Joseph próféta." 
„Egy szekéren álltam, és így nem kellett felemelkednem, de azok, akik 
ültek, felugrottak és úgy kiáltottak fel. Én nagyon jól láttam, és mindegyi-
kük azt gondolta, hogy valóban Joseph próféta kelt életre. De miután Brig-
ham Young szólt néhány szót, az emberek elcsendesedtek és tudták, 
hogy valóban nem Joseph próféta ő, hanem a Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak elnöke. Talán ez volt a legcsodálatosabb kinyilatkoztatás, amit valaha 
hallottam, vagy láttam és bizony sokat láttam." 
„Különösen arról a kinyilatkoztatásról akartam beszélni, amely során Brig-
ham Young Joseph Smithként jelent meg. Azután óriási hitünk volt benne, 
annyira erős, amennyire csak lehetséges; és erős hitünk volt mindazok-
ban, akik követték," (Bizonyságom, Preston Nibley Hitünket erősítő törté-
netek c. könyvében, 137-138. oldal.; 10. Leon R. Hartshorn által összeállí-
tott „Különleges történetek mormon nők életében": „Mikor Brigham Young 
Joseph Smith alakjában jelent meg" c. fejezet. 1 kötet, 238-239. oldal.) 
Miért volt fontos, hogy ezeknek a korai szenteknek ilyen élményekben legyen részük, amikor 
Joseph Smith-et megölték? (Nem ismertek más prófétát, és meg kellett érteniük, hogy az 
Egyház továbbra is fennállhat. Látniuk kellett, hogyan váltakoznak az Egyház elnökségének 
tagjai.) 

Piriko Valkama Petersen nőtestvér találkozása egy prófétával később tör-
tént. 
Kérjük meg a kijelölt személyt, hogy olvassa fel a következő történetet: 
„1952 nyarán gyülekezetünk fiatal tagjai egy cserkészlány táborban voltak 
Helsinki közelében, Finnországban. David O. McKay elnök látogatását vár-
ták. Egy magas bükkfákkal körülvett gyönyörű lugast választottunk az el-
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nök fogadási helyéül. Mivel szép nyarunk volt, megvolt a remény, hogy ez 
a különleges nap is gyönyörű lesz." 
Ahogy közeledett az idő, és látogatásáról beszéltünk, az egyik lány hirte-
len azt kérdezte: „Mi történik a bizonyságunkkal, ha nem úgy viselkedik, 
és nem úgy néz ki, mint egy próféta?" Fokozatosan kételyek merültek fel 
bennünk. Sötét kételyeinket a természet is tükrözte. Nagy sötét felhők 
gyülekeztek a fejünk felett, és a próféta érkezése napján zuhogott az eső. 
Emlékszem, hogy egyik barátommal egy nagy fa alatt ültem, és figyeltem, 
hogyan csapódnak az esőcseppek a tó felszínére. Állandóan az járt az 
eszemben, hogy mi lesz akkor, ha az elnök nem felel meg az elképzelése-
inknek. Tudtam, hogy nem olyan fehér palástban fog megjelenni, mint az 
ősi próféták, akiket képeken látunk. Úgy lesz öltözve, mint egy átlagos 
férfi. Annyira féltem, hogy elveszítem a bizonyságomat, hogy ha tehettem 
volna, elfutottam volna. De ez lehetetlen volt, mivel engem kértek fel, hogy 
beszédben üdvözöljem az elnököt megérkezése alkalmából." 

„Ahogy a liget felé mentünk, elállt az eső, de az ég olyan szürke volt, és a 
felhők olyan nagyok voltak, hogy majdnem teljesen sötét volt. Cserkésze-
gyenruhánk vizes volt, és oda volt a lelkesedésünk. Szótlanul vártunk. A 
sor közepén kellett állnom. Három lépést kellett tennem előre, üdvözöl-
nöm kellett McKay elnököt és kíséretét. Boldog születésnapot is kellett 
kívánni McKay elnök feleségének, és virágot átadnom neki." 
„Ilyen borongós időben érkezett meg egy fekete autó. Abban a percben 
azonban, mikor McKay elnök kiszállt a kocsiból, kisütött a nap és az 
egész ligetet átjárta a fény. A levelek és fűszálak ragyogtak, ahogy a nap-
sugár megérintette az esőcseppeket. Meg voltunk döbbenve, és egy pilla-
natra elvakított minket a fényáradat." 
„Az elnökre néztem, de nem láttam tisztán őt. Csak hatalmas árnyalakját 
láttam a nappal szemben, és ahogy a nap rásütött a hajára, úgy tűnt, 
hogy dicsfény övezi fejét. Még a lélegzetünk is elállt, csak szó nélkül áll-
tunk." 
„Eljött az ideje, hogy három lépést tegyek előre, és üdvözöljem az elnököt, 
de képtelen voltam arra, hogy megmozduljak. Tudtam, hogyha előre lép-
nék, azonnal megérezné, hogy mennyi kétely gyötört korábban. Mindenki 
várt, és tehetetlenül álltam egy helyben." 
„Végül a misszióelnök így szólt: „Valkama testvér, nem akar mondani ne-
künk valamit?" Rákényszerítettem magam, hogy tegyek három kis lépést. 
Folytak a könnyeim. . . . " 
„Megpróbáltam beszélni. Össze voltam zavarodva és nagyon kellemetle-
nül éreztem magam. Csak álltam, és sírtam csendesen. Akkor meghallot-
tam McKay elnök hangját: 
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„Gyere ide, gyermekem!" 
„Odamentem hozzá. Fogta a kezemet, mialatt üdvözöltem. Feltűnt arany-
barna színű bőre és az a melegség, ami a szeméből áradt, Azt éreztem, 
hogy neki épp olyan fontos volt, hogy segítsen nekem, mint nekem az, 
hogy átadjam neki üzenetemet. Kezén át egy olyan érzés áradt belém, 
amely teljesen megnyugtatott. Félelmem, hogy elítél, amely még pár 
perccel ezelőtt is nyugtalanított, elmúlt. Helyét túláradó szeretet töltötte be. 
Tudtam, hogy ő Isten prófétája, és nem azért jött, hogy ítélkezzen felet-
tünk, hanem azért, hogy szeretetét kifejezze." (Mikor kisütött a nap, En-
sign, 1976, 37. oldal.) 
Bár nem mindenkinek adatik meg, hogy láthat egy prófétát, ahogy arra 
Peterson testvérnek lehetősége volt, mindannyian tanulhatunk és imád-
kozhatunk, hogy meggyőződjünk arról, hogy Isten hívta el prófétánkat. 
Sokféleképpen szerezhetünk ilyen bizonyságot. Mindannyiunknak önállóan 
kell meggyőződnie arról, hogy ma élő prófétáinkat Isten rendelte fölénk. 
Ha van valaki az osztályban, aki abban a megtiszteltetésben részesült, hogy látott egy prófé-
tát, vagy bizonyságot szerzett róla, kérjük fel, hogy beszéljen élményeiről. 

Meg kell emlékeznünk a prófétáról személyes és családi imáinkban. Gyer-
mekeinknek meg kell tanítanunk, hogy hálával tartoznak a prófétáért és 
imádkozniuk kell érte. A most következő történet jó példa erre. 
Nem sokkal azután, hogy egy család tagjai Joseph Fielding Smith elnök 
haláláról értesültek, letérdeltek imádkozni. Az apa hálát adott azért, hogy 
akkor élhetett, amikor ez a nagyszerű próféta volt az Úr szószólója. Azután 
köszönetet mondott minden prófétáért, különösen Harold B. Lee elnökért 
(az Egyház új elnökéért.) Imádkozott azért, hogy gyermekei megismerjék 
az új prófétát és tanításait. „Áldd meg ezeket a jó gyerekeket, Uram! 
Imádkozott, hogy kövessék azokat, akik hallgatnak a prófétára, és hogy 
soha ne tegyenek olyat, amit Lee elnök nem tenne." (Marian P. Sorensen, 
„Tanítsuk gyermekeinket imáinkkal!" Ensign, 1973. május, 34. oldal.) 
Hogyan segítené egy ilyen élmény gyermekeinket abban, hogy kövessék a prófétát? 
Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy a próféta Isten szószólója? (Úgy, hogy hallgatunk 
tanácsára, imádkozunk azért, hogy megtudjuk, hogy ő próféta, meghallgatjuk mások bizony-
ságát.) 

Helyi papsági vezetőinket Isten hívta el 
Állítsuk ki a 13-a képet! Egy gyülekezet tagjai elfogadnak egy férfitestvért papsági pozíció 
betöltésére. 
Milyen más szolgái által szól hozzánk az Úr a prófétán kívül? (Olyan arra méltó egyháztagok-
kal, akiket arra hívtak el, hogy vezessenek bennünket.) 

A próféta és más központi vezetőségi tagok vezetik az Egyház minden 
egységét. Mivel azonban nem tudják személyesen kezelni minden egység 
ügyeit, másokra ruházták át vezetőségi jogaikat. Az Úr a méltó papsági 
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hatalommal bíró férfiakat arra hívja el, hogy a központi vezetőségi tagok 
felügyeletével irányítsák a helyi egységeket. Ezeket a helyi vezetőket kinyi-
latkoztatás alapján hívják el, hogy a helyes úton vezessék az embereket. 
Bár lehet, hogy úgy érzik, hogy nem elég felkészültek és képzettek a veze-
tésre, az Úr most hívta el őket, hogy irányítsanak, és fokozni fogja képes-
ségeiket, hogy el tudják látni feladataikat. 
Miután a helyi vezetőket kiválasztották, nekünk is el kell fogadnunk őket. 
Amikor kézfenntartással elfogadjuk őket, megígérjük, hogy követjük őket, 
és segítünk nekik feladataikat ellátni. 
Elder S. Dilworth Young, a Hetvenesek Első Kvórumának tagja azt 
mondta: „Elismerjük, hogy mindent meg kell tenni, amit parancsolnak ne-
künk, és engedelmeskednünk kell azoknak a vezetőinknek, akik által a pa-
rancsolatokat kaptuk." (Beszámoló a konferenciáról, 1967 április, 40. 
oldal.; „Az engedelmesség törvénye" Improvement Era, 1967 június, 49. 
oldal.) 
Mit kérhet tőlünk egy helyi papsági vezető? Hogyan mutathatjuk ki, hogy hisszük, hogy Isten 
hívta el őt? 

Az anyáknak kötelességük, hogy gyermekeiket arra tanítsák, hogy fogad-
ják el, és támogassák a helyi papság vezetőit. Ne kritizálják, a papság 
vezetőit, és ne tegyenek megjegyzéseket rájuk. Ha vezetőinket kritizáljuk 
saját megváltásunkat veszélyeztetjük. Gyermekeink előtt ügyelnünk kell 
arra, hogy tisztelettel beszéljünk a papi vezetőkről. Arra kell tanítanunk 
őket, hogy legyenek hűségesek Isten birodalmának megbízottaihoz. Igy 
gyermekeink saját példánkon keresztül fogják megtanulni, hogy hűséges-
nek kell lenniük mind a szervezetekhez, mind azokhoz, akiket arra hívtak 
el, hogy papsági vezetőkként szolgáljanak minket ezekben a hivatalokban. 
„A férfiak, akik a papság birtokosai, halandó emberek, esendő embe-
rek. . . . " 
„Azonban Isten választotta ki őket. Ő hívta el őket. Nem ők maguk tették 
ezt, hanem az Úr választotta ki őket, Ő ruházta fel őket a szent papság 
hatalmával, és így az Ő képviselői lettek itt a Földön." 
„Azok, akik szót emelnek a szent papság hatalma ellen, a pokolba kerül-
nek, ha nem tartanak bűnbánatot." (George Q. Cannon, Gospel Truth, 1. 
kötet, 276. oldal.) 
Hogyan támogathatjuk helyi papsági vezetőinket7 (Imádkozunk értük, nem kritizáljuk őket, 
tisztelettel viselkedünk velük, megtanítjuk gyermekeinket arra, hogy tiszteljék őket, megfo-
gadjuk tanácsaikat, elfogadjuk és végrehajtjuk azokat a feladatokat, melyekkel megbíznak 
minket.) 

Helyi papsági vezetőink segíthetnek nekünk 
Állítsuk ki a 13-b képet! Egy nőtestvér tanácsot kap gyülekezeti elnökétől. 
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A helyi papsági vezetőket (különösen házi tanítóinkat, papságkvórum ve-
zetőket, gyülekezeti elnökünket vagy püspökünket, kerületi elnökünket 
vagy cövekkörzet elnökünket) nemcsak arra hívták el, hogy egyházi 
ügyekkel foglalkozzanak. Az is a kötelessegük, hogy segítsenek nekünk. 
Mikor személyes problémáink vannak, néha habozunk, amikor arra kerül a 
sor, hogy házi tanítóinktól vagy püspökünktől segítséget kérjünk. Néha túl-
ságosan zavarban vagyunk. Az Egyház Legfelsőbb Elnöksége azonban 
azt mondta nekünk: 
„Az Úr úgy szervezte meg Egyházát, hogy az Egyház minden egyes tagjá-
nak, férfinak, nőnek és gyermeknek egyaránt legyen egy támasza, lelki 
tanácsadója, aki nagyon jól kell, hogy ismerje őt, és akinek tisztában kell 
lennie azokkal a körülményekkel, melyekből problémák fakadhatnak. Ezek-
nek a helyi vezetőknek elhívásuk és felhatalmazásuk következtében olyan 
mennyei segítség áll rendelkezésükre, mely által a problémákat tisztán lát-
hatják, és hasznos tanácsot tudnak adni a rászorulóknak. Ha egy püspök-
nek vagy gyülekezeti elnöknek segítségre van szüksége, fordulhat a 
cövekkörzet elnökhöz vagy a misszióelnökhöz, akik szükség esetén meg-
kérdezhetik a regionális képviselőt, vagy a térségért felelős központi veze-
tőségi tagot." 
„Ezért minden tagot, aki problémákkal vagy nyugtalanító kérdésekkel 
küszködik, arra buzdítunk, hogy nyugodtan forduljon püspökéhez vagy 
gyülekezeti elnökéhez, és bízza rá gondjait. (A Legfelsőbb Elnökség levele 
cövekkörzet, misszió és kerületi elnököknek, püspököknek és gyülekezeti 
elnököknek, 1977 október 7.) 
Milyen különleges ajándék adatott a papsági vezetőknek, hogy segíthessenek nekünk meg-
oldani problémáinkat? Olvassuk el a Tanok és Szövetség 46. fejezetének 27. versét! Ebből 
megtudhatjuk, hogy mik a püspökök és gyülekezeti elnökök ajándékai. (A felismerés aján-
déka—az a képesség, mely által meglátjuk, hogy mi igaz és helyes.) 

Befejezés 
Mennyei Atyánk szeret minket, és prófétái által irányít minket. A próféta, 
aki az Egyház elnöke, soha nem fog félrevezetni minket. Meg kell győződ-
nünk arról, hogy a próféta Isten szószólója, és gyermekeinket arra kell ta-
nítanunk, hogy hallgassanak szavára. 
A helyi papságvezetőknek is az a feladata, hogy segítsenek nekünk. El kell 
fogadnunk és támogatnunk kell őket. Meg kell fogadnunk tanácsaikat, 
amikor megpróbálnak segíteni személyes problémáink megoldásában. 
Ha kimutatjuk szeretetünket és tiszteletünket prófétánk és helyi vezetőink 
iránt, másokat is ugyanerre ösztönzünk. 

Feladat 
Tanulmányozzuk a próféta egy újabb beszédét! Fogadjuk meg tanácsát, 
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és tegyük azt, amit tanított! Beszéljük meg családtagjainkkal, hogy mik a 
próféta és a helyi papsági vezetők kötelességei! 

További szentírásbeli részletek 
1 Nefi 22:2 (Az Úr mindent kinyilatkoztat a prófétáknak.) 
T&Sz 21:4-6 (A próféta Isten szavát közvetíti.) 
T&Sz 43:1-7 (Csak az arra elhivatottak kapnak kinyilatkoztatást az Egy-
házban.) 
T&Sz 107:71-74 (A püspök a bíró Izraelben.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Olvassuk el az Evangélium tanításai c. könyv 9. fejezetét: Isten prófétái! 
2. Kérjük meg a csoport néhány tagját, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a leckéhez 

tartozó történeteket és szentírásokat, és állítsák ki a képeket! 
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A lecke célja az, hogy segítsen nekünk jobban megérteni az Úr figyelmez-
tetését a világon uralkodó gonoszságot illetően, és megtanítsa nekünk, 
hogyan szállhatunk szembe ezekkel az erőkkel. 

Sátán hatalma, céljai és megtévesztései 
„Egy sokat idézett történetben három ember szeretett volna betölteni egy 
állást. Arra pályáztak, hogy egy szállítóvállalat buszait vezessék. Annak a 
pályázónak, aki az állást megkapta magas, veszélyes és szakadékokkal 
övezett utakon kellett volna vezetnie. Amikor a pályázóktól megkérdezték, 
hogy milyen jól vezetnek, az első így válaszolt: „Tapasztalt, jó vezető va-
gyok. Olyan közel tudok menni egy szakadékhoz, hogy a kocsikerék fém 
része a szakadékot övező kerítést súrolja, és mégsem zuhanok le." 
„Ön tényleg jól vezet", mondta a munkaadó. 
A második ember így dicsekedett: „Ó, ez mind semmi. Én olyan pontosan 
tudok vezetni, hogy a kocsim kereke félig a levegőben van. A kerék egyik 
fele a szakadék szélén van, a másik fele pedig a levegőben." 
A munkaadó azon gondolkodott, hogy a harmadik ember vajon mit tud 
ajánlani és meglepetten, de örömmel hallotta a következőket: „Uram, én 
olyan messze tudok tudok vezetni a szakadék szélétől, amennyire csak 
lehet." Felesleges megkérdezni, hogy melyik férfi kapta meg az állást. 
(Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness, 217-218. oldal.) 
Utunk ebben az életben szintén veszélyes területen vezet ezekben az utol-
só napokban (2 Timóteus 3:1). A harmadik vezető példáját kell követnünk. 
Éppúgy, ahogy ő bölcsen elkerülte a veszélyt, nekünk is el kell kerülnünk a 
világ ránk leselkedő gonoszságát. 
Olvassuk el a 1. Tessz. 5:22-őt! Miért fontos, hogy mindent elkerüljünk, ami a gonoszság 
látszatát kelti? (Példánk fontos másoknak, és befolyásolhatja őket. Azt gondolhatják, hogy 
nekünk is részünk van a gonoszságban. Ha közelünkben valamilyen gonosz dolog folyik, 
hozzászokhatunk, és mi magunk is belekeveredhetünk.) 

Olvassuk el Moróni 7:12-t és 14-etl Mi ösztönöz arra bennünket, hogy 
rosszat tegyünk? („Ami pedig rossz, az ördögtől származik.") 
A szentírások Sátánt „Isten ellenségeként" (Moróni 7:12) és az „emberek 
lelkének elpusztítójaként" (Hélamán 8:28) tartják számon. Sátán sok né-
ven ismert. Néhány ezen nevek közül a gonosz (T&Sz 93:37), a pusztító 
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(T&Sz 101:54), a kísértő (Máté 4:3), és minden hazugság atyja (2 Nefi 
2 : 1 8 ) . 

Tudjuk, hogy Sátán és követői lelkek, akiknek nincs hús-vér testük. Ok a 
mi halandó testünket akarják megszerezni (Id. Máté 8:28-32). 
A gonosz azt akarja, hogy mindannyian nyomorultak legyünk. Szeretne 
minket megfosztani szabad választásunktól. Azt akarja, hogy adjuk fel 
örökkévaló céljainkat, hogy rabszolgái legyünk, és elpusztuljunk. 
Sátán hazudik, megtéveszt bennünket, féligazságokkal kísért és hálóz be 
minket. 
Spencer W. Kimball elnök ezt mondta Sátánról: „Álcázza a gonoszságot, 
hogy az gyönyörűnek, kívánatosnak, könnyűnek, sőt jónak tűnjön." (Az 
anyasággal járó áldások és kötelezettségek, a Női Segélyegylet általános 
konferenciája, 1975. október, Ensign, 1976 március, 70. oldal.) 
Sátán arra törekszik, hogy a családot felbomlassza és az otthont tönkrete-
gye. Sok fogása közül az egyik az, hogy megkérdőjelezi azt a szerepet, 
amit az Úr a nőknek szánt. „Sátán és szövetségesei elfordítják a nőket 
elsődleges feleségi, anyai és otthont-teremtő kötelezettségeik teljesítésé-
től. Rengeteget hallunk az emancipációról, függetlenségről, szexuális for-
radalomról, születésszabályozásról, abortuszról. Mindez, más hasonló alá-
való propagandával együtt, amely lekicsinyli az anyaság szerepét, eszköz 
Sátán kezében. Sátán mind a nőket, mind az otthont és a családot, a 
társadalom alapvető egységét el akarja pusztítani." (N. Eldon Tanner, 
„Nagyobb megtiszteltetés nincs: A nő szerepe" Ensign, 1974 január 7. ol-
dal.) 
Sátán meg akarja téveszteni a nőket, ezért megpróbálja a gonosz tetteket 
elfogadhatónak feltüntetni. 
Kérjünk meg valakit, hogy olvassa fel Sátán megtévesztő magyarázatait, melyeket napjaink-
ban hallunk. 
1. Abortusz: „Az én testem. Azt teszek vele, amit akarok." 
2. Születésszabályozás: „Két gyermek minden családban elég." 
3. Szexuális erkölcstelenség: „Mindenki csinálja." 
4. Házasság: „Jobb, ha házasság előtt együtt élünk egy darabig, hogy megtudjuk, jól kijö-
vünk-e. A házasság különben is divatját múlta." 
5. Válás: „Ha nem megy, bontsuk fel!" 
6. Kábítószerek: „Jól érezzük magunkat tőlük. Izgató hatásuk fantasztikus." 
7. Pornográfia: „Mindent el kell olvasnunk, hogy igazán jól informáltak legyünk." 
8. A nők szerepe: „Túl intelligensek ahhoz, hogy gyerekekre pocsékolják az idejüket ott-
hon. Sokkal jelentősebb dolgokat érhetnének el másutt." 
9. Homoszexualitás: „Nem kéne eltitkolnunk igazi érzéseinket. Meg kell értenünk, és el kell 
fogadnunk egymást!" 

Elder Delbert L. Stapley, a Tizenkét Apostol Tanácsának néhai tagja azt 
tanította nekünk: „Mindig tartsák szem előtt azt, hogy Sátán a legkülönfé-
lébb ártatlannak tűnő módszerekkel próbál megtéveszteni minket. Soha 
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nem adja fel azt, hogy minket kísértésbe vigyen. Szakértő abban, hogy 
olyan dolgokat helyesnek és kívánatosnak állítson be, melyek erkölcsi 
romlásba döntenek minket. A szabad akaratot ellenzi, és szeretné irányíta-
ni gondolatainkat és cselekedeteinket. Mesterkedései egyre nyilvánvalób-
bá válnak a filmekben, TV műsorokban, újságokban, valamint az emberek 
és nemzetek viselkedésében." („Hogyan élünk szabad akaratunkkal, En-
sign, 1975 május, 22. oldal.) 

Hogyan szálljunk szembe a gonosszal 
Ellenállhatunk a gonoszságnak, ha megfogadjuk vezetőink bölcs tanácsa-
it, ha őszintén le akarjuk győzni a gonoszt, és ha a Szentlélek irányítását 
követjük. 

FOGADJUK MEG VEZETŐINK TANÁCSAIT 
Egyházi vezetőink, akik az igazságot és a helyes utat képviselik, tanácso-
kat adnak nekünk a minket körülvevő gonoszságokat illetően. Például El-
der Marion G. Romney azt mondta: „Napjainkban, az Úr élő prófétái által 
nyilatkoztatja ki a Föld minden lakójának és Egyháza tagjainak mindazt, 
amit napjaink kérdéseiről tudnunk kell, a vezetéssel a Legfelsőbb Elnöksé-
get bízva meg. Amit ők, mint elnökség kijelentenek, az nem más, mint 
amit az Úr mondana, ha itt lenne közüttünk." (Beszámoló a Konferenciáról, 
1945. április, 90. oldal; saját kiemelés; Improvement Era, 1945 május, 303. 
oldal.) 
Tudnunk kell azt, amit egyházi vezetőink tanítanak nekünk, meg kell fogad-
nunk tanácsaikat, és ezeket az igazságokat családtagjainknak is meg kell 
tanítanunk. 
Kérjünk meg több csoporttagot, hogy olvassák fel egyházi vezetőink következő szavait: 

Abortusz: „Az abortusz az egyik legfelháborítóbb és leggonoszabb tevé-
kenység napjainkban, amikor tanúi vagyunk az engedékenység ama meg-
döbbentő bizonyítékának, amely szexuális erkölcstelenséghez vezet." 
„Azok az egyháztagok, akik terhességmegszakításhoz folyamodnak, fele-
lőséggel tartoznak az egyházi tanácsok fegyelmi döntéseinek a körülmé-
nyeknek megfelelően." 
„Az eddigi kinyilatkoztatások szerint az a személy, akit az abortusz bűne 
terhel megbánhatja bűnét és megbocsátást nyerhet. (General Handbook 
Supplement, 2. szám, 1978 március 1., 16. oldal.) 
Születésszabályozás: „Azt a parancsolatot kaptuk, hogy népesítsük be a 
földet, hogy boldogságra találhassunk, és örömünket leljük utódainkban." 
„Ha mind a férj, mind a feleség egészséges, és semmilyen rendellenessé-
get sem örökölnének gyermekeik, akkor a születésszabályozást az Egy-
ház nem helyesli. Azok, akik fogamzásgátláshoz folyamodnak előbb vagy 
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utóbb meg fogják bánni. (General Handbook Supplement, 21. szám, 1976. 
105. oldal.) 
Szexuális erkölcstelenség: „Sátán legpusztítóbb gonoszságát illetően min-
denkit, gyermekektől idősekig arra figyelmeztetünk, hogyha testükkel nem 
bánnak megfelelően, bűnös szokások rabjaivá válnak, szenvedni fognak 
és iszonyú lelkiismeretfurdalásuk lesz." 
„Az emberi test Isten lélekgyermekének szent otthona. Ha testünkre nem 
vigyázunk, és káros anyagokkal bepiszkítjuk azt, nagyon meg fogjuk bánni 
később. Mindenkit arra késztetünk, hogy maradjon tiszta és testét ne 
szennyezze be semmivel." 
„Az erkölcstelen képek és pornográfia rossz hatással van ránk. Az önkielé-
gítés és a túlságosan közeli testi kapcsolat másokkal is helytelen. Ne le-
gyen szexuális kapcsolatunk házasság előtt. Teremtőnk ezt határozottan 
megtiltotta mindenhol,, mindig, és ezt mi is csak megerősíteni tudjuk. 
(Spencer W. Kimball „Útmutatás, hogy hogyan kell végezni Isten munkáját 
és megőrizni tisztaságunkat,"Ensign, 1974 május, 7. oldal.) 
Házasság: „Azt, hogy Egyházunk felmagasztalja a házasságot, a Tanok 
és Szövetségek 49. fejezete 15. versének egy ötszavas mondata a követ-
kezőképpen fejezi ki: „A házasságot Isten rendelte el." (David O. McKay: 
„Ahogy a fiatalok készülnek a házasságra." Improvement Era, 1953 április, 
227. oldal.; David O. McKay idézete Gospel Ideals című könyvebői 462. 
oldal.) 
Válás: „A férjeknek és feleségeknek szeretniük és értékelniük kell egy-
mást. Nem szabad válással felborítani otthonaikat. Az különösen szomorú, 
ha hűtlenség és erkölcstelenség a válás oka." (Spencer W. Kimball: 
„Istennel nem lehet gúnyolódni." Ensign, 1974 november, 8. oldal.) 
Kábítószerek: „A kábítószereket illetően": "Egyházunk mindig is elítélte a 
gyógyszerek és hasonló anyagok olyan helytelen és káros használatát, 
mely a gyógyszerektől való függőséghez, fizikai és szellemi károsodáshoz 
és erkölcsi normáink fellazulásához vezet.» Egyetértünk ezzel a kijelentés-
sel." (Spencer W. Kimball: „Útmutatás ahhoz, hogy hogyan végezzük Isten 
munkáját és őrizzük meg tisztaságunkat" Ensign, 1974 május, 7. oldal.) 
Pornográfia: „Reméljük, hogy szüleink és vezetőink nem fogják megtűrni a 
pornográfiát. A pornográfia valójában szemét, de napjainkban normális és 
elfogadható dologként tálalják. . . . " 
„A pornográfia az alantas szexuális ösztönökre és perverziókra épít. Szo-
morú az, hogy rendes emberek elveszítik szellemi és lelki tisztaságukat. 
Mindannyiunknak meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt azért, hogy 
ezen erkölcstelenség terjedését megakadályozzuk." (Spencer W. Kimball, 
„Harc a pornográfia ellen "Church News, 1976 január 17., 9. oldal.) 
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A nők szerepe: „Anyáknak, lányaiknak és nőknek mindenütt, hadd hang-
súlyozzam, hogy pontosan azért, mert olyan sok jót tehetnek mindannyi-
unk életében, Sátán el akarja pusztítani önöket. Nem köthetnek kompro-
misszumot vele. Elég bátorságuknak, erejüknek és kitartásuknak kell len-
niük ahhoz, hogy úgy éljenek, ahogy azt az Úr elvárja—tisztán." 
Lányok, úgy készüljetek az anyaságra, hogy sokat tanultok jó oktatási in-
tézményekben. Azt tanítjuk, hogy Isten dicsősége az intelligencia. Isteni 
küldetésünk arra kötelez minket, hogy tudatában legyünk mindannak, ami 
körülvesz bennünket. Tudás, bölcsesség, kitartás és a Szentlélek szüksé-
gesek ahhoz, hogy sikeresek legyünk." (N. Eldon Tanner, „Nincs nagyobb 
megtiszteltetés: a nő szerepe," Ensign, 1974 január 8., 10. oldal.) 
Homoszexualitás: „Hadd szögezzük le, hogy a homoszexualitás épp 
annyira súlyos bűn vagy még súlyosabb, mint a paráználkodás vagy há-
zasságtörés és, hogy az Úr Egyháza éppúgy kiközösíti vagy kitiltja az Egy-
házból azt a homoszexuális embert, aki nem tart bűnbánatot, mint a bűne-
it meg nem bánó parázna tevékenységeket folytató személyt, vagy azt, aki 
megcsalta házastársát." (Spencer W. Kimball, The Miracles of Forgive-
ness, 81-82. oldal.) 
Honnan tanulhatjuk meg, hogy vezetőink mit tanítanak napjaink problémáival kapcsolatban? 
(Ld. Az evangélium tanításai, 10. fejezet, Szentírások. Kérjünk meg valakit arra, hogy olvassa 
fel az „Élő prófétáink szavai" című részt.) 

Elder Gene R. Cook, a Hetvenesek Első Kvórumának tagja a közelmúlt-
ban arra szólított fel minket, hogy álljunk ki azért, ami helyes, és bátran 
hangoztassuk az Úr tanításait. Példának egy olyan nőről szólt, aki ponto-
san így cselekedett egy nagyon nehéz helyzetben: 
„Egy hivatalos ebéden vett részt több egyháztaggal együtt, akik közül né-
hány aktív volt, néhány nem. Egy páran a jelenlevők közül nem voltak tag-
jai az Egyháznak. Amikor az abortuszra és születésszabályozásra terelő-
dött a szó, néhányan, akik nem voltak egyháztagok, hevesen kifejtették 
véleményüket a kérdésről. Tévesen azt mondták, hogy semmi rossz sincs 
az abortuszban, és hogy a születésszabályozáshoz minden férfinek és nő-
nek joga van. Ez a jó nőtestvér nehéz választás előtt állt. Nem tudta, hogy 
átterelje-e a szót az időjárásra vagy valamilyen más semleges témára, 
vagy őszintén elmondja-e véleményét, kimondja-e az igazságot. Ez a nő 
az utóbbit választotta. Miután elmondta, hogy az Úr mit mondott mind a 
két kérdésről, bizonyságot tett, és megosztotta a jelenlevőkkel saját érzé-
seit és gondolatait. Később az egyik inaktív nő odament ehhez a jó nő-
testvérhez, és elmondta neki, hogy eddig soha nem értette az Úr vélemé-
nyét ezekről a dolgokról, de úgy érezte, hogy ma meghallotta az igazsá-
got." („Megtesszük-e misszionáriusi kötelezettségeinket?" Ensign, 1976 
május, 103. oldal.) 
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Miért volt fontos, hogy ez a jó nőtestvér tudta, hogy mit mondott az Úr napjaink problémái-
ról? Miért kell tudnunk, hogy mit nyilatkoztatott ki az Úr a napjainkban uralkodó gonoszról? 

Elder Marvin J. Ashton a Tizenkét Apostol Tanácsának tagja így tanít ben-
nünket: 
„Soha még nem volt annyira fontos az, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyházának tagjai kiálljanak azért, amiben hisznek, hogy 
megtartsák meggyőződéseiket, és hogy mindig és mindenhol helyesen 
cselekedjenek. Nem szabad, hogy befolyásoljanak vagy feldühítsenek 
minket azok, akik különböző módszerekkel állandó vitát szítanak az aktuál-
is kérdésekről." 
„Amikor valami ellentétben áll Isten törvényeivel, Egyházunknak állást kell 
foglalnia és közzé kell tennie ezt az állásfoglalást. . . . 
„Véleményünket logikus érvekkel, barátságos meggyőzéssel kell kifejez-
nük, és helytálló tényekkel kell alátámasztani mondanivalónkat." 
„Amikor napjaink gonoszságaival való szembenállásunkat kifejezzük, vajon 
képviselni tudjuk-e álláspontunkat anélkül, hogy kezünk ökölbe szoruljon, 
hangunkat felemeljük, és ellenségeskedést szítsunk? Ezt legjobban őszin-
te odaadással érhetjük el, nem pedig ellenségeskedéssel." („Nincs időnk 
ellenségeskedésre, Ensign, 1978 május, 7-9. oldal.) 
Olvassuk el Alma 38:10-12-ót! 

FOGADJUK MEG, HOGY MINDIG SZEMBESZÁLLUNK A GONOSZ 
ERŐKKEL! 
Mutassuk meg a táblán, és olvassuk fel a következő gondolatot: 

„Emlékeznünk kell arra, hogy Sátánnak csak akkor van hatalma felettünk, 
ha hagyjuk. Isten soha sem kényszerít arra minket, hogy helyesen csele-
kedjünk. Ugyanígy Sátánnak sem áll a hatalmában az, hogy bűnök elköve-
tésére kényszerítsen minket." (Sterling W. Sill, „Kísértések a felfelé vezető 
úton", Improvement Era, 1970 június, 45. oldal.) 
El kell határoznunk, hogy mindig bátran szembeszállunk Sátánnal. Miután 
felidézte Mózes találkozását Sátánnal (Mózes 1:1-24), Spencer W. Kim-
ball elnök elmagyarázta, hogy ez miért szükséges: „Ha hatalmát megkér-
dőjelezik, Sátán megharagszik, ahogy Mózesre is megharagudott [Id. Mó-
zes 1:12-24], Hangosan kiabált, reszketett és rázkódott, és aztán otthagy-
ta Mózest, aki teljesen nyugodt volt. Sírást, siránkozást és fogcsikorgatást 
lehetett hallani, amint Mózestől elment. Semmi mást nem tudott tenni. Ha 
azt mondjuk, hogy: „Távozz tőlem, Sátáni", mennie kell. Minden halandó 
lélek erősebb Sátánnal, ha az a lélek elhatározta, hogy ellenáll neki." (Álta-
lános konferencia, 1975 október; Ensign, 1976 március, 71. oldal; saját 
kiemelés.) 
Miért kell komolyan elhatároznunk, hogy soha nem engedjük, hogy Sátán befolyásoljon min-
ket? Hogyan vígasztalhat és bátoríthat minket ez a tanítás? 
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TÁMASZKODJUNK A SZENTLÉLEK IRÁNYÍTÁSÁRA! 
Azt tanították nekünk, hogy támaszkodjunk a Szentlélek irányítására, hogy 
ellenállhassunk a gonosznak. Marion G. Romney arra figyelmeztet, hogy: 
„Nem kell—és nem szükséges —„hogy ezek a gonosz tanítások és tevé-
kenységek megtévesszenek, és romba döntsenek minket. Nem is fognak 
befolyásolni minket, ha mindig szem előtt tartjuk, hogy kik vagyunk, és azt, 
hogy az Úr hogyan tett minket képessé arra, hogy a gonoszt felismerjük 
és elkerüljük. 
„Soha ne felejtsük el, hogy . . ." 
„Lelkünk mennyei halhatatlan szülőktől származik;" 
„Továbbá, hogy földi tartózkodásunk fő célja az, hogy kiálljunk egy próbát, 
hogy bebizonyítsuk, hogy megtesszük azt, amit az Ur tanít nekünk. . . ." 
„Fontos észben tartanunk azt, hogy mikor a jó és rossz között választunk, 
életünk legfontosabb döntéseit hozzuk. Ezektől függ, hogy örökre boldo-
gok vagy boldogtalanok leszünk-e." 
„Magától érthelődő, igazságos és igaz, hogy Isten, Mennyei Atyánk és 
Szeretett Fia, Jézus Krisztus, Megváltónk, nem küldtek volna minket ide, 
ahol oly sok minden függ választásainktól, anélkül, hogy képessé tettek 
volna minket arra, hogy a jót a rossztól megkülönböztessük. Ez azt jelenti, 
hogy a Szentlélek útmutatását adták nekünk." („A Szentlélek útmutatása", 
Ensign, 1978 augusztus, 3-4. oldal.) 
Olvassuk el az Efezusiak 6:11—18-at! 

Befejezés 
Sátánnak nagy hatalma és befolyása van. Ahogy közeledik az Úr második 
eljövetele, Sátán egyre több erőfeszítést fog tenni, hogy megtévesszen, és 
elpusztítson bennünket. 
Mivel a Legfelsőbb Elnökség és a tizenkét apostol tudják, hogy mely filo-
zófiák gyanúsak és mik a gonoszságok a világon, továbbra is úgy taníta-
nak minket, ahogy azt az Úr elvárja tőlük. Meg kell fogadnunk tanácsaikat, 
hogy erőt nyerjünk és védekezni tudjunk. 
Ha komoly erőfeszítéseket teszünk, szembe tudunk szállni a napjainkban 
uralkodó gonosszal. 
Figyelemben kell tartanunk, amit Ezra Taft Benson, a Tizenkét Apostol Ta-
nácsának tagja mondott: „Az Utolsó Napok Szentjei Jézus Krisztus Egy-
háza tagjainak az egész világon ezt mondjuk: Tartsák be Isten parancso-
latait! „Hallgassanak élő prófétája szavára." Tanítsák meg gyerekeiket ar-
ra, hogy igaz életet éljenek! Imádkozzatok otthon reggel és este! »Ne en-
gedj a gonosznak, mindig a jóval szállj szembe vele!« (Vergíliusz.)" 
(„Fejlődjön Isten birodalma," Ensign, 1978 május 34. oldal.) 
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Feladat 
Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy, ahol csak lehet szembeszál-
lunk a gonosszal! Beszéljünk nyíltan a jóról! 
Készüljünk az Úr második eljövetelére! Álljunk ellent a napjainkban uralko-
dó gonosznak megfogadva az Úr tanácsát; T&Sz 45:47! Legyünk okosak, 
fogadjuk el az igazságot, kövessük a Szentlélek irányítását, és ne hagyjuk 
magunkat megtéveszteni! 

További szentírásbeli részletek 
1 Nefi 22:16-26 (Az igaz életűeknek nem kell félniük.) 
2 Nefi 9:28-39 (Ha Sátánnak sikerül megtévesztenie bennünket, sok ször-
nyűség leselkedik ránk.) 
Mózes 4:4 (Sátán, minden hazugság apja.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Olvassuk el az Evangélium tanításai című könyv 3., „Jézus Krisztus, választott vezetőnk és 

Megváltónk" és 4., „Szabad választás" című fejezeteit! 
2. Gondoskodjunk egy tábláról és krétáról! 
3. Az óra előtt írjuk fel a táblára: „Sátánnak csak akkor van hatalma felettünk, ha hagyjuk. . . . 

Isten soha sem kényszerít arra minket, hogy helyesen cselekedjünk. Ugyanígy Sátánnak 
sem áll hatalmában, hogy bűnök elkövetésére kényszerítsen minket." (Sterling W. Sill, 
„Kísértések a felfele vezető úton," Improvement Era, 1970. június, 45. oldal.) 

4. Kérjük meg a csoport néhány tagját, hogy olvassák fel vagy foglalják össze a leckéhez 
tartozó történeteket és szentírásokat! 
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Próbátételek, 
kísértések és 
megpróbáltatások 
Ennek a leckének a célja az, hogy segítsen nekünk kiállni próbatételeinket, 
ellenállni a kísértéseknek és megbirkózni nehézségeinkkel—életünk nehé-
zségeivel. 

Meg kell értenünk, hogy mi a célja a próbatételnek, kísértésnek 
és megpróbáltatásnak 
„Sokfele repülőgépet vezettem már az elmúlt 20 év során, mind az Egye-
sült Államokban, mind Latin Amerikában. Amikor a múltkoriban néhány 
éves távollét után visszatértem az USA-ba, egy közeli barátom felajánlotta, 
hogy használjam új repülőgépét." 
„Arról beszéltünk, hogy pilóta képesítésem feljogosít-e arra, hogy a bizto-
sító kártérítést adjon, ha valami történik. Kiderült, hogy egy ellenőr szakér-
tővel egy „próbarepülést" kell tennem, mivel már régóta nem vezettem azt 
a típusú repülőgépet." 
„Megtettük a szükséges előkészületeket, és a megbeszélt órában talál-
koztam az ellenőr szakértővel a repülőgép mellett. Magammal hoztam 
amerikai, argentin, parguayi és ecuadori repülési engedélyeimet, valamint 
repülési naplóimat, melyekben leírtam, hogyan repültem át dzsungeleket, 
hegyeket, sivatagokat, nemzetközi határokat és sok minden mást egy 
Cessna 310-es típusú repülőgéppel. A férfi nyugodtan mosolygott, de 
nem volt különösen elragadtatva. Ezt mondta: „Hallottam már önről, és 
semmi kétségem sincs afelől, hogy sokat repült. Azt hiszem azonban, 
hogy azokon az utakon minden simán ment. Most utaztassuk meg ezt a 
repülőgépet, és lássuk, hogy hogyan boldogul, ha semmi sem megy 
simán!" 
„A következő órában valóban elrontott mindent, amit csak tudott. Minden 
vészhelyzetet eljátszott, amit csak el tudott képzelni. Bekapcsolta azt, ami-
nek kikapcsolva kellett lennie, és kikapcsolta azt, aminek bekapcsolva kel-
lett lennie. Megpróbálta elhitetni velem, hogy rossz helyen vagyunk, és 
pánikot keltett. Valóban meg akarta tudni, hogy hogyan vezetek, mikor 
minden rosszul megy. A végén kimászott, aláírta utazási naplómat, és azt 
mondta: „Rendben van." 
„Életünk egyik célja az, hogy próbatételeket álljunk ki, és megmutassuk, 
hogy milyen jól szolgáljuk az Urat. Joseph [Smith] próféta azt mondta, 
hogy próbatételeket kell kiállnunk, hogy megmutassuk, hogyan szolgálunk 
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és minden nehézség ellenére megtaríjuk-e hitünket. Tudtuk, mielőtt idejöt-
tünk, hogy sok nehéz körülménnyel kell majd szembenéznünk: balesete-
ket és betegségeket kell elszenvednünk; kísértéseknek kell ellenállnunk, 
és sok zavaró körülmény közepette kell fontos döntéseket hoznunk; csaló-
dások, elbátortalanodások, fordulatok, sikertelenségek és a legkülönfé-
lébb helyzetek formálják személyiségünket. 
„A kérdés még mindig az: Hogyan vezetjük a repülőgépet, ha semmi nem 
megy simán, hanem minden rosszul megy? Milyen jók tudunk maradni, ha 
minden kihíváshoz, minden próbatételhez bizonyítani kell, hogy van elég 
hitünk?" (Robert E. Wells, „Milyen jól tud vezetni, ha semmi sem megy 
simán, hanem minden elromlik?" New Era, 1978. június, 4-6. oldal.) 
Miért fontos, hogy megtanuljuk megtartani hitünket, próbatételek, ellenségeskedés és meg-
próbáltatások közepette? (Nem vagyunk igazán engedelmesek, ha csak akkor van hitünk, 
mikor minden jól megy. Ha meg tudjuk tartani hitünket próbatételek, ellenségeskedés és 
megpróbáltatások idején, nagyobb áldásokban fogunk részesülni. Próbatételeket állunk ki és 
sokat fejlődünk lelkileg, ha nem veszítjük el hitünket.) 
Mik lehetnek próbatételeink? 
Kérjünk meg valakit, hogy olvassa fel Máté 5:44-45-öt! 

Világos, hogy mindannyiunknak próbákat kell kiállni és tapasztalni kell el-
lenségeskedést, függetlenül attól, hogy jó emberek vagyunk-e, vagy nem. 
John Taylor elnök a következőket mondta: „Hallottam, hogy egyszer Jo-
seph Smith próféta azt mondta a tizenkét apostolnak: „Mindenféle próba-
tételeket kell majd kiállnotok. És nektek épp olyan szükséges, hogy kiálljá-
tok a próbát, mint Ábrahámnak és Isten más embereinek, és (mondta Jo-
seph Smith) Isten utánatok nyúl, megfog benneteket és úgy megráz ben-
neteket, hogy még a szívverésetek is eláll. Ha ezt nem bírjátok, akkor nem 
vagytok méltóak arra az örökségre, amely Isten celesztiális birodalmában 
vár rátok." (Journal of Discourses, 24:197.) 

Hogyan állhatjuk ki próbatélteleinket, küzdhetünk meg az 
ellenségeskedéssel és viselhetjük el megpróbáltatásainkat 
Stella Oaks nőtestvér a következőket mondta el próbatételeiről, megpró-
báltatásairól, s arról, hogy hogyan küzdött meg velük: „Személyes kap-
csolatot kialakítani Mennyei Atyánkkal, soha nem megkérdőjelezni azt, 
hogy életünk minden részét irányítja, életünk nehéz pillanataiban azt mon-
dani: »Legyen meg a te akaratod!« tanítanak meg minket arra, hogy hittel 
éljünk. Ezt minden léleknek saját magának kell megtanulnia élete során 
azokból a megpróbáltatásokból, melyek érik. Nekem akkor kellett bizonyí-
tanom, amikor egy ijesztő parancsolatot kellett betartanom —el kellett fo-
gadnom, hogy férjem alig 11 évi házasság után meg fog halni, és hogy 
ezek után egyedülláló anya és nő leszek. 
„Láttam, ahogy férjem, Lloyd, egyre gyengébb lesz, hogy napról napra 
romlik az állapota." 
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„Egy júniusi éjszaka egyedül térdeltem le imádkozni. Éjfél lehetett, és arra 
gondoltam, hogy milyen alázatosnak kell lennünk ahhoz, hogy választ kap-
hassunk fohászunkra. Abban a pillanatban egy békés érzés kerített hatal-
mába, és hirtelen meggyőződtem arról, hogy Isten tud mindent, és hogy 
az 0 akarata számít, és nem az enyém. Végre ki tudtam mondani: 
»Legyen meg a te akaratod!« és békére találtam. Hitem erőt adott és más-
képp kezdtem el bízni az Úrban." 
„Annak ellenére, hogy egy ilyen békés érzés kerített hatalmába, még min-
dig nem tudtam aludni, és újból felgyújtottam a villanyt. Ahogy a Tanok és 
Szövetségekért nyúltam, egy olyan fejezetnél nyílt ki, ahol nekem szóló 
üzenetre találtam és azt olvastam, hogy Isten szeret engem, és hogy ké-
pessé tesz arra, hogy megküzdjek az előttem álló feladattal. Óriási szere-
tetet éreztem, ami életem azon nagy változása óta éltet. Állandóan voltak 
nehézségeim és sok mindenen kellett keresztülmennem, de mindig bizto-
san tudtam, hogy Jézus a Krisztus a Megváltónk és, hogy Ő erőt ad ne-
künk megküzdeni mindazokkal a nehézségekkel, melyek azért vannak, 
hogy mindennek meglegyen az ellentéte. („Legyen meg a te akaratod" a 
Leon Hartshorn által összeállított: Remarkable Stories from the Lives of 
Latter-day Saint Women, 2. köt 183-184. oldal.) 
Mit tanult ez a nőtestvér? Hogyan tanulta meg ezt? 

Miért fontos megtanulnunk elfogadni az Úr akaratát? (Mert Ő tudja, hogy mi a legjobb ne-
künk. Tudja, hogy milyen próbatételek tesznek alkalmassá arra, hogy Hozzá visszatérhes-
sünk.) 

Oaks nőtestvér őszinte hittel imádkozott, erőt és nyugalmat merített a 
szentírásokból, Jézusra támaszkodott, és rájött, hogy ki tudja állni próba-
tételeit. Ez mindannyiunkra érvényes. 

IMÁDKOZÁS ÉS BÖJT 
„Ha gondjaink közepette letérdelünk imádkozni, erőink megsokszorozód-
nak. Kisebb próbatételekből életünk Gecsemánéjáig, imánkkal Istenhez ju-
tunk, aki mindig jó tanácsot ad nekünk, és megvigasztal minket." (Ezra 
Taft Benson: „Ne féljetek!" Ensign, 1974 november, 66. oldal.) 
Ha az Úr különleges áldására van szükségünk, mindig emlékezzünk arra, 
hogy a böjt is erőt adhat. Ha imádkcpzunk, és böjtölünk, érezzük a Szent-
lelket, és megtudjuk, hogy mi az Úr akarata számunkra. (Ld. 6 lecke, 
„Böjt", Az utolsó Napok Szentjeinek asszonya, alapkézikönyv nőknek, A 
rész.) 
Hogyan segíthet az ima megoldani problémáinkat? (Útmutatást és vigaszt ad.) 
Miért fontos, hogy legyen hitünk, és bízzunk az Úrban, amikor imádkozunk? (Hit által kapunk 
imáinkra választ. Ha bízunk az Úrban, el tudjuk fogadni a válaszát akkor is, ha nem olyan 
választ kapunk, amelyet vártunk.) 
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Miért nem távolítja el az Úr mindig nehézségeinket, különösen, akkor mikor ezt őszintén kér-
jük Tőle? (Nem tudjuk mindig, hogy mi a helyes és a legjobb számunkra. Mennyei Atyánk 
tudja, hogy miért kell bizonyos nehézségekkel megküzdenünk.) 

A SZENTÍRÁSOK 
A szentírásokban sok olyan rész van, amely rávezethet minket valamire, 
ami bátoríthat és vígasztalhat minket. Az Ószövetség zsoltárai megvigasz-
talhatnak minket. Mormon Könyve bátoríthat, amikor nehézségeink van-
nak. Élő prófétáink szavai útmutatást adhatnak. Mikor a szentírásokból 
erőt merítettünk, és visszatérünk problémáinkhoz, bátrabbak leszünk, és 
új lehetőségekre találunk. 
Kérjünk meg valakit, hogy számoljon be egy olyan élményéről, melynek során a szentírások-
ból erőt merített, és útmutatást kapott, hogy megbirkózhasson egy problémával. 

HIT MEGVÁLTÓNKBAN A PAPSÁGI ÁLDÁSOK ÁLTAL 
Az Egyház nőtagjaiként abban a kiváltságban van részünk, hogy a papság 
által áldásokban részesülhetünk. Ilyen áldásokat kaphatunk betegségek, 
nehézségek és próbatételek idején. (Ld. 12. lecke, „Papsági szertartások, 
A Utolsa Napok Szentjeinek asszonyé c. alapkézikönyv A rész.) 
Kérjük meg a csoport tagjait, hogy számoljanak be olyan élményeikről, melyek során próba-
tételeiket papsági áldás segítségével meg tudták oldani. 

Ezra Taft Benson elnök, a Tizenkét Apostol Tanácsának tagja a következőt 
tanácsolta nekünk: „Ha valaki különösen sok stresszhatásnak van kitéve, 
vagy egy nehéz dolog elé néz, kérhet papsági áldást." 
„Még Joseph Smith próféta is kért, és kapott áldást Brigham Youngtól. Az 
áldás megnyugtatta, és megértette belőle, hogy mit kell tennie." („Ne félje-
tek!" Ensign, 1974. november. 66. oldal.) 
Pátriárkái áldásunkból is kaphatunk útmutatást. Gyakran akkor találunk 
megoldást problémáinkra, mikor ezt a különleges áldást tanulmányozzuk. 

Szolgálat és munka által 
Amikor másoknak rendszeresen segítünk, gondolataink elterelődnek saját, 
személyes problémáinkról. Lorenzo Snow elnök egyszer azt mondta: 
„Mikor kicsit rossz a hangulatunk, nézzünk körül, és keressünk valakit, aki-
nek nagyobb a problémája, mint a mienk. Menjünk oda hozzá, és tudjuk 
meg, hogy mi a baj, és próbáljunk segíteni arra a bölcsességre támasz-
kodva, melyet az Úrtól kapunk. Amikor ezt tesszük, az első dolog, amit 
észreveszünk az, hogy már nincs is rossz kedvünk, sőt könnyűnek érez-
zük magunkat, érezzük a Szentlelket, és úgy tűnik, mintha fény járna át 
mindent." (Beszámoló a Konferenciáról, 1899. április, 2-3. oldal.) 

Másokból is meríthetünk erőt 
Igaz barátaink, akik meghallgatnak, mikor problémáink vannak, és taná-
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csokat tudnak adni, rengeteget segítenek, mikor stresszhatásnak vagyunk 
kitéve. Joseph Smith próféta beszélt arról, hogy milyen boldogok lehetünk, 
ha vannak barátaink: „Milyen jó hallgatni barátunk hangját; a barátság me-
legsége szeretetet és együttérzést vált ki belőlünk." (Joseph Fielding 
Smith, Teachings of the Prophet Joseph Smith, 134. oldal.) 
Legbensőségesebb barátságainknak otthonunkból kell kiindulniuk és egy-
ház-szervezetünkre kell kiterjedniük. Segítünk barátainknak elviselni az ő 
terheiket, és ők segítenek nekünk elviselni a mi terheinket. 
Hogyan segíthetünk barátainknak terheiket elviselni? 
Olvassuk el Móziás 18:8—9-etl 
Milyen kötelezettséget vállaltunk magunkra, mikor a kereszteléskor az Úrral szövetséget kö-
töttünk? (Vállaljuk egymás terheit, gyászolunk azokkal, akik gyászolnak; megvigasztaljuk azo-
kat, akik vigaszra szorulnak.) 

Legjobb barátunk, Jézus Krisztus, segíteni fog elviselni terheinket, ha kö-
vetjük őt. 
Olvassuk el Máté 11:28-30-at! 
Milyen áldást ígér Jézus Krisztus mindazoknak, akik Őhozzá jönnek? (Megnyugvást a lel-
künknek.) 
Terheink béketűréssel való elviselése által 

Mikor 1839-ben Joseph Smith próféta ok nélkül volt bebörtönözve Liberty-
ben, Missouriban, kérésére az Úr kinyilatkoztatást adott neki. Ez a kinyilat-
koztatás a Tanok és Szövetségek 121. fejezete. Ebből sok mindent meg-
tudunk arról, hogy miért kell türelemmel elviselni megpróbáltatásainkat. 
Olvassuk el a T&Sz 121:7-8-at! 
Milyen áldásokat ígért az Úr Joseph Smithnek? (Győzelmet ellenségei felett, megdicsőülést, 
és életet Istennel.) 
Mi a különbség aközöttt, hogy kibírunk, és jól elviselünk valamit? (Valamit akkor viselünk el 
jól, ha türelmesek vagyunk, és bízunk az Úrban; elviselünk valamit, ha nem panaszkodunk.) 

George A. Smith visszaemlékezik arra, hogy Joseph Smith próféta a kö-
vetkező tanácsot adta neki: „Azt mondta nekem, hogy soha nem szabad 
elkeserednem, bármi is történik velem. Mégha Nova Scotia legmélyebb 
gödrébe süppednék is, és a Sziklás Hegység rámomolna, akkor sem len-
ne szabad elkeseredni, hanem kapaszkodnom kellene, hinnem kéne, vé-
gig bátornak kéne maradnom és a kőhalom tetején kéne kijönnöm." (Me-
moirs of George A. Smith 1835-ös keltezésű bejegyzés, id: My Errand from 
the Lord, A Personal Study Guide for the Melchizedek Priesthood, 1976-
77 es tanulmányi útmutatójában a 1975-76. oldal.) 
Hogy el tudjuk viselni megpróbáltatásainkat úgy, ahogy azt a próféta java-
solta a következő kérdéseket tehetjük fel magunknak: „Hogyan válhat ez 
az élmény áldássá számomra? Mit tanulhatok ebből az élményből?" 
„Néha éveken át nincs semmi problémánk, azután úgy tűnik, hogy minden 

121 



egyszerre zúdul ránk, és hogy többet kell elviselnünk, mint amennyire ké-
pesek vagyunk. De két dolog mindenen átsegíthet minket: (1) Tudtuk mi-
előtt ide jöttünk, hogy ez így lesz. Mégis el akartunk jönni, mert tudtuk, 
hogy ha hitünket mindvégig megtartjuk, áldásunk az örökkévaló felma-
gasztosulás lesz. (2) Azt is tudtuk, hogy kísértésünk soha nem lesz na-
gyobb annál, mint amit el tudunk viselni." (Robert E. Wells, „Milyen jól tud 
vezetni, ha semmi sem megy simán, hanem minden elromlik?" New Era, 
1978. június, 5. oldal.) 
Olvassuk el az I Korintusiak 10:13-at! 

Áldások a megpróbáltatások után 
Az Úr biztosít minket arról, hogy megpróbáltatásaink ellenére békére talál-
hatunk. 
Olvassuk el János 16:33-at! 

Jób, aki nagy megpróbáltatásokon ment át, áldásokban részesült, miután 
kiállta próbatételét. Az Úr befogadta Jóbot és megáldotta: „Kétszeresen 
visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amije volt. . . . Az Úr pedig jobban meg-
áldotta Jóbot azután, mint azelőtt." (Jób 42:10, 12.) 
Olvassuk el a T&Sz 58:1-4-et! 
Miért kell bizonyítanunk, hogy kiálljuk a próbát, mielőtt áldásokban részesülünk? (Ha kiálljuk 
próbatételeinket, saját áldásainkat hozzuk létre.) 

Még Jézus Krisztus is csak azután nyerte el dicsőségét, miután mindent 
kiállt. Mi is csak akkor nyerhetünk dicsőséget, ha mindent kiállunk. „Aki 
megállja a helyét, és nem törik meg a nehézségek alatt, az nyeri el meg-
váltását." (Joseph Smith 1:11). 

Befejezés 
Ebben az életben sok ellenséges erővel kell megküzdenünk. Az Úr meg-
mondta Joseph Smithnek, hogy nehéz megpróbáltatásokon kell átmennie. 
Azt is megmagyarázta neki, hogy miért: „Tudd meg, fiam, hogy mindezek 
a dolgok jó tapasztalatul szolgálnak neked, és a te javadra válnak!" (T&Sz 
122:7). Ez a vigasztalás segítette abban, hogy jól viselje megpróbáltatása-
it. Az Úr Joseph Smithnek tett ígéretei ránk is vonatkoznak: „Ezért ne félj 
attól, amit az emberek tehetnek, hiszen Isten örökkön örökké veled lesz!" 
(T&Sz 122:9). 

Feladat 
Tanulmányozzuk a szentírásokat, különösen a T&Sz 121. és 122. fejezetét, 
hogy megérthessük, hogy hogyan küzdhetünk meg az ellenséges erőkkel! 
Imádkozzunk erőért és útmutatásért, hogy jól kiálljuk megpróbáltatásain-
kat, s hogy legyőzzük nehézségeinket! Ne feledjük, hogy gyakran csak 
akkor kapjuk meg a legnagyobb áldásokat, miután kiálltuk a megpróbálta-
tásokat. 
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20. Lecke 

Ezen a héten olvassuk el, vagy tanuljuk meg kívülről a „Nem épült homok-
ra" című ének következő versszakait: 
3. „Ne félj, veled vagyok, mellettem nem csalódsz, 

Mert Urad vagyok és viselem a gondod, 
Védőkart nyújtok, téged istápollak és mindenható kézzel óvlak" 

4. „Légy házadban, vagy távol a nagy tengeren, 
Ha bajban vagy és szenvedsz, ha bajban vagy és szenvedsz, 
Én megvédlek téged, a rossztól megmentelek." 

5. „Mikor nehéz próbatételeken, lángokon át vezet utad, mindenre elég 
Kegyelmem, mely lesz az oltalmad, 
A lángok nem ártanak neked, hiszen célom csak az, 
Hogy megtisztítsalak és finomítsalak." 

7. „A léleknek, ki oltalmat Jézustól kért, 
Nem fogom, nem tudom hagyni győzni ellenségét; 
Azért a lélekért küzdjön bár az egész pokol, 
Soha nem engedem ki azt oltalmam alól." 

Befejezésül énekeljük el a „Nem épül homokra" fentebb idézett négy 
versszakát! Az evangélium tanításai című könyvből! 

További szentírásbeli részletek 
23. zsoltár (Az Úr a mi pásztorunk.) 
Máté 5:10-12 (Áldottak azok, kiket az igazságért üldöznek.) 
Filippiek 1:29 (Szenvedjetek Krisztusért.) 
1 Péter 2:20 (Kitartóan kell tűrni.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Olvassuk el a Tanok és Szövetségek 121. és 122. fejezetét! 
2. Az órát kezdjük a „Mikor ma reggel felkeltél" című ének három versszaka eléneklésével, 

az evangélium tanításai című könyvből! 
3. Kérjünk fel néhány csoporttagot, hogy olvassák fel vagy foglalják össze a leckéhez tartozó 

történeteket és szentírásrészleteket! 
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Kötelezettségeink 
vannak szüleinkkel 
szemben 
Ennek a leckének az a célja, hogy szüleink tiszteletére ösztönözzön min-
ket. 

Miért kell becsülnünk és tisztelnünk szüleinket? 
A tízparancsolat első négy parancsa arról szól, hogy milyen legyen a kap-
csolatunk Mennyei Atyánkkal, és hogy milyen kötelességekkel tartozunk 
Neki. Az ötödik parancsolatból azt tudjuk meg, hogy mivel tartozunk földi 
szüleinknek. 
Olvassuk el II Mózes 20:12-őt! Miért parancsolta meg Mennyei Atyánk, hogy becsüljük és 
tiszteljük szüleinket? 

Mint minden más parancsolat esetében, a Megváltó a példaképünk annak 
a parancsolatnak a betartásában is, hogy szüleinket tisztelnünk kell. Jézus 
még akkor is, mikor a kereszten szenvedett, kimutatta, hogy mennyire ag-
gódik földi édesanyja miatt (Id. János 19:26-27). 
Általában azt gondoljuk, hogy akkor tiszteljük szüleinket, ha engedelmes-
kedünk nekik. Az Úr azonban biztosan többet kért tőlünk, amikor azt 
mondta, hogy „Tiszteld apádat és anyádat!" A szótárak sokféleképpen ha-
tározzák meg azt, hogy mit jelent az a szó, hogy tisztel. A legtöbb megha-
tározás a tapintatot, a nagyrabecsülést, a csodálatot és méltánylást hozza 
összefüggésbe a tisztelettel. Szüleink tisztelete többet jelent, mint egysze-
rűen engedelmeskedni nekik. A tisztelet azt is magában foglalja, hogy 
szeretjük őket, mert akarjuk szeretni őket. Ha igazán tiszteljük szüleinket, 
akkor minden helyes kérésüket teljesíteni akarjuk. Hallgatunk helyes taná-
csaikra és javaslataikra. 
Legtöbbünknek olyan szülei vannak, akiket nagyra tartunk és szeretünk, 
ezért könnyű tisztelni őket. Azok, akiknek nincsenek ilyen érzéseik szüleik-
kel kapcsolatban, nehezen tudják tisztelni őket. Azonban szüleit mindenki-
nek tisztelnie kell, mégha az nehezükre is esik. Ha szüleink nem tartják be 
a parancsolatokat, jogosan kérdezhetjük meg, hogy megérdemlik-e tiszte-
letünket. De az ötödik parancsolat egyszerűen azt mondja, hogy tiszteljük 
őket. Nem ment fel minket ezen kötelesség alól olyan megszorításokkal, 
mint „ha az Egyház tagjai", „ha gazdagok, egészségesek és tanultak" 
vagy „ha tiszteletreméltóak." 
Akkor cselekednénk jól, ha követnénk annak a fiatal lánynak a példáját, aki 
elhatározta, hogy mindenképpen javítani akarja kapcsolatát szüleivel, és 
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22. Lecke 

őszintén imádkozott Mennyei Atyjához. Míg imádkozott, elhatározta, hogy 
köszönetet mond szüleiért, annak ellenére, hogy ezt még soha nem tette. 
Ahogy köszönetét szavakba öntötte, rengeteg olyan dolog jutott az eszé-
be, amiért hálás lehet szüleinek. Ahogy felállt, új szeretettel volt eltelve, és 
jobban megértette azt a két embert, akikről most már valóban tudta, hogy 
éppen úgy Isten gyermekei, mint ő. (Szülők, 8. lecke, Minden gondolatban 
tekintsetek rám, Mia lány, B kurzus, 1978. 42. oldal.) 
Soroljunk fel néhány okot, amelyek miatt tisztelnünk kell szüleinket, és hálásnak kell lennünk 
értük? (Fizikai testet kaptunk tőlük, és nekik köszönhetjük azt a lehetőséget, hogy a földi 
életben bizonyíthatunk; elláttak minket mikor kicsik voltunk; törődtek szükségleteinkkel; 
Mennyei Atyánk gyermekei.) 
Olvassuk fel Kol. 3:20-at! 
Pál apostol mivel indokolja azt, hogy tisztelnünk kell szüleinket? (Kedves az Úrnak.) 
Hogyan mutatjuk ki szeretetünket az Úrnak, ha tiszteljük szüleinket? (Betartjuk parancsola-
tát.) 

„Egy amerikai házaspár egy orvos házában vacsorázott Európában. Na-
gyon tetszett nekik, hogy a család milyen udvariasan és szeretettel bánt a 
nagymamával, aki velük élt. Az orvost meglepte, hogy ez feltűnt nekik. Azt 
mondta; »lsten szüleink által teremtett minket. Ha nem bánunk velünk tisz-
telettel, Istennel vagyunk tiszteletlenek.«" (Family Home Evening, manual 
1967. 172. oldal.) 

Hogyan mutathatjuk ki tiszteletünket szüleinknek? 
Olvassuk el Efezusiak 6:1 —3-at! 
Mit javasol Pál, mit tegyünk, hogy szüleinknek kimutassuk tiszteletünket? (írjuk fel a táblára: 
Engedelmeskedjünk nekik!) Milyen megszorítással tanít minket Pál engedelmességre? (Azt 
mondja: „Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban.") Mit jelent az, hogy 
„engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban?" (Úgy engedelmeskedjetek nekik, hogy jót 
tesztek; nem szabad engedelmeskednünk nekik, ha gonoszságot kérnek tőlünk.) 

Az engedelmességen túl másképp is tisztelhetjük szüleinket. Egy fiatal nő-
testvér, Estilla Ayala, így írt arról, hogy hogyan tanulta meg betartani ezt a 
parancsolatot. 
„Ötéves koromból 18 éves koromig családi életünk nagyon boldogtalan 
volt. 8 testvérem van, és én vagyok a legidősebb. Nagyon is jól tudtam, 
hogy mennyit szenvednek édesanyám és testvéreim részeges apám vad 
természete miatt. Sokszor gondolkoztam azon, hogy mit tehetnék azért, 
hogy családom boldog legyen. 
„Mikor 14 éves voltam, és középiskolába jártam, azt hallottam valakitől, 
hogy szüleinket tisztelni Isten parancsolata. Ez felkeltette érdeklődésemet, 
és megkérdeztem: »Hogyan tisztelhetem szüleimet?« Azt a választ kap-
tam, hogyha mindig készülök, és jó tanuló leszek, örömöt fogok szerezni 
szüleimnek; így a parancsolatot úgy tartom be, ha jól tanulok. Nagyon bol-
dog voltam, és azt gondoltam: »Talán most egy kis boldogság költözik 
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otthonunkba.« így sokat tanultam, én lettem a legjobb tanuló az osztály-
ban, és viselkedésem alapján én voltam a város legjobb lánya. Ezért min-
denki tisztelt, és szeretett, de otthon nem változott semmi." 
„Azt gondoltam, hogy biztos még többet tehetek, és ezért Isten egy másik 
parancsolatáról kérdeztem. Azt a választ kaptam, hogy úgy szeressem fe-
lebarátaimat, mint saját magamat. így egy kórházban kezdtem el dolgozni, 
ahol a betegeket szolgáltam. Néhányan közülük nagyon szegények voltak, 
és nagyon megszerettem mindannyiukat. Boldog voltam, mikor ezt a pa-
rancsolatot betartottam, de otthon még mindig nem változott semmi. Sőt 
a dolgok még rosszabbul mentek. Az öcsém cigarettázni és inni kezdett, 
és nem hallgatott rám." 
„Ekkor már 18 éves voltam, és úgy tűnt, hogy minden erőfeszítésem hiá-
bavaló volt. De még mindig nagy hitem volt Istenben, és nem keseredtem 
el. Úgy éreztem, hogy van még valami, amit tehetek." 
„Hamarosan elkerültem otthonról, hogy továbbképezhessem magam. Ál-
landóan a családomon járt az eszem, és arra gondoltam, hogy mi történik 
otthon. Huszonkét nap múlva hazamentem látogatóba, és anyám sírva fo-
gadott. Azt hittem, hogy valami borzasztó történt, de anyám megölelt, és 
ezt mondta: »Mióta elmentél tanulni, apád semmit sem ivott.«" 
„Milyen boldog voltam! Apám megölelt, és mikor bementünk a házba, 
anyám mondta, hogy aznap, este mikor elmentem, mormon misszionáriu-
sok látogatták meg őket. »Édesapád már majdnem kiolvasta a Mormon 
Könyvét, és meg fog keresztelkedni mondta anyám. Hogy meg voltam 
döbbenve!" 
„Apám olyan lett, mint egy kisgyermek. Szemén láttam, hogy megbánta 
bűneit, s hogy alázatos lett. Teljesen megváltozott. Azonnal abbahagyta a 
dohányzást és ivást, és megpróbálta betartani a parancsolatokat, melye-
ket a misszionáriusok tanítottak neki. Úgy bánt velem, mint egy királynővel, 
és anyámat és testvéreimet is úgy kezelte, mint a királyi család tagjait." 
„Ennek az lett az eredménye, hogy egész családunk megkeresztelkedett: 
szüleim és öt gyermek, akik elég idősek voltak, beleértve saját magamat. 
Apám, 40 éves korában a világ legjobb apja lett, és hihetetlenül alázatos 
volt. Öcsém hamarosan misszióra megy. Mit lehet még kérni? Tudom, 
hogy áldozataim nem voltak hiábavalók, és hogy Jézus Krisztus evangéli-
uma a világ legboldogabb otthonává tette otthonunkat!" (Édesapám meg-
változott, Ensign, 1975 február 42-43. oldal,) 
Hogyan tisztelte Ayala nőtestvér szüleit? Hogyan alkalmazhatjuk ezt a mi saját életünkben? 
(írjuk a táblára: Változtassuk meg saját viselkedésünket!) 

Egy másik fiatal nőtestvér így beszél arról, hogy hogyan mutatta ki tisztele-
tét szüleinek: 
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15. Lecke 

„Biztos voltam benne, hogy vasárnapi iskola tanárnőmnek fogalma sem 
volt arról, hogy milyen lehetetlenséget kér, mikor azt mondta: »Kérem, 
hogy valamikor a következő héten mondjátok az édesapátoknak, hogy 
szeretitek őt!« 
„Egyszerű dolognak hangzott. De én tudtam, hogy nem tudom megtenni. 
Talán ha olyan édesapám lenne, mint másoknak, akkor tudnék neki ilyes-
mit mondani, mondtam magamnak. De apu semmit sem csinált az Egy-
házban. Nekem érzéketlennek tűnt, és nem tudtunk beszélni egymással. 
Évek óta nem beszéltünk komolyan semmiről. Továbbá az hogy, 
„szeretlek" soha nem hangzott el a mi családunkban. Úgy éreztem, hogy 
soha nem tudnám megtenni azt, amit tanárnőm éppen kért." 
„A záróima után megvártam, míg mindenki elmegy, aztán odamentem a 
tanárnőmhöz." 
„»lnnes nőtestvér, amit kért tőlünk, az jó. De szeretném, ha én felmentést 
kaphatnék a feladat alól. Ön tudja, hogy milyen az édesapám, és . . .hát, 
nem mondhatok neki ilyesmit.« 
„De Innes nőtestvért nem tudtam meggyőzni. Rám nézett, és azt mondta, 
»Nem érdekes, hogy édesapád mit csinál majd, hallania kell tőled azt a 
szót, éppen úgy, mint minden más apának. Szeretném, ha megígérnéd 
nekem, hogy teljesíted ezt a feladatot.« 
„Beleegyeztem, és az elkövetkező napokban úgy éreztem magam, mint 
aki óriási teherrel küszködik. Tudtam, hogy ez csak akkor múlik el, ha 
megteszem, amit megígértem. Egyik este, mikor már mindenki lefeküdt, 
idegesen vártam az alkalmas percet, hogy kimondhassam a szót. Apu ci-
garettázott és felállt, hogy kiürítse a hamutárcát. Remegve, idegesen, szin-
te alig hallhatóan azt mondtam: »Apu, szeretlek„«. 
„Háttal állt nekem, nem fordult meg, és nem is szólt egy szót sem. Biztos 
voltam benne, hogy nem hallotta. így nagy nehezen megismételtem: »Apu, 
szeretlek.« Azután, nagyon lassan felém fordult. Érzeketlen, elérhetetlen 
apámnak hullottak a könnyei. Megölelt, magához szorított és megpuszilta 
a fejemet. Életem 16 éve alatt ez volt az egyetlen olyan alkalom, mikor 
emlékszem, hogy apám magához ölelt." (Linda Marx Terry lejegyzése: 
„Mikor megmondtam édesapámnak, hogy szeretem." Ensign, 1978 feb-
ruár, 51. oldal.) 
Mit csinált ez a nőtestvér, hogy kimutassa tiszteletét apjának? Ez a tett hogyan segíthet 
nekünk abban, hogy kimutassuk szüleinknek tiszteletünket? (írjuk a táblára: Mondjuk nekik, 
hogy szeretjük őket!) 
Beszéljük meg, hogyan mutathatjuk ki tiszteletünket szüleinknek a következő módokon! Egé-
szítsük ki a táblán található listát olyan további módokkal, melyek a legmegfelelőbbek a cso-
port tagjainak! 

Igyekezzünk a család egységét fenntartani! 
Legyünk megbízhatóak, kedvesek, szeretetteljesek és hallgassunk szüleinkre! 
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Ne menjünk olyan helyekre, és ne csináljunk semmi olyat, melyet édesanyánk és édesa-
pánk előtt szégyellnénk! 

Mindig bánjunk szüleinkkel tisztelettel! 
Tartsuk tiszteletben szüleink érzéseit! 
Úgy viselkedjünk, hogy szüleink büszkék lehessenek ránk! 
Mindig próbáljunk békét teremteni és példaszerűen képviseljük Jézus Krisztus evangéliu-

mát! 
Milyen dolgokat tehetünk, hogy ezeket a javaslatokat, szüleink iránti tiszteletünk kimutatására 
alkalmazzuk? Hogyan mutathatjuk ki tiszteletünket szüleink iránt, amikor barátainkkal va-
gyunk? Próbáljunk meg új javaslatokat hozzátenni a táblán lévők mellé! 

Néha, mikor arra emlékeztetnek minket, hogy tiszteljük szüleinket, azt 
hisszük, hogy ez főleg a kisgyerekekre vonatkozik. Pedig a parancsolat-
ban semmilyen korhatárt sem találunk, ameddig szüleinket tisztelnünk kell. 
Függetlenül attól, hogy hány évesek vagyunk, a parancsolatot be kell tar-
tanunk. 
Állítsuk ki a 16-a képet! Egy nő ellátja idős édesanyját. 

„Amikor Jézus a Földön volt, a zsidók megváltoztatták a törvényt, mely 
arra kötelezte őket, hogy tiszteljék anyjukat és apjukat. Azt állították, hogy-
ha valaki felajánlja az egyháznak azt a pénzt, melyet általában arra szán, 
hogy segítse szüleit, akkor nincs kötelezve arra, hogy ellássa szüleit. Jé-
zus elmagyarázta nekik, hogy ezzel a változtatással megszegték Isten tör-
vényét. Nem tisztelték apjukat és anyjukat." (Id. Máté 15:1-6.)" (Family 
Home Evening, manual, 1967. 167. oldal.) 
Állítsuk ki a 16-b képet! Ruth és Naomi. 

A Bibliában olvasunk Ruthról, aki anyósával, Naomival, és sógornőjével, 
Orpahhal együtt megözvegyült. Naomi azt tanácsolta két menyének, hogy 
térjenek vissza saját otthonaikba. Orpah úgy is tett, de Ruth anyósával 
maradt, és azt mondta neki: „Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és 
visszatérjek otthonomba. Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te meg-
szállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. 
„Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem!" 
(Ruth 1:16-17.) 
Ezek után Ruth és Naomi visszatértek Moáb földjére, ahol Ruth kalászt 
szedett a mezőn, hogy gondját viselhesse az idős Naominak. 
Mit tanulhatunk Ruthtól idős szüleink ellátását illetően? 

Joseph F. Smith elnök azt mondta: 
„Gyermekek, emlékezzetek szüleitekre! Miután elláttak benneteket kisbaba 
és gyerekkorotokban, miután etettek, öltöztettek, és taníttattak benneteket, 
gondoskodtak arról, hogy legyen hova lehajtanotok fejeteket, és minden 
tőlük telhetőt megtettek érdeketekben, ne hagyjátok magukra őket, mikor 
elgyengülnek, és kortól meggörnyedtek lesznek. Ne hagyjátok el őket, köl-
tözzetek közelükbe, és tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy vigaszt 
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16. Lecke 

nyújtsatok nekik és ellássátok őket!" (Evangéliumi tantételek, 314. oldal; 
továbbá Id. Improvement Era, 1917 december, 105. oldal.) 
Mik a kötelezettségeink szüleink fizikai szükségleteit illetően? Milyen módokon elégíthetjük ki 
szüleink ezen szükségleteit? 

Néhányunk szülei ellenezték, hogy az Egyházba belépjünk. Mivel nem tet-
tük azt, amit akartak, és beléptünk az Egyházba, úgy érezhetnénk, hogy 
megszegtük azt a parancsolatot, mely szerint tisztelnünk kell szüleinket. 
Ezzel a problémával kellett megbirkóznia Renee Pool Vorhausnak, egy 
zsidó nőtestvérünknek: 
„Ó, mennyit is küszködtem ezzel: hogyan is lehetnék mormon, hacsak 
nem gondolatban? Nagyszüleim, nagybátyáim és nagynénéim mind meg-
haltak a második világháborúban, a Holokauszt idején. Haláluk és a többi 
hat millió zsidó halála hiábavaló volt. Ha most nyilvánosan vallom azt, 
hogy Jézus a Krisztus, nem vallom-e azt is, hogy életük hiábavaló volt? A 
zsidók évszázadokon át szenvedtek, mert nem voltak hajlandók feladni el-
hivatottságukat és hitüket. Országról országra kellett menekülniük és a 
törvények nem védték meg őket." 
„Hogyan határolhatom el magam népemtől és tagadhatom meg hitüket?" 
„Szerettem családom emlékét; szeretek őseimre emlékezni; szerettem jú-
deista gyökereimet. De most megtaláltam minden szeretet forrását, és 
hogy ezt a lehető legnagyobb mértékben élvezhessem, rájöttem, hogy 
mormonnak kell lennem." („Apáim Istene", Ensign, 1978 február, 27. ol-
dal.) 
Miközben ezzel a dilemmával küzdött, ez a nőtestvér egy csodálatos és 
szeretetteljes bizonyságot kapott arról, hogy ezen a földön semmi sem 
fontosabb annál, mint az hogy az igaz Egyház tagjai legyünk, Szülei min-
den bizonnyal azt tanították neki, hogy keresse az igazságot, szeresse Is-
tent, hallgasson a szívére és a Szentlélekre. Döntése nem 
tiszteletlenséget tükröz, hanem azt, hogy követte tanításaikat, mely szerint 
engedelmeskednie kell Istennek, és az igazságot kell kutatnia. Azok az 
egyháztagok, akik más vallásúak voltak és megtértek ebbe az Egyházba, 
pont azáltal bátoríthatják szüleiket és barátaikat arra, hogy fogadják el az 
evangéliumot, hogy ők maguk megtértek. 
Miképpen mutathatja ki tiszteletet és szeretetét szüleinek az az egyháztag, aki nemrégen tért 
át vallásunkra? 

Még szüleink halála után is kimutathatjuk nekik tiszteletünket azzal, hogy 
úgy élünk, hogy arra büszkék lennének. Azzal is tisztelhetjük őket, hogy 
őskutatási munkát végzünk számukra. 
Egészítsük ki a listát a táblán a következőkkel: Éljünk igaz életet, és kutassunk elhunyt őseink 
után! 

A templomi áldások folytán abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy 

16-b Ruth és Naomi 131 



örökre egyesíthetjük családunkat. Ez a megtiszteltetés tovább terjed köz-
vetlen családtagjainkon. Azokra az őseinkre is kiterjed, akik előttünk éltek 
ezen a földön. Elder Theodore M. Burton a következőket mondta erről: 
„ígéretet kaptak, [őseink] hogy mégha olyan helyen és időben is születtek, 
ahol és amikor nem hallhatták az evangéliumot életükben, Isten megmen-
tőket jelöl ki számukra leszármazottaik közül, hogy így végülis megkap-
hassanak minden ígért áldást. Mi vagyunk a megmentőik." (Isten legna-
gyobb ajándéka 233. oldal.) (Őskutatásra vonatkozó további információért 
olvassuk el a 20., „Őskutatási kötelezettségeink" című leckét ebben a ké-
zikönyvben,) 

Befejezés 
Szüleink által fizikai testet kaptunk, és lehetőségünk nyílt arra, hogy bi-
zonyítsunk itt a földön. Azt a parancsolatot kaptuk, hogy tiszteljük szülein-
ket. Mindannyiuknak meg kell próbálnia ezt úgy, hogy az evangélium taní-
tásai szerint élünk, és követjük Jézus Krisztus példáját. 

Feladat 
Gondoljuk át, hogy mit tehetünk, hogy tiszteletünket kimutassuk szüleink-
nek! Csináljunk egy listát arról, hogy mit tehetünk minden nap tiszteletünk 
kifejezésére! Tegyünk valamit nagyszüleink tiszteletére! Tűzzük ki célul, 
hogy ezen a héten személyesen vagy levélben kifejezzük szüleinknek sze-
retetünket és elismerésünket, és legalább egy okot megemlítünk, amiért 
így érzünk! 

További szentírásbeli részletek 
III Mózes 20:9 (Ne átkozd apádat és anyádat!) 
Példabeszédek 6:20-22; 23:22 (Kövessük szüleink tanításait!) 
Máté 19:19 (Tiszteld apádat és anyádat!) 
1 Nefi 17:55 (Nefi megparancsolja testvéreinek, hogy tiszteljék szüleiket.) 
T&Sz 98:16 (A gyermekek szíve atyáikhoz fordul.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Gondoskodjunk tábláról és krétáról! 
2, Kérjünk fel néhány csoporttagot, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a leckéhez kap-

csolódó történeteket és szentírásrészleteket! 
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Amit házi 
tanítóink tehetnek 
értünk 
Ez a lecke azt tanítja meg nekünk, hogyan erősíthetik házi tanítóink csalá-
dunkat, és hogyan segíthetünk nekik ellátni feladatukat. 

A házi tanítók kötelezettségei 
„A közelmúltban egy cövekkörzet-elnök beszámolt egy, a gyermekek va-
sárnapi iskolájában tett látogatásáról. Amikor ő és a többi látogató belép-
tek, a tanár üdvözölte őket. Hogy a gyerekekkel éreztethesse azt, hogy ez 
a látogatás nagy dolog, az egyik első sorban ülő gyerektől azt kérdezte: 
„Hány fontos ember van itt most?" A gyerek felállt, és hangosan számolni 
kezdett. Összesen 17 embert számolt meg a szobában. Tizenhét nagyon 
fontos ember volt ott azon a napon, gyerekek és látogatók! 
„Krisztus így érzi, és nekünk is így kell éreznünk!" (Marion D. Hanks, 
„Mindenkinek van feladata." Ensign, 1973 január, 127. oldal.) 
Mindenki fontos Mennyei Atyánknak. 
Joseph Smith próféta tudta, hogy milyen értékes minden egyes ember, 
minden egyes család. Amikor az Ur kinyilatkoztatta neki azt a tervet, mely-
nek keretében a papság gondot visel mindenkire, úgy rendelkezett, hogy 
az Egyház férfitagjainak „meg kell látogatniuk minden egyháztagot, és arra 
kell buzdítaniuk őket, hogy imádkozzanak hangosan és magukban, és lás-
sák el családi kötelezettségeiket." (T&Sz 20:47). 
A tanítóknak „gondot kell viselniük az egyháztagokra." (T&Sz 84:111). 
Kik azok a tanítók, akiknek az a feladatuk, hogy gondot viseljenek az Egyházban lévő családokra? 

Ezeket a tanítókat ma „házi tanítóknak" nevezzük. Isten hívta el őket arra, 
hogy viseljenek gondot gyermekeire. A házi tanítóknak az apákat abban 
kell erősítenük, hogy segíthessenek családtagjaiknak megküzdeniük az 
élet nehézségeivel, és visszatérhessenek Istenhez. Minden egyes család-
nak segíteniük kell, hogy mindenben az evangélium tanításait kövessék. 
A házi tanítást az Egyház központi vezetőségének tagjai irányítják. A házi 
tanítók az Urat, a püspököt vagy a gyülekezet vezetőjét, és a papsági 
kvórum vezetőjét képviselik. Segítik a püspököt vagy a gyülekezet vezető-
jét abban, hogy a gyülekezet minden egyes családjához közel állhasson. 
Elősegítik azt, hogy az egyházi programok elérhetők legyenek az egyének, 
apák és családaik számára. 
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A házi tanítókat a Melkisédeki papsági fokozatúak közül választják ki. 
Társa lehet Melkisédeki papsági tiszségviselő, pap vagy tanító, akik az 
Ároni papság tisztségviselője. Ha szükséges, diakónusok is elláthatnak 
házi tanítói feladatokat. A házi tanítóknak havonta legalább egyszer meg 
kell látogatniuk minden egyháztagot. 
Állítsuk ki a 17-a képet! Házi tanítók meglátogatnak egy családot. 

Egy férfitestvért házi tanítónak hívtak el. Szolgálni akarta valóban a rábízott 
családokat. Azt mondta: „Elolvastam a Tanok és Szövetségek kötelezett-
ségeinkre vonatkozó fejezetét. Különösen az tett rám mély benyomást, 
hogy »gondoskodnom kell a rám bízott családokról, támogatnom és erősí-
tenem kell őket.«" (Lásd: T&Sz 20.) 
„Megfogadtam az Úrnak, hogy megpróbálok úgy »gondoskodni a rám bí-
zott családokról" ahogy azt 0 tenné." 
„Kerületemben lakott egy özvegy nő. Egy nap láttam, hogy a hóvihar miatt 
nehezére esik a piacra mennie. Kocsival voltam, és feleségem is velem 
volt. Megálltunk, és megkérdeztük, hogy elvihetnénk-e. Kértem tekintsen 
barátjának, és ha bármikor segítségre van szüksége, engedje meg, hogy 
segítsünk neki." 
„Köszönöm szépen, mondta. Ezt még nem ajánlotta fel egy házi tanító 
sem." 
„Egy éjszaka hirtelen eszembe jutott, hogy még soha semmilyen gyüleke-
zeti összejövetelen nem láttam. Elhatároztam, hogy megpróbálom kiderí-
teni, hogy ennek mi az oka, ügyelve arra, hogy ne sértsem meg." 
„Kedvesen fogadott engem és társamat, mikor bekopogtam hozzá." 
„Végül megemlítettem az összejöveteleket." 
„»Valóban, be kell ismernem, hogy meghívtak néha. De soha nem érez-
tem, hogy odatartazom azokhoz az emberekhez. Senki sem mondta, hogy 
menjek vele, és nem akartam, hogy úgy érezzem, hogy valakire ráerősza-
kolom magam." 
„Abban a hónapban először ment el a gyülekezeti összejövetelre felesé-
gemmel és velem. Nagyon hálás volt nekünk." 
„Később eszembe jutott az is, hogy nincs megbízatása a gyülekezetben. 
Ezt megemlítettem a csoportvezetőmnek, aki beszélt ez ügyben a püs-
pökkel. Nem sokkal ezután az özvegy nőtestvér boldogan fogadta el elhí-
vását, és tanítani kezdett a gyermekek vasárnapi iskolájában." 
„Ezek az élmények arra tanítottak, hogy egyházi tanítónak második apá-
nak kell lennie azokban a családokban, melyekben tanít. Közvetítenie kell 
a család és a kvórum, és a gyülekezet és maga az Egyház között. Meg 
kell bizonyosodnia arról, hogy minden tag megkapja azt a segítséget, 
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amire szüksége van." (A házi tanítás szelleme, Improvement Era, 1967 jú-
nius 114-115. oldal.) 
Mit gondolt ez a házi tanító, mit jelent, „gondoskodni a ránk bízott családokról"? 

Segítsünk a házi tanítóknak ellátni kötelességüket! 
Éreztetnünk kell házi tanítóinkkal, hogy szívesen látjuk őket. Hívjuk össze 
az egész családot, mikor meglátogatnak! Javasolhatjuk, hogy olyankor jöj-
jenek, amikor az egész család otthon van. Minden egyháztagnak a család 
jó barátjának kell tekintenie és tisztelnie kell a házi tanítóját. 
Ha valami problémánk van, forduljunk házi tanítóinkhoz. Papsági áldást is 
kaphatunk tőlük, ha nincs családunkban Melkisédeki papsági tag. Ha lelki 
segítségért fordulunk hozzájuk, mikor gondokkal küzdünk, segítünk nekik 
jól szolgálni. Egy házi tanító meglátogatott egy beteges idős hölgyet. A 
látogatás alkalmával a következő szolgálatot tette neki: „Nagyon aggódott 
unokája miatt, akinek súlyos műtéten kellett átesnie másnap. Megkért, 
hogy térdeljek le ágya mellé, és imádkozzak a gyermek egészségéért." 
(Boyd K. Packer, „A szentek biztonságban vannak" Ensign, 1973 január, 
90. oldal.) 

A házi tanítók és a családfő 
A házi tanítóknak tisztelniük, támogatniuk és erősíteniük kell a család ve-
zetőjét, úgy, hogy általa szolgálnak. Ha az apa a családdal él, ő a pátriár-
ka a családban—ő a család feje. Ha az apa nem él a családdal, az anya 
a család feje, és a házi tanítóknak általa kell szolgálniuk, és segíteni kell 
neki szerepét jól betölteni. A házi tanítóknak azokra az egyedülálló egy-
háztagokra is külön figyelmet kell fordítaniuk, akik messze élnek családjuk-
tól. Erőt kell adni nekik, és mindenben támogatni kell őket. 
A két házi tanító közül az idősebbnek külön is kell beszélnie a családfővel. 
Igy megtudhatják, hogy milyen problémákká! küszködnek, mire van szük-
ségük, és mi foglalkoztatja a rájuk bízott családokat. Ezáltal sokkal hatha-
tósabban tudnak segíteni nekik. 
A következőkben két olyan házi tanítóról hallunk, akik az apa által teljesí-
tették megbízatásukat: 
„Sámuel Bowen nem volt tagja az Egyháznak. Felesége és gyermekei 
azonban egyháztagok voltak, és ezért sokszor meglátogatták őket a házi 
tanítók. A látogatások alatt mindig érezhető volt, hogy a házi tanítók az 
egyháztagok miatt vannak ott. Következésképpen Bowen testvér elnézést 
kért, és nem vett részt a beszélgetéseken, vagy elment otthonról a látoga-
tások idején. Alkalmanként Bowen úr elment istentiszteletre." 
„Két éven belül új házi tanítót hívtak el, hogy a Bowen családot látogassa. 
Miután Walker testvér megismerkedett velük, és beszélgettek a helyzetről 
a papsági vezetővel, úgy érezte, hogy figyelmét Bowen testvérre, a csa-
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ládfőre kellene irányítani. A következő hónapokban, határozottan és mód-
szeresen ennek megfelelően cselekedett. Például mindig Bowen testvéren 
keresztül beszélte meg, hogy mikor jön a családhoz. A gyerekkel csak 
akkor lépett kapcsolatba, mikor engedélyt kapott a családfőtől. Valamint 
néha csak azért látogatta meg a családot, hogy Bowen testvérrel beszél-
hessen. Ezen látogatások során megbeszélték, hogy mire van szüksége a 
családtagoknak. Először Bowen testvér megütközött ezen a tiszteletteljes 
viselkedésen, hiszen nem ehhez volt szokva. Azonban hamarosan meg-
szerette Walker testvért. Sokszor meglátogatták a családot, de ritkán be-
széltek nyíltan az evangéliumi tanításokról." 
„Egyik este, amikor Walker testvér Bowen testvért jött meglátogatni, azt 
kérdezte tőle: »Sam, hogy lehet az, hogy családod boldogságra talált az 
Egyházban, és annyi tevékenységet folytatnak az Egyház keretében, és te 
nem is gondoltál arra, hogy belépj?« Walker testvért meglepte Bowen test-
vér válasza: »Azt hiszem, senki sem kérdezte, hogy érdekel-e az Egyház. 
Sok egyházi kiadványt olvastam, és hiszem azt, amit ti.«" 
„Egy hónappal ezután Samuel Bowen megkeresztelkedett, és ma már 
szentesítve van családjával a Templomban." (Ha megtértél, támogasd tes-
véreidet! Melkisédeki papsági kézikönyv, 1974-75, 217-18. oldal.) 
Ha a házi tanítók nem ismerik fel, hogyan segíthetnek egy férjet, aki nem tagja az Egyház-
nak, vagy nem látja el egyházi kötelezettségeit, mi a feleség feladata? (Segíteni kell nekik 
megismerni férjét, és javaslatokat tehet, hogy hogyan segítsenek neki.) 

A házi tanítóknak segíteniük kell az apát, és rendszeresen meg kell kér-
dezni, hogy mit tehetnének, hogy jobban szolgálhassák az apát és a csa-
ládját. 

Hogyan segítik a házi tanítók a családot 
A házi tanítók sokféleképpen segíthetik családunkat. Megmutathatják, ho-
gyan készüljünk elő a családi estékre, és hogyan szervezzük meg azokat. 
Ösztönözhetnek arra, hogy fejlesszük képességeinket. Tanácsokat adhat-
nak, ha problémánk van, és segíthenek abban, hogy családunk közelebb 
kerüljön az Úrhoz. 
A házi tanítóknak aszerint kell tanítaniuk minket és családunkat, hogy mire 
van a legnagyobb szükségünk. Hatalmukban áll, hogy megáldjanak, irá-
nyítsanak egyedülálló embereket és családokat. Erőt adhatnak nekik. Kü-
lönösen az egyedülálló tagokkal kell törődni, akik gyakran magányosnak 
érzik magukat. Tudniuk kell, hogy támaszkodhatnak házi tanítóikra, és vi-
gaszt kaphatnak tőlük. Érezniük kell, hogy házi tanítóik törődnek velük. 
Az Úr elvárja a szülőktől, hogy tanítsák otthon gyermekeiket az evangéli-
umra. A szülők ebben is segítséget kérhetnek a házi tanítóiktól. Az egyik 
családban az aggódó szülők házi tanítóiktól kértek tanácsot és segítséget. 
18 éves lányukkal nézeteltéréseik voltak azért, mert lányuk barátja nem 
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volt az Egyház tagja. Mikor a szülők már korábban megpróbálták lányukat 
rábeszélni arra, hogy ne kerüljön ezzel a fiúval közelebbi kapcsolatba, lá-
nyuk mindig ellentmondott. 
„Az apa elment a házi tanítóhoz, és négyszemközt három dolgot kért tőle. 
Azt mondta: »Mikor legközelebb meglátogat minket, szeretném, ha a 
templomi házasságról tanítana minket. Szeretném arra kérni, hogy tegyen 
bizonyságot arról, hogy mit jelent önnek ez a tanítás, és hogyan befolyá-
solta életét. Végül szeretném, ha előre megmondaná, hogy mikor jön, 
mert szeretném, ha lányom hallaná ezt a leckét.«" 
„Az előre megbeszélt időpontban a házi tanító és fiatalabb társa megtar-
tották a leckét a templomi házasságról, és bizonyságot tettek arról, hogy 
milyen áldások származtak abból, hogy engedelmeskedtek, és ezen szent 
szertartás által nősültek meg. A lányra láthatólag nem tett különösebb ha-
tást a lecke. Továbbra is barátkozott a fiúval. Aztán egyszer, mikor későn 
este egy randevújáról jött haza, lábbujjhegyen szülei ágyához ment, és azt 
mondta halkan: 

„»Tudom, hogy aggódtatok lányotok miatt, de ma elhatároztam, hogy csak 
a Templomban megyek férjhez. Mióta házi tanítónk azt a leckét tanította, 
sokat imádkoztam. Most választ kaptam imáimra. Többet nem megyek 
Tómmal sehova.«" (L. Brent Goates, „A házi tanítás új aspektusa", Impro-
vement Era, 1966 október, 874, 75. oldal.) 
Hogyan segítették a házi tanítók ezt a családot7 

A házi tanítók segíthetnek az új egyháztagoknak, hogy jobban érezzék 
magukat az egyházi órákon. Megtaníthatják azt a hat leckét, melyet direkt 
az új egyháztagoknak írtak. Segíthetik az új egyháztagokat abban is, hogy 
új barátokat szerezzenek, korban hozzájuk illőket. A család minden tagját 
segíthetik beilleszkedni, és ösztönözhetik őket arra, hogy vegyenek részt 
az egyházi összejöveteleken. 
A házi tanítóknak nemcsak lelki problémákkal kell foglalkozni. Családunk 
egészségével és fizikai körülményeikkel is törődniük kell. Miután lelki dol-
gokról beszélgettek és imádkoztak, egy házi tanító így szólt: „Négy napja 
esik az eső. Hogy bírja a házuk teteje? Ha segítségre van szükségük, 
kérem hívjanak fel!" (George P. Barber, „A házi tanítás kitűnő lehetőséget 
ad a szolgálatra,"Improvement Era, 1968. március, 39. oldal.) 
Egy földrengés után Peruban két misszionáriust azzal bíztak meg, hogy 
kutassák fel az egyháztagokat, és nézzék meg, hogy mire van szükségük. 
Az egyik misszionárius így számol be az eseményekről: 
„Megkérdeztem, hogy tudja-e valaki, hol találjuk meg Hermano Cardenast, 
a gyülekezetvezető első tanácsosát. A tábor mögötti területre irányítottak. 
Miután üdvözöltük egymást, megkérdeztem tőle, hogy tudja-e, hogy hol 
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találhatnánk meg gyülekezetünk tagjait. Zsebéből elővett egy összehajto-
gatott és gyűrött papírt és a kezembe adta." 
„»Elder,"—mondta alázatosan —„úgy tettünk, ahogy tanítottatok minket, 
amikor az itteni elder kvórumnak tartottatok útmutatást. Házi tanítóinkat 
küldtük!« Arra a koszos papírra le volt írva, hogy hol, milyen körülmények 
között, és milyen egészségi állapotban vannak a családok. Két család ki-
vételével mindenkiről volt információ. Mindezt a házi tanítók gyűjtötték 
össze! (H. Bruce Bowman, „Házi tanítók földrengés idején," Ensign, 1978 
március, 67. oldal.) 
Hogyan segíthet nekünk ez az információ vészhelyzetekben? 

George Durrant testvér elmondta, hogyan segítette egy házi tanítója csa-
ládját: 
„Gyakran jött hozzánk. Mikor jött, mindig nevükön szólította gyermekein-
ket, és mindegyikükhöz beszélt. Mindig figyelmesen hallgatta mindegyikü-
ket. Tudták, hogy törődik velük." 
„Mikor kisbabáinkat megáldották, ő is az áldást adó papsági tisztségvise-
lők körében állt. Mikor közeledett gyerekeink nyolcadik születésnapja, a 
keresztelés ideje, beszélt velük a szertartás fontosságáról. Amikor a víz 
alá merültek, tanúként állt mellettünk, és velünk örült. Az ő keze is a fejü-
kön volt, mikor az Egyház tagjává avattam őket. Mikor legidősebb fiúnk 
diakónus lett, ez a férfi eljött gratulálni nekünk." 
„Mikor üzleti ügyek miatt el kellett utaznom, mindennap felhívta a családo-
mat, hogy megtudja, hogy vannak. Minden héten, amint beléptünk a gyü-
lekezeti házba, odajött hozzánk, és kezet fogott velünk. Mikor egyszer be-
teg voltam, egy másik testvérrel eljött hozzánk, és áldást adott nekem. 
Gyakran térdelt le imádkozni családunkkal." 
„Sohasem prédikált nekünk, bár azzal, ahogy hallgatott minket, mindnyá-
junkat arra ösztönzött, hogy jobbak akarjunk lenni. Nem volt kitűnő tanár-
ként vagy nagy tudósként ismert, de erőt és bölcsességet kaptunk tőle és 
általa. Sugárzott belőle valamilyen erő, mely arra késztetett, hogy tiszteljük 
és bízzunk benne. Nem annyira az hatott ránk, amit mondott, inkább az, 
amilyen ember volt. (George Durrant, „Az ember, akire a legjobban emlék-
szem, "Improvement Era, 1970. május, 42. oldal.) 
Kérjünk fel valakit a jelenlevők közül, hogy mondja el, hogy hogyan segítették családját a 
házi tanítok. 

Befejezés 
A házi tanítók az Urat, a püspököt vagy a gyülekezetvezetőt, és a papsági 
kvórumot képviselik, amikor a családokat lelki és más mindennapos prob-
lémák leküzdésében segítik. Segíthetik a rájuk bízott családokat és egye-
dülálló tagokat abban, hogy részesüljenek az egyházi programok áldásai-
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ból, és ösztönözhetik őket arra, hogy lássák el egyházi és családi kötele-
zettségeiket. Minden családfő összefoghat a házi tanítókkal, hogy család-
ját tökéletésítse, és felkészítse az örök életre. 

Feladat 
1. Hívjuk meg házi tanítóinkat, hogy legyenek velünk egy különleges csa-
ládi estén, a hétfő estén kívül! 
2. Kérjünk segítséget házi tanítóinktól, mikor problémáink vannak! Tudas-
suk velük hogy mi van velünk, és családunkkal! 

További szentírásbeli részletek 
2 Timóteus 2:2 (A megbízható emberek alkalmasak mások tanítására.) 
T&Sz 20:46-47 (A papok látogassák meg, és tanítsák a tagokat!) 
T&Sz 44:6 (Az elderek látogassák meg a szegényeket és rászorulókat!) 
T&Sz 88:19 (Minden embernek törődnie kell azzal, hogy embertársának mi 
a jó.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Olvassuk fel a T&Sz 20:46-47-et! 
2. Kérjük fel a csoport egy tagját, hogy számoljon be arról, hogy hogyan segítették családját 

a házi tanítók! 
3. Kérjük fel a csoport néhány tagját, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a leckéhez 

tartozó történeteket és szentírásrészleteket! 
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A jövőre való 
felkészülés 

Ez a lecke arra tanít minket, hogy hogyan kell felkészülnünk a jövőre az Úr 
útmutatása szerint. 

A bölcs felkészülés értéke 
Elder Ezra Taft Benson azt mondta: 
„Kötelességünk, hogy mindent túléljünk, nemcsak lélekben, hanem fizikai-
lag is. Nem elveink feladásával, hiszen ez biztos kudarchoz vezetne —ha-
nem értelmes felkészülésünknek köszönhetően. Olyan napok előtt állunk, 
melyek során lelkileg, erkölcsileg és fizikailag is a legsúlyosabb nehézsé-
geknek leszünk kitéve." (Beszámoló a konferenciáról, 1967 április, 61. ol-
dal.; „Készüljetek fel, és ne féljetek!" Improvement Era, 1967. június, 59. 
oldal.) 
Mit értett Elder Benson az alatt, hogy készen kell lennünk arra, hogy j.lelki és fizikai nehézsé-
geinket egyaránt legyőzzük" az elkövetkezendő napokban? (Az Úr elvárja tőlünk, hogy 
mindennapos szükségleteinket a lehető legjobban kielégítsük. Nem várhatjuk el másoktól, 
hogy segítsenek nekünk, ha mi magunk nem teszünk meg minden tőlünk telhetőt.) 

Mikor Egyházunk lelki dolgokban ad nekünk útmutatást, arra is ösztönöz, 
hogy készüljünk fel arra, amit az elkövetkezendő napok fizikailag megkí-
vánnak tőlünk. 1936-ban Heber J. Grant elnök kinyilatkoztatást kapott, 
melynek eredményeképpen kidolgozták az Egyház jóléti tervét. Ez a terv 
arra tanít, hogy mindent, amit az Úrtól kaptunk, bölcsen kell használnunk. 
Ha ezt a tervet követjük, nemcsak magunkat tudjuk ellátni, hanem máso-
kon is segíteni tudunk. A jóléti terv a családdal kezdődik. 

A család felkészültsége 
Családunk kötelessége, hogy minden tagjáról gondoskodjon. Rendes 
időkben el kell látnunk egymást, szeretnünk kell és támogatnunk kell egy-
mást minden jószándékú erőfeszítésben. Mikor problémák merülnek fel, 
segítenünk kell egymásnak megoldani a problémákat. Az a kötelessé-
günk, hogy egymáson segítünk, magában foglalja, hogy „ellátjuk saját 
magunkat, a szülők ellátják gyermekeiket, és a gyerekek idős szüleiket és 
nagyszüleiket." (Victor L. Brown, „Az Egyház és család szerepe a jóléti 
tervezetben," Ensign, 1976 május 112. oldal.) 
Kérjük fel a csoport egyik tagját, hogy foglalja össze az Evangélium tanításai 27. fejezetének 
„Családi kötelezettség" című részét! Mi az apa kötelessége családjával szemben? Az anyáé? 
A gyerekeké? 
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Ahhoz, hogy másokat megfelelően ellássunk, jól fel kell készülnünk. Min-
den családnak meg kell terveznie, hogy hogyan látják el egymást, ha vala-
milyen vészhelyzet áll elő, és fel is kell készülniük mindenre. 
Életünk mely változásaira kell felkészülnünk? (öregség, betegség, költözködés, a családfenn-
tartó elvesztése, állásunk elvesztése, idős szülők vagy fogyatékos gyerekek ellátása) 

Az Úr figyelmeztetett minket arra, hogy katasztrófáknak nézünk elébe: jég-
esők pusztítják el a termést (T&Sz 29:16); járványok terjednek (T&Sz 
45:31); háborúk pusztítanak a Földön (T&Sz 63:33); valamint éhínségek, 
pestisek és földrengések (Máté 24:7). 
Milyen vészhelyzetekre kell felkészülnünk? (Halál, sérülések, munkanélküliség, tűz és éhín-
ség) 
Hogyan készíthetjük fel családunkat ezekre a vészhelyzetekre? (Ahol lehetséges, tároljunk 
egy évre elegendő élelmet, fűtőanyagot és ruhaneműt! írjunk végrendeletet! Ne adósodjunk 
el! Képezzük tovább magunkat! Spóroljunk meg pénzt!) 

A Boston Massachusetts (USA) cövekkörzet tagjai vészhelyzetbe kerültek 
egy hatalmas téli vihar során. A szél felkavarta a havat. Hófúvás kereke-
dett, egyes hótorlaszok elérték a négy métert, az utak napokig járhatatla-
nok voltak. 
A Boston Massachusetts cövekkörzet elnöke azt mondta: „Sok tag segí-
tett azokon a szomszédain és barátain saját élelmiszer raktárából, akik 
nem jutottak el az élelmiszer boltba." Néhányan kenyeret sütötöttek azok-
nak, akiknek nem volt otthon élelmiszer-tartalékuk. Mások „konzervekkel, 
tejporral, mézzel és más alapvető élelemmel látták el a rászorulókat." 
100 és 150 között volt a területet sújtó vihar halálos áldozatainak száma. 
Ruth Tingey nőtestvér, a cövekkörzet Női segélyegyletének elnöke el-
mondta, hogy családjának volt élelmiszer-raktára, fakályhája és rengeteg 
tűzifája. Azt mondta: „Amikor a vihar jött, biztosak voltunk abban, hogy 
bármi történjék is, megbirkózunk vele. Volt fűtésünk. Tulajdonképpen egy 
izgalmas kaland volt az egész számunkra. Néhány embernek tragikus volt, 
vagy nagyon, nagyon nehéz." (Janet Brigham, „Szentek, akik túlélték a 
nehéz telet," Ensign, 1978 április, 77-78. oldal.) 
Hogyan befolyásolta ezen bostoni családok felkészültsége hozzáállásukat a családi felké-
szültség fontosságával kapcsolatban? 

Minden család, melynek tagjai az Úr prófétája által kinyilatkoztatott útmu-
tatása szerint felkészülnek, képes lesz tagjai megóvására, még vészhely-
zetekben is. Méghozzá külön segítség nélkül. 
Spencer W. Kimball elnök így tanított minket: „Mi arra öztönözzük az Utol-
só Napok Szentjeinek minden családját, hogy legyen önellátó és függet-
len." („A próféta arra buzdít minket, hogy termeljük meg otthon mindazt, 
amit tudunk." Church News, 1976 április 3. 8. oldal.) 
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Milyen téren készülhet fel családunk? 
Állítsuk ki a 18-a képet, táblázat az egyéni és családi felkészültségről. 

Hogy önellátók és függetlenek legyünk, egyházi vezetőink arra ösztönöz-
nek hogy— 

KÉPEZZÜK MAGUNKAT, HOGY JÓ ÁLLÁST KAPJUNK! 
Általában egy családban az apa az, aki munkájából eltartja a családot, de 
néha betegség, baleset, vagy az apa felelőtlensége miatt az anyának és 
gyerekeknek is dolgozniuk kell, hogy a család szükségleteit kielégítsék. 
Minden családtagnak fel kell készülni arra, hogy szükség esetén támogat-
ni tudja családját. A gyerekeknek készülniük kell jövőbeli foglalkozásukra. 
Míg a gyermekek otthon vannak, és az anya ellátására szorulnak, az 
anyák csak akkor álljanak munkába, ha ez feltétlenül szükséges. 
Hogy a családtagok jobb állásokat tudjanak vállalni, Elder Marvin J. Ash-
ton a következőt tanácsolta: „Járjunk iskolába, ameddig csak lehetséges. 
Ez vonatkozik a szakközépiskolákra is. Érdemes iskolában maradni. Foly-
tassuk tanulmányainkat esti iskolában vagy levelező úton, hogy még kép-
zettebbek legyünk! Szerezzünk olyan különleges adottságot vagy jártassá-
got, mely bebiztosít minket arra, hogy nem leszünk sokáig munka nélkül. 
Ha nincs munkánk, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy otthon 
üljünk, és megfelelőbb munkára várjunk, ha van valamilyen más 
»átmeneti, becsületes munkalehetőségünk!«" („Pénzkeresés," Ensign, 
1975 július, 73. oldal.) 
Vegyük a következő helyzetet, és gondoljuk át, hogyan lehetne megoldani 
a problémát. Johnnak, két kisgyermek apjának, nincs állása. Talál munkát, 
és kis ideig dolgozik. Mivel nem szereti munkáját, felmond, annak ellenére, 
hogy nincs más munkalehetősége. It van a lakbérfizetés határideje. Két 
kis gyerekén kívül feleségét is el kell tartania, akit egészségi állapota meg-
gátol abban, hogy családja ellátásán kívül más munkát vállaljon. 
Mit tehet ez a család, hogy megoldódjon a probléma? Mit tegyen az apa? Hogyan segítsen 
a feleség? A gyerekek? Más családtagok? Egyháztagok? 
Ha az apának olyan munkát kell vállalnia, melyet nem szeret, mit tehet időközben, hogy egy 
másfajta munkára képezze magát, amíg eltartja családját, ahogy kell? Hogyan ösztönözhetik 
a nők a fiatalembereket arra, hogy jobb munkára képezzék magukat? 
Miért kell egy fiatal nőnek képesítést szereznie, hogy dolgozhasson otthonán kívül? (Hogy 
eltarthassa magát, ha nem megy férjhez, vagy amíg férjhez megy. Hogy eltarthassa magát, 
ha férje meghal, vagy nem tud dolgozni többé.) 

GAZDÁLKODJUNK OKOSAN PÉNZÜNKKEL, VAGYONÚNKKAL ÉS 
TULAJDONAINKKAL! 
Vagyonúnkkal és pénzünkkel okosan kell bánnunk. Gyermekeinknek is 
meg kell tanítanunk, hogy takarékoskodjanak, és jól fektessék be pénzü-
ket. Ha pénzünket jól osztjuk be, elkerüljük az aggodalmat, ínséget és kel-
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lemetlenséget. Ki tudjuk fizetni tizedünket, fel tudunk ajánlani pénzt egyhá-
zi célokra, és segíthetünk másokon. Jobban tudunk szolgálni az Egyház-
ban, közösségünkben, az egész világon. 
Egy család a következőket ajánlotta a család anyagi ügyeinek kezelésére: 
„»Az a hozzáállás, hogy: Ez az én pénzem, s úgy költöm el, ahogy aka-
rom, mindig rosszra vezet. Függetlenül attól, hogy a férj vagy a feleség 
keresi meg a pénzt, a pénz mind a kettőjüké kell, hogy legyen. Sem a 
férjnek, sem a feleségnek nincs joga, hogy költekezzen, mert a pénz „az 
enyém.«" (Orson Scott Card, „A család anyagi ügyeinek kezelése," En-
sign, 1978 június, 13. oldal.) 
A gyerekek úgy tanulhatják meg, hogy hogyan kell pénzzel bánni, ha be-
vonjuk őket a családi döntéshozatalba, ha ez lehetséges. Egy szülő a kö-
vetkező élményről számolt be: 
„Egy zongorát akartunk venni. Magunkkal vittük gyermekeinket, akik el 
tudtak jönni. Sok zongorát megnéztünk, aztán megmondtuk az eladónak, 
hogy miután otthon családunk megbeszéli, hogy mi legyen, visszajövünk. 
Miután megbeszéltük, családunk elhatározta, hogy megvehetjük, bár ez 
azt jelentette, hogy néhány dologról le kell mondanunk. A gyerekek egyál-
talán nem bánták, mert érezték, hogy ez az ő döntésük is volt." (Orson 
Scott Card, „A család anyagi ügyeinek kezelése," Ensign, 1978 június 13. 
oldal.) 
Meg tudnánk spórolni néhány kiadásunkat? Hogyan takarékoskodhatunk jobban pénzünk-
kel? 
Hogyan viszünk békét, elégedettséget és biztonságot otthonunkba, ha jól kezeljük pénzün-
ket? (Ha családunk tagjai jobban megértik, hogy mire kell a pénz elkerülhetjük a vitát, és a 
legszükségesebbeket vehetjük meg először. Ha tudjuk, hogy megvan az, amire legnagyobb 
szükségünk van, biztonságban érezzük magunkat.) 

TERMESSZÜNK ZÖLDSÉGET ÉS GYÜMÖLCSÖT, LEGYEN 
ÉLELMISZERRAKTÁRUNK, ÉS MÁS SZÜKSÉGES DOLGOKBÓL IS 
LEGYEN UTÁNPÓTLÁSUNK OTTHON! 
Hogy családunkat felkészítsük a jövőre, el kell kezdenünk élelmiszereket 
raktározni. Tartalék ruhákat, és ha lehetséges, egy évre elegendő tüzelőa-
nyot is tartsunk otthon. (Lásd 25. lecke, „Otthoni tartalékok," ebben a kézi-
könyvben több információt találunk erről a témáról.) (Ha lehetséges, a 
családoknak meg kell termelniük, el kell raktározniuk, meg kell varrniuk, 
elő kell teremteniük mindent, amire csak szükségük van.) Ha jól kezeljük 
mindazt, amink van, akkor is a jövőre készülünk. Ha megvarrjuk és átala-
kítjuk ruháinkat, és megjavítjuk azokat a háztartási eszközöket, melyek el-
romlanak, jobban kihasználjuk azokat. 
Mire van szükségünk egy évre? Mit csinál családunk, hogy meglegyen egy évi élelmiszer, 
ruha és tüzelőanyag raktárunk? Mi mást tehetünk? 
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EGYÜNK JÓL, MOZOGJUNK ÉS PIHENJÜNK ELEGET! 
Be kell tartanunk a következő szabályokat, hogy egészségesek legyünk és 
maradjunk! Egészséges ételeket kell ennünk! Tisztán kell tartanunk ottho-
nunkat és környezetünket, hogy a betegséget elkerüljük! Pihennünk kell, 
követve az Úr tanácsát: „Feküdjetek le korán, hogy ne legyetek fáradtak; 
és keljetek korán, hogy testileg és szellemileg felfrissüljetek!" (T&Sz 
88:124). A számunkra legmegfelelőbb rendszeres mozgás is fontos. 
Minden családnak meg kell tenni minden tőle telhetőt, hogy fizikailag fel-
készült legyen. 
Miért van szükségünk erős testre? Miért különösen fontos a fiatal nőknek, hogy vigyázzanak 
egészségükre? Mit tehetünk, hogy javítsunk családunk egészségén? 

LEGYÜNK BOLDOGOK, ÉS LEGYÜNK BÉKÉBEN EGYMÁSSAL ÉS 
ISTENNEL! 
Családunk akkor lesz lelki téren felkészült, boldog és békés, ha minden 
családtag szembe tud nézni az élet szomorú dolgaival és problémáival, 
anélkül, hogy azok győzedelmeskednének rajta. Elder Boyd K. Packer a 
Tizenkét Apostol Tanácsából a következőket mondta erről: 
„Az élet nehéznek volt szánva. Az, hogy néha aggódunk, levertek vagyunk, 
és csalódunk, normális. Sőt még a kudarcaink is természetesek." 
„Ha nehéz napunk van, vagy sok nehéz napunk van egymás után, szedjük 
össze magunkat, és nézzünk szembe velük. A dolgok ki fognak alakulni." 
„Nagyszerű célja van annak, hogy sok a küzdelem életünkben." („Hogyan 
tudjuk megoldani lelki problémáinkat az Úr akarata szerint," Ensign, 1978 
május, 93. oldal.) 
A megpróbáltatások idején szeretni, támogatni, és értékelni kell családtag-
jainkat! Ha segítjük egymást, olyan lelki erőre teszünk szert, mely segít 
jelenlegi és jövőbeli problémáinkkal megküzdeni. 
Marvin J. Ashton, a Tizenkét Apostol Tanácsának tagja a következő törté-
netet mondta el egy családról, akik ilyen erőre tettek szert: 
„Nemrég, mikor egy cövekkörzeti elnöki feladatomat végeztem, a Tizenkét 
Apostol Tanácsának kitűnő regionális képviselője volt velem. Amikor Salt 
Lake Cityből San Franciscóba repültünk, érdeklődéssel hallgattam mind-
azt, amit feleségéről, három fiáról és két lányáról mesélt. Egyik lánya, az öt 
gyermek közül a legfiatalabb, kb. 17 évesen tavaly meghalt. Születés köz-
ben komoly agyserülést szenvedett, és emiatt 16 éve alatt nem tudott nőni 
és fejlődni. Édesanyja állandó féltő gondoskodása, édesapja türelme és 
melegsége, három nagyszerű bátyja és két figyelmes nővére megértő vi-
selkedése eredményeképpen különleges helyet töltött be a családban. Új 
dolgokat értettem meg, mikor útitársam arról beszélt nekem, hogy milyen 
áldás volt nekik ez a lélek. Azt mondta: »Semmi olyasmi, amit meg lehet 
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15. Lecke 

vásárolni, nem egyesített volna úgy minket szeretetben és türelemben, és 
nem tett volna minket olyan alázatossá, ahogy az megváltoztatott minket, 
hogy gondoskodtunk róla.« „Itt egy tragédia áldások forrásává vált, mely a 
családot örökre gazdagabbá tette, és erősítette." („Otthoni, családi tartalé-
kaink," BYU Speeches of the Year, 1977, 69, oldal.) 
Elder Ashton azt is mondta: „Isten elrendelte, hogy a családtagok szeres-
sék egymást. Isten elrendelte, hogy a családtagok tegyék áldásossá egy-
más életét." 
„Kézenfogva kell vezetnünk családtagjainkat, és ki kell mutatnunk, hogy 
szeretetünk őszinte és állandó." („Kézenfogva," Ensign, 1974 január, 104. 
oldal.) 
Más családokkal is békében és szeretetben kell élnünk. A szomszédok-
nak segíteniük kell egymást. 
Hogyan készíthet fel minket a jövőre az, hogy szeretjük szomszédainkat? (Összefoghatunk 
velük, ha valami rossz történik. Éppen annyira kell fontosnak tartani jóllétüket, mint a sajátun-
kat. Támogathatjuk egymást.) 

JAVÍTSUK OLVASÁSI KÉSZSÉGÜNKET, ÉS TANULJUNK TOVÁBB 
Mindenkinek meg kell tanulni olvasni, írni és számolni. Ha mindezt tudjuk, 
jobb állásokat szerezhetünk, és jobban tudunk bánni pénzünkkel. Olvas-
nunk kell a szentírásokat, hogy többet tudjunk az evangéliumról, és arról, 
hogy az Úr hogyan várja, hogy megoldjuk problémáinkat. Ha iskolázottak 
vagyunk, jobban szolgálhatunk másokat, és jobb otthont tudunk teremteni. 
Miután egy dél-amerikai országban megtanították olvasni az egyháztago-
kat, a következőket mondták: „»Csodálatos, hogy el tudjuk olvasni az egy-
házi dalok szövegét.«—mondta egy tanuló. Egy anya elmondta, hogy mi-
lyen jó, hogy el tudja olvasni a recepteket, mikor főz. Egy apa így szólt: 
»Olyan büszke vagyok, hogy tudok olvasni! Gyermekeimet és feleségemet 
is meg fogom tanítani.«" („Az olvasás megáldotta az indiánok életét," 
Church News, 1975 október 25., 5. oldal.) 
Ha írunk és olvasunk, frissen tartjuk magunkat szellemileg, és mindig új 
ötletekre és kalandokra találunk. Brigham Young elnök azt mondta: 
„Egy hatalmas iskolában vagyunk, és szorgalmasan kell tanulnunk, állan-
dóan növelni kell tudásunkat földi és lelki dolgokról, sok jó könyvet kell 
elolvasnunk. Olvassunk jó könyveket, és a Szentlélek segítségével fedez-
zünk fel, és tanuljunk bölcsességet belőlük. (Discourses of Brigham Yo-
ung, 248. oldal.) 
Azt az ígéretet kaptuk, hogyha családunkat mindarra felkészítjük, melyet 
az egyéni és családi felkészültséghez útmutatást adó táblázat előír (lásd 
18-a kép), akkor „életünk sok problémája meg fog oldódni." „Nyugalomra 
fogunk találni izgalmak közepette, biztonságra lelünk a bizonytalan körül-
mények között, és képesek leszünk ellátni magunkat ínség idején." (Victor 
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L. Brown, „Az Egyház jóléti programjának áttekintése," Ensign, 1975 no-
vember, 114-115. oldal.) 

Az Egyház felkészültsége 
Az Úr azt kérte tőlünk, hogy családtagjainkon kívül másoknak is segítsünk. 
Olvassuk el a T&Sz 52:40-et! 

Az Egyház különböző szolgáltatásokat biztosít mindazoknak az egyének-
nek és családoknak, akik nem tudnak segíteni magukon. Az Egyház tagja-
inak élelemmel, ruhával és pénzzel kell segíteniük azokat a tagokat, akik 
szükséget szenvednek. Az Egyház vezetőinek a böjti felajánlások mellett 
ezekkel a dolgokkal kell segíteniük a szegényeket és minden segítségre 
szorulót. Ezt jogosan nevezhetjük „egyházi felkészültségnek." 
A következő történet azt mutatja, hogy mit is jelent az „egyházi felkészült-
ség" ha problémák adódnak: 
„Mikor Dél-Dakotában (USA), Rapid City-ben árvíz volt, a területen élő 
szentek azonnal a pusztító katasztrófa áldozatainak segítségére siettek. A 
helyi egyházi szervezet irányításával ruhákkal, ágyneművel és meleg étellel 
látták el a rászorulókat. Csak egy teherautónyi árut, például bébiételt, pe-
lenkákat és takarókat kellett máshonnan hozatni." (Junior Wright Child, „»A 
közjólét és az Egyház,«" Ensign, 1973 szeptember, 71. oldal.) 
Spencer W. Kimball elnök a következőket mondta: 
„Sok csapás ért minket az elmúlt időszakban. Úgy tűnik, hogy szinte 
mindennap van egy földrengés, egy árvíz, vagy egy tornádó, mely renge-
teg embernek okoz nehézségeket. Hálás vagyok, hogy azt láthatom, hogy 
vezetőink kezdik belátni, milyen fontos, hogy tudjunk segíteni magunkon." 
„Azt hiszem, hogy most olyan idők jönnek, mikor még több elkeserítő ese-
mény lesz. Több tornádó, több árvíz és több földrengés. Azt hiszem, hogy 
ezek száma növekszik, ahogy közeledik a vég, s ezért fel kell készülnünk 
erre!" (Beszámoló a konferenciáról, 1974. április, 183-184. oldal.) 
Hogy a katasztrófákat túlélhessük, mind egyénenként és családokként, 
mind egyházként, fel kell készülnünk. 
Mikor egy adott területen teljesen megszervezik az Egyházat, a szentek-
nek lehetőségük nyílik arra, hogy összefogjanak és együtt gondoskodja-
nak tartalék élelemről, ruhákról és háztartási cikkekről vészhelyzetek idejé-
re. Azok az egyháztagok, akik nem tudják ellátni magukat, s kiknek csa-
ládja minden tőle telhetőt megtett, majd részesülnek ezekből a cikkekből. 
Mindenben segítenünk kell, amiben csak tudunk. Ha így teszünk, méltóak 
leszünk arra, hogy rajtunk is segítsenek, mikor szükségünk van rá. Minden 
tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy megdolgozzunk azért a segítségért, 
vagy kifizessük azt, amit az egyháztól kapunk. 
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Befejezés 
Egyházi vezetőink azt tanítják, hogy gondoskodjunk családunkról. Ebben 
benne foglaltatik az, hogy felkészülünk a jövőre. Az Úr kinyilatkoztatta, 
hogy a föld lakóinak sok problémával kell majd megküzdeniük az utolsó 
napokban. Azonban megígérte azt, hogy „ha felkészültök, nincs okotok 
félelemre" (T&Sz 38:30). Egyénenként, családokként és egyházként egy-
aránt fel kel készülnünk a jövőre. 

Feladat 
Tanulmányozzuk a táblázatot az egyéni és családi felkészültségről! Vá-
lasszunk ki valamit, melyre családunknak, vagy nekünk fel kell készülnünk! 
Kezdjük el a felkészülést azon a téren! Úgy éljünk, hogy megőrizzük 
egészségünket! Próbáljunk meg minél több mindent, amire szükségünk 
van, otthon előállítani! Tartalékoljunk a jövőre! Ne feledkezzünk meg a 
szegényekről; segítsük őket ahol, és amikor csak lehetséges! Támogas-
suk a környékünkön szervezett közjóléti programokat! Minden hónapban 
fizessük rendesen böjti felajánlásunkat, hogy segítsünk azokon, akik tény-
leg rászorulnak: az özvegyeken, árvákon, szellemi fogyatékosokon, bete-
geken és más problémákkal küszködőkön. 

További szentírásbeli részletek 
1 János 3:17 (Ha adunk, Isten szeretete tükröződik bennünk.) 
Alma 34:28 (Segítsünk a rászorulókon.) 
T&Sz 42:42 (Dolgozzunk meg élelmünkért és ruháinkért.) 
T&Sz 56:16-17 (A gazdagoknak meg kell osztaniuk másokkal, amijük van; 
a szegényeknek dolgozniuk kell.) 
T&Sz 68:30-32 (Ne legyetek lusták.) 
T&Sz 78:7, 13-14 (Törekedjetek függetlenségre.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Tanulmányozzuk az Evangélium tanításai 27., „Munka és az egyéni kötelesség," és 37. 

fejezetét: „Családi kötelességek"! 
2. Gondoskodjunk tábláról és krétáról! 
3. Kérjük meg a csoport egyik tagját, hogy foglalja össze az Evangélium tanításai 27. fejeze-

tének „Családi kötelezettségek" című részét! 
4. Kérjük fel a csoport tagjait, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a leckéhez kapcsolódó 

történeteket és szentírásrészleteket! 
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Családunk 
története és 
élettörténetünk 
Ez a lecke azzal a céllal íródott, hogy segítsen nekünk megérteni, hogy 
milyen fontos leírnunk életünk és családunk történetét és, hogy megtanít-
sa, hogyan kell ezt elkezdeni. 

Miért fontos életünk és családunk történetét leírni? 
Állítsuk ki a 19-a képet! Egy fiatal nő írja naplóját. 

Olvassuk fel a következő történetet a csoportnak! 
„Ahogy Elizabeth átlapozott elhúnyt apja könyvein és iratain, egy sorozat 
„Élettörténet" című irattartóra talált. Kiválasztott egyet, felnyitotta, és figyel-
mesen kezdte lapozni. Leveleket, fényképeket, és más emlékeket talált, itt 
és ott apja kézírásos beszámolóját a jelentősebb családi eseményekről. 
Apja röviden beszámolt a születésnapokról, megemlékezett a keresztelők-
ről és más szertartásokról, és írt a családi kirándulásokról is. Elizabeth 
emlékezett arra, hogy édesapja írta „naplóját," néha késő éjszaka, és arra 
buzdította gyermekeit, hogy ők is írjanak naplót. Naplójában nagyon gyak-
ran említette áldásait, és kifejezte háláját Istennek. 
„Elizabeth sok irattartót átlapozott, és mindegyik kötettel átélte édesapja 
életének nagy részét. Aztán a következő címen akadt meg a szeme: 
"Családomnak születésem hatvanadik évfordulóján.« Ez tizenkét évvel 
ezelőtt volt. Elizabeth lassan olvasta a bekezdéseket. Édesapja a régi csa-
ládi házról, szüleiről és feleségéről írt. Minden gyermekének üzent valamit. 
Békés érzések lettek úrrá Elizabethen, ahogy olvasta a neki szánt sorokat. 
Úgy érezte, mintha apja ott lenne vele, és személyesen beszélne hozzá. 
Hamar a bekezdés végére ért, ahol az állt: "Szeretném, ha továbbra is 
hűségesen szolgálnád a Megváltót, amíg annyira megismered őt, mint 
én.«" 
„Ahogy olvasott, Elizabethben egyre erősebb lett az az elhatározás, hogy 
követi szülei nemes példáját, és szorosabbra fonja azokat a családi kap-
csolatokat, melyeket ők oly nagyra értékeltek." {Relief Society Courses of 
Study, 1977-78, 8. oldal.) 
Hogyan tudta Elizabeth édesapja lánya életét halála után is befolyásolni? 

Isten népeinek a kezdetektől fogva fontos volt az, hogy őseik szent írásai-
ból tanuljanak, s hogy ők is ilyen írásokat hagyjanak utódaikra. Ádám ide-
jében Isten megparancsolta az embereknek, hogy vezessenek egy köny-
vet a velük megtörtént eseményekről (lásd Mózes 6:4-6). Mózes is leje-

150 19-a Egy fiatal nő írja naplóját 
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gyezte élményeit (lásd Mózes 1:40-41). A próféták Ádám kora óta Isten 
parancsolatainak értelmében feljegyezték azt, amit fontosnak ítéltek. 
„Ezt a történetet arról, hogy Isten miként irányította népét, és hogy népé-
nek milyen élményekben volt része, nevezzük ma szentírásnak. Sem több, 
sem kevesebb mindez, mint egy szent családtörténet. Mivel a Szentlélek 
hatása alatt íródott, szentírássá vált." (Theodore M. Burton, „Egy család-
történet ösztönző hatása," Ensign, 1977 január, 17. oldal.) 
Hogyan hatottak ránk a próféták feljegyzései? 

Bár a legtöbbünket nem kérnek fel arra, rögzítsük Isten hogyan irányítja 
népét korunkban, arra felkértek minket, hogy saját történetünket megírjuk. 
Különösen az fontos, hogy leírjuk, Isten hogyan irányít és befolyásol min-
ket. Mikor a Szentlélek hatása alatt állunk, „az Úrtól sugallatokat kapunk, 
és amit leírunk, utódainkra ösztönzően hathat. Ha a Szentlélek hatása alatt 
írunk, s ők a Szentlélek hatása alatt állnak, mikor olvassák azt, amit írtunk, 
Isten által irányított üzenetközvetítés zajlik közöttünk." (Theodore M. Bur-
ton, „Egy családtörténet ösztönző hatása," Ensign, 1977 január, 17. oldal.) 
Családunk feljegyzései erősíthetik utódaink hitét és bizonyságát. 
Spencer W. Kimball elnök az Egyház egyik általános konferenciáján a kö-
vetkezőket mondta: „Az Egyház minden tagját bátorítom arra, hogy írják 
családjuk történetét, és hogy ösztönözzék szüleiket és nagyszüleiket, 
hogy írjanak naplót. Egyetlen olyan család se legyen, amelynek tagjai nem 
hagynak emlékeket magukról gyermekeiknek, unokáiknak s az ő utódaik-
nak. Ez kötelességünk, és mindenkit kérek arra, hogy tanítsák meg gyer-
mekeiket arra hogy írjanak naplót, és írják meg élettörténetüket." (A jó 
élethez és megváltáshoz vezető igaz út, Ensign, 1978 május, 4. oldal.) 
Milyen előnye származik családunknak abból, ha írunk naplót és megírjuk családunk történe-
tét? 

Ha megfogadjuk a tanácsot, és megírjuk élettörténetünket és családunk 
történetét, hitünk és bizonyságunk erősödni fog. Nagyobb hitre és erőre 
tehetünk szert, ha felidézzük élményeinket, és megfogadjuk, hogy javítunk 
életünkön. 

Mit kell tartalmaznia egy családtörténetnek? 
Elder Joseph Fielding Smith, akit később az Úr elhívott prófétájának, pon-
tos információt ad nekünk arról, hogy mit kell rögzítenünk családunk törté-
netében: „Pontos családtörténetet kell írnunk, pontosan kell vezetnünk a 
születési, házassági és elhalálozási időpontokat, továbbá a különböző szer-
tartások időpontját, és minden mást, ami lényeges. Életünk minden lénye-
ges eseményét saját magunknak kell rögzítenünk." (Doctrine of Salvation, 
2. kötet, 204. oldal.) 
Élettörténetünkön kívül családtörténetünknek tartalmaznia kell naplónkat 
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ÉLETTÖRTÉNET 
Élettörténetünk életünk eseményeinek rögzítése, és tartalmazhat bejegy-
zéseket érzéseinkről, és más történeteket is. Élettörténetünkben a követ-
kezők szerepeljenek: 

1. Teljes név 
2. Születés: nap, hónap és év; a ház vagy kórház, ahol születtünk; vá-

ros, megye, és állam vagy ország; milyen körülmények között élt csa-
ládunk születésünkkor 

3. Apa: teljes név; születési dátum és hely, apja neve; anyja leánykori 
neve 

4. Anya: leánykori név; születési dátum és hely; apja neve; anyja leány-
kori neve 

5. Testvérek: nevük; mikor születtek és hol; házastársaik és gyermekeik 
neve; egyéb információ 

6. Áldások: mikor kaptuk névadó áldásunkat—nap, hónap és év; hol 
kaptuk az áldást—gyülekezet, cövekkörzet, város, megye és állam 
vagy ország; ki adta az áldást 

7. Keresztelő: hol—város, állam vagy ország; mikor—nap, hónap és év; 
ki keresztelt meg minket; hol adták ki a dokumentumot a keresztelő-
ről, és hol van most—gyülekezet, cövekkörzet, egyházközség vagy 
misszió 

8. Szentlélek adományozása, egyháztaggá avatás; mikor—nap, hónap 
és év; mikor—gyülekezet, cövekkörzet, város, megye és állam vagy 
ország; ki által; hol adták ki a dokumentumot erről és hol van most— 
gyülekezet, cövekkörzet, egyházközség vagy missziós iratok 

9. Pátriárkái áldás: dátum, hely és ki által 
10. Iskoláztatás: mikor és hol kezdtünk el iskolába járni, milyen iskolákba 

jártunk, kikre emlékszünk legjobban tanáraink közül, képesítések és 
diplomák, kiemelkedő eredmények 

11. Házasság: kivel; nap, hónap és év; a szertartás, helye—város, me-
gye, állam vagy ország; hogyan zajlott az udvarlás és szertartás 

12. Gyerekkori emlékek: kalandok, balesetek, gondolatok, mulatságos 
események, barátok stb. 

13. Élmények, melyek erősítették hitünket; családtagjaink ilyen élményei-
nek hatása életünkre; hogyan tértünk meg az Egyházhoz 

14. Egészség: beszámoló a betegségekről és balesetekről 
15. Családi életünk: otthoni kötelességeink; családi programok, kapcsola-

tunk testvéreinkkel, hol laktunk, családi kirándulások és vakációk, álla-
taink 

16. Hobbik és tehetségek: zenei, művészi és más kreatív adottságok; mi-
lyen órákat vettünk, milyen tanfolyamokat végeztünk; mit szeretünk 
csinálni 
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17. Céljaink és terveink a jövőt illetően: mik a célkitűzéseink üzleti téren, 
munkánkban, családi életünkben, otthonunkban, az Egyházban 

18. Más élmények: beleértve élményeinket az Egyházban 
19. Illusztráljuk bejegyzéseinket fényképekkel 
Kérjük meg a csoport tagjait, hogy vegyék számba a fentebb említett dolgokat! Miért fonto-
sak ezek a dolgok egy élettörténetben vagy egy család történetében? 

CSALÁDTÖRTÉNET 
A családtörténetnek ezen információk nagy részét tartalmaznia kell csa-
ládtagjainkról. Ha lehetséges, kérjük meg családtagjainkat, hogy lássanak 
el minket a rájuk vonatkozó információval. Jegyezzük le azokat a történe-
teket, eseményeket és minden olyan információt, melyeket hallottunk vagy 
őrzünk nagyszülőkről és őseinkről. Ezek tartalmazhatják: 
1. Milyen országból származnak 
2. Mikor és hol éltek 
3. Mi volt a foglalkozásuk 
4. Az első családtagunk, aki Az Utolsó Napok Szentjei Jézus Krisztus 

Egy-házának tagja lett; a misszionáriusok neve, akik tanították őket 
Emlékezzünk meg gyermekeink születéséről, haláláról, házasságokról, 
szertartások időpontjáról, missziókról stb., és tegyük el a kivonatokat 
ezekről az eseményekről. Ösztönözzük arra gyermekeinket, hogy írják sa-
ját történetüket és őrizzék irataikat. 

NAPLÓ 
Naplónkba naponta vagy hetente le kell írnunk, hogy mi történik velünk. A 
naplónak eszköznek kell lennie ahhoz, hogy megőrizzük jelentős, sokat-
mondó élményeinket. 
„Lynette Kunz Bingham, aki Tulsaban, Oklahomában lakik, mindig magá-
nál tartja noteszát, még akkor is, amikor utazik. Azokból a sorokból, me-
lyeket sietve lejegyez arról, hogy mi történik vele, összeállít egy éves törté-
netet. Különös hangsúlyt fektet lelki élményeire, melyeket másokkal is 
megoszt megfelelő körülmények között. Ezzel az a célja, hogy másokat is 
arra ösztönözzön, hogy leírják élményeiket." 
„»Ezek az élmények sokat segítenek, amikor el vagyunk keseredve és le-
vertek vagyunk—mondja—Ha másokat is rá tudunk venni, hogy tartsák 
számon élményeiket, segítünk nekik abban, hogy irányt lássanak életük-
ben."" (Jon Webb, „íráson túl," Ensign, 1977 január, 19-20. oldal.) 
Spencer W. Kimball elnök arra kért minden családot, hogy „gyermekeiket 
kicsi koruktól tanítsák arra, hogy írjanak naplót, és életük fontos esemé-
nyeiről számoljanak be naplójukban. Különösen attól kezdve, hogy elkerül-

1 5 4 



15. Lecke 

nek otthonról, mikor továbbtanulnak és misszióra mennek." („Az igaz élet 
alapja," Ensign, 1977 november, 4. oldal.) 
Naplónkban a következő dolgokról írhatunk: 

1. Célok, remények és törekvések 
2. Munkahelyi élmények 
3. Problémák, és hogyan oldódtak meg 
4. Örömteli és szomorú percek családtagokkal 
5. Kapcsolatunk másokkal 
6. Legmélyebb gondolataink 
7. Események, melyek erősítették hitünket 
8. Jelentős családi események 
9. Megbirkózás csapásokkal 

10. Különleges új tudás 
11. Bizonyság 
12. Tanácsok utódainknak, akik majd olvassák írásunkat 
Elder Theodore M. Burton, a Hetvenesek Első Tanácsának tagja így tanít 
minket: „Népként kell írnunk életünkről és élményeinkről, hogy egy szent 
történetet adományozhassunk utódainknak. Ugyanolyan felemelő és hitet 
erősítő írásokat kell átadnunk nekik, melyeket az ősi szentírások nyújtanak 
nekünk." („Egy családtörténet ösztönző hatása," Ensign, 1977 január, 17. 
oldal.) 
Milyen előnyök származnak abból, hogy naplót írunk? 

Hogyan kezdjünk hozzá? 
Élet—, és családtörténetek írását egyszerű elkezdeni. Boyd K. Packer 
szerint: „Ha nem tudjuk, miként kezdjünk hozzá, kezdjük saját magunkkal. 
Ha nem tudjuk, hogy milyen történeteket szerezzünk meg és hogyan, 
kezdjük azokkal, amelyek rendelkezésünkre állnak." („Valaki odafenn sze-
ret téged," Ensign, 1977 január, 10. oldal.) 
Hozzákezdhetünk anyaggyűjtéssel: kutassuk fel a születési anyakönyvi ki-
vonatokat, a keresztelési és felszentelési kivonatokat, érettségi bizonyítvá-
nyokat, képesítéseket és diplomákat stb. Minden írásos, számontartott és 
feljegyzett adatot, amely ránk vonatkozik, meg kell őriznünk. Ezeket tárol-
hatjuk dobozokban, mappákban és irattartókban. Rendezzük és helyezzük 
el őket életünk három fő szakasza szerint: gyerekkor, ifjúkor és felnőttkor. 
Mikor ezeket az anyagokat összegyűjtöttük, elkezdhetjük írni élettörténe-
tünket. 
Információt nemcsak írott formában tárolhatunk. Családunk és életünk tör-
ténetét magnóra is felvehetjük. Ha kazettára mondjuk élményeinket, taná-
csos egy vázlatot használni és koncentrálnunk kell arra, hogy betartsuk az 
időrendet. 
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Kiindulásképpen már ma vehetünk egy noteszt és leírhatunk egy-két dol-
got, melyet ebből a leckéből tanultunk. Ha írunk, mindig tüntessük fel a 
dátumot, és számozzuk meg az oldalakat. Mindig használjuk a teljes ne-
vét azoknak, akikről írunk, és jegyezzük le, hogy hol írunk. Ha találunk időt 
arra, hogy rendszeresen írjunk, sikerrel járunk majd. 
Kérjük meg a csoport korábban felkért tagját, hogy mutassa meg naplóját a többieknek a 
záróima után. 

Befejezés 
A történetírás mindig fontos volt Isten népének. Ha megtanuljuk hogyan, 
és el is kezdjük írni életünk és családunk történetét, elkezdhetjük jobban 
tisztelni és szeretni családtagjainkat. Mikor naplót írunk, rögzíthetjük éle-
tünk fontos eseményeit, s ezek jó hatással lehetnek gyermekeinkre. Egy 
egyszerű családtörténet utódaink több generációját befolyásolhatja. 

Feladat 
Kezdjük el most írni élettörténetünket! Szánjunk egy családi estét arra, 
hogy családunk történetét írjuk! Ha még nem tettük volna meg, kezdjünk 
el naplót írni, melybe leírjuk életünk hátralevő részének fontos eseményeit! 

További szentírásbeli részletek 
Malakiás 3:16-18 (Beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, 
akik őt félik és megbecsülik nevét.) 
Ábrahám 1:28, 31 (Ábrahám írt történetet, és megőrizte a neki adományo-
zott feljegyzéseket.) 
Mózes (Igazgyöngy) 1:40-41; 6:4-5, 45-46 (Mózes feljegyzéseket ha-
gyott utódainak.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Tanulmányozzuk a leckében található javaslatokat életünk és családunk történetére vonat-

kozólag! 
2. Olvassuk el az Evangélium tanításai című kézikönyv 40. fejezetének „Élettörténetünk" írása 

című részét! 
3. Ha ismerünk valakit, aki írt naplót, vagy írta élettörténetét kérjük, hogy mutassa azt meg a 

csoportnak! 
4. Kérjük fel a csoport tagjait, hogy olvassák fel vagy foglalják össze a leckében található 

történeteket és szentírásrészleteket! 
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Őskutatási 
köte I ezetts ég e i n k 

Ez a lecke azzal a céllal íródott, hogy segítsen ellátnunk őskutatási kötele-
zettségeinket. 

Felelőséggel tartozunk az elhaltaknak 
Mikor megtértünk, és elfogadtuk Jézus Krisztus evangéliumát, amit legjob-
ban szeretnénk az az, hogy az evangéliumot másokkal is elfogadtassuk, 
különösen rokonainkkal és közeli barátainkkal. Talán így gondolkoztunk: 
„És mi lesz azokkal a szeretteinkkel, akik már meghaltak? Hogyan csatla-
kozhatnak az igaz Egyházhoz? Hogyan részesülhetnek az evangélium 
szertartásainak áldásaiból, különösen azokéból, melyeket a Templomban 
végzünk?" 
Kérjük fel a csoport egyik tagját, hogy olvassa fel az Evangélium tanításai című könyv 40. 
fejezetének „A halottakért is lehet templomi szertartásokat végezni" című részét! 

Mindenkinek, aki csak él vagy már meghalt, be kell lépnie az Egyházba 
keresztelő által, el kell végeznie a templomi endóvment szertartást, és 
szentesülnie kell templomi házasság során, hogy Mennyei Atyánkkal él-
hessen az Ő királyságában. (Ld. 10. lecke Örökkévaló házasság, Az Utol-
só Napok Szentjeinek asszonya, alapkézikönyv nőknek, A rész). 
Gondolnunk kell arra, hogy elhúnyt szeretteink alig várják, hogy a templo-
mi szertartásokat elvégezzük számukra. Spencer W. Kimball elnök ezt 
mondta: 
„Néhányunknak kellett már várni valakire, vagy valamire egy percet, egy 
napot, egy hetet, talán egy egész évet. El tudják képzelni azt, hogy ho-
gyan érezhetnek őseink, akik közül néhányan már évtizedek, vagy talán 
évszázadok óta várnak arra, hogy valaki elvégezze a templomi munkát 
számukra? Milyen szörnyű lenne, ha úgy kellene találkoznunk velük a kö-
vetkező életben, hogy tudjuk, nem voltunk olyan hűségesek itt a földön, 
mint kellett volna, és nem végeztük el a szertartásokat számukra" („Az 
örökkévalóság dolgairól—Veszélyben vagyunk?" Ensign, 1977 január, 7. 
oldal). 
Az Utolsó Napok Szentjeinek kötelességeik vannak a halottakkal szem-
ben. 
Először is családtagjainkkal együtt azon kell munkálkodnunk, hogy előde-
ink dédnagyszüleinkig visszamenőleg részesüljenek a megváltó szertartá-
sok áldásaiból. 

1 5 7 

20. Lecke 



2 0 - a 

4-* 
CO 
N sJS 

n 
-co 

<75 
-co 
N 
CO 
E 

-co 
N 
CO 
a> 

0) -o 
o 

-co 
m ^ 
<D ö 
C « 
O I 
Ö ) 5 

C D) 

o > 1 1 I vfl) ^ 
Z
W CD CO CO 

> - G -CD 

^ CD - - £ 
c: Ü) - c 
3 ^ CO -CD 
C -CD -CD £ $ 
-CO t ni 

CD Ü 
+S N > • - -co CD 
— CO -CD 7 7 ; CO " Ö 
9 c C $ CO ~ 
^ u w 0 N — 
D ) V - 0> -CO CO 

2 E i - co < < 

« •>; s ^ '>; s c 
^ — C O C O ^ ^ C O C O « « •>; >; .to ^ ^ 
C L C L C C C L C L C C 
c o c o c o c o c o c o c o c o > > > ^ > ^ > , > , > , > , > , raQCDöiDoaira 
c o c ö c o c o c o c o c ö c o 
C C C C C C C C 

c c c c c c c c o o o o o o o o 

^ ^ ^ CO 
§ ^ ^ C 
ffl § 10 
rrt rr! ^ ^ 

« > ; • > ; 
Q - Q . C C 
CO CO CO CO 
CO CO CO CO 
CD CD 0 CD "o "a "a "a 

-CD -CD -CD -CD 

£= C c c 

o o o o ^ k k 1< 
CO 
Q _ 
CO 
CO 
CD "O 

-CD 

c 
o 
3 

c0_ 
c 
CO 
CO 

" a 
-CD 

c 
o 

c 
o 



17. Lecke 

Állítsuk ki a 20-a képet! Négy generációs leszármazási táblázat. 

Következő lépésként mindent meg kell tennünk, hogy Isten más gyerme-
kei számára is elvégezzük ezeket a szertartásokat. 
Kötelességünk tehát „hogy összefogjunk másokkal, és megtegyünk min-
dent annak érdekeben, hogy mindazok, akik meghaltak, részesülhessenek 
a Templom áldásaiban." (From You to Your Ancestors, 63. oldal.) 
Hogyan segíthetünk abban, hogy a halottak részesüljenek a megváltó szertartások áldásai-
ból? 
írjuk fel a táblára a következő listát: A halottaknak segíthetünk azzal, hogy— 
Összegyűjtjük a családtörténeteket 
Őskutatást végzünk négy generációra visszamenőleg 
Neveket adunk le, hogy elvégezhessék a templomi szertartásokat számukra 
Szertartásokat végzünk a Templomban 

Családi adatlapok összegyűjtése 
Az első lépés, melyet meg kell tennünk ahhoz, hogy elődeink részesülje-
nek a megváltó szertartások áldásaiból, a családi adatlapok kitöltése és 
összegyűjtése. Mikor összegyűjtjük családi adatlapjainkat, megkezdjük az 
anyaggyűjtést emlékkönyvünkhöz (lásd Mózes 6:5-6). Ez az 
„emlékkönyvünk" szent család—és élettörténetünk, és emlékeink gyűjte-
ménye. Sokféle nagyságú lehet. Lehet, hogy egy könyv, de az is lehet, 
hogy több. Emlékkönyvünknek olyan dolgokat kell tartalmaznia, melyek 
emlékeztetnek bennünket lelki áldásainkra és örökségünkre." (From You to 
Your Ancestors, 6. oldal.) Családunknak össze kell fognia, és együtt össze 
kell gyűjtenünk minden információt elődeinkről és saját magunkról. (Arról, 
hogy hogyan kezdjünk hozzá ebben a kézikönyvben, a 19. leckében ol-
vashatunk, melynek címe „Család —és élettörténetünk".) 
Milyen adatokat kell összegyűjtenünk családunk történetének megírásához? 

Családi őskutatás 
Azon élettörténetek és adatok alapján, melyeket összegyűjtöttünk, elkezd-
hetjük az őskutatást. Semmilyen munkát sem végezhetünk a halottakért 
addig, amíg nem azonosítottuk őket. Gyűjtsünk össze annyi adatot, 
mellyel minden egyes személyt azonosíthatunk. Tudjuk meg teljes nevü-
ket, születési helyüket, születési idejüket és szüleik nevét. Ezen nevek 
azonosítása az őskutatási munka. Az a feladatunk, hogy ezt a kutató mun-
kát négy generációra visszamenőleg elvégezzük, a saját magunkra, szülé-
inkre, nagyszüleinkre és dédszüleinkre vonatkozó adatokat összegyűjtve, 
úgy, ahogy ezt a 20-a kép mutatja. 
Őskutatásunk saját magunkkal kezdődik. Mialatt családunk történetét ku-
tatjuk, minden szükséges információt le kell írnunk saját magunkról. Kö-
vetkező lépésként le kell írnunk minden információt, melyet elődeinkről fel-
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kutathatunk. Mindent figyelmesen meg kell vizsgálnunk, nehogy téves in-
formációt rögzítsünk a leszármazási táblázatokban. 
Beszéljünk a 20-b képről! Leszármazási táblázat. 

Az információt a következőképpen kell rögzíteni: 
1. Nevek 
Először az előd keresztnevét írjuk le, ezután szerepeljen vezetéknév! A 
vezetéknevet írjuk nagy betűkkel; például: Mary SMITH. 
2. Időpontok 
A dátumokat ilyen sorrendben írjuk le: nap, hónap, év, Ha lehetséges írjuk 
ki a hónapot, de ezt rövidíteni is lehet; például: 6. Szept. 1902. Még egy-
szer nézzük át a dátumokat, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy mindent 
pontosan rögzítettünk. 
3. Helyek 
Helyeket a következő sorrendben tűntessük fel: város, megye és állam, 
vagy tartomány és ország. A megyék vagy államok közismert rövidítését 
használhatjuk. Fontos, hogy a város és megye, a megye és állam, és az 
állam és tartomány és ország közé vesszőt tegyünk. Például: Santos, Sao 
Paulo, Brazília. Santos a város, Sao Paulo az állam, és Brazília az ország. 
4. Dokumentáció 
Minden információról írjuk le, hogy honnan szereztük, mely forrásból; pél-
dául: (1) születési anyakönyvi kivonat, Mary Noya tulajdona és (2) Sam 
Enos és Norma Cummings házassági bizonyítványa. 
Kérjük fel a csoport tagjait, hogy lapozzanak az üres leszármazási táblázathoz, amely a lecke 
végén található (20-c kép)! Adjunk egy-egy leszármazási táblázatot mindenkinek, akinek 
nincs könyve! Kérjünk fel minden nőtestvért, hogy a leszármazási táblázat első üres helyére 
írják be saját nevüket a megfelelő módon! Kérjük meg a nőtestvéreket, hogy az egész lapot 
töltsék ki otthon, írjanak be minden nevet, dátumot és helyet. 

A családi adatlapnak saját családunkra vonatkozó információkat is tartal-
maznia kell. 
Kérjük meg a nőtestvéreket, hogy lapozzanak a családi adatlaphoz, amely a lecke végén 
található (20-d kép)! Adjunk egy-egy üres családi adatlapot (20-e kép) mindenkinek, akinek 
nincs könyve! Beszéljük meg, hogyan kell a családi adatlapokat helyesen használni! 
Azok a nőtestvérek, akik férjnél vannak, feleségként tüntessék fel a nevüket a 20-e ábrán. 
Azok a nőtestvérek, akik még nem házasok, a gyermekek között kell, hogy feltüntessék ne-
vüket, attól függően, hogy hányadikak a családban. Kérjük meg a nőtestvéreket, hogy töltsék 
ki az egész táblázatot otthon. Magyarázzuk el, hogy az egyedülálló nőtestvéreknek hét, a 
férjezett nőtestvéreknek pedig nyolc családi adatlapot kell kitölteni a négy generációs leszár-
mazási táblázathoz; a leszármazási táblázaton feltüntetett minden szülőpárhoz egy adatlapot 
(lásd 20-a kép). 

Mikor családtörténetünkből minden rendelkezésünkre álló információt fel-
használtunk, további információt kell szereznünk más családtagoktól. 
Gyorsabban haladunk, ha másokat is bevonunk a kutatómunkába. Közre 
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működésük másokat arra is ösztönözhet, hogy nagyobb érdeklődést ta-
núsítsanak családjuk és az Egyház iránt. További információért kutassunk 
a könyvtárban, nézzük át a családi Bibliákat, és nézzük át az egyházi és 
hivatalos iratokat. 
Mikor kutatómunkát végzünk, mindig kérjük a Szentlélek irányítását! 
Miért kell a Szentlélek irányítását kérnünk, mikor őskutatást végzünk? (A Szentlélek bizonysá-
got fog tenni, ha helyes információra találunk, és olyan információ forrásokhoz vezet majd 
bennünket, melyekről nem is tudtunk.) 

Ha a kutatómunkát hittel végezzük, ha imádkozunk és böjtölünk is, mikor 
kutatunk, akkor közvetlen segítséget fogunk kapni mindazoktól, akik a lel-
kek világában várnak arra, hogy a szertartásaikat elvégezzük számukra. 
Gertrude Todd ilyen segítséget kapott. Éveken át kutatott férje nagyapja, 
Abraham Todd családja adatai után. Tudta, hogy hívták a szüleit, és hogy 
1850-ben született Forncettben, Norfolkban, Angliában, de ezen kívül 
semmi mást nem talált a családról. 
„Végül egy reggel minden levelét és adatlapját az asztalra rakta, aztán 
ahogy azt már sokszor korábban tette, miközben böjtölt, letérdelt és imá-
ban kérte az Úr segítségét. Mikor felállt, döbbenten és boldogan pillantot-
ta meg a metodista szót, mely fekete régi angol betűkkel volt rányomtatva 
arra a papírlapra, mely irathalmaza tetején volt." 
„Azon nyomban írt egy másik levelet, ez alkalommal a Metodista egyház 
főfelügyelőjének, Forncettbe, Angliába." 
„Hamarosan jött egy válasz, és egy másik levél ugyanazon a napon, me-
lyet egy idős, nyugalmazott lelkész írt, akit az egyházi vezető értesített, s 
aki sem volt más, mint Abraham Todd egyik unokaöccse." 
További levelek, tanulmányozás és kutatás után minden adatra fény de-
rült. Később a Templomban elvégezték a szentesítési szertartást a család 
számára. „Érdekes módon a metodista szó végül is eltűnt a papírról, de 
még azelőtt összehasonlították azokkal a családtörténetekkel, melyeket 
Forncettben írtak, és a két kézírás hajszál pontosan megegyezett." (Hoyt 
Palmer, „Azoknak, akik várnak," Ensign, 1974. augusztus, 75-76. oldal.) 
Ha szorgalmasan végezzük az őskutatást, az Úr olyan információt is segít 
megtalálnunk, melyhez semmilyen más módon nem juthatnánk. 
Mikor elvégeztük a gyűjtőmunkát négy generációs leszármazási tábláza-
tunk kitöltéséhez, lehet, hogy arra kérnek fel bennünket, hogy más halot-
tak nevei után kutassunk. A Egyház jelenleg keményen dolgozik, hogy 
„összegyűjtse a történeti adatokat, és kivonatokat készítsen, hogy újabb 
és újabb nevek kerülhessenek a Templomokba, hogy elvégezhessék a 
szertartásokat számukra." (George H. Fudge „A halottakért végzett munka 
új irányvonalai" Ensign, 1978 június, 64. oldal.) 
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Erről az új programról Kimball elnök a következőket mondta nekünk: „Az 
egyháztagoknak most lehetőségük van arra, hogy megtegyék a második 
mérföldet szolgálatban azáltal, hogy részt vesznek az ezen nevek kivona-
tolását célul kitűzött programban. A programot helyi szinten a papsági 
tisztségviselők irányítják, akiktől további információhoz juthatunk." („A tel-
jes élethez és megváltáshoz vezető igaz út" Ensign, 1978 május, 4. oldal.) 

Templomi szertartások elvégzése 
Miután azonosítottuk a halottakat, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy 
mind a keresztelési, mind az endóvmenti és szentesítési szertartásokat 
elvégezzék számukra a Templomban. Ezt úgy érjük el, hogy neveiket 
megadjuk a helyi papsági vezetőknek, akik elküldik azokat az Őskutatási 
Osztályra, vagy elmondják nekünk, hogy hova küldjük, hogy elvégezzék 
ezeket a szertartásokat a Templomban. 
Azokat a gyerekeket, akik nyolc éves koruk előtt meghaltak, szüleikhez 
szentesítik, de semmilyen más szertartást nem végeznek számukra. Ezért 
fontos, hogy tudjuk, hogy mindenki, akinek nevét megadjuk a Templom-
nak, élt legalább nyolc évet. 
Ha méltóak vagyunk arra, hogy a Templomba járjunk, mi magunk elvégez-
hetjük a templomi szertartásokat elődeink és mások számára. Ahhoz, 
hogy mindezt megtegyük mindenki számára, aki meghalt, hatalmas fel-
adat, és rengeteg ember erőfeszítéseit kívánja. Fel kell készülnünk arra, 
hogy a Templomba járjunk és segítsünk elvégezni a szertartási munkákat 
a halottak számára. Fontos kötelezettségünk, hogy miután elvégeztük a 
munkát saját elődeink számára, mások számára is elvégezzük a templomi 
szertartásokat. 

Befejezés 
Az Úr azt kívánja, hogy mindenki, aki élt a földön, nyolc éves kora után 
részesülhessen a keresztelési, endóvmenti és szentesítési szertartások ál-
dásaiból. Gondoskodott arról, hogy azok, akik élnek, elvégezhessék eze-
ket a szertartásokat. Kötelességünk, hogy írjuk és őrizzük családunk törté-
netét, őskutatást folytassunk, elküldjük a neveket az Őskutatási Osztályra, 
és ha lehetséges, Templomba járjunk, és elvégezzük ezeket a szertartá-
sokat. 
Ha mindezt megtettük, akkor követtük azt az irányadást, ami szerint „van a 
szent templomban egy könyv . . .egy könyv, amelyben fel van írva azon 
halottaink neve, akik méltóak arra, hogy minden áldásban részesüljenek." 
(T&Sz 128:24). 

Feladat 
Használjuk a következő táblázatot, hogy lássuk, hogy mennyit haladtunk 
családunk őskutatási munkájában! 
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Összegyűjtötte és rendszerezte-e élete és 
családja történetét? E 
Elkezdte-e összeállítani emlékkönyvét? C 
Beküldte-e már valamelyik elődje nevét, 
hogy elvégezhessék számára a templomi 
szertartásokat? E 
Leírta-e pontosan, hogy honnan szerezte az 
információt, melyet elküldött? Meggyőződött arról, 
hogy az információ biztos, teljes és pontos? II 
Őszintén és fáradtságot nem kímélve igyekszik 
megszerezni a hiányzó információt, hogy elődei 
négy generációra visszamenőleg részesülhessenek 
ezen megváltó szertartások áldásaiból? C 
Összefog rokonaival, akik szintén végeznek 
őskutatást? C 
Megpróbál kapcsolatba lépni más rokonokkal, 
hogy megtudja nekik milyen információ áll 
rendelkezésükre? L 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Tanulmányozzuk az Evangélium tanításai 40 fejezetét: „Templomi munka és az őskutatás"! 
2. Gondoskodjunk egy ceruzáról minden nőtestvér számára! 
3. Gondoskodjunk tábláról és krétáról! 
4. Kérjük fel a csoport néhány tagját, hogy olvassák fel vagy foglalják össze a leckéhez 

tartozó történeteket és szentírásrészleteket,,! 
5. Gondoskodjunk üres őskutatási adatlapokról azok számára, akiknek nincs könyvük! 
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20. Lecke 

Igen Nem Elkezdtem 

További szentírásbeli részletek 
Malakiás 4:5-6 (Illés próféta munkája.) 
1 Korinthusiak 15:29 (Keresztelő a halottakért.) 
1 Péter 3:18-20 (Krisztus prédikált a halottaknak.) 
1 Péter 4:6 (A halottaknak is hirdették az evangéliumot.) 
T&Sz 124:26-39 (Házat kell építeni az Úrnak, melyben munkát kell végez-
ni a halottakért.) 
T&Sz 128 (Irányítás arra vonatkozólag, hogy hogyan kell számon tartani és 
megkeresztelni a halottakat) 
Joseph Smith 2:38-39 (Illés küldetése) 

20-b Leszármazási táblázat 
20-c Leszármazási táblázat (üres) 

20-d Családi adatlap 
20-e Családi adatlap (üres) 



2 0 - b 



2 0 - c 



2 0 - d 



2 0 - e 



Az egészséges 
étkezés 
megtervezése 
Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen nekünk a helyes étkezési szo-
kások kialakításában. 

Rendszeresen kell étkeznünk 
A világ legtöbb részén naponta háromszor vagy négyszer esznek az em-
berek, Ez a szokás hasznos lesz számunkra, ha az ételek, amelyeket fo-
gyasztunk, tartalmazzák azokat a tápanyagokat, amelyek szükségesek 
egészségünk megőrzéséhez és fejlődésünkhöz. Mikor a család együtt 
eszik, a szülők gondoskodhatnak arról, hogy minden családtag megfelelő 
mennyiségű és változatos, egészséges ételt fogyasszon. A táplálkozási 
szempontokon kívül, ha a család együtt eszik, másik szempont, hogy a 
családtagok együtt lehetnek, együtt imádkozhatnak, és beszámolhatnak 
egymásnak élményeikről. A szülők ezt az időt arra is használhatják, hogy 
gyermekeiket az evangéliumra tanítsák családi, informális légkörben. Mi-
kor a családtagok együtt tervezik meg, hogy mit esznek és együtt esznek, 
nagyobb esélye van annak, hogy okosabban költik el a pénzt. Az egyszerű 
ételek általában nem olyan drágák, és táplálóbbak, mint azok a rágcsálni-
valók, amiket gyorsan bekapunk az étkezések között. Ha helyesen táplál-
kozunk, akkor a fő étkezéseken kivül alig van szükségünk drága, és gyak-
ran egészségtelen rágcsálnivalókra. 
Abból, hogy rendszeresen étkezünk, és megtervezzük, hogy mit eszünk, 
más előnyök is származnak. Ha a családtagok tudják, hogy mikor vannak 
az étkezések, meg tudják úgy tervezni a napjukat, hogy olyankor mindig 
otthon legyenek, Szervezetünk jobban működik, ha rendszeresen eszünk, 
mintha nem eszünk rendszeresen, és nassolunk. Többet tudunk dolgozni, 
és elkerülhetünk gyomor-problémákat, ha mindennap ugyanazokban az 
időpontokban eszünk. A gyerekek számára is előnyösebb a rendszeres 
étkezés. Fáradtak és nyűgösek, mikor éhesek, de ha rendszeresen etetjük 
őket, jobban érzik majd magukat. 
Egy mormon család egy olyan országban élt, ahol az volt a szokás, hogy 
az apa és idősebb fiúk esznek először, és a fiatalabb gyerekek és az anya 
azt eszik, ami megmarad. Ez a család többet megtanult az evangélium-
ból, és megváltoztatták ezt a szokást. Az anya elmondta, hogy amikor 
megtudták, mennyire fontos, hogy együtt egyen a család, s hogy helyesen 
étkezzenek, elhagyták korábbi szokásukat. 
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22. Lecke 

Mik az előnyei (milyen előnyei lehetnek) annak, hogy családunk együtt eszik? (Jobban össze-
tart a család. A család megbeszélheti a különböző terveket, a napi eseményeket és élmé-
nyeket. Ha együtt eszünk, az evangéliumról is beszélhetünk, és a felmerülő problémákat is 
megpróbálhatjuk megoldani. Jó alkalom nyílik arra is, hogy pihenjünk, és örüljünk egymás-
nak.) 
Mik az előnyei a rendszeres étkezésnek? (Megtervezhetjük, hogy ételeink táplálóak legyenek, 
és szervezetünk jobban működik, ha rendszeresen eszünk. A családtagok jobban be tudják 
osztani napjukat.) 

Mindegyik alapvető ételcsoportból kell fogyasztanunk 
Kérjük meg az előzőleg felkért nőtestvért, hogy mutassa be táblázatát a három alapvető 
ételcsoportról, és kérdezzük meg azt a négy kérdést, melyet a „Tanár felkészülése" címszó 
alatt találunk! (Lásd 5-a, 5-b és 5-c képeket!) 

Amikor csak lehetséges, minden étkezéskor legyen valamilyen étel mind a 
három alapvető fajtából. Ez lehetővé teszi azt, hogy minden olyan ételt 
együnk, amelyek szükségesek egészségünk megőrzéséhez és fejlődé-
sünkhöz. Néhány országban a rizs az alapvető élelmiszere mindenkinek. 
Sokan minden étkezéskor csak rizst esznek. Emiatt a szokás miatt ezek-
ben az országokban a gyerekek gyakran gyengék vagy betegek, vagy 
nem fejlődnek megfelelően, mert nem kapják meg a szükséges vitamino-
kat és ásványokat. 
Egy ilyen országban az egyháztagoknak megtanították, hogy milyen fon-
tos változatosan étkezni. Megtanulták, hogyha csak rizst esznek, mégha 
sokat esznek is, nem lesznek egészségesek. Volt közöttük egy mondás 
miszerint „a rizs magányos étel." Ez emlékeztette őket arra, hogy minden 
étkezéskor enniük kell ételeket mind a három alapvető ételcsoportból, Eb-
ben az országban most egészségesebbek a gyerekek azokban a csalá-
dokban, ahol változatosan étkeznek, összehasonlítva azokkal a gyerekek-
kel, akik csak rizst esznek. 
Mi a legalapvetőbb ételünk? 
Kérjük meg a nőtestvéreket, hogy próbáljanak kitalálni egy olyan mondást, amely emlékezteti 
őket arra, hogy minden étkezéskor egyenek mind a három ételcsoportból! írjuk fel ezt a 
mondást a táblára! 

Használjuk fel ezt a mondást arra, hogy olyan ételeket főzzünk, melyek 
alapanyagai képviselik mind a három csoportot! Mikor azt tervezzük, hogy 
mit főzünk, nevezzük meg, melyik a legelterjedtebb alapvető ételünk! Ez-
után gondolkozzunk egy-egy olyan ételen, melyek a másik fajtákba tartoz-
nak, s melyeket az alapvető étellel együtt ehetnénk! 
Állítsuk ki azt a táblázatot, melyet azokról az ételekről készítettünk, melyek alapanyagai képvi-
selik mind a három alapvető fajtát! Kérjük meg a nőtestvéreket, hogy nevezzék meg a cso-
portokat, amelyeket az egyes ételek képviselnek! Kérjük meg őket, hogy bizonyosodjanak 
meg arról, hogy minden ételben találhatók-e mindhárom alapvető fajtából tápanyagok! 

Mikor egy étel több mint három összetevőből áll, kövessük az eddigi út-
mutatást, és bizonyosodjunk meg arról, hogy mind a három ételfajtából 

1 6 9 



van legalább egy-egy az ételben. Például, lehetséges, hogy van egy alap-
vető ételösszetevő, és egy másik az „Energia" csoportból, egy-kettő a „A 
növekedéshez szükséges étel-ek" csoportjából és két-három a „Védelmet 
nyújtó ételek" csoportjából. Természetesen ez egy kiadós étel lenne, és 
tartalmaz legalább egy összetevőt mindegyik ételfajtából. 

Fontos, hogy megfelelő mennyiséget fogyasszunk mindegyik 
fajtából 
Miután megszoktuk, hogy minden ételfajtából kiválasztunk egyet-egyet 
minden étkezéskor, át kell gondolnunk, hogy kinek mennyire van szüksé-
ge mindegyik csoportból. Egy kevés lehet, hogy nem elegendő mindegyik 
fajtából. Gondoskodnunk kell elég ételről, hogy mindenkinek jusson leg-
alább három-négy falat mindegyik fajtából. 
Ügyelnünk kell arra, hogy ne kövessük el azt a hibát, melyet az a tíz 
asszony követett el, akik egyszer egy rizses ételt főztek. Ezek a nők leg-
alább egy kiló rizst, két kanál paradicsomszószt és egy kis húst használ-
tak fel. Amikor elkészült az étel, azt gondolták: „Ez az étel tartalmaz 
összetevőket az »Energia« csoportból, a »Védelmet nyújtó anyagok« cso-
portjából és a "Növekedéshez szükséges ételek« csoportjából. Sajnos, 
nem volt elég paradicsomszószuk, vagy hús az ételben ahhoz, hogy min-
denkinek jusson három-négy falat hús és ugyanannyi paradicsomszósz. 
Mikor megtudták, hogy arra is ügyelniük kell, hogy mindenki számára le-
gyen elegendő mennyiség mindegyik ételtípusból, jobban figyeltek arra, 
hogy milyen ételeket készítettek családjuknak. 
Azért, hogy mindegyik ételfajtából legyen elegendő, lehetséges, hogy 
olcsóbb dolgokat veszünk mindegyik fajtájú ételből, hogy pénzünket oko-
san költsük el. 
Használjuk a táblázatot, mely mindegyik ételfajtából bemutat egyet-egyet! A különböző cso-
portokban milyen ételek lennének túl drágák ahhoz, hogy annyit vegyünk belőlük, hogy min-
denkinek jusson három —négy falat? Milyen ételekkel tudnánk helyettesíteni ezeket a drá-
gább ételeket a megfelelő ételcsoportokból? 

Ötletek egészséges ételek elkészítéséhez 

TERVEZZÜK MEG, HOGY MIT FŐZÜNK 
Mielőtt elmegyünk vásárolni, tervezzünk meg minden ételt, amit el akarunk 
készíteni! Bizonyosodjunk meg arról, hogy mindenkinek jut elegendő 
mindegyik ételtípusból! Általában segít, ha leírjuk, hogy mit akarunk főzni, 
s hogy mi mindenre van szükségünk az ételek elkészítéséhez. 

ÍRJUK ÖSSZE, HOGY MIT AKARUNK VENNI! 
írjuk össze, hogy mit kell vennünk és milyen mennyiségben! Egy bevásár-
ló lista nemcsak arra jó, hogy emlékeztet minket mindenre, amit vennünk 
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15. Lecke 

kell, hanem abban is segít, hogy ne költsünk pénzt olyan ételkülönleges 
ségekre, amelyekre nincs szükségünk. Például egy ilyen lista segíthet, 
hogy ne vegyünk üdítő italokat és édességeket, amelyek drágák és nem 
egészségesek. 
Ha gondosan átgondoljuk, hogy mit akarunk venni és úgy is vásárolunk, 
akkor nem kell olyan sokszor vásárolnunk. így időnket és energiánkat más 
fontosabb dolgokra használhatjuk. Ezt tette egy özvegy férfi, aki tizenkét 
gyerekkel maradt egyedül. Tudta, hogy nincs ideje, hogy mindennap men-
jen vásárolni, s hetente csak kétszer tudott menni. Mindig jól átgondolta, 
hogy mit fog főzni, és mindig pontosan tudta, hogy mit akar, mikor vásá-
rolni ment. Ügyelt arra, hogy helyesen tároljon mindent, hogy semmi se 
romoljon el, amit a családjának ad enni. 

VEGYÜNK SOK OLCSÓ ÉTELT 
Akkor vegyünk bizonyos ételeket, mikor sok van belőle, mivel ilyenkor sok-
kal olcsóbb. Mikor lehetséges, vegyünk sok zöldséget és gyümölcsöt a 
saját szezonjában, amikor sok van, s mikor nem drága. Szárítsuk meg 
ezeket vagy más módokon rakjuk el, hogy később fogyaszthassuk el eze-
ket a gyümölcsöket és zöldségeket. Fontos, hogy felkészüljünk arra az 
időszakra, mikor néhány ételfajtából nincsen sok. 

LEGYEN VETEMÉNYESKERTÜNK ÉS TARTSUNK ÁLLATOKAT! 
Sok családnak van veteményeskertje és gyümölcsöse. Még ha egy csa-
ládnak nem is áll nagy tér rendelkezésére, akkor is lehet egy két cserepes 
növényük az ablakban vagy a verandán. Ha a kert kicsi, akkor a családta-
gok általában megeszik azokat a gyümölcsöket és zöldségeket, melyek 
éppen érnek. Ha egy családnak elég nagy kertje van, akkor általában 
csak a zöldségek és gyümölcsök egy részét eszik meg frissen, a másik 
részét pedig elrakják. 
A szárítás a gyümölcs és zöldség tartósításának egyik nagyon jó módja, 
Sok országban az emberek állatokat is tartanak, hogy ellássák magukat 
élelemmel. Tartsunk kacsát, csirkét, kecskét, tehenet, malacot, nyulat más 
állatokat és halat! Az állatok olyan ételekkel látnak el bennünket, melyek a 
növekedéshez szükségesek. 
Ahhoz, hogy kertünk legyen, hogy gondozzuk azt, és a termést betakarít-
suk, mindig előre kell terveznünk. Például mikor elhatározzuk, hogy hol 
fogunk állatokat tartani, mit fognak enni, és ki fogja etetni azokat, olyan 
döntéseket hozunk, melyeknek eredményeképp családunk egészsége-
sebben fog étkezni. 

GONDOSAN TERVEZZÜK MEG KIADÁSAINKAT! 
Egy másik dolog, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy egészségesebben ét-
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kezzünk, az az, hogy jól megtervezzük, hogyan költjük el azt a pénzt, amit 
nem ételre szánunk. Mikor átgondoljuk, hogyan költjük el pénzünket, lehet, 
hogy arra a következtetésre jutunk, hogy egy rádiónál vagy karóránál fon-
tosabb, hogy egészségesen étkezzünk. Arra is rájöhetünk, hogy jobban 
tesszük, ha mind a három alapvető ételfajtából veszünk ételeket ahelyett, 
hogy rágcsálnivalókat vagy üdítőket vennénk. 
Hogyan használhatjuk fel mindazt, amit ebből a leckéből tanultunk, ha még nincs családunk? 

Befejezés 
Sok előnyünk származik abból, ha családunk rendszeresen és együtt 
eszik előre megtervezett ételeket. Ételeink akkor a legegészségesebbek, 
ha tartalmaznak legalább egy összetevőt mind a három alapvető ételfajtá-
ból. Hogy mindegyik ételből eleget együnk, legalább három, négy falatnyi 
mennyiségre van szükségünk. Ha azt akarjuk, hogy megőrizzük egészsé-
günket, és gyermekeink jól fejlődjenek, akkor meg kell terveznünk, hogy 
milyen ételeket veszünk, vagy hogy milyen állatokat tenyésztünk, és milyen 
növényeket termesztünk. 

Feladat 
Erre a hétre tervezzünk tápláló ételeket családunknak! Bizonyosodjunk 
meg arról, hogy mindegyik ételben képviselve van a három alapvető étel-
fajta! Arra is ügyeljünk, hogy családtagjainknak jusson legalább há rom-
négy falat mindegyik ételfajtából minden étkezéskor! Alakítsunk ki olyan 
szokásokat, melyek lehetővé teszik, hogy változatosan étkezzünk és min-
denből eleget fogyasszunk ahhoz, hogy megőrizzük egészségünket. Ké-
szítsünk terveket erre vonatkozólag, telepítsünk veteményeskertet ha le-
hetséges, és rakjunk el azokból az ételekből, melyekből sok van, szárítás-
sal vagy más módszerekkel. Gondoljuk át, hogy hogyan bánunk pénzünk-
kel, és ha lehetséges, alakítsunk ki jobb szokásokat, hogy több pénzünk 
legyen egészséges ennivalóra! 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Nézzük át a 22. leckét (A család táplálkozása) és a 25. leckét, („Otthoni veteményes és 

gyümölcsös kertek") (A utolsó napok szentjeinek asszonya alapkézikönyv A rész)! 
2. Néhány országban másképp csoportosítják az étletfajtákat. Ha a területünkön négy vagy 

több ételfajtát különböztetünk meg, akkor alakítsuk át ezt a leckét a helyi szokásokhoz 
igazodva! 

3. Kérjünk meg egy nőtestvért, hogy készítsen egy táblázatot a három alapvető ételfajtáról, s 
arról, hogy melyik fajta hogyan segíti elő testünk működését! Kérjük meg, hogy írjon pél-
dákat a helyi ételekből minden fajtához, ahogy ezt az 5-a, 5-b és 5-c képeken látjuk. 
Kérjük meg, hogy vegye át ezt a táblázatot a csoporttal, és kérdezze meg tőlük a követ-
kező kérdéseket: Mi a három alapvető ételfajta? Hogyan segítik megőrizni egészségünket, 
és hogyan járulnak hozzá fejlődésünkhöz? Milyen helyi ételeket hozhatunk fel példaként 
az alapvető ételfajtákra? A legelterjedtebb alapvető ételeink közül soroljunk fel néhányat! 
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4. Készítsünk egy listát azokról az ételekről, melyek alapanyagai mind a három ételfajtát 
képviselik! 

5. Ha a nőtestvéreknek kérdéseik vannak az otthoni termeléssel és pénzük beosztásával 
kapcsolatban, olvassák el A utolsó napok szentjeinek asszonya alapkézikönyv A részének 
26., 25. és 21. leckéit! Ezek a következők: „Otthoni termelés", „Otthoni veteményes és 
gyümölcsöskertek", valamint „A család anyagi ügyeinek kezelése." 

6. Kérjük fel a csoport tagjait, hogy olvassák el, vagy foglalják össze az ehhez a leckéhez 
kapcsolódó történeteket! 
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Terhes nők, fiatal 
anyák és kisbabák 
ellatása 
A lecke célja az, hogy arra ösztönözzön bennünket, hogy ügyeljünk a kis-
mamák, fiatal anyák és kisbabák ellátására. 

Hogyan kell gondot viselni a kismamákra? 
A Fülöp—szigeteken élt egy család, akiknek nagy fájdalmat okozott, hogy 
első kisbabájuk meghalt. Később elfogadták az evangéliumot, és beléptek 
az Egyházba. Mikor az anya ismét terhes lett, megkérdezte, hogy mit kell 
tennie ahhoz, hogy egészséges kisbabája szülessen. Olyan misszionáriu-
sokhoz fordult, akik azzal a céllal voltak ott, hogy az emberek egészségi 
ellátásában segítsenek. Majd ezt mondta: „Ha ezt előbb tudtam volna, 
nem vesztettem volna el az első kisbabámat." 
Második terhessége alatt mindent megtett, amit csak tudott, hogy a gyer-
mekkel minden rendben legyen, és egy gyönyörű, egészséges kisbaba 
született. Ezt a gyermeket „mormon bébinek" nevezte. Szomszédai gyak-
ran mondták neki, hogy még soha nem láttak ilyen egészséges csecse-
mőt. 
A terhes anya abban a megtiszteltetésben részesül, hogy segíthet 
Mennyei Atyánk egyik lélekgyermekének testét előkészítenie. Fizikai tes-
tünk annyira fontos, hogy a szentírások a lélek templomának nevezik (1 
Korinthusiak 3:16-17). Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy 
gyermekeink teste jól fejlődjön. Egy nő sokat tehet terhessége alatt, sőt 
már a terhesség előtt is, hogy egészséges és erős kisbabája szülessen. 
Ebből a leckéből meg fogjuk tanulni, hogy mit tehetünk, amivel mind az 
anyát, mind a kisbabát segíthetjük. 

ÉTKEZZÜNK HELYESEN! 
Fontos, hogy a terhes nő változatosan étkezzen, és egészséges ételeket 
fogyasszon. A helyes táplálkozásnak nagy hatása van a még meg nem 
született kisbabára. A helyes táplálkozás annyira fontos, hogy még a fiatal, 
egyedülálló nőknek is jól kell megválasztaniuk, hogy mit esznek, hogy tes-
tüket felkészítsék. így, mikor majd férjhez mennek, nagyobb az esélyük 
arra, hogy egészségesek lesznek, és egészséges gyermekeket hoznak a 
világra. Ha egy fiatal nő megszokja, hogy egészséges ételeket eszik a 
megfelelő mennyiségben, nagyobb az esélye arra, hogy egészséges 
gyermekeknek ad életet. Mivel ezek a jó étkezési szokások a házassága 
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és terhessége alatt is megmaradnak, továbbra is egészségesen fog ét-
kezni, és gyermekeit is erre tanítja majd. 
Kérdezzük meg a fiatal nőktől, hogy mit tehetnek most, hogy felkészüljenek arra az időre, 
mikor házasok lesznek és gyerekeik lesznek! 

TARTÓZKODJUNK A KÁROS ANYAGOKTÓL! 
Egy terhes nőnek nem szabad ártalmas anyagokat vinni testébe. Jó pár 
azok közül a dolgok közül, melyek szerepelnek a Bölcsesség Szavában 
károsak mindenkinek, de különösen ártalmasak a fejlődő kisbabának, mi-
kor egy terhes nő használja azokat. 
Melyek ezek az ártalmas anyagok? (Tea, kávé, alkohol és a dohány) 
A nőknek nagyon kell figyelniük arra, hogy milyen gyógyszereket szednek 
terhességük alatt. Azok a gyógyszerek, melyek egyébként segítenek, ártal-
masak lehetnek a kisbabának attól függően, hogy az anya a terhesség 
melyik szakaszában szedte. Ezért nem ajánlatos gyógyszereket szedni, 
kivéve akkor, mikor egy olyan orvos írja fel, aki tudja, hogy az anya terhes. 

RENDSZERESEN JÁRJUNK ORVOSHOZ! 
Egy nőnek azonnal el kell mennie orvoshoz, ha azt hiszi, hogy terhes. Az 
orvos altálában megkéri arra, hogy meghatározott időpontokban menjen 
vissza ellenőrzésre terhessége alatt. Az orvosokat és nővéreket kiképezték 
arra, hogy felismerjék a terhesség alatt adódó problémákat. Ezért ajánla-
tos, hogy rendszeresen járjunk ellenőrzésre. Ezáltal az orvos vagy nővér 
felfedezheti a problémákat, és segíthet az anyáknak megakadályozni, 
hogy a problémák komolyabbá váljanak. 
Annak ellenére, hogy a terhes nő mindent megtesz, amit csak tud, hogy 
megőrizze egészségét, lehetséges, hogy mégsem érzi magát olyan jól, 
ahogy szeretné. Tudnia kell, hogy a testében zajló változások befolyásol-
hatják az érzelmeit; és hogy normális, ha egy terhes nő hangulata gyorsan 
változik. Hányingere is lehet, különösen az első három hónapban. Derék— 
és lábfájással is küszködhet időközönként. Meg kell próbálnia mindezt jól 
elviselni. Ha egy nő fejben tartja azt, hogy fontos elhivatása van, mikor 
mindezek a változások végbemennek testében, akkor sokkal boldogabb 
lesz. A Szentlélek is segíthet neki, hogy jobb legyen a hozzáállása. Imád-
kozni kell, és kérnie kell a Szentlélek irányítását és támogatását, hogy min-
dig emlékezzen arra, hogy azzal, hogy egy gyermeket a világra hoz, férje 
és ő csatlakoznak Mennyei Atyánkhoz és részt vesznek a teremtés csodá-
latos folyamatában. 
Hogyan segíthet, ha tudjuk, hogy bizonyos érzelmi ingadozások a terhesség velejárói? (Meg-
kímél bennünket attól, hogy megijedjünk, mikor tapasztaljuk ezeket a változásokat. Segít fel-
ismerni a problémákat, és tanácsot ad arra vonatkozólag, hogy hogyan tudjuk megoldani a 
problémáinkat.) 
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PIHENJÜNK ÉS MOZOGJUNK ELEGET! 
A családtagoknak segíteni kell a terhes anyának, mikor rosszul érzi magát. 
Terhesség idején egy nő könnyebben elfárad, és több alvásra van szüksé-
ge. Elképzelhető, hogy kis időre le kell feküdnie napközben is, és koráb-
ban kell nyugovóra térnie. 
Mindenkinek jót tesz a mozgás, s a terhes nők általában nyugodtan spor-
tolhatnak. Ha egy terhes nő nem mozog eleget, mindennap elmehet sétál-
ni. Egy terhes nő azonban sok mindent tehet sétáláson kívül is. Orvosa 
tanácsot adhat a terhes anyának, megmondhatja, hogy mit sportoljon, mi 
lenne hasznos és egészséges számára. 
Hogyan segíthetünk terhes édesanyánknak, egy terhes rokonnak, barátnőnek vagy szom-
szédnak? 

LEGYÜNK TISZTÁK! 
Mindenkinek tisztának kell lennie, de a terhes nőknek különös figyelmet 
kell fordítani arra, nehogy megbetegedjenek. Fontos, hogy tiszta vizet 
igyunk, és tiszta vizet használjunk a főzéshez. WC használat után és főzés 
előtt mindig ajánlatos kezet mosni. Gyakran fürödni is ajánlatos, hogy 
egész testünk tiszta legyen. Orvoshoz is fürdés után és tiszta ruhában 
menjünk! 
Ha teherbe esünk, mit tehetünk azért, hogy egészséges gyermeknek adjunk életet? 

Szülés 
Szüléskor is fontos a tisztaság. Az anyának tisztának kell lennie. Mindenki-
nek tisztának kell lennie, aki segít a szülés levezetésében. A kisbaba ruhá-
jának és az egész környezetnek, melyben a szülés zajlik sterilnek kell len-
ni. Mindazoknak, akik segítenek a szülés levezetésében a kórházban, 
olyan képzésben kell részesülni, mely felkészíti őket arra, hogy a szülő nő 
és a csecsemő minden problémáját észrevegyék és segítsenek. 
Közösségünkben a nők általában hol szülnek? Ezek a helyek tiszták? Dolgoznak ott olyan 
képzett emberek, akik megfelelően tudnak segíteni a szülés levezetésében? Ha a helyek 
nem tiszták, hova mehetnének szülni a nők? Mit tehetnénk annak érdekében, hogy ezek a 
meglevő helyek jobbak legyenek? 

A gyermekágyas anya gondozása 

ELEGENDŐ PIHENÉS 
Szülés után az anya fáradt lehet, és nem érezheti jól magát. Az egészség-
ügyi dolgozók meg tudják mondani neki, hogy hány napig ne végezzen 
komoly fizikai munkát. A továbbiakban is sokat kell pihennie. A családta-
goknak továbbra is segíteniük kell, hogy az anya eleget pihenhessen. 

HELYES TÁPLÁLKOZÁS 
A gyermekágyas anyának helyesen kell talplálkoznia, hogy megőrizze 
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29. Lecke 

egészségét. Minden olyan egészséges ételt meg kell kapnia, melyet szer-
vezete megszokott. Annak az anyának, aki szoptat, többet kell ennie 
mindegyik alapvető ételfajtából, hogy elég teje legyen. Ahhoz, hogy a 
gyermek egészséges legyen, az anyának mindegyik ételfajtából kell ennie. 
Ilyenkor sokat kell inni is. Az anyák néha azt veszik észre, hogy néhány 
étel megárt azoknak a kisbabáknak, akik anyatejet isznak. Ezekből az éte-
lekből nem kell, hogy egyenek, ugyanakkor meg kell győződniük arról, 
hogy változatosan táplálkoznak, s hogy eleget esznek azokból az ételek-
ből, amelyekre szükségük van. 
Hogyan segíthetünk gyermekágyas édesanyánknak, rokonunknak, barátunknak vagy szom-
szédunknak? 

Az újszülött gondozása 

ÉTELEK 
Az újszülöttnek fontos a helyes táplálkozás. A kisbabának a legjobb az 
anyatej, különösen a születése utáni napokban. Nagyon ritkán fordul elő 
az, hogy a csecsemő nem bírja az anyatejet. Ha ez áll fenn, akkor az 
anyának keresni kell valakit, aki tudja szoptatni kisbabáját vagy megfelelő 
tápszerrel kell etetnie a gyermeket. Ezek a tápszerek drágák, és mindig 
meg kell bizonyosodni arról, hogy tiszták és nem ártalmasak a kisbabák-
nak. A kisbabáknak gyakran még több folyadékra van szükségük, különö-
sen a forró és száraz éghajlati övekben. Adhatunk nekik tiszta vizet, tiszta 
üvegből és steril cumival. Az újszülöttek általában pont annyit isznak, 
amennyire szükségük van. Mivel az anyatejhez szokott kisbabák nem sze-
retnek üvegből inni, és nem isszák meg azt a folyadékot az üvegből, 
amelyre szükségük van, lehet, hogy egy tiszta kanállal kell nekik vizet adni. 
Ha megisszák a sima vizet, ne tegyünk se cukrot, se mást a vízbe. A 
kisbabákat etetés közben többször kell böfiztetni, hogy ne képződjenek 
gázok hasukban, ne hányják ki, amit megettek, és ne fájjon a hasuk. A 
legtöbb kisbabát könnyen tudjuk böfiztetni, ha vállunkra tesszük őket, ütö-
getjük és masszírozzuk hátukat. 

TISZTASÁG 
A tisztaság nagyon fontos a kisbabáknak, mivel még nincs ellenállásuk a 
betegségekkel szemben. Ha lehetséges, mindennap fürdessük a kisba-
bát! Először mossuk meg az arcát, fejét és nyakát, utána pedig karját és 
lábát! Lába és karja ráncait alaposan meg kell tisztítanunk, és végül a két 
láb közötti részt kell megmosni. A fiatal újszülötteket is lehet fürdetni, de 
figyelnünk kell arra, hogy ne érje huzat őket, és ne fázzanak. Ez néhány 
területen azt jelentheti, hogy a kisbaba testrészeit külön-külön mossuk és 
törüljük meg. Ajánlatos száraz törülközővel dörzsölgetni a kisbabát, mialatt 
így fürdetjük. 
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Ha a kisbabának gumibugyija van, fontos, hogy tisztán tartsuk úgy, hogy 
amikor csak szükséges, cseréljük a pelenkát. A két láb közötti részt min-
dig alaposan meg kell tisztítani, mielőtt tiszta pelenkát adunk a kisbabára. 
Ha pelenkákat mosóporos vízben alaposan kimossuk, tiszta vízben kiöblít-
jük, és a napon szárítjuk meg, a pelenka nem fogja irritálni a kisbaba bő-
rét. 

A KISBABÁKAT MEG KELL ÓVNI A VESZÉLYTŐL 
A kisbabáknak biztonságos helyen kell aludniuk, bölcsőben, dobozban 
vagy rácsos ágyban. A kisbabát ajánlatos biztos, keményebb helyekre 
tenni. Soha ne hagyjuk egyedül, ha olyan helyre tud csúszni vagy gurulni, 
ahonnan leeshet. A kisbabákat a legyektől, más rovaroktól és állatoktól is 
óvnunk kell. 
Ha a területünkön élő anyák nehezen tudják megvédeni kisbabáikat az ilyen típusú veszé-
lyektől, hogyan tudnánk kiküszöbölni ezeket a veszélyeket? 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 
A kisbabáknak jó egészségügyi ellátásra van szükségük. Rendszeresen 
vigyük orvoshoz a kisbabát, hogy megkapja azokat az oltásokat, melyek 
megóvják a különböző betegségektől! Az egészségügyi dolgozók azt is 
meg tudják mondani, hogy jól fejlődik-e a kisbaba. 

SZERETET 
A kisbabáknak érezniük kell, hogy szeretjük őket, és kívántuk születésüket. 
Ha felvesszük és dédelgetjük őket, és kedvesen becézzük őket, kimutat-
juk nekik szeretetünket. 
Mi mást tehetünk még, hogy éreztessük kisbabánkkal, hogy szeretjük? 

Egy kisbabának segíthetünk tanulni és fejlődni, ha beszélünk hozzá! A 
szülők és a gyerekek egyszerű dolgokat megmagyarázhatnak a kisbabák-
nak, mikor ilyeneket mondanak nekik: „Ez egy virág", „Ez egy csirke" vagy 
„Nézd a fiút!" A kisbabának akkor is segíthetünk tanulni, ha játékokat 
adunk nekik. Még az újszülöttek is tanulhatnak abból, hogy játékokkal ját-
szanak. A gyerekjátékoknak színesnek kell lenniük, és lehetnek otthoni 
használati tárgyak. A játékoknak tisztáknak kell lenniük, hiszen a kisbaba 
szájba fogja venni. A játékoknak nem szabad élesnek lenni. Nem szabad 
olyan részeiknek sem lenni, melyek letörhetnek, és a kisbaba lenyelheti 
azokat. 

Befejezés 
A terhes nőknek, gyermekágyas anyáknak és kisbabáknak fontos a helyes 
táplálkozás, tisztaság, jó egészségügyi ellátás, védelem a veszélytől, elég 
pihenés és mozgás. Mikor minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ezek-
ről gondoskodjunk, akkor megtesszük azon kötelezettségünket, hogy 
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Mennyei Atyánk mindegyik lélekgyerekének egészséges testet adjunk. Az 
anyáknak és kisbabáknak azonban akkor is lehetnek problémáik az 
egészségükkel, ha minden előírást betartanak. Nem érthetjük meg mindig, 
hogy miért adódnak ezek a problémák, de akkor sokkal kevesebb a prob-
léma, ha jól gondozzuk az anyákat és kisbabákat. 

Feladat 
Ezen a héten gondoljuk át, hogy egészségesen élünk-e! Ha terhesek va-
gyunk, vagy később szeretnénk gyerekeket, változtassunk már most azon, 
amin kell, hogy mindegyik gyermeküknek jó esélye legyen arra, hogy 
egészséges és erős testtel szülessen! Gondoljuk át, hogy hogyan segít-
hetünk egy kismamának vagy gyermekágyas nőnek, és tegyük is meg, 
amit kell! Készítsünk egy biztonságos játékot egy kisbabának, és gyako-
roljuk kimutatni a kisbabának, hogy mennyire szeretjük! 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Ismételjük át Az utolsó napok szentjelnek asszonya A rész alapkézikönyv 23. és 24. fejeze-

teit: „Az anya és a kisbaba táplálása" és „A betegségek megelőzése"! Ha a nőtestvérek-
nek vannak kérdéseik, mondjuk meg nekik, hogy mely fejezetekben találhatják meg a 
szükséges információt! 

2. Gondoljuk át, hogy ennek a leckének mely részeit kell különösen hangsúlyozni ott, ahol 
élünk! Mindenképpen gondoljunk a helyes szokásokra! Bíztassuk az anyákat, hogy tartsák 
meg ezeket a helyes szokásokat! 

3. Kérjünk meg csoporttagokat, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a történeteket és 
szentírásbeli részleteket ebből a leckéből! 
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Elsősegély, 
1. rész" 

23. Lecke 

Ez a lecke segít nekünk megtanulni, hogy hogyan előzzük meg a balese-
teket, hogyan cselekedjünk nyugodtan, mikor baleset történik, és hogyan 
adjunk elsősegélyt, mikor szükséges. 

Fizikai testünk gondozása 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjaiként tudjuk, 
hogy testi és lelki jólétünk egyaránt fontos. Ha megtanuljuk, hogyan aka-
dályozzuk meg a baleseteket, és hogyan lépjünk fel, ha és amikor néhány 
szokványosabb baleset történik, jobban meg tudjuk majd védeni és gon-
dot tudunk viselni testünkre. Az is fontos, hogy a tudjuk az alapvető dolgo-
kat az elsősegélyről, és hogy tudjunk elsősegélyt adni. Ha ilyen szempont-
ból felkészültek vagyunk, jobban tudunk szolgálni másokat, jobban meg 
tudjuk áldani életüket. Saját magunkon is jobban segíthetünk. 
Kérjük fel a kijelölt nőtestvért, hogy röviden foglalja össze a példabeszédet a jó szamaritá-
nusról! (Ld. Lukács 10:25-37). 
Olvassuk el Lukács 10. fejezetének 34. versét! 
Mit csinált a szamaritánus? (Elsősegélyt nyújtott, ahogy az abban a korban és azon a helyen 
szokás volt.) 

Hogyan előzzük meg a Baleseteket? 
Egy baleset egy olyan váratlan esemény, melyben valaki megsérül. Sajnos 
néha az a fizikai fájdalom, lekismeretfurdalás és bánat, melyet egy baleset 
után érzünk, késztet arra, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, 
hogy a baleset ne forduljon elő még egyszer. Belátjuk, hogy milyen buta-
ság várni addig, míg valaki megsérül, mielőtt meglátjuk, hogy a baleset 
elkerülhető lett volna. 
Elder Loren C. Dunn, a Hetvenesek Első Kvórumának tagja beszámolt egy 
olyan eseményről melynek során az, hogy lányának megmondta, hogy vi-
gyázzon, nem akadályozta meg a balesetet. 
„Van egy három éves lányunk, akit nagyon szeretünk. A közelmúltban ott-
hon voltam s az íróasztalom mellett tanultam, mialatt ő az asztalon lévő 
pohár vízzel játszott. Ahogy kis kezével felemelte a nagy poharat, többször 
figyelmeztettem arra, hogy vigyázzon, mert le fogja ejteni a poharat, ami 
természetesen később meg is történt. Darabokra esett szét ahogy a földre 
ért, és a szilánkok szétszóródtak az egész szobában. 
„Mivel gyakran játszott mezítláb, kivittem a szobából, és megpróbáltam 
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minden szilánkot összeseperni. Eszembe jutott azonban, hogy talán nem 
találtam meg minden szilánkot, és majd valamikor, mikor a szobámban 
játszik, beleléphet egy szilánkba, és újból kell szenvednie azért, amit tett." 
(Beszámoló a konferenciáról, 1969 október, 13-14 oldal, Id. a Leon R. 
Hartshorn által összeállított „Üvegszilánkok" című történetben is, Outstan-
ding Stories by General Authorities, Vol. 2, kötet 93-94 oldalain.) 
Gyakran azt hisszük, hogyha valakinek megmondjuk, hogy vigyázzon, az-
zal már meg is akadályozzuk a balesetet. Azonban általában ennél sokkal 
hatásosabban felléphetünk akkor, ha valamit teszünk, hogy a veszélyt ki-
küszöböljük. 
Mit tudnak szülők vagy nagyobb gyerekek tenni, hogy megakadályozzanak egy olyan balese-
tet, melyről fentebb beszéltünk? (Tegyék el a veszélyes tárgyat; keressenek valami más, biz-
tonságosabb dolgot, amellyel játszhat a gyerek; mutassák meg a gyereknek, hogyan hasz-
nálhatja a tárgyat másképp, biztonságosan, pl. ihat belőle a földön ülve, ahelyett hogy csak 
játszik azzal.) 

Valószínűleg mindannyiunknak voltak rossz tapasztalatai otthoni balesetek 
miatt. Mivel majdnem minden baleset otthonunkban vagy otthonunk kör-
nyékén történik, vizsgáljuk csak meg, hogy miért történik a legtöbb ba-
leset, s mit tehetünk, hogy ezeket az okokat kiküszöböljük! 

VESZÉLYES ANYAGOK 
Néhány olyan anyag, melyet gyakran tartunk otthon nagyon veszélyes, ha 
megesszük vagy megisszuk. Például a petróleum és más fűtőanyagok 
mérgezőek. A rovarirtók is károsak, ha testünkbe kerülnek, vagy ha túl 
sokáig vannak bőrünkön. A lúg (melyet szappankészítésre használunk), a 
hipó, tisztítószerek és az alkohol is nagyon veszélyes anyagok. 
Milyen veszélyes folyadékok vagy porok vannak lakóhelyünkön az emberek otthonában? 

A gyógyszerek is veszélyes anyagok. A gyógyszerek segíthetnek a bete-
geknek, de nagyon veszélyesek is lehetnek, ha nem használjuk azokat 
megfelelően. Nem tanácsos megtartani a gyógyszereket, miután meggyó-
gyultunk. Ahogy múlik az idő egyes gyógyszerek erősebbek, mások gyen-
gébbek lesznek, és elvesztik azt a gyógyító hatást, amivel akkor rendel-
keztek, mikor megvettük. Ha megtartjuk a gyógyszereket, melyekre nincs 
szükségünk, lehet, hogy elfelejtjük, hogy milyen betegségre szedtük őket, 
és ha valamilyen más betegség miatt szedjük azokat, nagyobb kárt te-
szünk. Az, hogy valakinek felírnak egy gyógyszert valamilyen betegségére, 
lehet, hogy valaki másnak, aki ugyanattól a betegségtől szenved, az a 
gyógyszer nemcsak, hogy nem segít, hanem még rosszat is tesz. A leg-
jobb, ha a gyógyszert csak az szedi, akinek felírták. A gyógyszerek akkor 
is veszélyesek lehetnek, ha nem az előírt mennyiséget vesszük be. Külö-
nösen kell ügyelnünk arra, hogy a gyerekek csak annyit vegyenek be, 
amennyi kell, amely általában jóval kevesebb, mint amennyire egy felnőtt-
nek szüksége van. 
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A következő történet azt bizonyítja, hogy mennyire fontos minden gyógy-
szert olyan helyen tartani, ahova gyerekek nem nyúlhatnak: 
Egyszer, mikor egy kisfiú megbetegedett, apja és anyja elvitték a kórház-
ba. Az orvos megvizsgálta a gyereket, és felírt neki valamilyen orvosságot. 
Miután hazaértek, a fiú szülei egyedül hagyták a fiút a szobában, és vala-
min elkezdtek kint dolgozni. Ezalatt a gyerek megtalálta a kanalas orvos-
ságot, és egyszerre megitta az egész üveget. Négy óránként kellett volna 
két kanálnyit bevennie. Mikor a szülők bejöttek hozzá, látták, hogy mennyi-
re rosszul van. Azonban már túl késő volt, és a gyerek meghalt. 
Mit tehet egy család, hogy egy ilyen balesetet megakadályozzon? Mit tehet minden család-
tag, hogy megakadályozza a baleseteket? 

Mivel sok veszélyes anyag hasznos, azért vannak otthonunkban, hogy 
megfelelő célokra használjuk fel. Azonban mindent meg kell tennünk, hogy 
megakadályozzuk, hogy mások véletlenül megegyék vagy megigyák, vagy 
túl sokáig érjenek ezekhez az anyagokhoz! Ezt úgy érhetjük el, hogy min-
dig minden ilyen anyag dobozára vagy üvegére ráírjuk, hogy mi az. 
Állítsuk ki a 23-a képet! írjuk rá a veszélyes anyagokat tartalmazó üvegekre vagy dobozokra, 
hogy mi van bennük! 

Egy egyszerű kép figyelmeztethet minket arra, hogy valami mérget tartal-
maz, így azokat is lehet figyelmeztetni, akik nem tudnak olvasni a veszély-
re, vagy méregre figyelmeztető jelképpel vagy rajzzal, 
A veszélyes anyagokat egy magas polcon vagy zárt szekrényben kell tá-
rolni, ahol a gyerekek nem férhetnek hozzá. 
Tudjuk meg, hogy melyek a megfelelő ellenszerek azokra a mérges anya-
gokra, melyek otthonunkban vagy környékünkön találhatóak. Azt is tudjuk 
meg, hogy honnan kaphatunk orvosi segítséget, és mit kell tennünk, ha 
valaki véletlenül megiszik valamilyen mérget, vagy valamilyen más káros 
anyag kerül szervezetébe vagy ér bőréhez. 
Mit tehetünk otthonunkban, hogy megakadályozzuk a mérgezéseket? 

VESZÉLYES TÁRGYAK 
A legtöbb otthonban vannak olyan veszélyes tárgyak, melyeknek hegyes 
vagy éles részeik is vannak. Például a kések, ollók és szerszámok veszé-
lyesek lehetnek. Kialakíthatunk olyan szokásokat azonban, melyek bizton-
ságosabbá teszik ezen tárgyak használatát otthonunkban. 
Mindig olyan helyre tegyük az éles tárgyakat, ahol kisgyerekek nem érhe-
tik el azokat. Ha csak egy pillanatra is hagyunk egy kést elől, egy kisgye-
rek úgy is megtalálhatja, s megsértheti magát. 
Állítsuk ki a 23-b képet! Egy nő ollót ad egy lánynak. 

Néhány szerszámot lehet veszélyesen és biztonságosan is használni. 
Óvatosan bánjunk a késsel, mikor vannak emberek körülöttünk, nehogy 
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üvegekre vagy dobozokra, mi van bennük! 







23. Lecke 

tegyünk egy rossz mozdulatot, s valakit véletlenül megvágjunk! Például 
mindig úgy adjunk valakinek egy ilyen szerszámot, hogy az éles, vagy he-
gyes rész ne feléje nézzen. Gondolnunk kell több más olyan módra is, 
mellyel biztonságosan tudjuk kezelni és vinni a kést és más veszélyes 
szerszámokat, és mindezt gyermekeinknek is meg kell tanítanunk. 
A gyufa hasznos, ha jól használjuk. Azonban ha játszunk a gyufával, vagy 
felelőtlenül használjuk, komoly sérüléseket és pusztulást okozhatunk. 
Olyan helyen tartsuk a gyufát, ahol gyerekek nem érhetik el. 
Hol tarthatjuk ezeket a veszélyes tárgyakat, hogy megakadályozzuk a baleseteket? 
Hogyan változtathatjuk meg a módot, ahogy gyerekeink és mi a veszélyes tárgyakat kezel-
jük? 

VESZÉLYES HELYZETEK 
Azok a helyzetek, melyekben balesetek előfordulhatnak nemcsak terüle-
tenként, hanem családonként is váltakozhatnak. Néhány helyzet azonban 
nagyon gyakori, és tehetünk azért, hogy megakadályozzuk a baleseteket. 
Sokan sérülnek meg olyankor, mikor felállnak valamilyen olyan dologra, 
amely nem áll biztosan, hogy otthonukban, vagy kertjükben elérjenek vala-
mit. Hogy ezeket a sérüléseket elkerüljük, mindig győződjünk meg, hogy 
az a dolog, melyre rá készülünk állni, biztonságosan áll, vagy hogy áll va-
laki lent, aki segíteni tud. Ha szánunk időt arra, hogy ezeket az óvintézke-
déseket megtegyük, sokszor súlyos sérüléseket akadályozhatunk meg. 
Balesetek akkor is előfordulhatnak, amikor elcsúszunk valamin, ami a pad-
lóra folyt, és nem törültük fel. Könnyen megbotolhatunk olyan dolgokban 
is, melyek olyan helyeken vannak, ahol nincs helyük. A gyerekek a lép-
csőn hagyhatnak egy labdát, vagy valamilyen játékot, és valaki lehet, hogy 
nem néz le, és nem látja. Néhány családban bevett szokás az, hogy min-
dent a megszokott helyére tesznek vissza, amint nincs már szükségük 
azokra. Ez nagyban csökkenti az esélyét annak, hogy valaki megbotlik va-
lamiben, ami nincs a helyén. 
Mik azok a tipikus helyzetek lakóhelyünkön, melyekben sok ember elesik? 
Mit tehetünk, hogy megakadályozzuk a baleseteket? 

Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a gyerekeket olyan helyen, ahol forró 
vízzel leforrázhatják magukat, vagy vízbe fulladhatnak! Azt se engedjük 
meg a gyerekeknek, hogy a konnektoroknál játsszanak, ahol megrázhatja 
őket az áram, vagy megégethetik magukat. 
Az otthoni balesetek nagy része ott fordul elő, ahol főzünk. Néhány olyan 
otthonban, ahol tűz felett, vagy a földön főznek, kisgyerekek gyakran meg-
égetik magukat, mert túl közel mennek a tűzhöz. Biztonságosabb lenne, 
ha legalább fél méterrel feljebb helyeznénk azt a részt, melyen főzünk. Ha 
nem a földön főzünk, akkor a kisgyerekek nem tudnak túl közel mászni a 
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tűzhöz, és nem kerül annyi por és piszok ételünkbe így, amit eszünk az 
tisztább és biztonságosabb lesz. 
Azokban az otthonokban, ahol magasabban, vagy egy tűzhelyen főzünk, 
arra kell ügyelnünk, hogy a fazekak fülei ne álljanak kifelé. A gyerekek 
ugyanis elérhetik és megfoghatják ezeket a füleket, és így leforrázhatják 
magukat forró ételekkel vagy folyadékokkal. 
Gyakran fordul elő baleset konyhánkban? Ha igen, mit tehetnénk, hogy biztonságosabbá 
tegyük ezt a térséget? 

Néha a gyertyákat, lámpásokat vagy tűzhelyeket túl közel tesszük valami 
olyan dologhoz, mely gyúlékony. Például, a nyitott tűz közelében található 
függöny könnyen lángra kap. Egy olyan doboz, melyet túl közel teszünk a 
tűzhelyhez vagy kályhához, meggyulladhat, mikor a tűzhelyet használjuk, 
vagy befűtjük a kályhát. 
Ha vannak ilyen problémáink otthonunkban, hogy küszöbölhetjük ki? 
Milyen olyan veszélyes helyzetről tudunk még, mely balesetekhez vezethet? 
Mit tehetünk, hogy ezeket a helyzeteket biztonságosabbá tegyük? 

Viselkedjünk nyugodtan, és átgondoltan balesetek idején 
Fontos, hogy nyugodtak maradjunk olyankor, mikor valakinek segítünk, aki 
megsérült. Annak ellenére, hogy a sérülés súlyos lehet, legyünk nyugodtak 
és próbáljuk megnyugtatni a sérültet! Az áldozat gyakran úgy fog viselked-
ni, mint azok, akik körülveszik. Ha sírunk vagy hisztizünk, azt gondolhatja, 
hogy sérülése súlyosabb, mint valójában. Annyira elkeseredhet, hogy azt 
hiszi, hogy meg fog halni, és nem is akar orvosi ellátást. Ha nyugodtan 
nyújtunk elsősegélyt, csökkenthetjük azt a sokkot, melyet az áldozat átél, 
vagy ki is küszöbölhetjük azt. Pontosan kell tudnunk, hogy mit kell tennünk 
szokásos sérülésekkor, hogy határozottan és magabiztosan fel tudjunk 
lépni, mikor kell. Időközönként gyakorolnunk kell azokat a fogásokat, me-
lyeket a 24. leckében tanulunk, „Elsősegély, 2. rész". Ezeket a fogásokat 
meg kell tanítani a nagyobb gyerekeknek a családban, hogy őket se érjék 
váratlanul a vészhelyzetek. Fontos, hogy állandóan imádkozzunk vészhely-
zetek idején, hogy jobban felkészültek legyünk arra, hogy segítséget és 
irányítást kapjunk az Úrtól! 

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges dolgok 
Amellett, hogy otthonunkat biztonságosabbá tesszük balesetek elkerülése 
végett, hogy megtanuljuk, hogy hogyan kell elsősegélyt adni, úgy is felké-
szíthetjük magunkat, hogy tartunk olyan dolgokat otthonunkban, melyekre 
elsősegélynyújtáskor van szükségünk. 
Bár azok a dolgok, melyeket a családok elsősegélynyújtásra tárolnak vál-
takozhatnak, a következő dolgoknak minden otthonban meg kell lenniük. 
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22. Lecke 

SZAPPAN 
Szükségünk van szappanra ahhoz, hogy a piszkot, köveket és üvegszilán-
kokat kimossuk a sebekből. Mindennap használhatunk szappant, de meg 
kell győződnünk arról, hogy van tartalékunk vészhelyzetekre. A személy-
nek, aki elsősegélyt ad, szappannal és vízzel kezet kell mosnia, hogy ne-
hogy még jobban elfertőzze a sebet. 

TISZTA VÍZ 
Ha nincs mindig tiszta vizünk, tartsunk valamennyit más, az elsősegély-
nyújtáshoz szükséges dolgokkal együtt, hogy kimoshassuk a sebet! 

FERTŐTLENÍTŐ 
Ez erősebb a víznél és szapannál, és megelőzheti az elfertőződést. Alko-
hol, metilalkohol vagy 2%-os jód tinktúra a legközismertebb fertőtlenítő 
szerek. 

TISZTA RUHADARABOK 
Ezekkel bekötözhetjük a sebet. Ha kötést akarunk készíteni, vasaljunk tisz-
ta ruhadarabokat egymásra, egészen addig, míg azok átmelegednek s 
talán meg is perzselődnek! Mielőtt ezeket a ruhadarabokat más ruhadara-
bokba csomagoljuk, mossunk kezet! Ezekből biztonságos kötések lesz-
nek, melyeket egy vérző sebre tehetünk. 

OLDAT 
Ez hányást okoz, mely része annak az elsősegélynek, melyet mérgezéskor 
adnak. Sok gyógyszertárban lehet venni. Ha ipekakuánát nem lehet sze-
rezni, akkor az egészségügyi dolgozók ajánlhatnak valami mást, melyet az 
elsősegélynyújtáshoz szükséges dolgokkal tárolhatunk. 

FELSZENTELT OLAJ 
A papsági tisztségviselők olyan olívaolajat használnak, amit megáldottak 
és megszenteltek, és akkor használnak, mikor valaki beteg, vagy megsé-
rült, és áldást adnak. Kérdezzük meg a papsági vezetőktől, hogy honnan 
szerezhetünk kis mennyiségű felszentelt olajat. Ezt tartsuk az elsősegély-
nyújtáskor használandó dolgokkal, hogy a papsági tisztségviselők hasz-
nálhassák vészhelyzetekben, vagy más megfelelő alkalmakkor. 

DOBOZ 
A felsorolt dolgokat egy olyan fedett dobozban kell tárolnunk, melybe nem 
hatol be sem a por, sem a nedvesség. Ezt a ládát olyan helyen kell tarta-
nunk, ahol kis gyerekek nem érhetik el, és nem tudják kinyitni. Nagyobb 
gyerekeinknek meg kell tanítanunk, hogy hogyan kell elsősegélyt nyújtani, 
és gondoskodnunk kell arról, hogy megtalálják a dobozt vészhelyzet ide-
jén. 
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ELŐRE ELKÉSZÍTETT KÖTÉSEK 
Ragtapaszt, sebtapaszt és gézt is tarthatunk, ha ezeket meg tudjuk venni. 

Befejezés 
Sok balesetet megakadályozhatunk, ha biztonságosabbá tesszük ottho-
nunkat. Például a veszélyes anyagokat úgy kell tárolnunk, hogy azok ne 
veszélyeztethessenek gyerekeket és másokat. Sok veszélyes helyzetet ki-
küszöbölhetünk, ha figyelünk gyerekeinkre, és megbizonyosodunk arról, 
hogy biztonságban vannak, és ha van egy elsősegélykészletünk. Felké-
szültnek kell lennünk arra, hogy elsősegélyt adjunk egy sérültnek nyugod-
tan és átgondoltan. 

Feladat 
Ezen a héten vizsgáljuk meg otthonunkat! A veszélyes anyagokat és dol-
gokat használjuk és tároljuk biztonságosan! Kerüljük ki a veszélyes hely-
zeteket! Ha még nincs elsősegélykészletünk, akkor állítsunk össze egyet! 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Gondoljuk át, hogy a leckében említett problémák közül melyek a legelterjedtebbek lakó-

helyünkön! Hangsúlyozzuk a lecke legszükségesebb részeit! Fejezzük ki elismerésünket 
azoknak a nőtestvéreknek, akik már biztonságosan tárolják és használják a veszélyes dol-
gokat és anyagokat! 

2. Kérjünk meg egy nőtestvért, hogy foglalja össze röviden a jó szamaritánus történetét (Lu-
kács 10:25-37), hogy azt majd előadja a csoportnak! 

3. Azoknak a nőtestvéreknek, akiknek kérdéseik vannak a papsági tisztséguiselők betegek-
nek adott áldásaival kapcsolatban, mondjuk meg, hogy olvassák el a 12. leckét Az Utolsó 
Napok Szentjeinek asszonya alapkézikönyv A részéből, melynek címe: A papsági szertar-
tások! 

4. Kérjük fel a csoport tagjait, hogy olvassák fel vagy foglalják össze a leckében található 
történeteket és szentírásbeli részleteket! 
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Elsősegély, 
2. rész 

24. Lecke 

Ebből a leckéből megtanuljuk, hogyan kell elsősegélyt nyújtani a leggya-
koribb sérülések esetén. 

Hogyan készüljünk fel az elsősegélynyújtásra? 
Az a legjobb, ha megelőzzük a sérüléseket. A 23. leckében: „Elsősegély— 
1. rész" sok példát olvastunk arra, hogy hogyan akadályozzuk meg a ba-
leseteket és sérüleseket. Azonban minden óvintézkedés ellenére előfor-
dulhat, hogy megsérülünk, és mindannyiunknak, közülünk anyáknak, meg 
kell tanulnunk, hogyan nyújtsunk elsősegélyt a leggyakrabban előforduló 
balesetekkor. 
Mikor valaki megsérül, fontossági sorrendben próbáljunk segíteni a prob-
lémákon, hogy az áldozat életét megmentsük. Először is mozdítsuk el az 
áldozatot arról az esetleg veszélyes helyről, ahol van, például egy égő 
épületből. Másodszor állítsuk vissza a légzést. Harmadik lépésként pró-
báljuk elállítani az erős vérzést. Negyedik lépésként vizsgáljuk meg, hogy 
nem történt-e mérgezés. Ötödik lépésként próbáljuk meg kiküszöbölni a 
sokkot. Ezután nyújtsunk további elsősegélyt, ha szükséges. Ha a sérülés 
súlyos, forduljunk orvoshoz. Ha több ember van jelen, akkor mialatt valaki 
elmegy orvosért, mások megpróbálhatják visszaállítani a légzést és elállí-
tani a vérzést. Míg ezt tesszük, ne feledkezzünk meg arról, hogy nyugodt-
nak és magabiztosnak kell lenni a sérült előtt, amennyire csak lehetséges. 
Miért fontos, hogy visszaállítsuk a sérült légzését, mielőtt a vérzést elállítjuk? 
Miért kell a vérzést előbb elállítani mint a sokkot kiküszöbölni? 

Hogyan állítsuk vissza a légzést 
A légzés leállhat bizonyos betegségek következményeképpen, valamint 
mérgek szervezetbe kerülése, áramütés, fulladás, szívroham, bizonyos 
gyógyszerek vagy kábítószerek túladagolása, és a levegőben található 
oxigén túlzott lecsökkenése esetén. Ha valakinek leáll a légzése, azt azon-
nal vissza kell állítani, hogy megakadályozzuk az agy károsodását. A leg-
hatásosabb a szájon át való lélegeztetés. Ezt úgy kell végeznünk, hogy 
szájunkból a sérült szájába fújjuk a levegőt, s száján át a tüdejébe. Köves-
sük a következő lépéseket vagy kérjünk fel egy képzett egészségügyi dol-
gozót, hogy tanítsa a csoportot! 
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1. Gyorsan és óvatosan törüljük ki az áldozat száját, hogy mindent eltávo-
líthassunk, ami megakadályozhatja a légzést! Ha szükséges, akkor húzzuk 
ki a nyelvét szájából! 
2. Döntsük hátra az áldozat fejét, hogy felfelé nézzen az álla! Ez lehetővé 
teszi, hogy a levegő a tüdőbe áramoljon. 
3. Fogjuk be a sérült orrát, nehogy a levegő visszaszivárogjon az orron 
át! Szájunkat helyezzük az áldozat szájához, és fújjunk levegőt tüdejébe! 
Olyan gyakran fújjunk az áldozat szájába, amilyen gyakran mi magunk lé-
legzünk. Ha az áldozat egy kisgyerek, akkor mind az orrába, mind a szájá-
ba fújjunk levegőt, hogy az a tüdőbe jusson! Kevesebbet és gyakrabban 
lélegezzünk! 
4. Figyeljük az áldozat mellkasát, ahogy szájába lélegzünk, s mikor látjuk, 
hogy mellkasa felemelkedik ne fújjunk több levegőt a tüdőbe. Emelked-
jünk fel, és engedjük, hogy kilélegezzen! Egészen addig folytassuk a léle-
geztetést, amíg magától nem lélegzik! Ha nem lélegzik magától tíz perc 
múlva, vizsgáljuk meg a szemét! Ha a pupillák nagyon ki vannak tágulva, 
és nem lesznek kisebbek és nagyobbak a fényerősségnek megfelelően, 
(mikor kezünket a szem közelébe helyezzük, vagy eltávolítjuk a szemtől) 
akkor ne is próbáljunk tovább lélegeztetni a szájon át. Ha a sérült szeme 
10 perc múlva sem mutat semmilyen változást, akkor nagy a valószínűsé-
ge annak, hogy már nem lehet feléleszteni. 

Hogyan állítsuk el a vérzést 
Ha a seb erősen vérzik, akkor fontos, hogy elállítsuk a vérzést. Ezt meg-
próbálhatjuk elérni úgy, hogy egy vastag kötést nyomunk tenyerünkkel a 
sebre. Azokat a tiszta ruhadarabokat, melyekből már elkészítettük a köté-
seket, és melyeket az elsősegély készletünkben tartunk felhasználhatjuk 
erre a célra. Ha semmi más nincs, használjuk más, kéznél levő ruhadara-
bokat, és azokkal nyomjuk le a sebet. A nyomás lelassítja vagy megállítja 
majd a vérzést. Ha a kötés átázik a vértől, rakjunk rá több kötést, anélkül, 
hogy az első kötést elvennénk, és továbbra is fejtsünk ki nyomást a sebre! 
Ha azt a testrészt, amelyen a vérző seb található a szív magassága felé 
emeljük, akkor is le fog lassulni a vérzés. Ha a seb nagyon mély, lehet, 
hogy össze kell varrni, vagy másképp kell kezeltetni egy orvosi rendelőben 
vagy kórházban. 
Ha csak kicsit vérzik egy seb, tisztítsuk ki enyhén szappanos vízzel. Öblít-
sük le tiszta vízzel, úgy, hogy folyatjuk rá a vizet, aztán kötözzük be né-
hány réteg tiszta ruhával. Fejtsünk ki nyomást néhány pillanatra, amíg el 
nem áll a vérzés. Ha a sebbe piszok kerülhet, tegyünk rá tiszta kötést, 
hogy megóvjuk és tisztán tartsuk!,, (Lásd Advanced First Aid and Emer-
gency Care, Amerikai Vöröskereszt [Garden City, New York: Doubleday 
and Co., 1973], 38. oldal.) 
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29. Lecke 

Néhány olyan seb, amely nem vérzik, nagyon mély lehet. Ezeket szögek, 
nyilak, golyók vagy más hasonló tárgyak okozhatják. Mivel a mély sebeket 
nehéz szappannal és vízzel kimosni, ilyenkor tetanusz oltást kell adni a 
sérültnek, hogy ne kapjon tetanusz mérgezést. Egy mély seb gyakran 
olyan súlyos betegségeket okozhat, melyek halálosak lehetnek. Ha valaki-
nek keletkezik valamilyen mély sebe, azonnal orvoshoz kell fordulni a helyi 
rendelőben, hogy megtudja, kell-e tetanusz-oltás. 
Fontos, hogy a gyulladás jeleit felfedezzük. Ezek a pirosság, feldagadás, 
gennyképződés, lüktető fájdalom, piros csíkok, melyek a sebből erednek, 
vagy emelkedő láz. Ha ezek közül a tünetek közül akár egyet is felfede-
zünk, azonnal orvoshoz kell fordulni! 

Mit tegyünk mérgezésekkor 
Mérgezés gyakran előfordul. A kisgyerekek különösen veszélyes helyzet-
ben vannak, mert kíváncsiak, s mindent a szájukba vesznek. Felnőttek is 
válhatnak mérgezések áldozatává. 
Ha valakinek a testébe a száján keresztül került valamilyen mérgező 
anyag, akkor először a szájat kell alaposan kiöblíteni, hogy a méreg min-
den maradványa kijusson belőle. Az, hogy ezek után milyen elsősegélyt 
kell nyújtani, az attól függ, hogy milyen méreg került a szervezetbe. Miután 
az áldozatot elsősegélyben részesítettük, tanácsos orvoshoz fordulni. 
Néhány méreg a test sejtjeit támadja meg, más típusú mérgek máskép-
pen károsítják szervezetünket. Ha valakinek olyan méreg került a testébe, 
melyek nem pusztítják el a sejteket, akkor valamilyen folyadék vagy víz 
elfogyasztása után az illetőnek hánynia kell. Az ipekakuána szirup nagyon 
hatásos hánytató, de lehet, hogy több mint tizenöt perc is eltelik, míg hat. 
Ez alatt az idő alatt nem szabad egyedül hagynunk a mérgezett személyt. 
Ha nincs ipekakuána szirup vagy más hánytató, akkor próbáljuk az áldo-
zatot úgy hánytatni, hogy egy kanállal vagy ujjunkkal lenyomjuk az áldozat 
nyelvét. Kérjük meg, hogy hajoljon előre, hogy ne fulladjon meg hányás 
közben. Ha elveszíti eszméletét, fordítsuk oldalára, hogy ne fulladjon meg 
a hányástól. Miután hányt, adjunk be neki egy olyan ellenszert, amely tes-
tében hatástalanítja a maradék mérget. Faszéndarabkák vagy egy égett 
pirítós morzsái használhatók ellenszerként. Továbbá adjunk neki hashaj-
tót, vagy egy pohár sós vizet, hogy a testében található méreg hamarabb 
kikerüljön a szervezetéből. 
A lúg, benzin és kerozin olyan mérgek, melyek megégetik vagy elpusztít-
ják a sejteket. Ha valakinek ilyen típusú méreg került a szervezetébe, ak-
kor ne hánytassuk. Mivel ezek a mérgek pusztítják a sejteket, amikor le-
nyeljük, a hányás még több sejt pusztulásához vezet. Ezért az áldozatnak 
adjunk sok vizet vagy tejet, hogy a mérget felhígítsuk. Hashajtók is hatá-
sosak. 
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Egyes helyeken mérges növények, tengeri állatok, halak, kígyók és rova-
rok is veszélyt jelentenek. Azok az egészségügyi dolgozók, akik ilyen he-
lyeken dolgoznak megtaníthatják, hogy hogyan kell elsősegélyt adni ilyen 
mérgezésekkor. 

Hogyan kezeljük a sokkot 
A sokk a szervezet reakciója a sérülésre vagy stresszre, néha betegsé-
gekre vagy rendkívüli érzelmi problémára. A sokk jelentkezhet közvetlenül 
a sérülés vagy stressz után, de néha csak egy idő múlva jelentkezik. A 
megrázkódtatás alatt az áldozat légzése és pulzusa annyira lelassulhat, 
hogy az illető életét vesztheti. Mindig számoljunk a sokkal a sérüléskor. Ha 
úgy segítünk, hogy a sokknak tudatában vagyunk, lehet, hogy ki tudjuk 
küszöbölni. 
Sokkos állapotban gyakran különböző testi elváltozások jelentkeznek. A 
bőr sápadttá, kékessé, nedvessé és hűvössé válhat. Az illető nagyon iz-
zadhat, különösen a szája környékén, a homlokán és a tenyerén jelentkez-
hetnek az izzadtságcseppek. A pulzus felgyorsulhat, s annyira gyengévé 
válhat, hogy nem is lehet érezni a csuklónál (csak a nyakon). A lélegzés 
szintén felgyorsulhat. A gyengeség, nyugtalanság és szomjúság mind jel-
lemző tünetek. Néha az illetőnek hányingere lesz, és hányni fog. 
Fontos, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk annak érdekében, hogy 
a sokkhatást csökkentsük. Ha az illetőt ért sokkhatás komollyá válik, egy-
kedvűvé válhat és nem reagál semmire. Bőrén foltok jelentkezhetnek. Sze-
me kifejezéstelenné válhat, és pupillái kitágulhatnak. Lehet, hogy elveszíti 
eszméletét. Ha a test hőmérséklete lecsökken, amíg nincs magánál, meg 
is halhat. 
A sokk kezelése magában foglalja, hogy az áldozatot fekvő pozícióban, 
melegen és nyugodtan tartjuk, azután, hogy a légzést visszállítottuk, és az 
erős vérzést elállítottuk. 
írjuk fel ezt a három dolgot a táblára! 

AZ ÁLDOZATNAK FEKVE KELL MARADNIA 
Ha a betegnek az arca és feje sérült, ha nincs magánál, vagy ha hány, az 
a legjobb, ha fejét oldalra fordítjuk, vagy oldalára fektetjük. így lehetővé 
válik, hogy a folyadékok eltávozzanak a száján át. 
Állítsuk ki. a 24-a képet! Olyan helyzetek, melyekben a különböző sérüléseket szenvedett 
áldozatok fektethetők. 

Ha az illető valószínűleg a fején sérült meg, vagy nehezen tud lélegezni, 
kicsit emeljük meg a fejét! 
Ha az áldozatnak nincs fej—, hát—vagy nyaksérülése, lábát emeljük meg 
egy kicsit, hogy a szervezet vérellátását javítsuk. 
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Ha nem látjuk, hogy az illető hol sérült meg és hogyan, legjobb ha a hátán 
hagyjuk felküdni. 

TARTSUK MELEGEN A SÉRÜLTET! 
A beteget be kell takarni, vagy több ruhát kell ráadni, nehogy a teste kihűl-
jön! 

NYUGTASSUK MEG A SEBESÜLTET! 
Annak a személynek, aki elsősegélyt nyújt, nyugodtan és magabiztosan 
kell cselekednie, még akkor is, ha a sebesült nagyon súlyosan megsérült. 
Ha azok az emberek, akik az sebesültet körülveszik, nyugodtan viselked-
nek, a sokkhatást nagy mértékben lehet csökkenteni. 
Ha a sebesült sok vért vagy testnedvet vesztett, valamilyen folyadékkal 
meg kell itatni. (Húsleves vagy üdítőital.) Azonban csak akkor szabad in-
nia, ha eszméleténél van, nem hány és nincsenek olyan gyomorsérülései, 
melyek sebészi beavatkozást igényelnek. 

Mit kell tennünk, ha valakit áramütés ért 
Ha valakit áramütés ér, elektromos áram járja át testét, amely azt idézheti 
elő, hogy megszűnik a légzés vagy megváltozik a szívverés. Az áldozatot 
azonnal el kell távolítani az áramforrástól, de nem szabad addig hozzáérni 
testéhez, ameddig azon áram halad át. Ha az áramot nem tudjuk elzárni, 
akkor az áldozatot egy száraz fabottal vagy deszkával kell az áramforrás-
tól eltávolítani. Például használhatunk olyan fa seprűnyelet, melynek nin-
csenek fém részei, s azzal az áldozatot ellökhetjük az áramforrástól, vagy 
az áramforrást lökhetjük el az áldozattól. Amint az áldozatot eltávolítottuk 
az áramforrástól, lélegeztessük szájon át, ha szükséges, vagy részesítsük 
rögtön olyan elsősegélyben, amelyre szüksége van. 

Égési sebek kezelése 
Az égési sérülések nagyon gyakoriak, különösen a gyerekek és idősebb 
emberek között. A napfénytől, vagy ha kis időre forró tárgyakhoz vagy víz-
hez érünk, vagy forró gőz ér, kisebb égési sérüléseket szenvedünk. A bőr 
általában piros lesz, kicsit feldagadhat és fájhat. Azt a részt, ahol meg-
égettük magunkat, azonnal hideg vízbe kell tennünk, hogy a fájdalmon 
enyhítsünk. A kisebb égési sérülések általában gyorsan gyógyulnak, mivel 
csak a bőr külső rétegei sérültek meg. 
A súlyosabb égési sebeknél a bőr hólyagos és vörös lesz, a meleg mé-
lyebbre hatolt, és azt eredményezi, hogy a testnedvek a bőr alatt felszapo-
rodnak. Az égett részt azonnal hideg vízzel kell áztatni, hogy csökkentsük 
az égést, és meggátoljuk, hogy a bőr mélyebb rétegei is megsérüljenek. 
Vigyázni kell arra, hogy nehogy kiszúrjuk a hólyagokat, ez ugyanis fertő-
zéshez vezethet. Ha az égés a test nagyobb felületét érte, akkor orvoshoz 
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22. Lecke 

kell fordulni. Tiszta, bő kötést rakhatunk az égési sebre, de ne használjunk 
sebtapaszt, mivel azt nehéz eltávolítani, mikor az égési seb felszárad. 
Súlyosabb égési sérülések esetén, amikor több bőrréteg és a bőr felszíné-
nek nagy része elpusztul, orvoshoz kell fordulni. Egy ilyen súlyos égési 
seb még a bőr elszenesedését is előidézheti. Ilyen sebeket égő ruhák, 
forró víz, egy forró tárggyal való hosszabb érintkezés vagy áram okozhat. 
Az eredmény az lesz, hogy a test nedvei felszáradnak, és nagy a fertőzés 
veszélye is. 
Azokat a ruhadarabokat, melyek egy égési sebhez vannak tapadva, nem 
szabad eltávolítani. Sőt, az egész égett területet be kell fedni egy frissen 
mosott lepedővel vagy más tiszta ruhával, ha ez nem vesz el abból időt, 
hogy az orvost értesítsük. így nagyban tudjuk csökkenteni a fertőzés ve-
szélyét. Az áldozatot ért sokkhatást is csökkentenünk kell. Ha a beteg láb-
feje vagy lába súlyosan megégett, emeljük fel azokat, és ne engedjük 
meg a betegnek, hogy rájuk álljon. Ha keze és karja égett meg, emeljük 
azokat a szív magasságába. Ha feje égett meg, tartsuk ülő pozícióban, és 
figyeljünk arra, hogy tud-e lélegezni. Ha eszmeleténél van, és nincs há-
nyingere, itassunk a beteggel egy kis húslevest vagy üdítőt! Ne feledkez-
zünk el megnyugtatni a beteget, hogy segítsünk neki megküzdeni az ag-
godalmakkal. 
A súlyos égési sebek káros hatását nagyban tudjuk csökkenteni, ha gyor-
san cselekszünk. Ha valakinek lángra kap a ruhája, azonnal forgassuk 
meg őket a porban, a füvön, a szőnyegen, vagy csavarjuk őket egy ta-
karóba! Ez kioltja a tüzet. Mikor a tüzet eloltottuk, kezeljük az égési sebe-
ket a fentebb említett módszerekkel! 
Vegyszerek, mint például a lúg is okozhatnak súlyos égési sebeket. Ilyen-
kor olyan gyorsan, ahogy csak lehet, le kell mosnunk a vegyszert, sok 
vizet használva, és még legalább öt percig kell öblögetni az égett terüle-
tet. A vegyszerek által okozott égési sebek rosszabbodnak, ha nem kezel-
jük, és azonnal orvoshoz kell fordulnunk. Ha a szembe kerülnek vegysze-
rek, az áldozatot oldalra kell fektetni, és azonnal vizet kell önteni a szemé-
be (szemének nyitva kell lennie) hogy a vegyszert eltávolítsuk. 

Mit tegyünk, ha valaki csonttörtést szenvedett 
Néha, ha elesünk, vagy egy nagy ütés ér, csontunk megreped vagy eltö-
rik. Az áldozat hallhatja, hogy hogyan csattan a csont, fájdalmat és gyen-
geséget vagy bizsergést érez. Ha lehetséges, az orvos jöjjön ki, hiszen ha 
megmozdítjuk az áldozatot, további sérülést okozhatunk. Azonban, ha az 
áldozatot el kell vinnünk orvoshoz, először rögzítenünk kell a sérült cson-
tot. Használjunk egy sínt—egy biztos támaszt, melyet a sérült területhez 
rögzítünk, hogy az el ne mozduljon—hogy a csont nehogy még jobban 
megsérüljön, s a fájdalom csökkenjen! Van egy olyan fajta sín, amely ab-
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ból áll, hogy a sérült végtagot kitámasztják, majd a test egy olyan részé-
hez erősítik, amely nem sérült. Például a sérült lábat a másikhoz erősíthet-
jük, amelyik nincs megsérülve, vagy egy sérült kart a mellkashoz kötözhe-
tünk. 
Deszkákat, pálcákat, botokat, feltekert szőnyegeket és kartonpapírt is 
használhatunk sínnek. A sínnek elég hosszúnak kell lenni ahhoz, hogy 
meggátolja, hogy a hozzá erősített csont elmozduljon. Erősítsük meg a 
sínt több ruhadarabbal, és használjunk öveket, nyakkendőket, vagy rongy-
darabokat, hogy a helyére erősítsük! A sínt kössük olyan szorosan, hogy a 
törés mindkét oldalán megakadályozza az izületek elmozdulását, de ne 
annyira szorosan, hogy lelassítsa a vérkeringést! 
Állítsuk ki a 24-b képet! Egy balesetben megsérült embert felemelnek, és visznek. 

Ha lehetséges, tegyünk valami hideget a sérült területre, hogy csökkent-
sük a duzzadást! Ha a sérült végtagot a szív magasságába emeljük, az is 
csökkenti a duzzadást. 

Az áldozat mozgatása 
Takarót, szőnyeget, a segítők kezét és karját használhatjuk, ha egy olyan 
embert akarunk valahova elvinni, aki súlyosan megsérült. A segítők két 
oldalról segíthetnek, és valakinek biztosan kell tartania az áldozat fejét. 
Egy másik embernek az legyen a feladata, hogy különböző jelekkel irányít-
ja a segítőket, és így biztosítja azt, hogy azok együtt mozognak és egy-
szerre emelik fel a beteget. Ha ezt nem szervezik meg, a beteg még job-
ban megsérülhet a felesleges és nem átgondolt mozgatástól. 
Állítsuk ki a 24-c képet! Hordágy egy takaróból és kabátból. 

Egy hordágyat könnyen készíthetünk két botból vagy pálcából, például 
seprűnyelekből és egy takaróból. Kábátokból is csinálhatunk hordágyat, 
ha begomboljuk a kabátot és az ujjakba beillesztjük a botokat. 
Figyelem! Ha tudjuk, hogy a betegnek nyak vagy hátsérülése van, csak 
akkor szabad elmozdítani, ha veszélyben van az élete. Ha el kell mozdíta-
ni, több embernek kell vinnie a hordágyat, és minden óvintézkedést meg 
kell tennünk, hogy ne mozgassák a nyakat és gerincoszlopot. 

Befejezés 
Elengedhetetlen, hogy belegondoljunk abba, mire lehet szüksége egy sé-
rült embernek vészhelyzetben. A legfontosabb, amit tennünk kell, az az, 
hogy az áldozatot kimozdítjuk a veszélyes helyzetből, visszaállítjuk a lég-
zést, elállítjuk a vérzést, és csökkentjük a sokkhatást. További elsősegélyt 
ezután kell adni, ha szükséges. Lehetséges, hogy további orvosi segítség-
re van szükség. 
Ha az ebben a leckében bemutatott elsősegélynyújtási módszereket gya-
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24. Lecke 

koraijuk, jobban fel leszünk készülve, mikor egy olyan vészhelyzet adódik, 
mikor elsősegélyt kell nyújtanunk. 

Feladat 
Tanítsuk meg családunknak, hogy mikor hogyan kell elsősegélyt nyújtani! 
Gyakoroltassuk velük ezeket a módszereket, hogy ha szükséges, akkor 
vészhelyzetben tudjanak elsősegélyt nyújtani! 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Beszéljünk a helyi egészségügyi dolgozókkal, és kérdezzük meg, hogy hogyan kell első-

segélyt adnunk azokban a vészhelyzetekben, melyek gyakoriak lakóhelyünkön! Kérjük 
meg őket, hogy tanítsák meg a nőtestvéreknek, hogy hogyan kell valakit szájon át mester-
ségesen lélegeztetni! Ezt az információt adjuk át a nőtestvéreknek, mikor tanítjuk őket! 

2. Tudjuk meg, hogy milyen további orvosi segítség áll rendelkezésünkre vészhelyzetekben! 
Ha a helyi orvosi rendelőben csak a nap egy részében fogadnak betegeket, tudjuk meg, 
hogy hova mehetünk segítségért ezeken az órákon kívül! 

3. Gondoskodjunk tábláról és krétáról! 
4. Játsszunk el néhány lehetséges vészhelyzetet, hogy a csoport tagjai gyakorolhassák azo-

kat az elsősegélynyújtási módszereket, melyeket tanultak! Gyakorolnunk kell eldönteni azt, 
hogy milyen segítségre van szükség, és hogy azt hogyan kell adni. Például képzeltessünk 
el egy olyan vészhelyzetet, melyben egy lány, aki elvágta a karját anyjához fordul segítsé-
gért! A vágási seb erősen vérzik. Kérjünk meg valakit, hogy játssza a sérült lány szerepét! 
Valaki mást kérjünk meg, hogy játssza az anya szerepét és mutassa be mindazokat a 
lépéseket, melyeket meg kell tenni a seb kezelésekor! 

5. Kérjünk fel csoporttagokat, hogy segítsenek ezt a leckét tanítani! 
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Házi 
élelmiszerraktár 

25. Lecke 

Ennek a leckének a célja az, hogy arra ösztönözzön minket, hogy tartalé-
koljunk élelmiszert nehezebb időkre. 

Miért kell élelmiszert raktároznunk 
Spencer W. Kimball elnök a következőket mondta a házi élelmiszerraktár-

„Mi is azt tanácsoljuk, amit Egyházunk korábbi vezetői. Tartsunk otthon 
annyi élelmiszert, amennyi elegendő egy évre családunknak! 
„Azt kérjük a családoktól, hogy tartsanak egy évre elegendő élelmet; és 
ezt többször elmondjuk, és többször hivatkozunk arra a szentírásbeli rész-
letre, melyben az Úr azt mondja: „Miért hívtok uratoknak, miért kértek tő-
lem bármit is, ha nem teszitek azt, amit kérek tőletek?«" (Családi felké-
szültség, Ensign, 1976 május 125. oldal). 
Mit tanácsoltak nekünk prófétáink az élelmiszerek raktározásával kapcsolatban? 
(Ha egy olyan országban élünk, ahol a kormány tiltja azt, hogy élelmet tartalékoljunk, akkor a 
körülményeknek megfelelően változtassunk a leckén.) 

Ifj. J. Reuben Clark elnök, aki a Legfelsőbb Elnökség tagja volt, a követke-
zőket mondta: 
„Minden családfő gondoskodjon arról, hogy legyen egy évre elegendő 
élelem, ruha, és ahol lehetséges fűtőanyag otthon" (Beszámoló a konfe-
renciáról, 1937 április, 26. oldal). 
Az a tanács, hogy tartalékoljunk egy évre elegendő ételt, ruhát és más 
szükséges dolgokat, több szempontból megfontolandó. Olyan szerencsét-
lenség, mint árvíz, földrengés, vagy hóvihar egy egész várost vagy terüle-
tet megbéníthat, lezárhatja az utakat és lehetetlenné teheti az élelem és 
más anyagok piacra szállítását. Továbbá politikai problémák, kamionsofő-
rök, dokk munkások, vagy vasutasok sztrájkja is meggátolhatja az élelmi-
szerszállítást. Más katasztrófák, mint például aszály utáni éhínség, hurri-
kán, árvíz és még háború is előfordult már sok országban és ismét előfor-
dulhatnak. Amikor egy ilyen katasztrófa egy egész közösséget súlyt, akkor 
még akkor sem lehet élelmiszerekhez és más szükséges dolgokhoz jutni, 
ha arra van pénz. Egy családban is jelentkezhet egy vészhelyzet, mikor 
betegség vagy munkanélküliség miatt a családnak nincs elég jövedelme. 
Ilyenkor szükségessé válik, hogy felhasználjuk tartalékainkat. 
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„Cherry Lee Davis nőtestvér és családja sok nehézségen ment át, mikor 
egy ilyen vészhelyzet adódott, és így saját tapasztalatuk tanította meg ne-
kik, hogy milyen fontos élemiszert tartalékolniuk. A Davis házaspár csatla-
kozott az Egyházhoz, de egy darabig még nem akartak élelmet tartalékol-
ni. Mivel úgy tervezték, hogy hamarosan költözködni fognak, butaságnak 
tartották, hogy akkor kezdjenek el élelmet tartalékolni. Azonban Davis nő-
testvér akaratlanul is elkezdett tartalékolni. Mindig amikor vásárolni ment, 
több élelmet vett, mint amennyire családjának szüksége volt. Hamarosan 
megteltek a konyhaszekrények, és a hálószobában is kellett élelmiszere-
ket tárolnia. Amikor a férje megkérdezte tőle, hogy mit csinál, így válaszolt: 
„Azt hiszem, hogy elkezdtem élelmet tartalékolni." Amikor férje megkér-
dezte, hogy miért teszi ezt, csak ezt tudta válaszolni: »Mert úgy érzem, 
hogy ez a teendőm.« Nem tudta jobban megmagyarázni, hogy miért kez-
dett el élelmiszert raktározni. Azt mondta: „Minél többet imádkoztam, an-
nál biztosabb lettem abban, hogy még sokkal több élelmet kell vásárol-
nom. Éreztem, hogy jól cselekszem és, hogy engedelmes vagyok." 

„Davis nőtestvér előadásokon és könyvekből megtanulta, hogy hogyan le-
het eltenni a különböző gyümölcsöket és zöldségeket. Használta is azokat 
a recepteket, melyekről hallott és olvasott. Amikor végre úgy érezte, hogy 
már jól tud gyümölcsöt és zöldséget elrakni, az az érzése támadt, hogy 
még több éjeimet kell vennie. így mondta el, hogy mit érzett: »Miért? Kér-
deztem az Úrtól, de nem kaptam választ. Csak éreztem, hogy még többet 
kell vennem. így is tettem, de egyre zavartabbá és nyugtalanabbá váltam. 
Azonban továbbra is engedelmeskedtem. Láttam magam előtt, hogy 
mennyi helyet fog elfoglalni ez a sok élelem a teherautóban, mellyel köl-
tözködni akartunk [hogy új otthonunkba juthassunk.]«" 
Amikor a Davis család végül is költözködött, bútoraik és a körülbelül tizen-
öt—húsz láda élelem alig fért abba a teherautóba, melyet béreltek. Mire 
kifezették a költözési költségeket, béreltek egy kisebb lakást, és minden 
más költségüket kifizették, nagyon kevés pénzük maradt. Mindemelett Da-
vis testvér nem talált munkát. Az a munka, amelyet végül is talált, nem 
fizetett jól és így, miután kifizették a számlákat, semmi pénzük nem ma-
radt élelemre. Ekkor Davis nőtestvér rájött, hogy miért kellett élelmet tarta-
lékolnia. így lett élelmük házasságuk legnehezebb hónapjaira. 
Mikor visszagondolt arra, hogy hogyan éltek abból az élelemből, melyet ő 
korábban rakott félre, ezt mondta: „Nevetnem kell. Annyira nem akartam 
élelmet tartalékolni, és az Úr nagy bölcsességében és szeretetében irányí-
tott engem és egy értékes leckét tanított nekem ezzel a kis csodával." (A 
mi kis csodánk Ensign, 1978 augusztus, 21. oldal.) 
Milyen áldásban részesült a Davis család azért, mert tartalékolt élelmet? 
Mindamellett, hogy vészhelyzetekben nagyon jól jön a tartalék élelem, ha 
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tartalékolunk élelmet, lelki áldásokban is részesülünk. Amikor csak betart-
juk azt, amit a próféta parancsol, és megfogadjuk tanácsát, bizonyságunk 
és hitünk erősödhet. Engedelmességünk eredményeként olyan lelki áldá-
sokban részesülhetünk, melyeket nem is vártunk. 
Milyen lelki áldásokban részesült a Davis család? 

Egy másik család, melynek szintén voltak élelmiszertartalékai, mindenét 
elvesztette egy árvízben, és minden állatuk megfulladt. De a nagy veszte-
ségek ellenére a családtagok azt mondták: „Ha betartjuk a parancsolato-
kat, mindenre fel vagyunk készülve, Annak ellenére, hogy az árvíz élelem-
tartalékainkat is elmosta, nyugodtak voltunk, mert tudtuk, hogy megtettük, 
amit a próféta kért tőlünk. Lelkileg is felkészültek vagyunk, és szembe tu-
dunk nézni azzal, ami történt." (Gerry Avant és Karlyn Holland, „Egy Mor-
mon család szerencsésen átélte a texasi árvizet," Church News, 1978. 
Aug. 12 4. oldal.) 

Egy évre elegendő élelem, ruha és fűtőanyag 
A családok sok mindent tartalékolhatnak, de ebben a leckében csak az 
egy évre elegendő élelem, ruha, és ahol lehetséges, fűtőanyagkészletről 
beszélünk. A célunk az, hogy családunkat mindennel el tudjuk látni egy 
évre. A legtöbb embernek nagyon nehéz, vagy egyenesen lehetetlen 
azonnal elraktároznia mindent, ami szükséges családja ellátásához. Az 
éves készlet azonban egy reális cél, ha valamilyen tervet követve tartalé-
kolunk. Ahhoz, hogy elérjük azt a célt, hogy rendelkezzünk egy éves tarta-
lékkal, segíthet, ha először egy rövidebb távú célt tűzünk ki. Néhány csa-
ládban nagy eredmény az is, ha a család egy hétre elegendő élelmet tart 
otthon. Más családoknak az sem okoz gondot, ha három hétre, két hó-
napra vagy egy évre elegendő élelemről kell gondoskodniuk. Amikor elér-
tük célunkat, és pár napra, vagy hétre elegendő élelmet tartunk otthon, 
akkor kitűzhetünk egy újabb célt, és ezt egészen addig folytathatjuk, míg 
végül is egy évre elegendő élelem lesz otthon. 
Milyen reális célt tűzhet ki családunk? 

Tartalék élelem 
Ezra Taft Benson elnök, a Tizenkét Apostol Tanácsának tagja azt mondja 
nekünk: 
„Az Úr figyelmeztetett minket arra, hogy éhínségek jönnek, de a becsüle-
tes emberek megfogadták a próféták tanácsát, és elraktároztak egy évre 
elegendő élelmet.« 
„Az a kinyilatkoztatás, mely szerint élelmet kell tartalékolnunk, lehet, hogy 
olyan fontos túlélésünkhöz, mint amilyen fontos volt Noé idejében, hogy az 
emberek beszálljanak a bárkába." 
„Tudom, hogy ez a jóléti program Istentől ered. Saját magam voltam tanú-
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29. Lecke 

ja annak, hogy mit okozhat az éhség és ínség, mikor az Egyház Elnöksé-
gének irányítása alatt a második világháború befejeződése után egy évet 
Európában töltöttem. Családom nélkül voltam ott és élelmet, ruhát és ágy-
neműt osztottam az ottani egyháztagoknak. Láttam, hogy milyen elgyötör-
tek voltak a tagok, s hogy már az éhhalál határát súrolták. Láttam, ahogy 
jó anyák ölükben vittek három, négy éves gyerekeket, akik annyira ki vol-
tak éhezve, hogy nem bírtak járni. Láttam, ahogy a felnőttek szeme könny-
be lábadt, amint belemarkoltak abba a gabonába és babba, melyet az 
amerikai egyháztagok küldtek nekik." („Készüljetek fell" Ensign, 1974 ja-
nuár, 690., 81-82. oldal.) 
Mivel az élelem annyira fontos egészségünkhöz, ahhoz, hogy egyáltalán 
életben maradjunk, élelemtartalékunk a legfontosabb azok közül a dolgok 
közül, melyeket otthon tartalékolnunk kell. Ajánlatos olyan alapvető élelmi-
szerekről gondoskodni, melyeket családunk hajlandó megenni. Tudnunk 
kell, hogy ezeket az ételeket hogyan kell megfőzni, nehogy valami is kárba 
vesszen, mikor egy vészhelyzet adódik. Sok különböző típusú élelmiszert 
tároljunk, hiszen ahhoz, hogy családunk egészséges maradjon vészhely-
zet esetén, változatosan kell táplálkoznunk. Olyan mennyiségű élelmet kell 
tartalékolnunk, amekkorára családunknak szüksége van. 
Melyek azok az élelmiszerek, amiket el tudunk készíteni, s amiket családunk szeret és raktá-
rozni is tudunk? 

Azok az ételek, amiket tartalékolunk, nem maradnak jók a végtelenségig, 
ezért állandóan cserélnünk kell, el kell fogyasztanunk azt, amit már régen 
szereztünk be, és újabban beszerzett ételekkel kell felváltanunk azokat. Ez 
az állandó cserélődés egy folyamat. 
Hogyan cserélhetjük azokat az ételeket, melyeket tartalékolunk? 
Hogy biztosítsuk azt, hogy az élelmiszerek cserélődjenek, mindig tüntes-
sük fel a dobozon, vagy a zacskón, hogy mikor vásároltuk az élelmiszert, 
vagy mikor raktuk el. A frissen vásárolt élelmiszereket a polcokon azok 
mögé helyezzük, amiket korábban vásároltunk. Mikor főzünk, így 
könnyebb lesz azt elhasználni, amit régebben vettünk. 
Élelmiszereket különböző módokon lehet tartósítani. 
Soroljunk fel néhány tartósítási eljárást! Ld. Az Utolsó Napok Szentjelnek asszonya, alapkézi-
könyv nőknek A rész, 26. lecke, Házi termelés (Rakjuk sós lébe, vagy sózzuk be az élelmi-
szert; befőzhetjük, megszáríthatjuk vagy pincében tárolhatjuk) 
Lahóhelyünkön milyen módszereket alkalmaznak élelmiszerek tartósítására? 

Mikor eldöntjük, hogy hogyan akarunk tartósítani valamilyen élemiszert, 
gondoljuk át, hogy mennyibe fog kerülni, milyen speciális eszközökre lesz 
szükségünk és mennyire hatásos az a módszer, melyet választunk. Gon-
doljuk át, hogy kipróbáljunk-e egy új módszert, vagy használjunk-e valami 
olyasmit, melyet már sokan sikeresen alkalmaztak. 
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Mikor tartósítottuk az élelmiszert, meg kell győződnünk arról, hogy úgy tá-
roljuk-e, hogy tisztán maradjon és biztonságosan fogyaszthassuk el! Füg-
getlenül attól, hogy hogyan tartósítjuk az élelmiszereket, a következőkre 
mindig ügyelnünk kell tárolásuknál. 
1. Tartsuk hidegen az élelmiszereket! Sötét vagy árnyékos helyeken, a 
napfénytől távol tároljuk! 
2. Vigyázzunk arra, hogy ne kapjanak nedvességet! A szárított élelmisze-
rek megromlanak, ha felhasználásuk előtt vizesek lesznek. A más módon 
tartósított ételek is megromolhatnak, ha túl sok vizet kapnak. 
3. Tároljuk a különböző ételeket zacskókban vagy dobozokban! Azok a 
legjobb tároló eszközök, melyek lehetetlenné teszik, hogy por kerüljön az 
ételbe és meggátolják, hogy rovarok, és olyan állatok, mint a patkányok, 
madarak és csirkék megegyék az ételt. 
Melyek házunknak azok a részei, ahol hűvös és sötét vagy árnyék van? 
Hogyan óvjuk meg az ételt a nedvességtől? (konzervdobozok, műanyag zacskók, dobozok 
vagy tiszta használt üvegek) 
Hogyan akadályozzuk meg, hogy por kerüljön az ételbe, vagy hogy állatok megegyék? (Erős, 
jól lezárt tároló eszközöket használjunk! Ezeket a tároló eszközöket akasszuk fel magasra, 
vagy rakjuk magas polcokra! Ne hagyjuk őket a földön, hanem fém lábakkal támasszunk alá 
mindent, nehogy állatok másszanak az ételbe!) 

Hogyan tároljunk vizet 
Vizet is kell tárolnunk vészhelyzetekre. Tiszta vizet használjunk. Öntsük a 
vizet tiszta, jól lezárható üvegekbe vagy műanyag tárolókba. Annak ellené-
re, hogy a vizet nagyon hosszú ideig lehet így tárolni, ajánlatos néhány 
hónaponként cserélni. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a víz bizton-
ságos, miután elraktározzuk, sterilizálhatjuk, ha legalább tíz percig forral-
juk. Egy kis mennyiségű háztartási hipót vagy klórt is tehetünk a vízbe. 1 
liter vízbe rakjunk két csepp hipót vagy klórt, vagy huszonhárom liter vízbe 
fél kávéskanálnyit! (Ld. Relief Society Courses of Study, 1973-1974, 102. 
oldal.) 

Hogyan tároljunk ruhaneműket 
Hasznos lehet ruhaneműket is tárolni. Ruhaneműt tárolni elengedhetetlen 
feladat azokban a családokban, ahol gyors növésben levő gyerekek van-
nak, hiszen állandóan kinövik ruháikat. Minden családtagnak el is haszná-
lódhatnak a ruhaneműi. Olyan területeken fontos ruhaneműket tárolni, ahol 
az időjárás évszakonként jelentősen változik. 
Néhány családnak, különösen ahol növésben levő gyerekek vannak, aján-
latos elrakni a ruhaneműket. Mikor az egyik gyerek kinövi a ruhát, akkor az 
jó a másik gyereknek. Azokat a ruhákat—felnőttekét és gyerekét—melye-
ket kinövünk, átalakíthatjuk fiatalabb családtagok részére. Az is jól jöhet, 
ha ruhaanyagot tárolunk. Minden otthonban kell lenni tartalék tűnek, cér-
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22. Lecke 

nának és más varráshoz szükséges dolognak, hogy a szakadt ruhákat 
meg lehessen varrni. Tartalék szappanról és mosóporról is gondoskod-
nunk kell. 
A körülményeknek megfelelően milyen ruhákat kell tartalékban tartanunk? 
Ha még nem vagyunk férjnél, mit tehetünk azért, hogy legyenek tartalékaink, annak ellenére, 
hogy valószínűleg még nincs saját háztartásunk? 

Elder Ezra Taft Benson a második világháború után Németországban volt, 
és „azok az élmények, melyekben része volt, megtanították arra, hogy 
mennyire fontos, hogy legyenek otthon tartalékaink. Egyszer, miután öt-
száz mormon előtt beszélt, azt kérte, hogy az anyák jöjjenek előre. Mind-
egyiküknek adott egy szappant. Ahogy elfogadták ezt az egyszerű ajándé-
kot, néhányan sírva fakadtak a hálától." 
„Végül megkértek minden kismamát és fiatal anyát, hogy jöjjenek előre. 
Ők egy-egy nagy narancsot kaptak Elder Bensontól. Ezek az anyák nem 
hittek a szemüknek." 
„Amint az egyik anya előre jött, cérnát és tűt talált, ami Elder Benson bő-
röndjéből esett ki, mikor szappant és narancsot osztott. A nő megkérdezte 
Elder Bensontól, hogy nem tarthatná-e meg a tűt és a cérnát a narancs 
helyett. Mikor az anya visszament a helyére kezében a tűvel és cérnával, 
ahogy ment lefelé középen, valaki megállította és azt mondta neki: »Ugye, 
kölcsön fogja adni a tűt és cérnát nekünk? Nekünk is nagy szükségünk 
van rá.«" (Bonnie J. Babbei, „Legyünk mindig hálásak", Instructor, 1970. 
szeptember, 318-319. oldal.) 
Ezek az emberek rengeteget szenvedtek, mert az egyszerű, de fontos dol-
gokhoz nem jutottak hozzá. Elkerülhetjük ezeket a megpróbáltatásokat, ha 
mindenből van otthon tartalékunk. 

Fűtőanyag tartalék 
Fűtőanyagot is kell tartalékolnunk otthon. Vészhelyzetekben elképzelhető, 
hogy fűtőanyagot kell használnunk a sütéshez. Továbbá bizonyos éghajlati 
övekben fűteni kell, mikor nagyon hideg van. 
Helyi körülmények között hogyan tudnánk főzéshez szükséges tüzelőanyagot tartalékolni? 
Hogyan kell felkészülni a téli fűtési szezonra? 

Befejezés 
Azt a tanácsot kaptuk, hogy gondoskodjunk tartalék élelemről, ruhanemű-
ről, fűtőanyagról, elsősegélyhez és varráshoz szükséges dolgokról, hogy 
családunkat egy évre elláthassuk. Bár úgy érezhetjük, hogy képtelenség 
minden szükséges dolgot egyszerre megvenni, elkezdhetünk tartalékolni, 
a család körülményeihez mérten, szerényebb tartalékokkal. Ez esetben fo-
kozatosan szerezzük be tartalékainkat, és minden vásárláskor csak né-
hány dolgot veszünk. Ha gondoskodunk egy évre elegendő élelemről, ru-
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haneműről és fűtőanyagról, könnyebben átvészeljük majd a vészhelyzete-
ket, és lelki áldásokat is kapunk. Az Úr azt mondta: „Ha felkészültek vagy-
tok, nem kell félnetek." (T&Sz 38:30). 
Elder Ezra Taft Benson azt mondta: „Hála legyen az Úrnak prófétájáért, 
aki által kinyilatkoztatta ezt a jóléti programot, és azokért a szentekért, akik 
részt vettek benne, hogy így gondoskodhattak magukról, és másokon is 
segíteni tudtak. Milyen nagyszerű módon tudtunk ezáltal megváltókként 
cselekedni Zion hegyén!" („Készüljetek!" Ensign, 1974 január, 82. oldal.) 

Feladat 
Beszéljünk családi körben az éves tartalékunkról! Dolgozzunk ki pontos 
tervet, hogy miként tudnánk jobban tartalékolni! Készítsünk egy listát 
azokról az ételekről, melyekből szeretnénk tartalékot gyűjteni és döntsük 
el, hogy lehetne legjobban tartósítani és tárolni azokat! Gondoljuk át, hogy 
milyen tüzelőanyagot, ruhaneműt, és mi mást tároljunk! 

További szentírásbeli részletek 
I Mózes (Az egyiptomiak és az izraeliták József élelemtartalékainak kö-
szönhetően élték túl az éhínséget.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Nézzük át a 26. leckét A Utolsó Napok Szentjelnek asszonya, alapkézikönyv nőknek A 

részéből,: »Házi termelés«, amely azt tanítja, hogy hogyan kell élelmiszereket tartósítani és 
tárolni! Az óra közben kérjük meg az egyik nőtestvért, hogy a fentebb említett leckéből 
sorolja fel, hogy milyen módokon lehet élelmeszereket tartósítani! 

2. Tudjuk meg a lehető legtöbbet azokról az élelmiszerekről, amelyeket jól tudunk tartósítani 
lakóhelyünkön! Tudjuk meg, hogy melyek a legbevettebb módszerek ezeknek az élelmi-
szereknek a tartósítására és tárolására! Beszéljünk idősebb emberekkel, akik ismerik az 
élelmiszerek tartósításának hagyományos módszereit! Ha lehetséges, tartósítsunk és tá-
roljunk néhány élelmiszert a leckében említett módszerek szerint, és írjuk fel ezeket a 
nőtestvéreknek! 

3. Ha még nem tudjuk, hogyan tehetjük az ivóvizet biztonságosabbá, kérjük meg a helyi 
egészségügyi hatóságok képviselőit, hogy tanítsanak meg a hatásos módszerekre! 

4. A 21. lecke: A család anyagi ügyeinek kezelése, a 22. lecke: A család étkeztetése; a 25. 
lecke: Kertünk rendbentartása Az Utolsó Napok Szentjeinek asszonya, alapkézikönyv nők-
nek című könyv A részéből és a 22. lecke: Terhes nők és fiatal anyák ellátása ebből, a 
kézikönyvből segít majd válaszolni az anyagi ügyek kezelésére, táplálkozásra és kertész-
kedésre vonatkozó kérdésekre. 

5. Kérjük fel a csoport tagjait, hogy olvassanak fel vagy foglaljanak össze történeteket és 
szentírásbeli részleteket ebből a leckéből! 
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Családi 
szórakozások 

26. Lecke 

A lecke célja az, hogy segítsen nagyobb szeretetet és összetartozást 
éreztetni a családban azáltal, hogy együtt szórakozunk. 

Minden családnak kell szórakoztató programokat szervezni 
Állítsuk ki a 26-a képet! Ez a család szeret együtt játszani. 
Kérjük meg a két nőtestvért, akit előre felkértünk, hogy beszéljenek legboldogabb személyes 
családi élményükről. 
Beszéljünk a 26-a képről! Hangsúlyozzuk, hogy az evangélium fontos része, hogy családi 
programokat szervezünk! 

Ezt nagyon jól mutatja egy apa következő élménye: 
„Egyszer megkértem a fiamat, hogy vigye be a játékait a házba. Nagyon 
megdöbbentem, mikor azt mondta, hogy: »túl fáradt.« Aztán eszembe ju-
tott, hogy tegnap a fiam azt kérte tőlem, hogy birkózzak vele. Mit válaszol-
tam? Azt, hogy, »túl fáradt« vagyok. Amikor labdázni akart velem, akkor is, 
„túl fáradt". 
„Pár nappal később, megkértem a fiamat, hogy szedje össze, és rakja el 
ruháit. Ekkor „túl elfoglalt" volt. Akkor eszembe jutott, hogy volt egy idő-
szak, mikor mindig esti mesét kért. Akkor én voltam túlságosan „elfoglalt". 
„Megfogadtam, hogy több időt fogok tölteni fiaimmal. Azzal, hogy meg-
öleltem, megpusziltam őket és mondtam, hogy szeretem őket, nem győz-
tem meg őket. Az együttes mozgás, birkózás és játszás fontosabb volt 
nekik." 
„Most már több időt töltök velük." 
„Velük együtt építettem homokból alagutat és várakat, és játék teherautók-
kal eljátszogattam velük. Az, hogy imádkoztam és játszottam velük, segí-
tett nagyon jó kapcsolatot kialakítani velük." 
„Ha valamilyen erőfeszítést teszünk, annak mindig van jutalma. En akkor 
kaptam meg a jutalmamat, mikor egy fél óráig vidáman játszottam a fiam-
mal. Fiam megölelt, kedvesen megpuszilt, és azt mondta: "Szeretlek, 
apu.«" (Dan L. Johnston, „»Apu, hozzád beszélek«, Ensign, 1978 szeptem-
ber, 71. oldal.) 
Mit tett ez az apa, ami közelebb hozta a családjához? 

Legtöbb időnket olyan dolgokra fordítjuk, amit fontosnak ítélünk. Munkánk, 
egyházi megbízatásunk, pihenésünk és más dolgok, melyek sok időt 
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23. Lecke 

vesznek igénybe, fontosak. Azonban lehet, hogy ezek a dolgok nem a 
legértékesebbek életünkben. Hogyan válaszolnánk a következő kérdé-
sekre: 
1. Melyek a legfontosabb dolgok életünkben? 
2. Elég időt szánok arra, ami a legfontosabb az életemben? 
3. Hogyan tudnék több időt tölteni a családommal? 
Be kell látnunk, hogy az életben a legfontosabb a család, mivel a család 
örökkévaló. Akármilyen nehéz körülmények között kell élnünk, kell hogy 
legyen időnk családunk számára. 

Nagyobb szeretetet és összetartást hoznak a családba az együtt 
töltött vidám órák 
Néhányunknak vannak olyan gyermekkori élményei, melyek eszünkbe jut-
tatják, hogy milyen jó volt bizonyos dolgokat együtt csinálni. Egy anya a 
következőt mesélte: 
„»Mikor visszagondolok gyerek és tinédzserkoromra, szinte áhítattal gon-
dolok azokra a dolgokra, melyeket együtt csináltunk, mi gyerekek, apa és 
anya. Ezeket az emlékeket a családi összejövetelekről vagy nyaralásokról 
semmi pénzért sem cserélném fel, semmilyen mostani színházi, tekézési, 
vagy vacsorázó-szórakozóhelyen eltöltött élménnyel." 
„»Minden tőlem telhetőt meg akarok tenni, hogy a Szentlélek az én csalá-
domban is úgy legyen jelen, mint ahogy én éreztem szüleim otthonában. 
Szeretném, hogy gyermekeim is részesüljenek azokban az áldásokban, 
amelyeket én kaptam kedves családi élményeim jóvoltából.«" (Family 
Home Evening, manual, 1968, 184-185. oldal.) 
Ehhez az anyához hasonlóan nekünk is arra kell vágynunk, hogy csalá-
dunknak ilyen élményeket biztosítsunk. Egyes házon kivüli programok, 
amelyhez el kell menni otthonról, nem elfogadhatóak, mivel nem segítik 
elő, hogy a család tagjai jobban szeressék egymást, és közelebb kerülje-
nek egymáshoz és Mennyei Atyánkhoz. Egyházi vezetőink egyre fonto-
sabbnak tartják, hogy olyan dolgokat csináljunk, melyek során jól érezzük 
magunkat egymással. Meg kell fogadnunk tanácsukat és olyan programo-
kat kell szerveznünk, melyek erősítik a családi kapcsolatokat. 
Elder Ezra Taft Benson azt mondta: „Hála legyen az Úrnak a családi élet 
örömeiért. Többször mondtam már, hogy a családtól távol, vagy a jó ott-
honon kívül nem található igazi boldogság. A legjobb hatások ott érnek 
minket és kapcsolatunk családtagjainkkal tehet minket a legboldogabbá." 
(God, Family, Country, 178. oldal.) 
Ha otthon különböző játékokat játszunk együtt, nagyon jól érezhetjük ma-
gunkat. Lehetnek egyszerű játékok, nem kell sok pénzt költeni rá. 
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Milyen játékokat szeretünk játszani a családunkkal? 

George D, Durrant testvér, egy apa, aki azt akarta, hogy családtagjai jól 
érezzék magukat együtt, azt mondta: 
„Amikor elhívtak misszióelnöknek, nagyon féltem attól, hogy mikor nyolc 
gyermekemnek legnagyobb szüksége lesz rám, lehet, hogy nem lesz 
időm, hogy jó apa legyek. Ekkor elhatároztam, hogy számomra fontosabb, 
hogy jó apa legyek, mint Isten azon elhívatása, hogy legyek misszióelnök. 
Ez azt jelentette, hogy annak ellenére, hogy jól akartam szolgálni misszi-
óm alatt, kétszer olyan jól akartam szolgálni apaként." 
„Az egyik első elintéznivalóm volt, hogy vastag kötelet erősítsenek egy ha-
talmas tölgy magas ágára. A fa házunk előtt állt. Egy akrobata tehetségek-
kel bíró elder felmászott a fára, és felerősítette a kötelet. így meglett a 
hatalmas misszió otthoni hinta. A hintának köszönhetően a kicsi gyereke-
ink azonnal barátokat szereztek." 
„Később felállítottunk egy kosárlabda-kosarat és hozattunk homokot. Ud-
varunkból szép park lett, ahol sok időt töltöttem gyerekeimmel, és a há-
rom év alatt boldogok voltak. Hiszem azt, hogy örökké fognak emlékezni 
rá, hogy milyen jól érezték magukat Kentucky-ban és Tennessee-ben." 
(.Love at Home, Starring Father, 18-20. oldal.) 
Az olyan családtagok, akik sok mindent csinálnak együtt, közel kerülnek 
egymáshoz, és szeretik egymást. Ha együtt játszanak, megtanulnak 
együtt dolgozni is, megbeszélik problémáikat, és együtt imádkoznak. 
Néha, mikor családunk játszik, problémák merülnek fel. Lehet, hogy bizo-
nyos dolgokban különbözően gondolkozunk. Gyerekeink néha vitatkoznak 
és veszekednek is. Néha mi szülők túl komolyak vagyunk, és túl sokat 
várunk gyerekeinktől. Úgy tűnik, hogy azt is nagyon nehéz elérni, hogy a 
család minden tagja mindig egyformán boldog legyen. Néha azt is gon-
doljuk, hogy nem is érdemes programokat szervezni. A problémák azon-
ban nem szabad, hogy elvegyék a kedvünket attól, hogy együtt játsszunk. 
Meg kell oldanunk azokat úgy, hogy mindenkinek jó legyen. Ha leküzdjük 
a felmerülő nehézségeket, és megértjük egymást, családunk tagjai köze-
lebb kerülnek majd egymáshoz. Emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy 
azért szervezünk programokat, hogy együtt játszhassunk és jól érezzük 
magunkat egymás társaságában. 
A családi programok családi hagyományokká is válhatnak. Az évek során 
a családokban hagyományok alakulnak ki, mikor a családtagok bizonyos 
dolgokat mindig együtt csinálnak. Sok ilyen típusú programra csak évente 
egyszer kerül sor. Ide tartoznak a családi összejövetelek, születésnapok, 
ünnepi összejövetelek, közös kirándulások és utazások, családi zenekarok 
és családi hobbik. 
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Kimball elnök és családja kialakították saját hagyományaikat. Kimball el-
nök felesége, Camilla E. Kimball így számol be egyik karácsonyi hagyo-
mányukról: 
„Karácsony este mindig összegyűlnek családunk tagjai. Engem ér az a 
megtiszteltetés, hogy felolvashatom a karácsonyi történetet Lukács evan-
géliumából. Ezután gyerekeink és unokáink eljátsszák a történetet. Ezt na-
gyon élvezik a gyerekek. Tavaly Kimball elnök Józsefnek öltözött, és egy 
olyan öltözéket vett fel, melyet Palesztinából hoztunk. Én pedig Mária sze-
repét játszottam, és egy olyan ruhát vettem fel, melyet a zsidó nők horda-
nak. Ezt szintén Jeruzsálemből hoztuk. Biztos vagyok benne, hogy gyere-
keim és unokáim sokáig fognak emlékezni arra, hogy hogyan játszották el 
az első karácsony este eseményeit." (Beszámoló a konferenciáról, Dánia, 
Finnország, Norvégia és Svédország területi konferencia 1974. 58. oldal; 
Id.: Relief Society Courses of Study című kiadványban is, 1978-79, 87. 
oldal.) 
A családtagok akkor is élvezhetik egymás társaságát, mikor egy jelentő-
sebb esemény, például kisbabák névadója, keresztelők, papsági avatá-
sok, misszionáriusok búcsúja vagy hazaérkezése, ballagás vagy diploma-
osztás, esküvők és más különleges családi események alkalmából jönnek 
össze. 
Miért volt jó, hogy részt vettünk az ilyen családi programokban? 

A családi összejövetelekről meg kell emlékeznünk családunk történetének 
írásakor, és naplónkba is írnunk kell ezekről. Mellékeljünk fényképeket és 
különleges emléktárgyakat is! Ahogy visszaemlékezünk arra, hogy csalá-
dunk milyen jól érezte magát, közelebb kerülünk egymáshoz és jobban is 
szeretjük egymást. 

Ahhoz, hogy a családi programok jól sikerüljenek, előre meg kell 
szerveznünk azokat 
Ahhoz, hogy családunk tagjai jól érezzék magukat, mikor együtt csinálunk 
valamit, a programokat jól meg kell szerveznünk, s azokra jól fel is kell 
készülnünk. 
Hogyan tervezhetünk jó családi programokat? 

A következő dolgokra érdemes odafigyelni, mikor családi programokat 
szervezünk. Mikor családi estét tartunk, és minden családtag jelen van, 
beszéljük meg, és írjuk le, hogy ki mit szeret csinálni. 
Miután minden családtag kifejezte, hogy mit szeretne, válassza ki a csa-
lád, hogy melyik program lenne a legjobb! Azután beszéljék meg, hogy 
milyen nap lenne alkalmas a megfelelő programra! 
Ezt a napot jelöljük meg a családi naptárban, hogy senki ne tervezzen 
semmi mást arra a napra! A család minden tagja vegyen részt a program 

211 



megszervezésében, és mindenki legyen felelős a program valamely részé-
nek lebonyolításáért! 
Egy család, melynek tagjai követték ezeket a javaslatokat, egy családi es-
tén elhatározták, hogy minden családtagnak három ötlettel kell előállni. 
Kellett találniuk egy módot arra, hogy a család együtt szolgálatot tegyen 
valakinek. Valami olyan dologra is kellett gondolni, amivel szépíthetik ott-
honukat vagy kertjüket. Továbbá javasolni kellett egy pihentető, szórakoz-
tató családi programot is. Miután minden családtag előadta javaslatát, 
szavaztak és a következő programokat választották ki: 
Szolgálat: A család kitakarította egy özvegy ember udvarát és sütöttek egy 
tortát fiának abból az alkalomból, hogy hazajött missziójáról. 
Az otthon szebbé tétele: A család rendbe szedett egy bizonyos szobát. 
Kifestették, kitapétázták és mást is felújítottak benne. Ebben a munkában 
a család minden tagja részt vett. 
Kikapcsolódás, pihentető, szórakoztató program: A család minden tagját 
valamilyen megtiszteltetés ért az év egyik napján. Ezeket a napokat a csa-
ládi estéken jelölték ki. Azon a napon, melyen egy családtag megkülön-
böztető figyelemben részesült, ő választhatta ki, hogy mit főzennek, s volt 
lehetősége arra is, hogy válasszon valamilyen szórakoztató programot, 
amiben minden családtag részt vesz. Néhány családtag azt választotta, 
hogy a család menjen úszni, mások azt, hogy játsszanak valami labdajá-
tékot, volt, aki kirándulni akart, és ott kint az erdőben enni. Függetlenül 
azonban attól, hogy ki mit választott, minden családtagnak részt kellett 
venni a programban. 
Egy másik család úgy tervezte meg a programokat, hogy a családtagok 
ötleteit egy-egy papírra leírták, és belerakták egy nagy papírzacskóba, 
melyre az volt raírva, hogy „Családi szórakoztató programok." Minden 
családtag leírta egy papírra, hogy mit szeretne családjával együtt csinálni. 
Minden családi esten kihúztak egy papírt a zacskóból. Abban a program-
ban pedig, amely a papíron volt, azon a héten minden családtag részt 
vett, és jól érezték magukat. 
Hogyan tehetjük a legjobbá a kiválasztott programot? 
Gondolkozzunk el a következő javaslatokon: 

Emlékeztessük a, családtagokat a programra! Rakjunk ki plakátokat és 
emlékeztetőket! Éreztessük családtagjainkkal, hogy örülünk a program-
nak, és hogy szerintünk mennyire jó lesz! 
Ha a program, melyet kiválasztottunk, költségekkel jár, kezdjünk el gyűjte-
ni rá—mindenki járuljon hozzá! 
Beszéljünk terveinkről házi tanítóinkkal! 
Mindenkit vonjunk be! Minden családtagnak legyen feladata! 
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29. Lecke 

Azután tegyünk meg mindent a program alatt is, hogy mindenki jól érezze 
magát! 
A program után érdemes átgondolni, hogy mit tudnánk tenni, hogy legkö-
zelebb még jobban érezzük magunkat. Válaszoljunk a következő kérdé-
sekre: Mi tehette volna jobbá programunkat? Közelebb kerültünk egymás-
hoz általa? Ha ezekre a kérdésekre válaszolunk, tudjuk, hogy a jövőben 
mit kell elkerülnünk. Aztán legközelebb jobb programot szervezhetünk 
családunkkal. 
Annak ellenére, hogy jól kell megtervezni a programokat, hogy jól érezhes-
sük magunkat, be kell látnunk, hogy néhány dolgot nem kell megtervez-
nünk. Ezek maguktól adódnak, amikor az idő megfelelő és a családnak 
kedve van valamihez. 
Mikor lehetnek olyan családi programjaink, melyeket nem terveztünk meg előre? 
Mit tehetünk annak érdekében, hogy boldog legyen családunk, és mindenki jól érezze magát 
otthon? (Tanuljunk meg nevetni saját hibáinkon vagy fejlesszük ezt a képességünket! Ne 
vegyük túl komolyan mások hibáit! Legyünk olyan kedvesek családtagjainkhoz, amilyen ked-
veseknek szeretnénk látni őket, mikor mi hibázunk. Ha családunk tagjai örömet szereznek 
nekünk, mondjuk meg nekik! Gyakran mondjunk köszönetet! Naponta legalább egyszer 
mondjuk el családtagjainknak, hogy szeretjük őket! Ösztönözzük arra családtagjainkat, hogy 
lepjék meg egymást kedvességből! Újból és újból mondjuk el, hogy milyen jó élményeik 
voltak a családtagok életében! A gyerekek nagyon szívesen hallanak azokról a jó dolgokról, 
amiket csináltak.) 

Olyan dolgokat kell csinálnunk, melyekre családunknak szüksége 
van, melyek érdeklik családunkat, s melyekre képesek vagyunk 
Sokféle családi program van. Ahogy nincs két egyforma család, ugyanúgy 
különböznek a családok abban, hogy mit szeretnek csinálni. Ahhoz, hogy 
valami a mi programunk legyen, meg kell felelnie családunk igényeinek. 
Mit kell figyelembe venni, mikor eldöntjük, hogy mikor fogják családtagjaink jól érezni magu-
kat? (Kor, igények, érdeklődési kör, hobbik, képességek, napi munka, az, hogy hol lakunk, 
évszak stb.) 

Egy anya elmondta, hogy családjuk miként választotta meg, hogy hogyan 
nyaraljanak igényeik szerint: 
„Miután a férjem négy évig megszakítás nélkül tanult a főiskolán, hóna-
pokkal férjem első fizetett szabadsága előtt elkezdtük tervezni, hogy mit 
fogunk csinálni. Én kézimunkáztam és eladtam mindent ajándékboltok-
ban, hogy egy sátrat vehessünk. Sok-sok prospektust átnéztünk és helyet 
foglaltattunk kempingekben. 
„Három hónapon át minden családi este felét arra szántuk, hogy megbe-
széljük, hogy mi mindenre lesz majd szükségünk, és lerajzoltuk, mit^fo-
gunk csinálni, hogy három éves Aliciánk is előre örülhessen velünk. Ő is 
olyan izgatott lett, mint mi, és hamarosan ő próbálta megmagyarázni egy 
éves fiúnknak, hogy hogyan fogunk kempingezni." 
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„Aztán három héttel az indulás előtt kisebbik gyerekünk sírására ébred-
tünk, aki bárányhimlős lett. Két héttel ezután, mikor már csak egy hét volt 
hátra, Alicia is megbetegedett. Nagyon el voltunk keseredve és próbáltuk 
elmagyarázni neki, hogy bárányhimlősen nem lehet kempingezni. Azonban 
ő hajthatatlan volt. Ezt mondta: »Apu, már csak hat nap! Megígérted!«" 
„Mind férjem, mind én úgy gondoljuk, hogy a gyerekeknek tett ígéret szent 
és abban a pillanatban remek ötletünk támadt. Hat nappal később gyere-
keinkkel együtt egy képzeletbeli autóba ültünk, melyet a konyhai székekből 
építettünk. Ezek után egy képzeletbeli parkba mentünk, amely a nappali 
szobában volt. Miután a bútorokat a fal mellé állítottuk, felvertük sátrunkat. 
Az asztalok és díványok lábaihoz erősítettük a köteleket. Amint sátrunkat 
felállítottuk, mindannyian bementünk és jól éreztük magunkat kempingünk-
ben a nagyszerű négy fal között!" (Gayle E. Walker, „Otthoni kempinge-
zés," Ensign, 1976 július, 63. oldal.) 
Ez a család hogyan igazította nyaralását családjuk igényeihez? 
A szentírásokban azt olvassuk, hogy „Mindennek megszabott ideje van, 
megvan az ideje minden dolognak az ég alatt" amely magában foglalja az 
időt a nevetésre. (Prédikátor könyve 3:1, 4; továbbá Id. 2-3 és 5-8). Kívá-
natos, hogy otthonunkban sokszor hallatszon nevetés, és sokat kell moso-
lyogni. Függetlenül attól, hogy korunk és képességeink mennyire eltérőek 
a családban, meg kell tanulni, hogy hogyan érezhetjük jól magunkat 
együtt. 

Sok olyan szükséges dolgot, melyet egy kisgyerekes családban el kell vé-
gezni, játékként is lehet kezelni: például a kerttelepítést, takarítást vagy 
mosogatást. Ha a munkát játékként kezeljük, mindenki izgatottabb és el 
akarja látni feladatát. 
Ha a családi programok tervezésekor figyelembe vesszük, hogy csalá-
dunk tagjainak mire van szüksége, mi érdekli őket, milyenek a képessége-
ik és körülményeik, élvezni fogjuk az életet, hiszen eleget fogunk dolgozni, 
pihenni és játszani. 

Befejezés 
Életünkben családunknak kell a legfontosabbnak lennie. Abban, hogy csa-
ládtagjaink közelebb kerüljenek egymáshoz, sokat segíthet az, hogy olyan 
programokat szervezünk, hogy mindenki jól érezze magát. Az életben sok 
komoly dolog van, de ahhoz, hogy egészséges egyensúlyt találjunk, időt 
kell szakítanunk arra, hogy együtt játsszunk, és olyan dolgokat csináljunk, 
amelyek minden családtag igényeinek megfelelnek. Ha jól érezzük ma-
gunkat együtt, akkor családtagjainkhoz fűződő viszonyunk elmélyül, és 
példánkkal, úgy mint szavainkkal, hatásosabban taníthatjuk egymást az 
evangélium tantételeire. 
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26. Lecke 

Családunk örökkévaló lehet. Ha nem töltünk elég időt családtagjainkkal, 
most azonnal el kell kezdenünk olyan dolgokat tenni, melyek által csalá-
dunk örökké együtt lehet. 
Fejtsük ki, mennyire fontos nekünk, hogy családtagjaink jól érezzék magu-
kat együtt. 

Feladat 
A családi este alatt szervezzünk valamilyen szórakoztató családi progra-
mot! Legyen egy családi naptárunk, s tervezzünk valamit minden hónapra! 
Ezek után tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy mindenki jól érezze 
magát! 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Kérjünk fel két nőtestvért, hogy beszéljenek két legboldogabb családi élményükről! 
2. Legyünk készek arra, hogy elmondjuk, hogy mennyire fontos nekünk az, hogy családunk 

együtt játszik! 
3. Gondoskodjunk tábláról és krétáról! 
4. Kérjünk fel csoporttagokat, hogy olvassanak fel vagy foglaljanak össze történeteket vagy 

szentírásbeli részleteket ebből a leckéből! 
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Otthonunk 
rendbentartása 

27. Lecke 

A lecke célja az, hogy otthonunk szépítésére ösztönözzön minket, s hogy 
jobb légkört teremtsünk benne. 

Tisztán kell tartanunk otthonunkat 
Állítsuk ki a 27-a képet! így néz ki egy tiszta és rendes otthon. 

Egy nőtestvér, aki nemrég érkezett haza Hollandiából, a következőket 
mondta: 
„Mikor Hollandiában voltunk, feltűnt nekünk, hogy az otthonok abban a kis 
országban nagyon különlegesek. A piros tetős téglás házak ablakpárká-
nyain mindig sok a virág —legtöbbször muskátli. Az ablakok nagyok és 
soha nincs rajtuk redőny. Ezek a csillogó ablakok még különlegesebbé 
teszik a hangulatot, melyet a házak árasztanak. Sok otthonnak neve is 
van. Az ajtó felett ilyen neveket olvashatunk: Napsütéses sarok, Napsugár, 
Napfényes ház, Béke kikötője, vagy Békés kuckó. Melegség, napsütés, 
kellemes békesség, nyugalommal és elégedettséggel párosulva. Ezek 
azok a dolgok, melyek egy házat otthonná tesznek. (Daryl V. Hoole, The 
Art of Homemaking, 117-118 oldal.) 
Milyen benyomást tesz ránk egy tiszta és rendes otthon? 
Hogyan fejezzük ki hálánkat Mennyei Atyánknak azzal, hogy tisztán és rendben tartjuk ottho-
nunkat és kertünket? 
A tiszta ablakok, élénk színű cserepes virágok, plafonról lelógó virágcserepek mind tükrözik 
személyiségünket. Jól karban tartott kertekkel, kerítésekkel és egyéb kerti épületekkel meg-
mutatjuk a közösségnek, amelyben élünk, hogy megtesszük kötelességeinket, és törődünk 
környezetünkkel. 

Amikor Ádám és Éva az Éden kertjében élt, megmondta nekik az Úr, hogy 
„gondozniuk kell a kertet, törődniük kell azzal," (Igazgyöngy, Mózes 3:15). 
Az Úr ugyanúgy megkívánja ezt tőlünk ma, ahogy azt akkor tőlük megkí-
vánta. Elvárja tőlünk, hogy gondozzuk és szépítsük a föld azon kis részét, 
melyet elfoglalunk. Akár tulajdonunkban van egy ház vagy lakás, akár bé-
reljük, kötelességünk, hogy tisztán, rendben tartsuk, és hogy szépítsük. 
Állatainkról is a megfelelő módon kell gondoskodnunk, ólaikat, istállóikat 
és udvarunkat, ahol ezek az épületek vannak, tisztán és rendben kell tarta-
nunk. 
„Azt mondják, hogy Brigham Young elnök, miután egy közösséget arra 
ösztönzött, hogy tartsák rendben életterüket, és ne hanyagolják el öltöze-
tüket, nem volt hajlandó visszamenni hozzájuk és beszédet mondani ne-
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kik, és a következőket mondta: »Nem hallgattatok rám, amikor kértem tő-
letek, hogy tartsátok rendben élettereteket, Ajtóitok még mindig nem lettek 
megjavítva; istállóitok még mindig nincsenek kifestve és kerítéseitek még 
mindig düledeznek,«" (Spencer W. Kimball, „»Miért hívtok uratoknak, ha 
nem teszitek meg azt, amit kérek tőletek?«" Ensign, 1975 május 5. oldal.) 
Kimball elnök többször figyelmeztette az Egyház tagjait, hogy tartsák tisz-
tán otthonukat, végezzék el a szükséges javításokat és szépítsék otthonu-
kat. „Most azt kérjük, hogy takarítsák ki otthonukat. . . . Mindannyiukat arra 
kérjük, hogy tartsák tisztán és rendben minden tulajdonukat!" („Istent nem 
lehet gúnyolni, Ensign, 1974, 4. oldal.) „Körülményeinktől függetlenül élet-
terünk legyen rendes, tiszta és árasszon boldogságot!" („Családi felké-
szültség, "Ensign, 1976 május, 125. oldal.) 
David 0. McKay elnök is azt tanácsolta nekünk, hogy szépítsük otthonun-
kat, s többet legyünk otthon. (Gospel Ideals, 485-486 oldal.) Gyermekeink 
büszkén hozzák haza barátaikat, ha otthonunk meleg, barátságos és bol-
dogságot áraszt. 
Milyen előnyei vannak annak, hogy tisztán tartjuk környezetünket, s megjavítjuk azt, ami el-
romlott? 

Ha otthonunk tiszta és rendes, értékesebbé, biztonságosabbá és szebbé is válik. 

Minden családtagnak részt kell vennie otthonunk szépítésében 
Olvassuk el a T&Sz 132:8-at! 

A rend elengedhetetlen a Mennyországban; ha nem így lenne, akkor zűr-
zavar uralkodna. A rend épp ennyire szükséges otthonunkban. Kimball el-
nök azt mondta: „Tervezzünk jól és tervünket szervezetten és rendesen 
hajtsuk végre!" (Családi felkészültség, Ensign, 1976, május, 125. oldal.) 
Állítsuk ki a 27-b képet! Lányok szépítik otthonukat. 

A Dell Fox házaspár nemrégiben vett egy házat Portsmouthban, New 
Hampshire államban. A házat 1805-ben építették, majd 1826-ban átépítet-
ték, mivel egy tűz miatt javításra szorult. „Több teherautónyi 
„mindenséget" szállítottak el a házból. Az egész család súrolt és festett. A 
17 éves Heidi, a 16 éves Erin, a 14 éves Nátán és a 11 éves Paige mind 
kivették részüket a munkából." 
„Fox testvér elmondta, hogy nem volt egyenes minden fal és ajtó, és a 
szél átfújt a szobákon." 
„»Félelmetes volt—szólt közbe Paige—de nekünk nagyon tetszik«. 
„»Ez most egy mormon ház—mondta Erin«. („A család és az otthon ro-
mánca," Church News, 1978 augusztus 19. 5. oldal.) 
Miért örültek a szülők és gyerekek a házuknak? 
Mit értett Erin az alatt, hogy ez egy „mormon ház"? Miért fontos, hogy házunkkal példát 
mutassunk szomszédainknak? 
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Ahhoz, hogy házunkat szebbé tegyük, nincs szükség drága bútorokra. 
Sokszor jól fel tudunk használni régi, használt dolgokat. 
Ha összefogunk, megjavíthatjuk és felújíthatjuk azokat a régi bútorokat, 
melyeket a bizományi áruházban vagy árveréseken vettünk. Lefesthetjük a 
falakat, plafonokat és az ajtókat. Varrhatunk függönyöket és bútorhuzato-
kat, készíthetünk párnákat és szőhetünk szőnyegeket. 
Van három lépés, amelyet ha megteszünk, sokat tehetünk családunkban. 
Először is, körül kell néznünk házunkban és kertünkben, hogy lássuk, mit 
kell megjavítanunk, kitisztítanunk, lefestenünk vagy átszerveznünk. 
Ezek után meg kell beszélnünk, hogy családunk hogyan valósítja meg a 
feladatot. Fontos, hogy egyszerre csak egy területre koncentráljunk, és 
egy szükséges munkát szervezzünk meg. Ezután be kell szereznünk azo-
kat az alapanyagokat és szerszámokat, melyekre szükségünk van a mun-
ka elvégzéséhez. Minden családtagra olyan feladatot osszunk, amelyhez 
megvannak az adottságai! 
Végül családunk végezze el együtt a munkát! Minden családtagnak, aki 
részt vett a munkában, büszkének kell lenni magára és elégedettnek kell 
lenni magával, hogy kivette részét a munkából. így az egész család élvez 
minden munkát, mindenki hasznosnak érzi magát. Ha a család tagjai 
összefognak, és megszervezik a munkát, sok mindent el lehet érni. 
Hogyan javíthatnánk meg vagy szépíthetnénk otthonunkban anélkül, hogy pénzt adnánk ki, 
vagy úgy, hogy csak nagyon keveset költünk? 

A Szentlélek hatásának érezhetőnek kell lenni otthonunkban 
Állítsuk ki a 27-c képet! A svájci Templom. 
A Templom külsejének melyik aspektusa teszi ránk a legnagyobb hatást? Miért kell a Temp-
lomoknak olyan tisztának és gyönyörűnek lenni? 

A Tanok és Szövetségekben azt olvassuk, hogyha bármilyen tisztátalan 
dolog kerül az Úr házába, az Úr jelenléte nem lesz érezhető ott; az 0 
jelenléte nem érezhető olyan Templomokban, melyek nem tiszták. (Ld. 
T&Sz 94:9, 97:15-17). Mivel mi azt szeretnénk, hogy az Úr lelkét érezhes-
sük a szent Templomokban, tisztán tartjuk és díszítjük, és figyelmeztetünk 
mindenkit, aki belép, hogy méltónak kell lenni arra, hogy ott imádhassa az 
Urat. A Szentlélek hatását otthonunkban is éreznünk kell. Ezért meg kell 
fogadnunk Kimball elnök tanítását, és rendet kell teremtenünk. Lakóhe-
lyünket kívül-belül is szépítenünk kell. 
Ha környezetünk szép és rendes, életünk is jobb és szebb. „Egy nőtestvér 
beszámolt élete egyik nehéz időszakáról, mikor elvesztette mind barátait, 
mind családját azért, mert csatlakozott az Egyházhoz. Azt mondta: »Arra 
kényszerültem, hogy egy kis lakásba költözzek. Ahogy végignéztem a la-
káson és láttam, hogy milyen piszkos és rendetlen, nagyon levert voltam. 
Hirtelen egy belső hang azt mondta „Az Úr házában rend van." Az önsaj-
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nálatot elutasítva, feltűrtem a ruhám ujját és keményen dolgoztam, míg kis 
otthonom tiszta és vidám lett. Egy csipketerítő, az utolsó tárgy, amelyik 
régi életemre emlékeztetett, került az asztalra, és szebbé tette otthono-
mat. Végre otthon éreztem magamat.«" {Relief Society Courses of Study 
1978-79, 69. oldal.) 
Milyen egyszerű dolgokat tehetünk, ami által otthonunk hangulata kellemesebbé tehető, és 
jobban érezhessük Szentlélek hatását? 

Cserepes és vágott virágok, a zene szebbé teheti otthonunkat. Mindenki-
nek van valamilyen különleges tehetsége. Tudunk hímezni, ágytakarókat 
készíteni, szőni, makramézni és virágokat szépen elrendezni. A tehetsé-
gekkel, melyeket Istentől kaptunk, szebbé tehetjük környezetünket. Szeb-
bé tehetjük, ami sivár és komor, és érdekessé tehetjük azt, ami unalmas 
és egyhangú. Mint otthonteremtőknek különleges hivatásunk van. 
Milyen érzésekkel tölt el bennünket, ha kitakarítjuk, átszervezzük és megszépítjük otthonun-
kat és udvarunkat? 

Amellett, hogy otthonunkat megpróbáljuk kellemessebbé és szebbé tenni, 
arra is törekednünk kell, hogy békés és nyugodt hangulat legyen otthon. 
Boyd K. Packer a Tizenkét Apostol Tanácsának tagja azt mondta: 
„Sokat tehetünk azért, hogy otthonunkban béke legyen, s ott valóban ott-
hon érezzük magunkat, továbbá, hogy a tisztelet és nyugalom is jelen le-
gyen, hogy minden családtag biztonságban érezhesse magát. Ezt akkor 
is elérhetjük, ha nem vagyunk gazdagok." 
„Azonban valami hideget és rideget, valamilyen mesterséges dolgot is ki-
alakíthatunk. Gyermekeinket ezerféleképpen fogja befolyásolni, hogy mi-
lyen döntéseket hozunk, A családban uralkodó hangulat tőlünk függ. Le-
het békés és nyugalmas, és csendes; hatalmas erők forrása, de lehet kihí-
vó, hangos, és fokozhatja a gyermekekben felgyülemlő feszültséget, míg 
végül széjjelfeszíti a családot. (Eternal Marriage, Brigham Young Egyetem, 
Az év beszédei 1970. április 14.; D. Neil és Joan Flinders „Az otthon egy 
ház is", Ensign, 1973. november 20. oldal.) 
A Szentlélek hatása jobban érezhető lesz otthonunkban, ha elfogadjuk s 
alkalmazzuk életünkben Jézus Krisztus evangéliumának tanításait. Egyhá-
zunk vezetői többször elmondták nekünk, hogy mit kell tennünk ahhoz, 
hogy otthonunkban érezhető legyen a Szentlélek hatása: 
Imádkozzon családunk együtt este és reggel! 
Szenteljük meg Isten napját! 
Járjunk rendszeresen együtt istentiszteletekre! 
Havonta egyszer böjtöljünk egy határozott céllal! 
Tanulmányozzuk együtt a Szentírást! 
Fizessünk teljes tizedet! 
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29. Lecke 

Tartsunk családi estét! 
Önzetlenül szolgáljuk és szeressük egymást! 
Miképpen segít abban, hogy a Szentlélek hatását érezzük az, hogy az evangélium tanításai 
szerint élünk? 

Ha a Megváltó tanításai szerint élünk, elnyerhetjük Szentlelkét és ottho-
nunkban olyan kellemes, jó hangulat lesz az uralkodó, amit minden csa-
ládtag élvez. 

Befejezés 
Az Úr a próféta által azt kérte tőlünk, hogy tartsuk tisztán, javítsuk meg, és 
szépítsük otthonunkat és minden tulajdonunkat. Amikor családunk együtt 
dolgozik, hogy környezetünket szebbé tegyük, olyan dolgokat tanulunk 
meg és olyan szokásokat veszünk fel, melyek egész életünkön át kísérnek 
majd minket. Ha vesszük a fáradtságot, és időt szánunk arra, hogy szépít-
sük otthonunkat és egyéb tulajdonunkat, jobban értékeljük azokat. 
A Szentírásokból megtanuljuk, hogy a Szentlélek nem érezhető ott, ahol 
nincs rend és tisztaság. Ha ottonunk tiszta, ha jó a hangulat, akkor szeret-
teink szeretnek ott lenni. Ha az evangélium tanításai szerint élünk, a Szent-
lélek békét és nyugalmat hoz életünkbe. 

Feladat 
Egy családi estén nézzünk szét kertünkben és udvarunkban, és jegyezzük 
meg, hogy mit kell kitakarítani, átszervezni, kidobni, lefesteni, vagy megja-
vítani! A leckében található útmutatás szerint végezzünk el legalább egy 
ilyen javítást minden hónapban! Gyerekeinket kérjük meg, hogy csinálja-
nak rendet egy fiókban, egy szekrényben, seperjenek fel, vagy takarítsa-
nak ki egy szobát! Amikor egy gyermek ellátja feladatát, mondjuk el neki, 
hogy milyen büszkék vagyunk rá és értékeljük segítségét! Határozzuk el, 
hogy otthonunkban az evangélium tanításait jobban fogjuk alkalmazni, 
hogy ezáltal a Szentlélek jelenléte érezhetőbbé váljon! 

További szentírásbeli részletek 
T&Sz 42:41 (Cselekedeteitek legyenek előttem makulátlanok.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Legyünk felkészültek arra, hogy tudjunk segíteni a csoport tagjainak megtalálni azokat a 

dolgokat a házukban vagy kertjükben, amelyek javításra szorulnak! 
2. Olvassuk el Az Utolsó Napok Szentjeinek asszonya, alapkézikönyv nőknek A részéből a 

20. és 31. leckét (Hogyan tartsuk rendben otthonunkat Tegyük otthonunkat, követendő 
példaképpé!) 

3. Kérjünk fel csoporttagokat, hogy olvassák fel vagy foglalják össze a leckében található 
történeteket és szentírásbeli részleteket! 
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Egyházi szolgálat 

A lecke célja az, hogy segítsen elfogadni egyházi elhívásainkat. 

Az Úr Egyházában van lehetőségünk arra, hogy szolgáljunk 
Hugh B. Brown, aki tanácsos volt a Legfelsőbb Elnökségben, a következő 
történetet mondta el egyszer: 
„Mikor a hadseregben szolgáltam és Londonban, Angliában voltam, a kö-
vetkező táviratot küldtem egy Liverpool közelében található tábor káplánjá-
nak: »Holnap 10-kor az ön táborában leszek. Legyen szíves közölni a mor-
mon fiúkkal a táborban, hogy gyűlést fogunk tartani!« 
„Mikor másnap megérkeztem, hetvenöt fiatalember fogadott." 
„Egy ember előrelépett, kezet rázott velem, majd azt mondta: »Én kaptam 
meg a táviratát. Én vagyok ennek a tábornak a káplánja. Csak ma (vasár-
nap) reggel kaptam meg a táviratát. Amint megkaptam, azonnal megpró-
báltam kideríteni, hogy hány mormon van itt. Lelkiismeretesen nyomoz-
tam. Kiderítettem, hogy hetvenhat mormon van a táborban. Hetvenöt itt 
van, egy kórházban van.«" 
„Azt mondta: »Brown úr, elmondaná nekem, hogyan csinálja? Az én egy-
házamból hatszáz ember van ebben a táborban, de ha hat hónappal előre 
jelenteném is be a gyűlést, akkor sem gyűlne össze ennyi ember! Mondja 
el nekem, ön hogyan csinálja?«" 
„»Hát—mondtam, —ha eljön a gyűlésünkre, meg fogja látni, hogy hogyan 
csináljuk.« Eljött velem a terembe, ahol gyűlésünket tartottuk, és ott ült a 
hetvenöt fiatalember. A lelkész mellettem ült." 
„Azt mondtam: »Hányan voltatok misszión?« A csoport fele jelentkezett. 
Hatukra rámutatva kihívtam őket: »Gyertek ide, és osszatok úrvacsorát!« 
Majd másik hatra mutattam és így szóltam: »Gyertek ide, és készüljetek fel 
egy kisebb beszédre! Barátom, a lelkész tátott szájjal nézett. Még soha 
nem látott ilyesmit." 
„Majd azt kérdeztem: »Ki tud vezényelni?« Majdnem mindenki jelentkezett. 
Kiválasztottam egyet. »Ki tud játszani elektromos orgonán?« Ismét többen 
jelentkeztek, és kiválasztottam egyet." 
„Elkezdtük a gyűlést, és ezek a fiatalemberek meggyőződéssel és erővel 
beszéltek. Amikor befejezték a beszédeket azt mondtam: »Itt az ideje, 
hogy feloszlassuk a gyűlést.«" 
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„Azt mondták: »Tartsunk bizonyságtétel gyűlést!" 
„Barátomhoz, a lelkészhez fordultam és azt mondtam neki: »Tudom, hogy 
ez szokatlan önnek. Már két órája vagyunk itt, és még két órát itt leszünk. 
Megértjük, ha távozni szeretne.«" 
„Térdemet megérintette kezével, és azt mondta: »Uram, hadd maradjak!« 
Persze mondtam neki, hogy maradjon csak nyugodtan, és ekkor ezek a 
fiatalemberek két órán keresztül tettek bizonyságot az evangélium igaz 
voltáról." 
„Végül befejeződött a gyűlés. Mindenki elment, és a lelkész odafordult 
hozzám, és azt mondta: »Brown úr, én huszonegy éve tanítom az evangé-
liumot, de most éreztem legjobban a Szentlélek hatását.« Majd megint 
megkérdezte: »Hogyan csinálja? Honnan tudta, hogy melyik fiatalembert 
szólítsa fel?«" 
„így válaszoltam neki: »Mindegy volt, hogy melyiküket szólítom fel. Mind-
annyian fel voltak készülve.«" (An Eternal Quest—Freedom of the Mind, 
Brigham Young Egyetem, Az év beszédei, 1960 május 13, 14-17 oldal; Id. 
„Köszönöm, Istenem", Outstanding Stories by General Authorities, szerk. 
Leon R. Hartshorn. 1. kötet, 12-15 oldal.) 
Milyen különbséget vett észre a lelkész Egyházunk és más egyházak között? 
Mire voltak felkészülve a fiatalemberek? 
Hogyan készítették fel magukat? 
Miért fontos, hogy felkészüljünk az egyházi szolgálatra? 

„Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában nincs olyan hi-
vatásos papság, mint más egyházakban. Az Egyház minden tagjának fel 
kell készülnie arra, hogy ha szükséges, egyházi szolgálatot végezzen, 
vagy részt vegyen az Egyház által szervezett programokban." (Boyd K. 
Packer, „A szolgálat titka", Improvement Era, 1966 június, 551. oldal.) 
Mikor gyülekezeteket és cövekkörzetet szervezünk, az egyháztagoknak 
kell betölteniük az összes pozíciót ezekben az egységekben. 

Mi módon hívnak el egyházi szolgálatra 
Egyházunk vezetőinek kötelessége, hogy az Egyház tagjait elhívják, hogy 
különböző pozíciókat töltsenek be az Egyházban. Tudják, hogy a különféle 
szolgálatokhoz milyen tulajdonságokkal és képesítésekkel kell rendelkez-
niük az egyháztagoknak. Ezt figyelembe véve, az egyházi vezetők imád-
koznak, és átgondolják, hogy kiket hívhatnak el. Mielőtt valakit valamilyen 
szolgálatra elhívnak, mindig imádkoznak és kérik az Úr sugalmazását és 
tanácsát. 
Elder Paul H. Dunn, aki a Hetvenesek Első Kvórumának tagja, a követke-
zőket mondta el, nem sokkal azután, hogy központi vezetőségi tag lett: „A 
Tizenkét Apostol Tanácsa egyik tagjának kellett segítenem egy új cövek-
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körzet létrehozásában. Olyan élmény volt, melyet soha nem fogok elfelej-
teni." 
„Nem sokkal azután, hogy megérkeztünk, megkezdtük az elnökválasztást. 
Miután órákon át sok embert meginterjúvoltunk, az elnöklő vezető meg-
kért, hogy imádkozzak s az Úr tanácsát követve írjam le annak a három 
férfinak a nevét, akiket cövekkörzet elnöknek el lehetne hívni. Azt mondta, 
hogy hagyjam, hogy a Szentlélek irányítson. »Én is ezt fogom tenni«— 
mondta. 
„Hamarosan bementem egy félreeső szobába, letérdeltem imádkozni, és 
kértem az Úr segítségét. Tudtam, hogy mi csak szolgák vagyunk, ahogy 
ezt a feladatot végezzük, és ha választanunk kell, akkor azt az Ő sugallata 
alapján kell tennünk. Miután leírtam a három nevet, ami eszembe jutott az 
Úr sugallata alapján, elvittem listámat az apostolhoz, aki azt kérdezte. 
»Milyen érzéseid vannak ezekkel a nevekkel kapcsolatban?« Azt válaszol-
tam, hogy megnyugtató érzéseim vannak, erre azt mondta: »Tedd le a 
papírt az asztalra úgy, hogy az üres oldal legyen felüll« Ő is ezt tette a 
saját papírjával. »Most kérdezzük meg az Urat, még egyszer utoljára!« Le-
térdeltünk imádkozni, s olyan alázatos imát mondott, melyet még soha 
sem hallottam. Ezután megfordítottuk a papírokat és összehasonlítottuk a 
listákat. A listák megegyeztek. Csodálatos módon még a nevek sorrendje 
is azonos volt. (Paul H. Dunn, The Ten Most Wanted Men, 138. oldal.) 
Hogyan kell vélekedni arról, hogy az Úr elhív bennünket és másokat egyházi szolgálatra? 
(Akarnunk kell, amit az Úr kér tőlünk. Vezetőinket ne kritizáljuk, hanem támogassuk, és segít-
sük őket!) 

Miután kiválasztottak minket, egy papsági vezető elbeszélget velünk. Ilyen-
kor elmondja, hogy új elhívatásunk milyen felelősségekkel jár, és megkér-
dezi tőlünk, hogy milyenek a családi, és személyi körülményeink. Ezt azért 
teszi, hogy megbizonyosodjon, hogy van-e annyi időnk, eléggé felkészül-
tek vagyunk-e, tudunk-e utazni és gyűlésekre járni ahhoz, hogy ellássuk 
feladatunkat, Meg kell tudnunk, hogy kinek tartozunk felelőséggel, és mi-
lyen vezetőtől kaphatunk segítséget. Néha az egész családot felkérik arra, 
hogy Ígérjék meg, hogy segítik azt a családtagot, aki valamilyen egyházi 
megbízatást kapott. 
Elder Loren C. Dunn, a Hetvenesek Első Kvórumának tagja a következő-
ket mondta az egyházi megbízatásokról: 
„Egy egyházi megbízatás személyes és szent dolog is, és mindenkinek 
jogában áll tudni, hogy Isten nevében hívták el valamilyen feladat elvégzé-
sére. Az Egyház minden tagjának joga van tudni, hogy Isten hívta el. Ha 
ezt nem érzi, akkor azt tanácsolom, hogy imádkozzon, és komolyan gon-
dolkozzon el, hogy megkapja azt, amit jogában áll megkapni. („Isten hív el 
minket" Ensign, 1972 július, 44. oldal.; id. Relief Society Courses of Study, 
51. oldal.) 
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29. Lecke 

Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy az Úr hívott el bennünket? 

Hogyan kaphatunk segítséget, hogy ellássuk egyházi 
kötelezettségeinket 
Még akkor is, ha tudjuk, hogy egyházi vezetőink az Úr sugallata alapján 
választanak ki minket, néha úgy érezzük, hogy nem vagyunk alkalmasak 
és képesek arra, hogy ellássuk az adott feladatot. A szentírásokban olvas-
hatunk Enoszról, Mózesről, Jeremiásról és másokról is, akik nem érezték 
magukat alkalmasnak elhívatásukra (id. Mózes 6:31; Mózes második 
könyve 4:10; Jeremiás 1:6). 
Egy nőtestvér, aki különösen alkalmatlannak érezte magát arra, hogy a az 
elemi iskolában legyen tanácsos, püspökétől kapott segítséget. A püspök 
azt mondta neki: „»Amikor egyházi szolgálatot végzünk, olyan élményeink 
vannak, mint amilyenek házasságunk első éveiben. Ahogy az ön férje sem 
várta el öntől, hogy rögtön tökéletes szakácsnő és otthonteremtő legyen, 
az Úr sem várja el öntől, hogy azonnal tökéletes vezető legyen. Fog hibáz-
ni, de az a szeretet, amit az Úr és evangélium iránt érez, segíteni fog 
abban, hogy sikeresen ellássa feladatát. Az Úr olyan elhívásokat ad, me-
lyek segítenek nekünk küszködve tanulni." (Paul H. Dunn: The Ten Most 
Wanted Men, 229. oldal.) 
Tegyük ki ezt a posztert: „Szolgálat közben tanuljuk meg, hogy hogyan kell szolgálni" (Spen-
cer W. Kimball „Kis szolgálatok", Ensign, 1974. december 2. oldal)! 

Spencer W. Kimball elnök a következőket mondta nekünk azokkal a félel-
mekkel kapcsolatban, melyeket egyházi feladataink miatt érzünk: 
„Megtanultam, hogy szolgálat közben tanulunk meg szolgálni. Fontos, 
hogy túllépjünk saját érdekeinken, és hogy őszinte érdeklődéssel és sze-
retettel bánjunk mindazokkal, akiket ránk bízott az Úr." (Spencer W. Kim-
ball: „Kis szolgálatok,"Ensign, 1974. december, 2-3 oldal.) 
Kimball elnök szerint hogyan kell megtanulnunk szolgálni? Milyen tanácso-
kat ad nekünk arra, hogy félelmeinket legyőzzük? 
Az is erőt adhat nekünk, hogy az Úr ismeri képességeinket, tehetségein-
ket, és tudja azt, hogy mire van lehetőségünk, és mindezeket ismerve 
döntötte el, hogy hogyan szolgáljunk. 
A püspök, gyülekezet, egyházkerületi — , vagy cövekkörzet elnök áldást is 
adhat, hogy segítsen jól ellátnunk új kötelezettségeinket. Ezt úgy hívjuk, 
hogy beiktatnak új elhívatásunkra. 
Mikor egyházi szolgálatot végzünk, nem kell egyedül dolgoznunk. Hatal-
mat, erőt és segítséget is kapunk az Úrtól. Azt mondta nekünk, hogy ve-
lünk lesz a Szentlélek, „ha hittel imádkozunk" (T&Sz 42:14). Arról is bizto-
sítanak minket, hogy ha méltóak vagyunk, „taníthatnak bennünket a 
Mennyekből, és erőt is kaphatunk" (T&Sz 43:16). 
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Mikor Elder L. Tom Perryt elhívták a Tizenkét Apostol Tanácsának tagjává, 
azt mondta: „»Ha az evangélium tanításai szerint élünk, mindig velünk van 
az Úr. Megbizonyosodtam arról, hogy ha megcsinálom a házi feladatomat, 
ha tanulok, és felkészülök, az Úr mindig irányít abban, hogy mit tanítsak.«" 
(Az Egyház hírei, Ensign, 1974 május, 121 oldal; Relief Society Courses of 
Study 1977-78, 51. oldal.) 
Miért fontos, hogy a Szentlélek segítségünkre legyen, mikor egyházi szolgálatot végzünk? 
(Ha az Úr munkáját végezzük, segítéget és sugalmazásokat ad nekünk, tudjuk, hogy mit kell 
tennünk.) 

A gyülekezeti — , egyházkerületi — , és cövekkörzeti vezetőknek és tisztvi-
selőknek szintén segíteniük kell feladataink ellátásában. Kérnünk kell se-
gítségüket, és meg kell fogadnunk tanácsaikat. El kell mennünk azokra a 
gyűlésekre, ahol képeznek, tanítanak és jóra ösztönöznek. 
Kik azok a vezetők, akiktől már kaptunk segítséget? 

A szentírásokon kívül az egyházi kézikönyvekből is sokat tanulhatunk fel-
adatainkról. Az Egyház az általános és helyi konferenciákon elhangzott be-
szédeket is közzéteszi. Ezeket a beszédeket a próféta és a központi veze-
tőségi tagok írták. Az egyházi újságokban is megjelentetik ezeket a beszé-
deket. Tanulmányoznunk kell ezeket a beszédeket és be kell tartanunk 
mindazt, amit az Úr sugalmazására tanácsolnak vezetőink. 
Miért adhat nekünk biztonságot az, hogy követjük azt, amit a Központi Vezetőség tagjai előír-
tak és, hogy az Egyház által elfogadott irodalmat használjuk? (Megerősíthet minket abban, 
hogy az igazságot tanítjuk és úgy vezetünk másokat, ahogy azt az Úr elvárja tőlünk.) 

Egyházi elhívatásaink felelőséggel járnak 
Ha valamilyen feladatra vállalkozunk az Úr Egyházában, az Ő képviselői 
leszünk. Ez azt jelenti, hogy megbízott minket azzal, hogy bizonyos felada-
tokat elvégezzünk az Ő nevében. 
Azt is jelenti, hogy felelőséggel tartozunk az Úrnak azért a bizalomért, amit 
belénk helyezett. Mindannyian felelősek vagyunk azért, amit ránk bízott. 
Olvassuk el a T&Sz 72:3-at és 4-et! 
Ki tartozik felelősséggel az Úrnak rá bízott feladatáért? (Mindenki) 
Mit ígér az Úr azoknak, akik jól ellátják a feladatukat és törődnek azokkal, akiket rájuk bízott 
az Úr? (Azt, hogy méltóak lesznek arra, hogy örökséget kapjanak az Úrtól.) 
Olvassuk el a T&Sz 107:99-100 versét! 
Miért fontos minden egyházi feladat? Miért kell a legjobb képességeink szerint szolgálnunk? 
(Az Úr megparancsolta, hogy tudjuk meg, hogy mi a kötelességünk, és lássuk el azokat 
legjobb tudásunk szerint. Aki hanyag, az nem lesz méltó áldásokra.) 

Befejezés 
Belle S. Spafford nőtestvér, aki a Női Segélyegylet elnöke volt, a követke-
zőket mondta: „»Az Úr azon kérése, hogy „kövessetek engem!" úgyanúgy 
vonatkozik ránk ma, ahogy vonatkozott első tanítványaira. Az Úr munkáját 
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22. Lecke 

folytatnunk kell. Az, hogy ez a munka mennyire sikeres, attól függ, hogy 
milyen erővel végezzük. Mivel az Úrnak szüksége van erőnkre, elnézi 
gyengeségeinket. Mindannyiunkat azért hívtak el bizonyos szolgálatokra, 
mert vannak különleges erőink. Kötelességünk elfogadni az ő megbízatá-
sait, hogy fejlődhessünk miközben szolgálunk.«" {Nők a mai világban, 67. 
oldal; ez az idézet a Relief Society Courses of Study 1976-77, című kiad-
ványban is megtalálható a 111. oldalon.) 
Sok lehetőségünk van arra, hogy az Urat szolgáljuk egyházában, és meg 
kell próbálnunk úgy ellátni azokat a feladókat, melyeket ránk bíz, ahogy 
azt O szeretné. 

Feladat 
Emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy egyházi vezetőink az Úr sugal-
mazására jelölik ki feladatainkat. Mikor szolgálunk, kérnünk kell az Úr és 
vezetőink segítségét, a szentírásokra, és az egyházi kézikönyvekre kell tá-
maszkodnunk. A feladatunkkal járó összes kötelezettséget el kell fogad-
nunk. Készítsünk egy listát magunknak azokról a dolgokról, amiket tehet-
nénk azért, hogy jobban elláthassuk jelenlegi egyházi feladatunkat! 

További szentírásbeli részletek 
János 15:16 (Gyümölcsöt teremjetek.) 
Apostolok cselekedetei 1:24 (Az Úr választja ki szolgáit.) 
Zsidókhoz 5:4 (Isten hív el férfiakat.) 
T&Sz 105:35-37 (A Szentlélek hangja kinyilvánítja, hogy kit hívott el az Úr.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Olvassuk el az Evangélium tanításai 28, Szolgálat című fejezetét! 
2. Ismételjük át a 12. leckét ebből a kézikönyvből, melynek címe: Az Egyház szervezete! 
3. Készítsünk egy posztert: „Szolgálat közben tanuljuk meg, hogyan kell szolgálni" (Spencer 

W. Kimball Elnök „Kis szolgálatok", Ensign, 1974 december, 2. oldal)! 
4. Kérjünk meg csoporttagokat, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a leckében található 

történeteket vagy szentírásbeli részleteket! 
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Vezetői 
képességeink 
fejlesztése 
A lecke célja az, hogy segítsen jobb vezetőkké és vezetőink jobb követői-
vé válni. 

Szükségünk van jó vezetőkre, és vezetőinkre hallgatnunk kell 
Spencer W. Kimball elnök a következő történetet mondta arról, hogy a 
vezetők mennyire befolyásolják követőiket: 
„Sok évvel ezelőtt, mikor az arizonai St. Joseph cövekkörzet elnökségében 
voltam, egy vasárnap az Éden gyülekezetben volt megbízatásom. Egy kis 
épületben gyűltünk össze. A legtöbb ember közel ült a fél méter magas 
emelvényhez." 
„A gyűlés alatt megakadt a szemem a gyülekezeti ház első sorában ülő 
hét kisfiún. Örültem annak, hogy hét kisfiút látok a gyülekezeti konferenci-
án. Ezt megjegyeztem magamnak, aztán másra kezdtem figyelni. Azon-
ban hamarosan ismét a hét kisfiúra figyeltem." 
„Furcsának találtam, hogy mind a heten egyszerre rakják keresztbe lábu-
kat, úgy, hogy jobb lábuk legyen felül. Majd egy pillanat múlva mindannyi-
an átcserélték lábukat. Ezt szokatlannak ítéltem, de nem foglalkoztam ve-
le." 
„Egy—két percen belül mindannyian beletúrtak hajukba jobb kezükkel, 
majd mind a heten kicsit előredőltek, és csuklójukra támasztották fejüket. 
Majd egyszerre felegyenesedtek, és ismét keresztbe tették lábukat." 
„Ez nagyon furcsának tűnt, és végig az eszemben volt, ahogy gondolkoz-
tam, hogy mit fogok mondani a gyűlésen. Aztán hirtelen megvilágosodott 
előttem, hogy mi folyik. Ezek a fiúk engem utánoztak!" 
„Azon a napon egy életre szóló leckét tanultam, azt, hogy mindig óvatos-
nak kell lennünk, mert mások figyelnek minket, és példát vesznek rólunk." 
(„Dávidok és Góliátok", Ensign, 1974. nov. 79. oldal.) 
Az emberek mindenhol keresnek valakit, akit követhetnek, valakit, aki ve-
zetheti őket. A vezető mások előtt megy, hogy irányítsa vagy vezesse 
őket, vagy hogy megmutassa nekik, hogy hogyan kell valamit csinálni. Egy 
vezető nemcsak megmondja másoknak, hogy mit csináljanak és hogyan, 
hanem példát is mutat nekik. Egy vezető segít másoknak fejlődni. 
Állítsuk ki a 29-a képet! Egy nőtestvér főzni tanít másokat. 

Szüléinktől és barátainktól, lakóhelyi és egyházi vezetőinktől várjuk, hogy 

230 29-a Egy nőtestvér főzni tanít másokat 

29. Lecke 





irányítsanak és vezessenek minket. Meghallgatjuk, hogy mit mondanak, és 
figyeljük, hogy hogyan viselkednek. Gyakran tanácsuk alapján irányítjuk 
életünket, vagy azt csináljuk, amit ők. Tanáraink is vezetnek minket tanítás 
közben, és megtanuljuk követni útmutatásukat. 
Milyenek azok az emberek, akiket szeretünk követni? (Vidámak, van önbizalmuk, törődnek 
másokkal, optimisták, szoktak imádkozni, bíznak az Úrban, alázatosak és bátorítanak máso-
kat) 

(írjuk fel a válaszokat a táblára!) 
Mit tehetünk, hogy segítsük vezetőinket? A következő lista segítségünkre lehet. 
Hallgassuk meg, hogy mit mondanak vezetőink! 
Ha helyesen irányítanak minket, kövessük útmutatásukat! 
Vegyük ki részünket a munkából! 
Segítsünk másoknak! 
Boldogan dolgozzunk együtt az evangélium ügyében! 
Osszuk meg a felelősséget vezetőinkkel! 
Legyünk megbízhatóak! 
Legyünk megértők vezetőnkkel! 
Ha mindezeket betartjuk, hogyan leszünk jobb vezetők és követők? 

Mindannyian vezetők vagyunk. Mindenki irányít valakit, vagy valamilyen 
csoportot valamikor, valahol, valamilyen módon. Életünk során kapcsolat-
ba kerülünk másokkal, és akár akarjuk, akár nem, befolyásoljuk őket. Ha-
tásunk, amely mindenki más hatásától eltér, a mi vezetésünk. 
Ahhoz, hogy vezetők legyünk, nem kell, hogy legyen egy meghatározott 
helyünk egy olyan szervezetben, mint az Egyház, vagy helyi önkormány-
zat. Sokféle vezetési feladat van életünk minden terén és szakaszában: 
családunkban és baráti körünkben, szomszédságunkban, lakóhelyünkön 
és az Egyházban. 
Hogyan lehetünk vezetők otthonunkban? Lakóhelyünkön? 

Mivel valamilyen módon mindannyian vezetők vagyunk, fontos, hogy jó ve-
zetőkké váljunk. Ha jól tudunk vezetni, fejlődhetünk és segíthetünk fejlődni 
másoknak, jobb a kapcsolatunk barátainkkal és családtagjainkkal. Család-
juk vezetőjeként a szülőknek meg kell próbálni olyan jó vezetőknek lenni, 
amilyenek csak lenni tudnak. Ha jó vezetői képességeink vannak, jól 
együtt tudunk dolgozni családunkkal, barátainkkal és szomszédainkkal. 
Ahogy az Egyház terjed az egész világon, ahogy az Úr munkája egyre 
nagyobb területre kiterjed, sokunknak kell majd vezetnie. 
Elder Sterling W. Sill, a Hetvenesek Első Kvórumának tagja a jó vezetők 
értékét hangsúlyozta, mikor azt mondta: „Egy katona jobban tud harcolni, 
egy üzletember többet el tud adni, egy gyerek jobban tud tanulni, és egy 
misszionárius több embert tud megtéríteni, ha egy olyan ember irányítja 
őket, aki tudja, hogy hogyan kell tanítani, ösztönözni, kiképezni, ellenőrizni, 
szeretni, lelkesíteni másokat, és más olyan fontos dolgokat is, amelyek 
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egy jó vezető sajátjai." (Mindig ugyanaz a baj, Ensign, 1973 márc. 34. 
oldal.) 
Mindannyian elsajátíthatjuk azokat a képességeket, amelyek szükségesek 
a vezetéshez, ha megteszünk minden tőlünk telhetőt. Úgy készíthetjük fel 
magunkat, hogy az egyházi feladatok ellátása közben megtanuljuk a jó 
vezetés alapelveit, Ezek után ezeket az elveket alkalmaznunk is kell 
mindennapi életünkben. 

Jézus a jó vezető példaképe 
Állítsuk ki a 29-b képet! Jézus Krisztus és az apostolok. 

Jézus Krisztus a jó vezető példaképe, mert megtanulta Atyja akaratát tö-
kéletesen követni. Ha valóban hatékony vezetőkké akarunk válni, hallgat-
nunk kell a Megváltó felhívására: „Jöjj, és kövess engem!" (Márk 10:21) 
Ez azt jelenti, hogy meg kell tanulnunk, hogy mit tett a Megváltó. 
1. Jézus felkészült. Böjtölt, imádkozott, mindig tanult, mindig megpróbálta 
kitalálni Atyja akaratát. Minket is arra ösztönöznek, hogy tanuljunk és ké-
szítsük fel magunkat (lásd T&Sz 88:118-19). Mikor imádkozunk, böjtölünk, 
tanulunk, megtudhatjuk Mennyei Atyánk akaratát és irányításával fejleszt-
hetjük képességeinket. 
2. Jézus szerette azokat az embereket, akiket vezetett. Egy jó vezető leg-
fontosabb tulajdonsága az, hogy szereti azokat, akiket irányít, hiszen csak 
így törődik velük igazán. Ha szereti őket, akkor azt szeretné, hogy jobb 
legyen az életük; törődik azzal, hogy mire van szükségük, és szeretné se-
gíteni őket abban, hogy céljaikat elérjék. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jé-
zus Krisztus Egyháza tagjaiként közös a célunk: ismét Mennyei Atyánkkal 
szeretnénk élni a celesztiális birodalomban. Mindig és minden vezetői 
helyzetben úgy tudunk csak másoknak segíteni ezen cél elérésében, ha 
szeretjük őket. A szeretetnek óriási ösztönző ereje van. Elder Neal A. 
Maxwell azt mondta, hogy „a vezetés tettekben megnyilvánuló szeretet" {A 
More Excellent Way, 44. oldal). Emlékeznünk kell arra, amire a Megváltó 
kért minket: „ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egy-
mást." (János 13:34). 
Miért tudunk jobban együtt dolgozni másokkal, ha szeretettel bánunk velük, és nem kénysze-
rítjük őket? (Ha az emberek érzik, hogy szeretjük őket, jobban akarnak dolgozni.) 
Miért leszünk jobb vezetők munkahelyünkön és különösen otthonunkban, ha tudunk szeretni 
másokat? (Képesek leszünk elkerülni az összetűzéseket. Segít nekünk elnyerni beosztottaink 
bizalmát.) 

3. Jézus megtanította tanítványainak, hogy mi az Ő küldetése. Rávezette 
követőit, hogy mi az ő részük ebben a munkában, és azt is sikerült velük 
megértetnie, hogy munkájuk mennyire fontos. Hasonlóképpen nekünk is 
meg kell értetnünk beosztottainkkal, hogy mi a munkánk célja, és világos-
sá kell tennünk, hogy mik az ő tennivalóik. 
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Hogyan fogadhatják el a gyerekek jobban szüleik irányító szerepét, ha tudják, hogy mik az ő 
feladataik a családban? (Fogják tudni, hogy azért van családjuk, hogy irányítsa őket valaki, 
és mindig legyen segítségük, és így jobban akarnak majd engedelmeskedni.) 

4. Jézus vezetési elvei az emberek szabad akaratán alapultak. Nem kény-
szerítette tanítványait, hogy kövessék őt. Azt kérte tőlük, hogy menjenek 
hozzá. 
A szabad választás Jézus Krisztus evangéliumának fontos alapelve. Ha 
valakit kényszerítünk arra, hogy kövessen minket, Sátán módszereivel 
élünk. Ha úgy szeretnénk irányítani másokat, mint Krisztus, akkor meg kell 
engednünk másoknak, hogy szabadon válasszanak. Jézus mindig őszin-
tén elmondta követőinek, hogy mit vár el tőlük. Ha vezetünk másokat, ne-
künk is el kell mondanunk nekik, hogy mit várunk el tőlük, s ők mit várhat-
nak el tőlünk. Ha felelősséggel ruházzuk fel őket, pontosan el kell magya-
ráznunk nekik, hogy mik a feladataik, mennyi idejükbe fog telni, milyen 
gyűlésekre kell járniuk, és mit kell elérniük. Ezek után tiszteletben kell tar-
tanunk szabad akaratukat, hogy teljesítik-e vagy nem azt, amit elvállaltak. 
Miért fontos, hogy az emberek tudják, hogy egy feladat milyen kötelezettségekkel jár, még 
mielőtt elvállalják azt? Hogyan segítheti gyermekeinket feladataik ellátásában az, hogy ponto-
san megmondjuk nekik, hogy mit várunk el tőlük? 

5. Jézus olyan feladatokat adott tanítványainak, melyek fontosak és nehe-
zek voltak. Ha az, amit teszünk fontos, akkor úgy érezzük, hogy szükség 
van ránk. Ha valakit csak azért kérünk meg valamire, hogy az illetőnek 
legyen mit csinálnia, akkor nem fog sokat elérni. Vezetőkként éreztetnünk 
kell beosztottainkkal, hogy annak, amit csinálnak, van értelme. Ha máso-
kat irányítunk, mindig meg kell bizonyosodnunk arról, hogy nem raboljuk 
mások idejét azzal, hogy szükségtelen feladatokat bízunk rájuk. Azt azon-
ban mindenkinek be kell látnia, hogy néha kell olyan munkát végeznünk, 
ami unalmas. Mindannyiunknak hajlandónak kell lennie elfogadni az ilyen 
munkákat épp úgy, mint azokat, melyek könnyebbek, vagy több elisme-
rést kapunk értük. 
6. Jézus vállalta a felelősséget mind céljaiért, mind követőiért. Érezte, hogy 
segítenie kell követőinek, hogy fejlődhessenek. Nemcsak Atyja birodalmát 
akarta építeni, hanem követőit is fel akarta magasztalni. Joseph Smith 
ugyanezt fejezte ki, mikor a következőket mondta: „»Helyes elveket tanítok 
nekik, de nekik kell irányítani magukat.«" (Ezt John Taylor is idézte: Millen-
nial Star, 13:339, 1851 nov. 15). Ez kell, hogy a célunk legyen —hogy se-
gítsük követőinket fejlődni és felmagasztosulni. 
Amikor másokat irányítunk, miért fontos, hogy felmagasztalásukra helyezzük a legnagyobb 
hangsúlyt? (Felelősek vagyunk azért, amit másokkal csináltatunk. Másokat félrevezetni súlyos 
bűn.) 

7. Jézus figyelt másokra. Mindig szeretettel és megértően bánt követőivel, 
akik jól érezték magukat vele, mert szeretettel figyelt rájuk. Szánt időt arra, 
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hogy meghallgassa őket, és megértse, hogy mire van szükségük. (Ld. Lu-
kács 7:1-10 és János 8:1-11.) Nekünk is ilyen megértőnek kell lennünk. 
8. Jézus sokszor segített tanítványainak megérteni saját gondolkodásukat 
úgy, hogy kérdéseket tett fel nekik. Ez által megértették, hogy Jézus mit 
akart tanítani nekik (Ld. Máté 16:13-19; 19:16-22; és János 21:15-17). 
Ha jó vezetők akarunk lenni, akkor segítenünk kell az embereknek megol-
dani problémáikat és szembenézni nehézségeikkel. Ki kell fejeznünk, hogy 
bízunk bennük, és arra kell bíztatnunk őket, hogy találjanak megoldásokat, 
és hozzanak döntéseket. Nekünk, embereknek nagyon nehéz mindig 
bölcs döntéseket hozni. Bátorságot és erőt merítünk mások segítségéből. 
Arra az erőre és segítségre is támaszkodnunk kell, melyet Mennyei 
Atyánktól kapunk, mikor őszintén imádkozunk Hozzá. 
9. Jézus állandóan betartotta a parancsolatokat. Soha nem adta fel az el-
veit, vagy viselkedett másképp azért, hogy mások jobb véleménnyel le-
gyenek róla. Élete példa számunkra. Ha önszántunkból követjük példáját, 
és mindig azt tesszük, ami helyes, jó példát fogunk mutatni követőinknek. 
Mindenben az evangélium tanításai szerint kell eljárnunk. (Ezt a kilenc lé-
pést Neal A. Maxwelltől vettük át, „A More Excellent Way," 53-54. oldal.) 
Miért fontos, hogy vezetőkként jó példát mutassunk? Hogyan és mit tanítunk azzal, ahogy 
élünk? 

Kövessük Jézus példáját! 
Egy fiatal lány a következő történetet mondta el a jó példa erejéről: 
„Amikor harmadikos és negyedikes gimnazista voltam, betegségem miatt 
óráim és egyházi gyűléseim feléről hiányoznom kellett. Amikor el tudtam 
menni, nem tudtam részt venni abban, amit a többiek csináltak. Mivel így 
nem tudtam barátokat szerezni, egyáltalán megismerkedni sem másokkal 
ilyen körülmények között, magányos voltam." 
„Egyetlen egyszer próbáltam meg kitörni, és beneveztem egy szónokver-
senyre. Mivel a mi gyülekezetünkből csak én indultam, gyülekezetem kép-
viselői tovább küldtek a cövekkörzeti fordulóra, anélkül, hogy meghallgat-
tak volna. Ott nagyon rosszul szerepeltem. Akkor, ott elhatároztam, hogy 
végleg visszahúzódom, és többet nem kockáztatom meg, hogy kudarc 
érjen." 
„De tanárom másképp döntött. Életemben előszöryolt egy olyan tanárom, 
aki nem hagyta, hogy szótlanul üljek odúmban. Ő elnökölt egy program 
felett, amelyet egy cövekkörzeti ünnepélyes vacsora alkalmából szervez-
tek. Azonnal kinevezett engem adomás mesternek és rám bízta, hogy el-
határozzam, hogy mi legyen a téma, és javasoljak lehetséges válaszokat. 
Megmondtam neki, hogy nem tudom megcsinálni. »Dehogynem —biztosí-
tott többször—minden lépésnél segíteni fogok neked.«" 

2 3 6 



22. Lecke 

Annyira szerettem őt, hogy az ő kedvéért hajlandó voltam megpróbálni, 
bár azt éreztem, hogy úgysem fog sikerülni. Először megbeszéltem vele, 
hogy mik a lehetséges témák. Azonban, amikor összeültünk a lányok bi-
zottságával, a saját ötleteimet mondatta el velem. Úgy tett, mintha ő nem 
is segített volna. Megírtam a beszédemet, aztán miután ő szeretettel és 
óvatosan tanácsokat adott nekem, többször átírtam, egészen addig, amíg 
magam is beláttam, hogy a beszéd jó." 
„»De—mondtam neki—nem tudok kiállni és beszédet mondani több száz 
lány előtt. Nem fogok jó benyomást tenni, nem vagyok csinos vagy vonzó, 
és az egész estét el fogom rontani.« Vállamra tette kezét, és ezt mondta: 
»Ez hülyeség, te leszel az este fénypontja!«" 
„így többször elmondatta velem részemet, és egyszer még el is vitt abba 
a szállodába, ahol a díszvacsorát tartották. Elintézte, hogy legyen egy mik-
rofon ott, hogy pontosan tudjam, hogy mire számíthatok. Majd megkérte, 
hogy hadd nézze meg azt a ruhát, amit fel akarok venni. Hozott egy mell-
csokrot is, amely nemcsak, hogy tökéletesen illett a ruhához, hanem még 
fel is vidított. Elvitt fodrászához is, aki megcsinálta a hajamat, hogy jobban 
álljon nekem." 
„De a legjobb az az volt, hogy az est előtt letérdelt mellém, és imában 
mondta el az Úrnak, hogy egy szép lány vagyok, keményen dolgoztam, és 
szükségem van a segítségére, hogy jól helytállhassak. Hogyan válhattam 
volna kudarcot, mikor éreztem, hogy az Úr és a tanárnőm is szeret?" 
(„Kitűnőbben" című beszéd anyaga, 1968. júniusi konferencia, 1968 5-7 
oldal.) 
Mivel segítette ez a vezető a fiatal nőt? írjuk fel a válaszokat a táblára, és mindent beszéljünk 
meg, mint egy vezetői tulajdonságot! (A válaszok a következők lehetnek: tervezett és felké-
szült, megszervezte a munkát, érdeklődött a fiatal nő iránt, szerette őt, meghallgatta, hogy mi 
bántja a fiatal lányt, és imádkozott vele, lelkes volt, elmondta a lánynak, hogy bízik benne, és 
segítette abban, hogy jobban el tudja fogadni és szeretni tudja magát.) 

Ez a vezető hogyan vett példát Jézusról, mint jó vezetőről? 

Hogyan legyünk jobb vezetők otthonunkban 
Egyházunk vezetői mindig bizonyságot tettek arról, hogy milyen fontos az 
otthon szerepe, ha olyan vezetők szeretnénk lenni, mint Krisztus. 
„Mivel a vezetés annál fontosabb, minél fontosabb az a szervezet, melyet 
szolgál, otthonunk vezetése a lehető legfontosabb. Nincs olyan siker, 
amely boldoggá tehet minket akkor, ha családi életünk rossz (David O. 
McKay elnök). „Az az alapvető szervezet, melytől mindenki boldogsága 
függ, a család." (Sterling W. Sill: „Mindig ugyanaz a baj" Ensign, 1973 
márc. 34. oldal.) 
Otthon tanuljuk meg először, hogyan kell másokkal dolgozni, hogyan kell 
feladatokat elvégezni, hogyan kell másokat feladatok elvégzésére megkér-
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ni, és hogyan kell segítséget kérni. Otthonunkban minden családtagnak 
éreznie kell, hogy szeretik és törődnek vele. 
Ha az otthoni légkör jó, mind a szülők, mind a gyerekeik olyan tulajdonsá-
gokat fejlesztenek ki, melyek jó vezetőkké teszik őket. Növelhetjük család-
tagjaink önbizalmát, ha lehetőséget adunk nekik arra, hogy fejlesszék ké-
pességeiket, továbbá, hogy jól csinálhassanak dolgokat, s így megdicsér-
hessük őket. Ha a gyerekeknek olyan feladatokat adunk, melyeket jól el 
tudnak látni, elkezdenek bízni magukban. Otthon tanuljuk meg, hogyan 
kell beszélni másokkal és hogyan kell javaslatokat elfogadni. Azt is ott ta-
nuljuk meg, hogyan kell feszültségeket feloldani és nehézségeket legyőz-
ni. Otthon megtanulhatjuk, hogyan kell jó példákat követni és hogyan kell 
jó példát mutatni. 
A szülőknek példát kell mutatniuk arra, hogy hogyan kell jó hozzáállással 
egyházi szolgálatokat végezni. Otthonukban és lakóhelyükön is jó hozzáál-
lással kell szolgálni. Ha jó példát mutatnak, arra ösztönzik gyerekeiket, 
hogy tanulják meg, hogyan lehetnek jó vezetők. Fontos, hogy a gyereke-
ket támogassuk és ösztönözzük vezetői feladatukban. „Ha családunkban 
szánunk időt arra, hogy szinte észrevétlenül, nem kötötten, olyan dolgokat 
tanítunk gyerekeinknek, melyek által jobb vezetők lehetnek, elősegíthetjük, 
hogy gyerekeink valamikor később, életük során a nehézségek és sok fel-
adat ellenére vállalkozzanak vezetésre. (Neal A. Maxwell, „A More Excel-
lént Way," 132. oldal.) 
Azzal, hogy feladatokat bízunk gyerekeinkre a családi esten, hogyan segítjük őket abban, 
hogy valamikor majd jó vezetők legyenek? 
Ha családunk együtt dolgozik, hogyan válhat minden családtag jobb vezetővé? 
Hogyan tanulhatnak jó, vezetéshez szükséges tulajdonságokat a nagyobb gyerekek a csa-
ládban? 

Miért kell a családban mind a szülőknek, mind a gyerekeknek jó vezetőknek lenni? 

Befejezés 
Mindannyian irányítunk valakit, noha lehet, hogy csak kötetlenül egy isme-
rőst, egy barátot, vagy egy szerettünket. Lehet, hogy meghatározott veze-
tői hatáskörünk van az Egyházban, lakóhelyünkön vagy más szervezetek-
ben. Egyháztagokként egyre több lehetőségünk van vezetésre. Ha követ-
jük Jézus és Egyházunk vezetőinek példáját, jobb vezetők lehetünk. A 
szülők legfontosabb vezetői kötelezettségei a családban vannak. Saját vi-
selkedésükkel és szavaikkal bátorítaniuk és segíteniük kell gyerekeiket, 
hogy jó vezetők lehessenek majd. 

Feladat 
Gondoljunk valakire, aki szolgált, tanított, vagy vezetett minket! Kérdezzük 
meg magunktól, hogy mit tett az a személy, amivel különösen sokat segí-
tett nekünk! Próbáljuk meg átvenni ezeket a jó tulajdonságokat! 
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33. Lecke 

Szervezzük és beszéljük meg családunkban, hogy minden családtagnak 
legyen lehetősége arra, hogy a családi esten és más családi programok 
során olyan feladatokat kapjon, melyek által jó vezetővé válhat. 
Otthon, lakóhelyünkön és az Egyházban is gyakoroljuk, hogy hogyan lehe-
tünk jobb vezetők és követők, ahogy együtt dolgozunk másokkal! 

További szentírásbeli részletek 
Példabeszédek 4:11 (Isten helyes ösvényeken vezet minket.) 
János 13:15 (Kövessük Krisztus példáját!) 
1 Nefi 3:7 (Isten segít nekünk elvégezni munkánkat.) 
Móziás 2:17 (Mikor másokat szolgálunk, Istent szolgáljuk.) 
T&Sz 58:26-28 (Helyes dolgokat kell tennünk.) 
T&Sz 121:41-44 (Útmutatás ahhoz, hogy hogyan lehetünk olyan vezetők, 
mint Krisztus.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Gondoskodjunk tábláról és krétáról! 
2. Kérjünk fel csoporttagokat, hogy olvassák fel vagy foglalják össze a leckében található 

történeteket és szentírásbeli részleteket! 
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Tanuljuk meg, 
hogyan bízzunk 
meg feladatokkal 
másokat! 
A lecke célja az, hogy megtanítsa hogyan tudunk kötelezettségeinknek 
jobban eleget tenni azzal, ha bizonyos feladatokat másokra bízunk. 

A vezetésben nagyon fontos, hogy bölcsen bízzunk feladatokat 
másokra 
„Mikor kicsi voltam, gyakran néztem Sámsont, egy gyönyörű almásszürke 
lovat, amelynek kitűnő alakja volt, és olyan magasnak tűnt, mint egy to-
rony. De nagysága ellenére Sámson szelíd és barátságos volt, és annyira 
szerette az édességet, hogy mindig bólogatott, mikor azt adtunk neki. 
Mindenki szerette. 
„Sámson kocsikat húzott, és minden nap a meredek domb alján várta a 
nehéz rakományt, amit fel kellett húzni. Sámson mindig a többi ló előtt járt. 
Mikor megérkezett a kocsi a rakománnyal, hegyezte fülét és izgatottan do-
bogott, hiszen megint itt volt a lehetőség, hogy megmutassa, hogy milyen 
erős." 
„Sámson exhibicionista volt. Mikor gazdája a rakományhoz vezette és a 
láncokkal a kocsihoz erősítette, nem várt a többi lóra—ő Sámson volt! 
Fejét leszegte, térde majdnem a földet súrolta, szikrázott patája és gya-
korlatilag egyedül húzta az egész terhet. Nem engedte meg a többi lónak, 
hogy azok is kivegyék részüket a munkából." 
„Megkérdeztük Sámson gazdáját, hogy miért nem engedi Sámsont pihen-
ni, hogy miért nem azt bízza Sámsonra, amit a többi lóra. Elmondta ne-
künk, hogy Sámson nem hajlandó a többi lóval abban a helyzetben együtt 
húzni, mivel ott nem tud felvágni erejével. Csak akkor volt hajlandó enge-
delmeskedni, ha elől állt, és mindent egyedül csinált." 
Egy reggel Sámson nem állt a domb lábánál. Egy idegen ló vette át a 
helyét. Sírva kérdeztem meg, hogy hol van: Gazdája azt mondta, hogy 
kimúlt. Azért múlt ki, mert szíve feladta a szolgálatot, vagyis agyonhajszol-
ta magát." 
„Sok vezető olyan, mint Sámson, az összes munkát és dicsőséget ma-
guknak akarják, és nem hajlandók másokkal együtt dolgozni. Az Egyház 
ereje abban rejlik, hogy mindenki ereje összeadódik, és az Egyház erejét 
csökkentik azok, akik mindent egyedül akarnak csinálni." 
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„Az Egyházban nincs helye a Sámsonoknak, mivel a bölcs vezetők meg-
osztják a felelősséget!" (Fred W. Oates, Millennial Star, 1959 márc. 129 
oldal.; Másik feldolgozást Id. New Dimensions in Leadership II., 65-66. 
oldal.) 
Ha bölcs vezetők vagyunk, vezetésünk terheit megosztjuk másokkal, Ha 
kötelességeket ruházunk másokra, lehetőséget adunk nekik, hogy szolgál-
janak. Mózes apósa, Jetró, fontos dolgot tanácsolt neki arról, hogy milyen 
célból kell másokkal megosztani a felelősséget. 
Olvassuk el II Mózes 18:13-23-at! 
Mivel indokolta Jetró Mózesnek, hogy felelősségünket meg kell másokkal osztani? (Ld. a 18. 
és 20-23 vers.) (Azt mondta, hogy Mózes nem tudja egyedül ellátni feladatát, hogy túlhajta-
ná magát. Mózes jobban el tudná végezni munkáját saját magáért és másokért, ha lenne 
segítsége.) 

Ugyanezek az okok hogyan vonatkoznak ránk, mikor egyházi munkát végzünk? 

Mikor megbízunk másokat, felhatalmazzuk őket arra, hogy képviseljenek 
minket. Azzal a hatalommal ruházzuk fel őket, mely által nevünkben csele-
kedhetnek. Istentiszteletkor megkérhetjük őket, hogy vezessenek egy gyű-
lést, olvassanak fel egy szentírásbeli részletet, mondjanak el egy történe-
tet, készítsenek díszítéseket, vagy valahogy másképp segítsenek. Otthon 
megkérhetjük gyerekeinket, hogy segítsenek a főzésben takarításban, ker-
tészkedésben vagy más dolgokban. Bizonyos feladatokat másokra bí-
zunk, mert tudjuk, hogy nem tudunk mindent egyedül csinálni. Ha felada-
tokkal bízunk meg másokat, lehetővé tesszük másoknak azt is, hogy fej-
lődjenek, és fejlesszék képességeiket. 
Ha bölcsen bízunk meg másokat feladatokkal, és ha megtesszük azt, amit 
mások tőlünk kérnek, biztos, hogy jól együtt tudunk dolgozni velük. Job-
ban tudjuk szolgálni Mennyei Atyánkat is, hiszen munkánkat gyorsabban 
és hatékonyabban el tudjuk látni. A bölcs vezetők jobb eredményeket ér-
nek el azáltal, hogy különböző képességekkel és adottságokkal rendelke-
ző emberek segítségére támaszkodnak. 

Hogyan bízott meg Jézus feladatokkal másokat 
Ezra Taft Benson elnök, a Tizenkét Apostol Tanácsának tagja azt mondja, 
hogy „magát a földet is átruházott hatalommal teremtették. Jézus sokszor 
emlékeztette az embereket arra, hogy földi küldetését Atyja ráruházott ha-
talma által végzi. Amikor Jézus a zsinagógában a zsidókkal beszélt, azt 
mondta nekik, hogy Atyját képviseli, az 0 akaratából jött: »mert nem azért 
szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem, hogy 
annak az akaratát, aki elküldött engem.«" (János 6:38) {God, Family, Co-
untry, 133. oldal.) 
Tanításai és példája által Jézus több alkalommal is tanította nekünk, hogy 
hogyan bízzunk másokra feladatokat okosan és hatékonyan. 
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Először is Jézus úgy alapította meg Egyházát a földön, hogy hatalommal 
ruházott fel másokat és hetveneseket hívott el, hogy ők segítsenek neki az 
Egyház dolgainak intezésében. Másokra is különböző feladatokat bízott. 
Mindenkinek segíteni kellett birodalma építésében, szolgálniuk kellett, s a 
szolgálat által fejlesztették képességeiket. Azzal, hogy Jézus feladatokkal 
látott el embereket, segített nekik felemelkedni és felmagasztosulni. Az 
Egyház ma is ezt az elvet alapul véve működik. Azáltal segítünk másoknak 
jó vezetőkké válni, hogy feladatokkal bízzuk meg őket. Ha követjük Jézus 
módszerét, mi is megtanuljuk, hogyan bízzunk meg másokat feladatokkal, 
és hogyan végezzük munkánkat. 
Olvassuk el Márk 1:16-18-at! 

Másodszor, Jézus elmagyarázta azoknak, akiket felkért munkája végzésé-
re, hogy mik a feladataik és kötelezettségeik. Nem tette meg azt, hogy 
elhívta őket apostoloknak, s nem mondta meg nekik, hogy mik a teendőik. 
Tudta, hogy mit várhat el tőlük, és megtanította nekik, hogy mit csinálja-
nak. Éreztette velük, hogy mire lehetnek képesek, s tetteiknek mi lesz az 
eredménye. Arra ösztönözte őket, hogy gondolják át, milyen feladatokkal 
jár az, ha őt követik, s hogy milyen jutalomban fognak részesülni. 
Miért fontos éreztetni azokkal, akikre rábíztunk valamit, hogy feladatukkal milyen kötelezettsé-
gek járnak és hogy milyen jutalomban részesülnek majd? (Hogy segítsünk nekik sikert aratni. 
Ha értik, hajlandóak lesznek elvégezni a munkát és megtenni a tőlük telhető legjobbat.) 
Mit tehetünk annak érdekében, hogy megértsük, hogy minden ránk bízott feladat nehézsé-
gekkel és jutalmakkal jár? (Követhetjük azok példáját, akik sikeresen ellátták feladatukat. Be-
szélhetünk olyan emberekkel, akik legyőzték nehézségeiket. Kérhetünk tanácsot azoktól is, 
akiktől a feladatot kaptuk. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt!) 

Mikor feladatokkal bízunk meg másokat, el kell mondani, hogy mit várunk 
tőlük, pontosan el kell magyaráznunk, hogy mi a kötelességük. Követni 
kell a példát, melyet Jézus mutatott, mikor apostolait felkészítette, mielőtt 
azok elindultak munkáját végezni. „Felavatásuk után az apostolok egy ide-
ig még Jézussal maradtak, aki különösen arra készítette fel és tanította 
őket, ami előttük állt; aztán külön bízta meg és küldte el őket, hogy papi 
hatalmukat használva cselekedjenek." (James E. Talmage, Jesus the 
Christ, 228. oldal.) 
Miért fontos, hogy az emberek pontosan tudják, mit kell tenniük, mikor egy feladatot bíznak 
rájuk? (Sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy sikerrel járnak. Nem keserednek el, és 
nem adják fel, amíg nem teljesítik a feladatot. Ha valamilyen félreértés adódik, elképzelhető, 
hogy nem végeznének el néhány szükséges dolgot, és úgy éreznék, hogy kudarcot vallot-
tak.) 

Miután valakit megbíztunk valamilyen feladattal és pontosan elmondtuk 
neki, feladatait és kötelezetségeit, ki kell mutatnunk, hogy bízunk benne, 
úgy, hogy nem szólunk bele abba, amit tesz. Azonban mindig rendelkezé-
sükre kell állnunk, ha kérdéseik vannak, vagy segítségre van szükségük. 
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33. Lecke 

Mit kell tenni a vezetőknek azután, hogy megbíztak valakit valamilyen feladattal vagy kötele-
zettséggel? Milyen felelősséggel tartozik egy vezető annak a személynek, akit megbízott a 
feladattal? 

Harmadszor, Jézus beszámoltatta azokat, akikre feladatokat bízott. 
Olvassuk el Márk 6:30-at! 
Mit mondtak el az apostolok Jézusnak? (Mindent, amit tettek és tanítottak.) 
Miért fontos, hogy beszámoltassuk azokat, akikre felelősséget ruháztunk? (Hogy saját fele-
lősségünknek eleget tegyünk, tudnunk kell, hogy a munka hogyan halad. Tudnunk kell, hogy 
segítségre szorulnak-e azok, akik irányításunk alatt dolgoznak.) 

Tanulnunk kell másoktól. A bölcs vezető belátja, hogy el kell fogadnia má-
sok jó ötleteit és meg is kéri őket, hogy adjanak tanácsot neki. Érezteti 
embereivel, hogy fontos tagjai a szervezetnek vagy családnak. 
Negyedszer, Jézus azt tanította, hogy a vezetőknek szeretettel kell kifejez-
niük elismerésüket, vagy kritikájukat. 
„Ha egy vezető valamilyen felelősséget ruház valakire, nem felejti el sem 
azt a személyt, akinek a megbízást adta, sem azt, hogy milyen feladatot 
bízott rá. Érdeklődéssel követi, hogy hogyan halad, de nem szól állandóan 
bele. Akkor dicsér meg valamit, mikor az valóban jogos. Barátságosan 
ösztönöz, ha szükséges. Mikor látja, hogy a feladat nincs ellátva, vagy 
valamit változtatni kell, bátran és határozottan, de kedvesen lép fel. Mikor 
valaki teljesítette feladatát, megköszöni és kifejezi elismerését." (Ezra Taft 
Benson, God, Family, Country, 140. oldal.) 
Olvassuk el Máté 25:23.-at! 
Hogyan mondhatunk köszönetet másoknak, és fejezhetjük ki elismerésünket? 

Ha kötelezettségeink egy részét másokra ruházzuk, jobban el tudjuk 
látni feladatainkat 
Néha olyan elhívatásaink és kötelezettségeink vannak, ami sokféle felada-
tot ró ránk. Egy módja annak, hogy kötelezettségeinket valóban jót ellát-
hassuk az, hogy egy részükkel megbízunk másokat. Ahogy fejlődünk, egy-
re több lehetőség nyílik arra, hogy felkérés alapján feladatokat adjunk, és 
feladatokat vállaljunk az Egyházban. Csak azokat a kötelezettségeket kell 
vállalnunk, melyeket ránk bíznak, s csak azokért vagyunk felelőssek, ami-
ket ránk bíztak. Nem kell mások felelősségét magunkra vállalnunk. 
N. Eldon Tanner elnök, a Legfelsőbb Elnökség tagja következő élményét 
osztotta meg velünk a feladatok elosztásáról: 
„»Lányom, aki a cövekkörzet Női Segélyegyletének elnöke volt, egy nap 
odajött hozzám és azt mondta: „Apa, van egy tanácsadóm, akire úgy tű-
nik, hogy képtelen vagyok bármit is rábízni. Elmondom, hogy mit kell ten-
nie, azt mondja, hogy megcsinálja, de később megtudom, hogy nem csi-
nálta meg, és nekem kell elvégezni." Azt kérdeztem: „Ilyenkor mit teszel?" 
Azt felelte: „Egyszerűbb, ha megcsinálom magam, mint ha megpróbálom 
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rávenni arra, hogy csinálja meg." Leültünk, kissé megdorgáltam, majd el-
magyaráztam, hogyha valakinek valamilyen feladatot ad, ráruházza a fele-
lősséget, s ezek után ő maga végzi el a munkát, akkor felmenti azt, akit 
megbízott a feladattal. Nagyon fontos, hogy rávegye őket, hogy végezzék 
el saját munkájukat.«" {Relief Society Courses of Study 1976-77, 121-22. 
oldal.) 
Mire emlékeztette Tanner elnök lányát, mit jelent, hogy feladatokkal bízunk meg másokat? 
Milyen veszéllyel jár, ha magunk végzünk el egy feladatot, miután azzal megbíztunk valakit? 
(Megakadályozzuk, hogy, mások próbálkozzanak. Ezáltal lehetséges, hogy nem fognak elvál-
lalni más feladatokat sem. Visszatartjuk őket attól, hogy fejlődjenek. Túlhajtjuk magunkat.) 

Különösen fontos közülünk azoknak, akiknek gyerekeik vannak, hogy 
megbízzunk másokat feladatokkal, és ne mi magunk csináljunk túl sokat. 
Mint gyermekeink vezetője, feladatokat kell rájuk bíznunk otthon. Mikor 
egy gyermek tudja, hogy bizonyos feladatot el kell végeznie, s azokat sen-
ki más nem végzi el helyette, nagyobb felelősséget fog érezni, hogy ellás-
sa azt a bizonyos feladatot. Az az anya, aki nem engedi meg gyerekeinek, 
hogy ellássák a feladatot, melyet rájuk bízott, megfosztja őket attól, hogy 
olyan élményekben részesüljenek, melyek szükségesek, amelyekből tanul-
nak. 
Ha feladataink egy részét másokra bízzuk, megkönnyíti dolgunkat mind 
otthon, mind az Egyházban. Egy anyának sem szabad otthon mindent 
megcsinálnia. Ez nem jó sem nekünk, sem gyermekeinknek. Ha gyerme-
keinknek olyan feladatokat adunk, amelyek hasznosak, azt tanúsítjuk, 
hogy szeretjük őket. A gyerekek nagyon sok mindent végezhetnek otthon, 
ha az anya a gyermekei képességei szerint tervezi és szervezi meg a ten-
nivalókat. Mikor a gyerekeknek mindennapos kötelezettségeik vannak, jó 
gyakorlatra tesznek szert, és lehetőségük van arra, hogy fejlődjenek, és 
egyúttal segítenek is nekünk. Ha gyermekeinknek része van abban, hogy 
az otthon hogyan néz ki és hogyan van megszervezve, jobban is érdekli 
őket. 
Mikor feladatokkal bízzuk meg gyermekeinket, nem szabad elfelejteni, 
hogy csak olyan feladatot szabad rájuk bízni, amiket el tudnak végezni, 
hogy sikerélményük legyen, és meg legyenek elégedve magukkal. Ki kell 
fejeznünk elismerésünket azért, amit tesznek, dicsérnünk és bátorítanunk 
kell őket. Fontos, hogy gyermekeink megtanuljanak felelősségteljesen vi-
selkedni, megbízhatóak legyenek, és legyenek gyakorlati ismereteik. 
Kérdezzük meg a fiatal hajadon nőktől: Milyen felelősséget ruházhatnak rátok otthon? Ho-
gyan készíthet fel benneteket az anyaságra az, hogy a feladatokat elvégzitek? 

Családi és egyházi kötelezettségeink számbavételekor figyelembe kell 
venni mások képességeit. Ha képességeink jobbak, mint másokéi, ked-
vesnek és segítőkésznek kell lenni másokkal. Ha valaki képességei felül-
múlják a mienket, hajlandónak kell lennünk tanulni attól az embertől. Akkor 
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35. Lecke 

cselekszünk a legbölcsebben, ha saját képességeink szerint dolgozunk, 
követendő példát mutatunk, mindig jól együttműködünk másokkal, és arra 
bíztatjuk őket, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt. 

Befejezés 
Ahhoz, hogy jó vezetők legyünk otthon, az Egyházban és lakóhelyünkön, 
meg kell tanulnunk átruházni felelősségünk egy részét másokra. Ez megkí-
vánja tőlünk, hogy türelmesek legyünk, hogy másokat bátorítsunk, és hogy 
értékeljük mások munkáját. Emlékezzünk arra, hogy úgy kell megbíznunk 
másokat feladatokkal, ahogy azt Jézus tanította! Tüzetesen magyarázzuk 
el, hogy mit várunk tőlük, kövessük figyelemmel, hogy hogyan haladnak! 
Fejezzük ki elismerésünket azért a munkáért, amit elvégeztek! Saját köte-
lezettségeinket és feladainkat, melyeket mások bíztak ránk, legjobb ké-
pességeink szerint igyekezzünk sikeresen ellátni! Ha okosan bízunk meg 
másokat feladatokkal, hatékonyabban elláthatjuk kötelességeinket, és így 
jobban szolgálhatjuk Mennyei Atyánkat. 

Feladat 
Gondoljuk át, hogy milyen feladatokat kell végeznünk otthon! A leckében 
tanult elvek alapján találjunk jobb módot arra, hogy gyeremekeinket fel-
adatokkal bízzuk meg! Gondoljuk át, hogy hogyan tudnánk jobb egyházi 
szolgálatot végezni, ha feladataink egy részét másokra bíznánk! 

További szentírásbeli részletek 
Lukács 10:2 (Munkások kellenek az Úr munkájához.) 
T&Sz 107:99-100 (Szolgáljatok szorgalmasan!) 
T&Sz 121:33-34 (Alázatosan bánjatok hatalmatokkal!) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Gondoskodjunk tábláról és krétáról! 
2. Kérjük fel a csoporttagokat, hogy olvassák fel vagy foglalják össze a leckében található 

történeteket és szentírásbeli részleteket! 
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Döntéshozatal 31. Lecke 

A lecke célja az, hogy felkészítsen és segítsen minket abban, hogy jó dön-
téseket hozzunk. 

Miért keli jó döntéseket hoznunk 
„»Nem mehetnénk gyorsabban?« kérdeztem aggódva, ahogy nemrégen 
vett, használt teherautónkban a kavicsos úton haladtunk." Anyám mosoly-
gott. 
»Mi ez a nagy sietség?« tréfált, mintha nem tudta volna, hogy miről van 
szó." 
„»Alig várom már, hogy megvehessem a cipőt« válaszoltam. Nagyon izga-
tott voltam, hiszen már majdnem egy éve, hogy utoljára mentünk a boltba 
új cipőt venni." 
„A város, ahol egy nagy vegyes bolt volt, hat hosszú kilóméternyire volt 
tőlünk, de úgy tűnt, hogy soha nem érünk oda." 
„Mikor leparkoltunk, kiugrottam a teherautóból, és befutottam az épületbe. 
Elmentem a konzervek mellett, átmentem a vasárú részlegen. Nem tud-
tam pontosan, hogy hol van a cipőosztály, de hamarosan megpillantottam 
a cipőket. Ott, a középső polcon láttam egy élénkpiros cipőt, egy ezüstös 
állványon. Megtorpantam és a lélegzetem is elállt, annyira lenyűgözött 
hogy milyen szép a színe és milyen csinos ez a szandál. 
„Édesanyám utánam jött, és én egyenesen a polchoz vittem." 
„»Megvennéd nekem ezt?« kérdeztem reménykedve. Anyu egy hosszú 
percig méregette a cipőt." 
„»Nem nagyon praktikus« mondta végül." 
„»Nagyon fogok vigyázni rá, —próbáltam rábeszélni. Kérem!« 
„Odajött az eladó, és megmérte a lábamat." 
„»A piros cipő fél számmal kisebb—mondta—és már csak ez az egy pár 
van." „Azonban," tette hozzá mikor meglátta, hogy mennyire el vagyok ke-
seredve, „néha az ilyen szandáltípusú cipők nagyobbak az átlag cipőknél. 
Szeretnéd felpróbálni, és megnézni, hogy milyen?«" 
„Anyukám megpróbálta megértetni velem, hogy mivel a lábam nő, na-
gyobb cipőt kell venni, még akkor is, ha a cipő most pont jó lenne." 
„A magassarkú cipő a lábújjnál és a sarok résznél túl keskeny volt, és 
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szorított. Ennek ellenére kisebb erőlködés után sikerült felhúzni, és el vol-
tam ragadtatva." 
„»Megveszed nekem?« kérdeztem, és meg voltam győződve, hogy a kis 
bőrpántok hamar kitágulnak, és a cipő kényelmes lesz." 
„A cipő nem tűnt túl kicsinek, de anyám biztos volt, hogy nem lesz élég 
nagy, ha megnő a lábam." 
„Reménytelennek tűnt a helyzet. Anya elgondolkozva ráncolta homlokát, 
ahogy elfordult, és egy fűzős félcipőt keresett az én méretemben." 
„»Miért nem próbálod fel ezt? kérdezte. Aztán döntsél.«" 
„El voltam ragadtatva. Annak ellenére, hogy előfordult már, hogy dönte-
nem kellett, még soha nem hoztam egy ilyen fontos döntést," 
„Ahogy belebújtam a barna cipőbe, és bekötöttem a cipőfűzőt, éreztem 
hogy ez a cipő sokkal kényelmesebb, mint a piros. Csendben ültem, 
ahogy átgondoltam mind a két cipő előnyeit és hátrányait. A fűzős félcipő 
tovább tartana, és kényelmesebb, de barna és olyan egyszerű, annyira 
mindennapi, másrészt mindig csak ilyen cipőim voltak eddig. A piros cipő 
gyönyörű, és annyira szeretnék valami mást. Kétségtelenül szorított, de 
egy-két napot tudok szenvedni, ha muszáj. Igen, a pirosat választom." 
„A következő két napon sokat kínlódtam a piros cipőben. Aztán mind a két 
nagylábujjamon megjelent egy-egy hólyag, és a fájdalom fokozódott." 
„Végül nem bírtam tovább. Könnyes szemmel, a piros cipőt magamhoz 
szorítva odamentem édesanyámhoz. Hangom remegett, de elhatároztam, 
hogy nem fogok sírni. Egy percig álltam ott, próbáltam összeszedni ma-
gam, hogy mit mondjak. 
„»Szorít, és fáj benne a lábam" böktem ki őszintén. 
„Válasza annyira meglepett, hogy percekig álltam tátott szájjal, és nem 
jutottam szóhoz." 
„»Nem hozunk mindig jó döntéseket—mondta anyám—és néha egy kis 
fájdalom segít nekünk abban, hogy amikor legközelebb valamilyen fontos 
döntés előtt állunk, jól döntsünk.«" (Lena Mae Hansen, „Egy kis fájdalom", 
New Era, 1977. márc., 49-50. oldal.) 
Mit tanult meg ez a lány? 
Hogyan segített az anya lányának megtanulni hogyan kell döntést hozni? 
Milyen döntések meghozatalában segíthetünk gyermekeinknek? 
Fontos szülői kötelezettségünk, hogy gyerekeinket megtanítsuk jól dönteni. 

Bölcs döntések 
Spencer W. Kimball elnök azt mondta: 
„Reméljük, hogy meg tudjuk értetni a fiatal nőkkel és férfiakkal, hogy né-
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hány döntést csak egyszer kell hozniuk. Az, hogy néhány dolgot már éle-
temben korán eldöntöttem, rengeteget segített, mert nem kellett újból és 
újból döntéséket hoznom bizonyos kérdésekben. Néhány dolog döntés 
után véglegessé válhat. Bizonyos dolgokat illetően egyszeri döntés irányt 
szab életünknek, és meghatározhatja viselkedésünket. így nem kell majd 
ezerszer átgondolnunk, hogy mit teszünk, s mit nem." 
„Ha képtelenek vagyunk dönteni, és el vagyunk keseredve, ellenségünk 
könnyen megtámad, és ilyenkor annyi kárt tud okozni nekünk, emberek-
nek. Ha eddig még nem tettük meg, akkor most döntsük el, hogy dönteni 
fogunk!" (A fiúknak példaképekre van szükségük, akikre felnézhetnek, En-
sign, 1976 máj. 46. oldal.) 
Miért kell megtanulni jól dönteni? 

Mindennap sok döntést kell hoznunk. Ezek közül néhány könnyebb, mint a 
másik. Néhánynak nincs fontos vagy örökkévaló következménye, míg más 
döntéseknek olyan következményeik vannak, amelyek örökre befolyásolni 
fogják életünket. 
Hozhatunk döntéseket, mert szabad akaratunk van, jogunk van, hogy sza-
badon válasszunk. (Ld. 2. lecke ebben a kézikönyvben: Szabad akarat, s 
az ezzel járó felelősség.) Ezzel az ajándékkal az is jár, hogy felelősek va-
gyunk választásainkért. Ezért fontos, hogy mindig végiggondoljuk, hogy 
döntéseinknek milyen következménye lesznek. 
Mely néhány azok közül a döntések közül, amit mindannyiunknak meg kell hoznia? írjuk fel 
ezeket a táblára! 
Milyen következményei lehetnek a döntéseknek? Mindegyiket írjuk fel a táblára, a mellé a 
döntés mellé, amelyhez tartozik 
Olvassuk el a I Királyok 18:21 -et! 
Hogyan segíthet jó döntéseket hozni, ha eldöntjük, hogy betartjuk Isten parancsolatait? (Ha 
elhatároztuk, hogy Isten parancsolatait betartva élünk, csak az ő akaratát kell megtudnunk; 
ezáltal sok kérdés el van döntve. Saját döntéseinket az Úr elvárásai alapján vizsgáljuk meg.) 
Az a döntés, hogy csatlakozunk az Egyházhoz, hogyan kell, hogy befolyásolja többi dönté-
sünket? (Elfogadjuk azokat az elveket és törvényeket, melyeket az egyház tanít, és ez segít a 
későbbi döntésekben.) 

Ha bizonyos dolgokat életünkben korábban eldöntünk, nem kell később 
mindennap nehéz döntésekkel küszködnünk. Például ha már elhatároztuk, 
hogy a Bölcsesség Szavát betartva élünk, akkor nem kell majd később 
dönteni, mikor valaki alkohollal vagy cigarettával kínál. 
Nevezzünk meg néhány olyan döntést, amely megkönnyíthet más döntéseket? (Döntések a 
becsületesség, erkölcsi tisztaság és templomi házasságot illetően.) 

Sok fiatalkori döntésünknek örökkévaló következménye van. Az egyik leg-
fontosabb döntés, melyet a fiataloknak hozniuk kell az, hogy kivel lépünk 
házasságra. Ezért különösen fontos, hogy jól döntsenek arról, hogy kivel 
randevúznak. 
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Milyen döntések befolyásolják azt, hogy kivel lépünk házasságra? (Ha elhatározzuk, hogy 
csak olyan valakivel házasodunk össze majd, aki ellátja egyházi feladatait; aki jól el tud tarta-
ni egy családot, aki szereti a gyerekeket; aki volt misszión; aki rendszeresen imádkozik.) 
Miért fontos, hogy a fiatal nők megtanuljanak az Úr sugallatát figyelembe véve, jót dönteni? 

„Folyamatosan kell döntéseket hozni. Ezek következményei határozzák 
meg, hogy életünk sikeres, vagy nem. Ezért fontos, hogy gondoljunk a 
jövőre, legyenek olyan elképzeléseink és céljaink, hogy legalább részben 
készen álljunk, mikor döntésre kerül a sor." (Thomas S. Monson, „Olyan 
emberekre van szükség, akik befejezik azt, amit elkezdtek," Ensign, 1972. 
júl. 69. oldal.) 

Hogyan hozzunk jó döntéseket, s vegyük figyelembe az Úr 
sugallatát 

GONDOLJUK ÁT, HOGY MILYEN LEHETŐSÉGEINK VANNAK! 
„A döntéshozatal talán a legfontosabb dolog, amit az emberek tesznek. 
Semmi sem történik addig, amíg valaki nem dönt." (Ezra Taft Benson, 
God, Family, Country, 145. oldal.) Ezért fontos, hogy jó döntéseket hoz-
zunk. Meg kell vizsgálnunk minden lehetséges megoldást, hogy ezt meg-
tehessük. Ez magában foglalja azt, hogy megvizsgáljuk a tényeket és át-
gondoljuk, hogy mi lesz a következménye minden lehetséges választás-
nak. 
Ezra Taft Benson, a Tizenkét Apostol Tanácsának tagja azt tanácsolta, 
hogy a következő hat pontot tartsuk irányadónak; 
„1. Lelassíthatja vagy visszatarthatja a lelki vagy erkölcsi fejlődést? 
2. Vezethet boldogtalan vagy nyugtalan emlékekhez? 
3. Ellentétben áll-e Isten kinyilatkoztatásaival vagy parancsolataival? 
4. Árthat valamilyen személynek, családnak vagy csoportnak? 
5. Ez által a döntés által jobb ember leszek? 
6. Várható valamilyen áldás, ha ezt megteszem? [Ld. T&Sz 130:20-21.]" 

{God, Family, Country, 151-152. oldal.) 
Ezeknek a kérdéseknek megválaszolása hogyan segíthet, hogy jól döntsünk? 
Miután átgondoljuk, hogy mi a lehetséges megoldás, és milyen következ-
ményekkel jár, ki kell választani azt a megoldást, melyet a legjobbnak íté-
lünk. Gyakran ez a döntéshozatal legnehezebb része. 
Kérjük meg a csoporttagokat, hogy gondoljanak egy fontos problémára, amelyben dönteni 
kell. írjuk fel a táblára! Vitassuk meg, hogy mi a megoldás, és a következmények! 

KÉRJÜNK TANÁCSOT AZ ÚRTÓL, BESZÉLJÜK MEG VELE A KÉRDÉST! 
Ha jó döntést akarunk hozni, figyelembe véve az Úr sugallatát, erőfeszítést 
kell tennünk, és imádkozni. Miután a legjobb megoldást kiválasztottuk, és 
döntöttünk, meg kell kérdeznünk az Úr véleményét, mielőtt döntésünket 
véglegesítjük. 
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Olvassuk el Jákob 4:10-et! 

Amellett, hogy az Úr véleményét kikérjük, mint feleség és férj, szülő és 
gyermek, egyházi munkatársak és mint barát is véleményt kell cserélnünk, 
át kell gondolnunk a kérdést. Tanácskoznunk kell egymással, hogy szám-
ba vegyük a lehetséges döntéseket, és meghallgassuk mások vélemé-
nyét. Néha meg tudjuk oldani problémánkat, ha olvassuk a szentírásokat 
és tanulunk azokból az élményekből, melyekről olvasunk. 
Elder Boyd K. Packer, a Tizenkét Apostol Tanácsának tagja azt javasolta: 
„Ha van valamilyen problémánk, először gondoljuk át egyedül. Gondolkoz-
zunk rajta, elemezzük, gondoljuk át. Olvassuk a szentírásokat! Imádkoz-
zunk a kérdésről! Megtanultam, hogy a fontos döntéseket nem tudjuk ki-
kényszeríteni magunkból. Nézzünk előre, s használjuk képzelőerőnket!" 
„Mindennap gondolkozzunk rajta egy kicsit, és ne hozzunk fontos dönté-
seket olyan érzések alapján, amelyeket egy adott pillanatban érzünk!" 
„Azt kérjük-e az Úrtól, hogy hozzon döntéseket helyettünk? Vagy próbálko-
zunk, olvassuk a szentírásokat, gondolkozunk, imádkozunk, aztán saját 
magunk hozzuk meg a döntést?" 
„Vizsgáljuk meg a kérdést annak a fényében, hogy mi a rossz, és mi a jó, 
aztán döntsünk! Majd kérdezzük meg az Úrtól, hogy jó döntést hoztunk-
e!" (Támaszkodjunk saját magunkra, Ensign, 1975. aug. 88-89. oldal.) 
Olvassuk el a T&Sz 9:7-9-et! 

Ez a szentírásbeli részlet milyen lépéseket ír elő, melyeket követnünk kell, mikor döntést ho-
zunk? (Gondoljuk át; imádkozzunk, hogy megtudjuk, jó-e az a megoldás, amit találtunk.) 
Hogyan tudhatjuk meg, hogy jól döntöttünk? („Ha helyes, akkor kebledben jó, meleg érzések 
támadnak, ezért fogod tudni, hogy helyes.") 

Ha minden szükséges lépést megtettünk, és mégis helytelenül döntöttünk, 
azt is úgy tudjuk meg, hogy az Úr véleményét kérjük. 
Olvassuk el a T&Sz 6:22-23-at! 
Mit mond az Úr, honnan tudhatjuk meg, hogy valami helyes, azokon az érzéseken kívül, 
melyekről a T&Sz 7 -9 ír? (Nem lesznek többé nyugtalanító gondolataink a kérdést illetően.) 

Elder Loren C. Dunnnak, a Hetvenesek Első Kvóruma tagjának következő 
élménye is ezt bizonyítja. 
„Emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt egy nagyon fontos döntést kellett 
hoznom. Egy fontos állást kínáltak nekem, és én minden lépést betartva 
döntöttem legjobb képességeim szerint, aztán kapcsolatba léptem az 
ajánlattevővel, és nemet mondtam. Az elkövetkezendő tizenkét órában na-
gyon rossz érzésem volt, amíg be nem láttam, hogy az Úr arra akar figyel-
meztetni, hogy rosszul döntöttem. Érdekes módon azok az emberek, akik-
nek nemet mondtam felhívtak, és többet ígértek. Pedig boldog lettem vol-
na bármilyen körülmények között elfogadni ajánlatukat! Ezzel a példával 
azt szeretném hangsúlyozni, hogyha betartjuk az előírt kezdeti lépéseket, 
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35. Lecke 

és teljesen az Úrra bízzuk magunkat, akkor ha véletlenül rossz döntést 
hozunk, azt nagyon-nagyon nehezen tudjuk majd megvalósítani. Valami 
módon visszavezet majd minket oda, ahova azt akarja, hogy menjünk." 
{Establish Divine Communication, Brigham Young Egyetem, Az év beszé-
dei 1970. márc. 24. 4. oldal; Id. Outstanding Stories by General Authorities, 
történetei II, Rosszul döntöttem, 94-95 oldal, szerk. Leon R. Hartshorn, 
saját kiemelés.) 
A döntéshozatal folyamatának mely lépéseit hangsúlyozzák itt? 
Miért fontos, hogy a Szentlélek biztosítson minket arról, hogy jól döntöttünk? 

Mikor Marion C. Romney a T&Sz 9:7-9-ig terjedő részéről beszélt, a kö-
vetkezőket mondta: „Ez egy olyan kinyilatkoztatás, mely által mindannyian 
élhetünk. Senkinek sincs arra szüksége, hogy súlyos hibákat kövessen el. 
Elkerülhetjük az ilyen hibákat, ha követjük ezt a módszert. Ha megtanulunk 
mindig figyelni arra, hogy milyen válaszokat kapunk, mindig mindenben 
fogunk tudni dönteni." {„Kinyilatkoztatás," Improvement Era, 1964 jún. 506. 
oldal.) 

Bölcs döntéseinket meg is kell valósítanunk 
Ha valamit Isteni sugalmazás alapján jól eldöntöttünk, keményen kell dol-
goznunk, hogy azt végre is hajtsuk. Mivel annyi minden befolyásol, hogy 
céljainktól eltérő irányba haladjunk, meg kell értenünk, hogy a jó döntés-
hozatal magában foglalja célkitűzéseink megvalósítását. Még akkor is, ha 
mások megpróbálnak eltéríteni döntéseinktől, erősnek kell maradnunk. 
Nem szabad, hogy „Sátán vezérelje őket (minket) és olyanok legyenek 
(legyünk), mint a pelyva a szélben, vagy mint az a hajó a tenger hullámain, 
amelynek se vitorlája, se horgonya, se kormánya sincsen" (Mormon 5:18). 
Irányítanunk kell az életünket, úgy, hogy döntéseinket végre is hajtjuk. 
A következő történet arról szól, hogy egy fiatal nő hogyan birkózott meg 
sikeresen egy olyan helyzettel, melynek során ki kellett tartania döntése 
mellett: 
„Kathrynnek, egy fiatal lánynak, sikerült egy nyári állást találni. Klubigazol-
ványt kellett eladni egy utazási klubban. Állása magában foglalta azt, hogy 
hétvégen a klubtagokkal a Karib-tengerhez utazzanak. Amikor a férfi, aki 
meginterjúvalta Kathrynt az érdekes állás ügyében, befejezte mondaniva-
lóját, azt mondta: »Csak még egy dolog. Túl hosszú a szoknyád. A fiatal, 
csinos lányok hatására több vásárlónk akad. Hajtsd fel a szoknyádat leg-
alább 12 centiméterrel!« Kathryn nem kapta meg az állást, de nyert valami 
sokkal értékesebbet. . . . Azzal, hogy nemet mondott, abban a szituáció-
ban, új lelki távlatok nyíltak meg előtte, mint egy olyan nő számára, akinek 
van ereje, hogy az ilyen kicsinyes kísértéseknek ellenálljon." (Maureen 
Jensen Ward, „Lelki felnőtté válás,"Ensign, 1975. dec. 55. oldal.) 
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Hogyan adhat irányt életünknek, ha hűségesek vagyunk döntéseinkhez? 
Hogyan nyerhetünk erőt abból, hogy döntésünkhöz ragaszkodunk? 
Az, hogy döntésünket nem vagyunk hajlandók megváltoztatni, hogyan segíthet újabb dönté-
sek hozatalában? 

Befejezés 
„»A másfélezer kilométeres út egy lépéssel kezdődik.« [Lao-tse, The Simp-
le Way, 64. szám.] Ez azt hangsúlyozza, hogy mindent át kell gondolnunk, 
minden kérdést meg kell fontolnunk és imában tanácsot kell kérnünk az 
Úrtól. Arra is ráébreszt minket, hogy nem helyes és nem biztonságos, ha 
sietve, önfejűen döntünk, vagy csak a rövidtávú célokra és következmé-
nyekre gondolunk. Ahhoz, hogy igaz boldogságra találjunk, fejlődjünk és 
elnyerjük azt a békét, melyet Isten, szerető Atyánk adhat, emlékeztetnünk 
kell magunkat, hogy »az ezeréves utazás«—az utazás, amely egy örökké-
valóságig tart—egy lépéssel kezdődik. Minden választáskor, döntéshoza-
talkor és minden problémánk megoldásakor átgondoltan, tisztességtudat-
tal kell cselekednünk, és imádkoznunk kell segítségért." (Richard L. Evans, 
„ . . .Egy lépés, és . . .," Improvement Era, 1961 aug. 604. oldal.) 
Át kell gondolnunk minden döntésünk lehetséges következményeit, mielőtt 
az első lépést megtesszük. Miután imádkoztunk, és okosan, isteni sugal-
mazás alapján döntöttünk, ragaszkodnunk kell a döntéshez, és véghez 
kell vinni azt, amit eldöntöttünk. 

Feladat 
Egyik családi esten tanítsunk egy leckét a döntéshozatalról, engedjük 
meg, hogy mindenki hozzászóljon ahhoz, amit ebben a leckében javasol-
tunk! 
Gondoljunk arra, hogy milyen döntéseket hozunk nap mint nap! Kérdez-
zük meg magunktól, hogy hogyan hozhatnánk okosabb döntéseket, és 
hogyan hallgathatnánk jobban az Úr sugalmazására! 
írjuk le egy papírra azt a hat kérdést, melyet Benson elnök javasolt, hogy 
értékeljük lehetséges döntéseinket. Ezeket a kérdéseket és a T&Sz 9:7-9-
et és 6:22-23-at használjuk mindig irányadónak, amikor fontos döntéseket 
kell hoznunk! 

További szentírásbeli részletek 
2 Nefi 10:23 (Szabad akaratunk van.) 
Énosz 10 (Az Úr hangja szólt Énoszhoz.) 
Alma 37:37 (Mindenben fordulj az Úrhoz!) 
T&Sz 8:2-3 (A Szentlélek lelkünk és gondolataink által szól hozzánk.) 
T&Sz 112:10 (Az Úr irányítja az alázatosakat.) 
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35. Lecke 

A Tanár Felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Olvassuk el az Evangélium Tanításai 8. és 22. fejezetét: „A Mennyei Atyánkhoz való imád-

kozás"; „a lelki ajándékok"! 
2. Gondoskodjunk tábláról és krétáról! 
3. Kérjünk fel csoporttagokat, hogy olvassák fel vagy foglalják össze a leckében található 

történeteket és szentírásbeli részleteket! 
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Egyéni és családi 
célok kitűzése 

Ennek a leckének a célja az, hogy célok megvalósítására ösztönözzön 
minket, és arra, hogy tegyünk meg mindent elérésük érdekében. 

Szükségünk van célokra 
Egy cél egy értékítélet, egy ideál, vagy egy végállomás, melyet el kell ér-
nünk. Akkor tűzünk ki célokat, mikor eldöntjük, hogy valamit megteszünk. 
Néhány célt, például azt, hogy kitakarítunk egy szobát, vagy elolvasunk 
egy könyvet, rövid idő alatt elérhetünk. Más célokat azonban, például azt, 
hogy egy új házra gyűjtünk pénzt vagy azt, hogy nagyobb egyetértést és 
szeretetet teremtünk családunkban, hónapok vagy évek után érhetünk 
csak el. Azoknak a céloknak az elérése, melyek méltóvá tesznek minket 
arra, hogy örökre Mennyei Atyánkkal élhessünk, sokszor egész életünk 
munkája. Néhány célt lehet, hogy el sem tudunk érni ebben az életben, és 
földi életünk után tovább kell küzdenünk azokért. 
A szentírásokban Mennyei Atyánk tudomásunkra hozta, hogy mi munkájá-
nak fő célja: „íme, ez az én munkám és dicsőségem —hogy biztosítsam 
az embereknek a halhatatlanságot és örök életet." (Mózes 1:39). Annak 
érdekében, hogy ez a cél megvalósulhasson életünkben, olyan célokat 
kell kitűznünk, melyek értelmessé és boldoggá teszik életünket, és lehető-
vé teszik számunkra, hogy Mennyei Atyánkhoz visszatérhessünk, és mél-
tóak legyünk arra, hogy vele élhessünk. 
Azt mondják, hogy „ha nem tudjuk, hogy hova megyünk, nem fontos, 
hogy milyen utat választunk" (Id. John H. Vandenberg: „Egyenes az út", 
Improvement Era, 1966. június 533. oldal). 
Néhány ember gyakran napokat, hónapokat, sőt még éveket is elveszít 
életéből azzal, hogy olyan utakat választ, melyek sehova nem viszik, és 
így semmit sem ér el. Mások célokat tűznek ki, és olyan utakon haladnak 
előre, melyek jó irányba viszik őket, és sokat elérnek. 
Minden jól sikerült kirándulás célok eredménye. Például, mikor elhatároz-
zuk, hogy hova megyünk kirándulni, olyan célokat tűzünk ki, melyek által 
megtudjuk, hogy hol vagyunk most, hova megyünk, és hogyan jutunk el 
onnan, ahol vagyunk oda, ahova menni akarunk. Céljaink értelmet és 
irányt adnak cselekedeteinknek. Segítenek bennünket abban, hogy jobbá 
tegyük életünket, s olyan magasságokba szárnyaljunk, melyek eléréséről 
nem is álmodtunk. 
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Elder Paul H. Dunn, a Hetvenesek Első Kvóruma elnökségének tagja a 
következő történetet mondta el arról, hogy milyen értékesek a célok: 
„Egy harminc év körüli fiatalember jut az eszembe, aki egyszer eljött hiva-
talomba. Sikereket akart elérni, jó apa és férj akart lenni, de úgy tűnt, hogy 
minden, amit csinál kudarcba fullad. Megkérdeztem tőle: 
»Milyen személyes céljai vannak?« 
»Milyen célokat tűzött ki feleségével közösen?« 
>»Milyen célokat tűzött ki családjával?« 
„Ahogy ezeket a kérdéseket megválaszolta, azzal sok mindent elárult. So-
ha sem gondolkozott még el ezeken a kérdéseken." (Look at Your World, 
9. oldal.) 
Miért érte ennyi kudarc ezt a fiatalembert? 

Mikor Spencer W. Kimball az Egyház nőtagjaihoz szólt, azt tanácsolta ne-
künk, hogy olyan célokat tűzzünk ki „melyek erőfeszítéseket követelnek tő-
lünk. Akkor fejlődünk, ha nagy célokat tűzünk ki magunknak és a csillago-
kig akarunk feljutni." („A nőtestvérek kiváltságai és kötelezettségei," Egy 
női egyházi gyűlésen elhangzott beszéd, 1978. szept. 16, Ensign, 1978 
nov. 103. oldal.) Azt is mondta: „Hiszünk abban, hogy fontos célokat kell 
kitűznünk. Céljaink meghatározzák, hogy hogyan élünk. Szükségünk van 
célokra ahhoz, hogy fejlődhessünk." (Szeminárium a regionális képviselők 
számára, 1975. április,) 

Személyes célok kitűzése 
Állítsuk ki a 32-a: Egy fiatal nő; 32-b: Egy anya gyerekekkel és 32-c: Egy idősebb nő képe-
ket! 
Kérjük meg a csoport tagjait, hogy mindegyik képen látható nőtestvérnek tűzzenek ki egy 
célt! írjuk fel ezt a három célt a táblára! Gondoljunk néhány olyan dologra, melyet a nőtestvé-
rek most tehetnének, hogy céljukat elérjék! 
Mi kell, hogy életünk legfontosabb célja legyen? 

Annak ellenére, hogy bizonyos szempontból mindannyian eltérünk egy-
mástól, és egyediek vagyunk, életünk célja azonos. Méltóvá kell válnunk 
arra, hogy felmagasztaltassunk a celesztiális királyságban, arra, hogy 
visszatérhessünk Mennyei Atyánkhoz, és örökre vele élhessünk örökkéva-
ló családjában. Mivel egyedi tehetségeink, képességeink, és gyengesége-
ink eltérőek, mindannyiunknak más egyedi célokat kell kitűznünk ahhoz, 
hogy a fő célt elérhessük. Például néhányunknak a tizedfizetés jelent 
problémát, míg másoknak már semmi gondot sem okoz a tizedfizetés. 
Néhányunknak nehezen megy az Úr napjának megszentelése, míg má-
soknak ez nem jelent problémát. Nem lesznek mindig másokkal azonos 
céljaink, mivel egyéni szükségleteink nem mindig azonosak. 
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32. Lecke 

Mely néhány azok közül a célok közül, amelyek megvalósítása segít minket abban, hogy fő 
célunkat, azt, hogy felmagasztaltassunk a celesztiális királyságban, és Mennyei Atyánkkal 
éljünk örökre, elérhessük? 

Spencer W. Kimball elnök a következő személyes élményét mondta el ar-
ról, ahogy tizennégy éves korábban milyen célt valósított meg: 
„Amikor egy egyházi vezető egy konferencián azt mondta, hogy olvassuk 
a szentírásokat, rádöbbentem arra, hogy soha nem olvastam a Bibliát, és 
aznap este, amint vége lett a beszédnek, hazasiettem közeli otthonomba, 
és felmentem a kis padlásszobámba. Meggyújtottam az olajlámpát, amely 
egy kis asztalon állt, és elolvastam Mózes első könyvének első fejezeteit. 
Egy évvel ezután becsuktam a Bibliát. Ennek a nagy és csodálatos könyv-
nek minden fejezetét elolvastam." 

„Remek érzés volt, hogy kitűztem egy célt, és el is értem." („Hogyan te-
hetjük életünket teljessé és változatossá," Ensign, 1974 május 88. oldal.) 
Kérjük meg a csoport egy tagját, hogy mondja el, mit érzett, amikor kitűzött magának egy 
célt, és elérte azt! Gondoljunk arra, hogy miként éreztünk, mikor elértünk egy célt, melyet 
kitűztünk! 

Lelia Higginson nőtestvér, aki Denverben, Colorado-ban élt, az USA-ban, 
odaadó Utolsó Napok Szentjeinek asszonya volt és tudta, hogy mennyire 
fontos célokat megvalósítani. Miután meghalt, férje összehívta a családot, 
és felolvasott nekik különböző részleteket édesanyjuk naplójából, melye-
ket harminc évvel ezelőtt írt, még házassága előtt. Naplója azt mutatta, 
hogy helyes célokat tűzött ki maga elé: 
„Szeretnék kész lenni arra, hogy segíthessek itt a földön Isten királyságá-
nak felépítésében. Remélem, hogy be tudom bizonyítani, hogy hűséges 
vagyok. 
„A cél, melyet szeretnék elérni ebben az életben az az, hogy beengedje-
nek a celesztiális királyságba halálom után, és soha nem fogom feladni 
ezt a célt. Amióta csak elég idős vagyok, járok istentiszteletre. 
„Egy tiszta mormon fiúhoz szeretnék feleségül menni, aki el tud vinni a 
Templomba, és szeretnék méltó lenni hozzá. Remélem, hogy utódaimnak 
tiszta, tökéletes testet és elmét tudok adni, és átadhatom nekik azt, amit 
az evangéliumról tudok, és vágyat tudok ébreszteni bennük, hogy a ce-
lesztiális királyságban éljenek. Remélem, hogy szeretteimmel tudok majd 
élni a következő életben, és mindenkinek tudok majd segíteni, aki körülöt-
tem él, és aki előttem élt, azáltal, hogy elvégzem a templomi munkát szá-
mukra. Szeretnék eszközül szolgálni ahhoz, hogy új lelkek jöhessenek 
világra, szeretnék jó anya lenni. El akarom látni családomat, lehetővé aka-
rom tenni számukra, hogy részesüljenek mindazokban az áldásokban, 
melyekben nekem részem van otthonomban." (Id. John H. Vandenberg: 
„Egyenes az út", Improvement Era, 1966. június 534, oldal.) 
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Milyen célokat tűzött ki magának Higginson nőtestvér? írjuk fel a válaszokat a táblára! Melyek 
azok a célok, melyeket mi is ki akarunk tűzni magunk elé? 

Mielőtt célokat tűzünk ki magunknak, imádkoznunk és gondolkoznunk kell. 
Meg kell kérnünk Mennyei Atyánkat, hogy segítsen nekünk megtudni, 
hogy mik a gyenge pontjaink, min kell javítanunk, milyen céljaink kell, hogy 
legyenek. Pátriárkái áldásunk is segít megértenünk, hogy mik legyenek 
egyéni céljaink. Egyházi vezetőink irányítása is segíthet e célokat kitűzni. 
Hozzáállásunknak olyannak kell lennie, amilyen Spencer W. Kimball elnök-
nek volt egy általános konferencia befejezésekor: 
„Elhatároztam, hogy mikor hazamegyek, jobb ember leszek, mint valaha. 
Figyeltem a különböző javaslatokra és tanításokra, és remélem, hogy min-
denki figyelt, aki mindezt hallotta. Arra ösztönzők mindenkit, hogy gondolja 
át mindazt, amire felhívták a figyelmét; és amennyire vonatkoznak életére, 
igyekezzen—mindenki —,hogy a tanultak által olyan tökéletességre tegyen 
szert, melyet Urunk elvár tőlünk." („Jézus a Krisztus,"Ensign, 1977. nov. 
75. oldal.) 

Családi célok kitűzése 
Az egyéni célok kitűzése mellett családunkkal is össze kell ülnünk, és 
egész családunkra vonatkozó célokat kell kitűznünk. Lehetséges egyszer-
re küzdeni egyéni és családi célok eléréséért. Családunkban ki akarunk 
tűzni általános célokat annak érdekében, hogy otthonunkban nagyobb 
szeretet, békesség és boldogság uralkodjék. 
Milyen meghatározott célokat tűzhetünk ki, melyek segítenék családunkat, hogy nagyobb bé-
ke legyen otthonunkban? (Nem költekezünk, figyelmesebbek vagyunk egymással, együtt ol-
vassuk a szentírásokat, kedvesebben beszélünk egymással, egymás kedvére teszünk, gyak-
rabban dicsérjük egymást, nem kritizáljuk egymást.) 

Néhányan esetleg azt szeretnénk, hogy családunk jobban ismerje a szent-
írásokat vagy, hogy rendszeresen járjunk istentiszteletre és egyházi gyűlé-
sekre. Mások közülünk azt szeretnék, ha otthonuk tisztább és szebb len-
ne. Lehet, hogy családunknak meg kell tanulnia, hogy hogyan lehet job-
ban beosztani a pénzt, vagy lehet, hogy el kell kezdenünk élelmiszert tar-
talékolni otthonunkban. 
Rex D. Pinegar a Hetvenesek Első Kvórumának tagja a következőket 
mondja arról, hogy hogyan tűzött ki célokat családjával: 
„Egyszer feleségem egy olyan kérdést tett fel nekem, amely eléggé meg-
döbbentett. Ezt mondta: »Rex, mi is leszel te igazán? Mik a céljaid ebben 
az életben?« Rádöbbentem, hogy erről soha nem beszéltem még vele. 
Rosszul esett, de rádöbbentem, hogy valószínűleg neki is fáj. Tehát be-
széltünk családunkról, és elhatároztuk, hogy mit fogunk tenni életünkkel. 
Azt szerettük volna, hogy az Urat szolgálhassuk, és ott legyünk, ahol akar-
ja hogy legyünk, amikor Ő akarja. Ahhoz, hogy ezt megvalósíthassuk, va-
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lamilyen jövedelemre volt szükségünk, így erre vonatkozólag tűztünk ki cé-
lokat. Ez 13 évig való iskolába járást jelentett. Ezek a célok azonban má-
sodlagosak voltak a családdal szemben, s családunk egységének megőr-
zésével kapcsolatban." {Goals and Family Life, Brigham Young Egyetem, 
Az év beszédei 1976, 34-41 oldal.) 
Ha családi célokat tűzünk ki, nagyobb szeretet és egyetértés lesz családunkban, és nagyobb 
a lehetősége annak, hogy családunk Mennyei Atyánkkal él majd és felmagasztosul. 

Céljaink elérése 
John H. Vandenberg püspök ezt mondta: „Úgy érzem, hogy célok kitűzé-
se nélkülözhetetlen egy boldog élethez. De a cél csak egy része mindan-
nak, amit tennünk kell. Tudnunk kell, hogy melyik út visz a választott cél-
hoz. Az embereknek meg kell fogadniuk maguknak, hogy bizonyos dolgo-
kat megtesznek, le kell írniuk céljaikat, és számon kell tartaniuk, hogy mit 
értek el." („Egyenes az út," Improvement Era, 1966 június 543. oldal.) 
Mit jelent az, hogy „tudnunk kell, hogy melyik út vezet a választott célhoz"? (Azt, hogy tudjuk, 
hogy mit kell tennünk a cél elérése érdekében.) 
Milyen lépéseket nevezett meg Vandenberg püspök, melyek segítenek elérni céljainkat? írjuk 
fel őket a táblára „Célok elérése" címmel! Végezzük el a következő demonstrációt! 
Vegyünk öt-hat labdát, vagy más kis tárgyat a kezünkbe! Válasszunk ki valakit, és kérjük meg 
arra, hogy kapja el az összes labdát. Egyszerre dobjuk neki az összes labdát! Valószínűleg 
egyiket sem fogja tudni elkapni. 
Hogyan vonatkoznak a történtek céljaink elérésére? 
Folytassuk a demonstrációt úgy, hogy egyszerre egy-egy labdát dobunk egy-egy nőtestvér-
nek! Magyarázzuk el, hogy ez a demonstráció azt bizonyítja, hogy fontos lépésről lépésre 
haladni céljaink elérése érdekében! Nem várhatjuk azt, hogy mindent egyszerre el tudjunk 
érni. 

Tegyük fel, hogy olyan képzeletbeli helyzetben vagyunk, mint a következő 
házaspár: 
„Egyik családi esten egy fiatal házaspár elhatározta, hogy a következő ka-
rácsonyra felszámolja minden adósságát. Azonban hat hónap, majd egy 
év múlva is még mindig nagyon el voltak adósodva, és kilátástalannak 
tűnt helyzetük. 
„Egy évi bosszankodás után, azután, hogy hiába próbálkoztak elérni csa-
ládi céljukat, a házaspár elhatározta, hogy pontosabban határozza meg 
célját. Átgondolták, hogy az elmúlt pár hónapban mire fordították pénzü-
ket, és rájöttek, hogy voltak felesleges kiadásaik. 
„Másodszori próbálkozásra a házaspár megtalálta az igazi problémát, 
pontosan meghatározta célját, és leírták, hogy mit fognak tenni, és milyen 
áldozatokat fognak hozni céljuk elérése érdekében. Ésszerű költségveté-
süknek, és imában is kifejezett elkötelezettségüknek köszönhetően elérték 
céljukat a kijelölt határidő előtt." (Rodger Dean Duncan, „Kudarcba fullad-
e családi céljaink megvalósítása7'Ensign, 1971. febr. 59-60 oldal.) 
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Miért nem sikerült ennek a házaspárnak felszámolni adósságait a célúk kitűzését követő első 
évben? Mit tettek, ami segítette őket abban, hogy sikeresek legyenek? írjuk a válaszokat a 
táblán található lista alá! (Mindenképpen írjuk le azt, hogy „leírták, hogy hogyan fogják meg-
valósítani céljukat" és azt, hogy „imádkoztak segítségért"!) 

Mikor méltó célok eléréséért küzdünk, Mennyei Atyánktól kell imánkban 
segítséget kérnünk. 
Mikor megpróbáljuk elérni céljainkat, néha elkeseredünk. 
„Talán már voltak olyan érzéseink, mint egy fiatal anyának, akit annyira 
megterheltek a személyes problémák, és a sok elvárás, hogy képtelennek 
érezte magát arra, hogy megbirkózzon azokkal. Férje és ő nagy családot 
akart. Most erős kétségei voltak azt illetően, hogy képes-e bánni azokkal a 
gyerekekkel, akikkel az Úr már megáldotta. Annyira el volt keseredve an-
nak a szakadéknak láttán, mely teljesítménye s az elképzelt ideál között 
tátongott, hogy sírt. Biztos volt abban, hogy soha nem lesz méltó a felma-
gasztosulásra, hogy soha sem lesz tökéletes." 
„Majd letérdelt imádkozni, és megtört szívvel kérte az Úr segítségét. Nem 
sokkal ezután egy úrvacsorás Istentisztelen kapott választ. Miután a püs-
pök felolvasta 1 Nefi 3:7-et, bizonyságot tett arról, hogy az Úr nem ad 
nekünk olyan parancsolatot, melynek betartásához nem készítené elő az 
utat számunkra. Nem sokkal ezután a fiatal anya ezt írta: »A püspök be-
széde után elkezdtem olvasni a szentírásokat, és elkezdtem imádkozni 
minden nap. Rájöttem arra, hogy fel kell készítenem saját magamat, hogy 
annyi segítséget kérhessek az Úrtól, amennyire szükségem van. Most ezt 
teszem, és alig tudom elhinni, hogy mennyire megváltozott életem. Na-
gyon örülök. Már most boldogabbnak és magabiztosabbnak érzem ma-
gam. Azt nem állíthatom, hogy soha nem hibázom, de sokkal könyebben 
viselem a dolgokat. Most tudom, hogy sok téren határozottan fejlődöm.«" 
{Relief Society Courses of Study, 1978-79, 8. oldal.) 

Esetleg annak ellenére, hogy megfogadjuk, és figyelmesen követjük azo-
kat a javaslatokat, melyeket céljaink eléréséhez kaptunk, lehetséges, hogy 
még így sem tudjuk megvalósítani azokat. Néha az Úr bölcsessége más 
terveket készített számunkra, mint amilyeneket elképzelünk magunknak. 
Sandra Covey nőtestvér tizenéves lánya következő élményéről számolt be: 
„Úgy tűnt számára, hogy az, amire legjobban szüksége van az életben, az 
az, hogy amolyan menő lány lehessen a középiskolában, ahová járt. Hó-
napokon át gyakorolta a hidat, különböző ugrásokat, szökkenéseket és 
hajrákat. 
„Biztosnak tűnt, hogy az öt nyertes között lesz. 
„Teljesen le volt törve, amikor veszített. Igaz, hogy csak néhány szavazat-
tal, de akkor is veszített. 
„»Anyu, egyszerűen nem tudod megérteni, hogy ez milyen fontos volt ne-
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kem—zokogott. Ez olyan cél volt, melynek elérésére egész életemben 
vágytam. Miért nem segített az Úr, mikor olyan komolyan imádkoztam? 
Hat hónapig gyakoroltam. Nem tudtam többet tenni.«" 
Covey nőtestvér azt mondta: „Elmondtam neki, hogy biztosan jó ok volt 
rá, és hogy imádkozás és tanulás után meg fogja tudni, hogy mi az." 
„A következő hónapban felkérték arra, hogy legyen az iskolában folyó hit-
tanoktatás egyik felelőse. 
„Abban az évben sok olyan komoly élménye volt, mely hitét erősítette. Sok 
igaz barátra tett szert és nagy része volt abban, hogy sok ember eljárt az 
egyházi gyűlésekre." 
„Később elmondta nekem, hogy fokozatosan megértette magát imádság 
és a szentírások tanulmányozása által: "Mindennél jobban szerettem vol-
na amolyan menő lány lenni, de az Úr tudta, hogy a másik élményre na-
gyobb szükségem van. Többet kellett feldolgozni lelkiekben. Nehéz volt 
mindezt feldolgoznom, de tudom, hogy így volt helyes." (Stephen R. és 
Sandra Covey, „Tanítsuk meg gyermekeinket imádkozni," Ensign, 1976 
jan. 63. oldal.) 

Könnyebben fogjuk elérni céljainkat, ha kiiktatjuk életünkből azokat a dol-
gokat, melyek gátolnak bennünket. Rossz szokások, nem megfelelő tár-
sak és az olyan negatív gondolatok, melyek szorongások, kételyek és fé-
lelmek formájában jelentkeznek, meggátolnak abban, hogy helyes célokat 
érjünk el. 
Ha jó a hozzáállásunk, könnyebben meg fogjuk tudni valósítani céljainkat. 
Mindannap küzdeni kell, hogy valamin javítsunk, és szabadon és teljesen 
kell élveznünk minden előrelépést, akármilyen kicsi is. Elder Mark E. Peter-
sen, a Tizenkét Apostol Tanácsának tagja a következőképpen bátorít min-
ket: „Hiszek abban, hogy sok tekintetben, már itt és most, a halandó élet-
ben is, elkezdhetjük tökéletesíteni magunkat. A tökéletesség bizonyos fo-
kig már ebben az életben is elérhető. 
„Biztos vagyok abban, hogy Urunknak, Istenünknek nagyon fontos az, 
hogy betartjuk azt a parancsolatot, amely úgy szól, hogy: »Legyetek ezért 
tökéletesek!«" (Toward a Better Life, 312-13 oldal.) 
Hogyan magyarázzuk Elder Petersen kijelentését, mely szerint „a tökéletesség bizonyos fo-
kig már ebben az életben is elérhető"? (Tökéletesek, vagy majdnem tökéletesek lehetünk az 
élet sok terén. Lépésben haladhatunk előre, és fokozatosan egyre nagyobb sikerre tehetünk 
szert a felmagasztosulás felé vezető úton.) 

Céljaink tervezés, erőfeszítések és imádság eredményeképpen valósulnak 
meg. Emlékezetünkben kell tartanunk azt, hogy amíg küzdünk céljaink 
megvalósulásáért, nem érhet minket kudarc. Elfogadtuk, hogy az evangé-
lium igaz, és csatlakoztunk az Egyházhoz, hogy segítséget kapjunk ahhoz, 
hogy Mennyei Atyánkhoz hasonlóvá váljunk. 
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Befejezés 
Az, hogy célokat tűzünk ki, segítséget ad nekünk ahhoz, hogy vágyaink 
ebben és a következő életben valóra váljanak. Egyéni céljaink egyéni győ-
zelmekhez vezethetnek. Családi céljaink erősíthetik családunk egységét 
és családunk felmagasztosulásához vezethetnek. Mikor helyes célok meg-
valósulásáért küzdünk, az Úr azon parancsolatát igyekszünk megtartani: 
„Legyetek ezért tökéletesek!" 

Feladat 
Gondoljuk át, hogy mit akarunk elérni ebben az életben, és tűzzünk ki 
olyan reális célokat, melyek vágyaink megvalósulásához vezetnek! Beszél-
jük meg céljainkat családunkkal! Először válasszunk ki egy célt, és kér-
dezzük meg magunktól: „Mit tegyek, hogy ezt a célt elérjem?" írjuk le, 
hogy mit tehetünk ezen a héten ennek a célnak a megvalósítása érdeké-
ben! A hét végén írjuk le, hogy mit tehetünk a jövő héten! Folytassuk így 
tovább, egészen addig, amíg el nem érjük a célt! Majd válasszunk egy 
másik egyéni célt, és ugyanígy járjunk el, amíg meg nem valósítjuk azt! 
Családunkkal közösen tűzzünk ki egy olyan célt, amely mindannyiunknak 
hasznos, majd a fentebb említett módon járjunk el, amíg családunk el 
nem éri azt! Említsük meg és dicsérjük meg azokat a családtagokat, akik 
megvalósítottak egy kitűzött egyéni célt! 

További szentírásbeli részletek 
Prédikátor könyve 9:11 (Mindenkinek van ideje arra, hogy cselekedjék.) 
Márk 9:23 (Minden lehetséges.) 
Galatákhoz 6:7 (Az aratás törvénye.) 
Jakab 1:22-25 (Az igének ne csupán hallgatói, hanem megtartói is legye-
tek.) 
1 Nefi 3:7 (Az Úr segíteni fog nekünk betartani parancsolatait.) 
13. Hittétel (Mindarra törekszünk, ami erényes.) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Gondoskodjunk tábláról és krétáról! 
2. Szerezzünk öt kislabdát, vagy más tárgyat annak bemutatására, hogy csak fokozatosan 

lehet elérni célokat! 
3. Kérjünk meg csoporttagokat, hogy olvassák el, vagy foglalják össze a leckéhez kapcsoló-

dó történeteket vagy szentírásbeli részleteket! 
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Folytassuk 
a tanulást! 

33. Lecke 

E lecke célja annak hangsúlyozása, hogy egész életünkön át folytatnunk 
kell a tanulást. 

A tanulás szükséges ahhoz, hogy fejlődjünk 
„Nem csodálatos, hogy olyan sok érdekes dolog vesz körül, melyet meg-
nézhetünk, hallgathatunk és élvezhetünk?" 
„Csak ki kell nyitnunk lelkünk »sok ablakát«, használnunk kell szemünket, 
fülünket és megérzéseinket, gondolkoznunk kell, használnunk érzékszer-
veinket és belső látásunkat. Fejleszthetjük gondolkodásunkat és képzelő-
erőnket úgy, hogy érdekes képeket nézünk, jóra ösztönző dolgokat hallga-
tunk, és úgy irányítjuk tevékenységeinket, hogy boldog emlékekként ma-
radjanak meg emlékezetünkben." (Marion D. Hanks, Improvment Era, okt. 
1964., 883. oldal.) 
Mennyei Atyánk egy csodálatos világot adott nekünk, melyben élhetünk, 
tanulhatunk és fejlődhetünk. Földi életünk oktatás, mely során Isten dolgait 
és a körülöttünk levő világot kell megismernünk és megértenünk. 
Az Egyház egyik alapvető tanítása az, hogy az a tudás, melyre ebben az 
életben teszünk szert, áldás lesz számunkra most, és halálunk után is: 
„Ha valaki valaki másnál nagyobb tudásra és intelligenciára tesz szert eb-
ben az életben, szorgalma és engedelmessége következtében, előnyt él-
vez a következő életben." (T&Sz 130:19). 
A tanulás szükséges ahhoz, hogy bármilyen téren fejlődjünk. Az evangéli-
um fontos része az, hogy ne hagyjuk abba a tanulást. Ahhoz, hogy az 
evangélium tanításai szerint éljünk, ismernünk kell a tanításokat. Ezért taní-
tották nekünk a próféták azt, hogy rendszeresen tanulmányozni kell a 
szentírásokat. 
Ifj. William J. Critchlow, aki a Tizenkét Apostol Tanácsának dolgozott ko-
rábban, egyszer arról beszélt, hogy hogyan tanította a házi tanítókat arra, 
hogy a családokat a szentírások olvasására ösztönözzék. 
„Egyszer, amikor cövekkörzeti elnök voltam, elküldtem a házi tanítókat a 
tagok otthonába, hogy olvassanak fel a leckéhez kapcsolódó szentírásbeli 
részleteket az Egyház által elfogadott szentírásokból. Azt kértem tőlük, 
hogy ne vigyenek semmilyen könyvet magukkal —hanem kérjenek kölcsön 
a családtól. Tapasztalataik meglepőek voltak: 
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„Sok otthonban hosszú időbe telt, mire megtalálták és leporolták a szük-
séges könyveket." 
„A fiatal házaspároknak általában nem voltak meg a könyvek, kivéve ak-
kor, hogyha a férj volt misszión." 
„Egy férfi egyháztag azt mondta: »Minden könyvünket beraktuk egy ládá-
ba, mikor ideköltöztünk. Ez a padláson van, s most sajnos nem tudom 
elővenni.« Amikor megkérdeztem, hogy mennyi ideje lakik ott, a felesége 
volt elég bátor ahhoz, hogy válaszoljon: „Hét éve." 
„Egy másik feleség elmondta, hogy nem tudja, hogy férje miért nem vette 
meg soha az Igazgyöngyöt. »A többi könyv megvan nekünk« mondta. Ki-
csit zavarba jött, amikor megtudta, hogy az Igazgyöngy a Tanok és Szö-
vetségekkel együtt található." 
„Egy feleség azt mondta: »Könnyen meg fogom találni a Bibliát. A férjem a 
könyvtárszobában tartja.« A tanítók látták, hogy egyenesen a WC-be ment 
és kezében a Bibliával tért vissza." 
„Tulajdonképpen nem érdekel, hol olvasnak. A cél az, hogy vegyék elő a 
szentírásokat, és olyan helyen tartsák, ahol szem előtt van, és alkalomad-
tán kapcsolják ki a TV-t és rádiót, hogy kézbe vegyék, és azt olvassák." 
(Gospel Insights, 87-88. oldal.) 
A családban hogyan lehet szokásszerűvé tenni a szentírások tanulmányozását? (Ld. Az Utol-
só Napok Szentjeinek Asszonya, alapkézikönyv nőknek, A rész 32. lecke: „Tanuljunk otthon 
az evangéliumról"!) 
Miért fontos, hogy a szentírásokat rendszeresen tanulmányozzuk ahhoz, hogy Mennyei 
Atyánk terve szerint fejlődjünk? 
Olvassuk el 2. Nefi 9:28-29-et! 
A szellemi tevékenységek közül melyik a legértékesebb? (Amely során Istenről és Isten aka-
ratáról tanulunk.) 

Fejlődést jelent, ha tudásunkat megtanuljuk jó irányban használni. Elder 
Sterling W. Sill, a Hetvenesek Első Kvórumának tagja azt mondta: „Miután 
Ádám és Éva evett a jó és rossz tudás fájának gyümölcséből, Isten azt 
mondta: „»Az ember most olyan lett, mint mi, meg tudja különböztetni a 
jót a rossztól.« A helyes, jófajta tudás ma is ilyen hatással van az embe-
rekre. Továbbra is Istenhez közelíti a nőket és férfiakat" (Beszéljünk az 
oktatásról," Church News, 1971. jan. 16. 14. oldal.) 

Rengeteg lehetőségünk van a tanulásra 
Nekünk, lányoknak és nőknek, három oktató központunk van: az otthon, 
az iskola és az Egyház. Mindegyik biztosítja az állandó, folytatólagos tanu-
lást. 

AZ OTTHON 
Az otthon és a család biztosítja tanulmányaink alapját. Aline R. Pettit nő-
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testvér arról beszél, hogy édesanyja hogyan ösztönözte családját arra, 
hogy tanuljon. 
„Élénken emlékszünk arra, ahogy édesanyánk egy kedvenc versét idézte, 
vagy egy különleges gondolatot vagy szentírásbeli részletet osztott meg 
velünk, amely tetszett neki. Édesanyánk nemcsak rengeteget olvasott, ha-
nem meg is tanult sok mindent kívülről. Amikor olvasott, mindig volt keze 
ügyében ceruza és papír, és mikor talált valamit, ami tetszett neki, leírta, 
de nemcsak azért, hogy megőrizze, hanem azért is, hogy megtanulja kí-
vülről. Mikor kicsik voltunk, nem voltunk olyan lelkesek, mint ő, hogy kívül-
ről megtanuljunk valamit, ennek ellenére ezt elvárták tőlünk otthon. Mikor 
mosogattunk, mosogatás közben meg kellett tanulnunk azt a különleges 
gondolatot, melyet édesanyánk a mosogató fölé tűzött. Ugyanígy tanul-
nunk kellett, amikor vasaltunk. Annak érdekében, hogy megtanuljuk ma-
gunkat helyesen és szépen kifejezni, a tükör előtt a fürdőszobában gyako-
roltuk hogyan kell uralni az arckifejezésünket és mozdulatainkat." („Egy 
csodálatos utazás "Relief Society Magazine, 1970. május 324. oldal; vala-
mint a id. Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Women, Leon 
R. Hartshorn, I köt. 123. oldal.: „Természetesen nem olvasok verseket".) 
Mit tehetünk azért, hogy családtagjainknak segítsünk otthon tanulni? 

Osszuk jól be az időnket, hogy jusson idő tanulásra otthon! Elhatározhat-
juk, hogy bizonyos időt arra szánunk, hogy valamit tanulunk és megbeszé-
lünk. Jól válasszuk ki, hogy mit nézünk meg a TV-ben és mit hallgatunk a 
rádióban! 
Élvezhetünk egy-egy jó könyvet és beszélgetést. A családi estéket is 
használhatjuk arra, hogy új dolgokat tanuljunk. 
Családteremtőkként fejleszthetjük képességeinket tanulás, olvasás és be-
szélgetések által, s úgy, hogy különböző háztartási módszereket tanulmá-
nyozunk és próbálunk ki. 
A Walter Gong család jó példa arra, mit tehet a család, hogy az együtt-ta-
nulás megvalósítható legyen. 
„A tanulás lelki és tudományos jellegű feladat a Walter Gong család tagjai 
számára. A kaliforniai Los Altos cövekkörzethez tartoznak. Három gyerme-
kük mind az Egyházban, mind az iskolában vezető pozíciót tölt be." 
„Az apa pátriárkává Los Altos cövekkörzetben és természettudományokat 
tanít a San Jósé Állami Egyetemen." 
„Gong testvér azt mondta:" 
„»Mikor az Egyház életünk részévé vátt, (a Gong házaspár sok évvel eze-
lőtt tért meg, és lépett be az Egyházba) a tanulás és taníttatás még fonto-
sabb lett számunkra, az Egyház tantétele szerint—, „Isten dicsősége az 
intelligencia."' 
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„Gongék mindig tanították gyerekeiket vacsora közben, »Mindig ügyeltünk 
arra, hogy a családi asztal körül ülve minden családtag átgondolja a nap-
ját. Ez jó alkalom arra, hogy gyerekeink irányítást kapjanak a családi és 
egyéni tevékenységet illetően.«" 
„A pátriárka hangsúlyozta, hogy a szülők felelőssége, hogy gyermekeik 
megtanuljanak személyes kinyilatkoztatásokat kapni és értelmezni, mire az 
otthont elhagyják. »A személyes kinyilatkoztatáshoz tanulni és imádkozni 
kell,—mondta. Ezért, ha a gyerekek megtanulják otthon, hogy milyen fon-
tos tanulni, és hogyan kell imádkozni, akkor meg lesz az alapjuk ahhoz, 
hogy irányadást kapjanak az Úrtól életük irányítására vonatkozólag.«" („A 
tanulás a család lelki fejlődését is befolyásolja" Church News, 1978 július 
29, 15. oldal.) 
Hogyan befolyásolhatja jó irányban a gyerekeket az olyan szülők tanítása, mint a Gong há-
zaspár? 

Gondoljunk otthonunkra és családunkra, s tegyük fel a következő kérdé-
seket magunknak. 
Családom tagjai tanítják egymást? 
Szeretünk együtt olvasni, verseket mondani, zenét hallgatni, zenélni, rajzolni vagy festeni? 
Ha több a szabadidőnk, tehernek érezzük-e, vagy lehetőségként kezeljük hogy új barátokat 
szerezzünk, új dolgok iránt érdeklődjünk, valamit feltaláljunk vagy építsünk? 

AZ ISKOU\ 
Ha iskolába járunk, több lehetőségünk nyílik arra, hogy tanuljunk. 
„Conrad Hilton úr egy sima vasdarabot hozott fel példának, amely körül-
belül öt dollárt ért; de ugyanakkor az a vasdarab 10 dollár ötvenet érne, 
ha patkót csinálnának belőle. Ha tűket csinálnának abból, akkor 3.285 dol-
lárt érne. Ha órarugókat készítenének belőle, 250,000 dollár felett lenne az 
értéke." 
„Nyilvánvalóan a nyers vas értéke csupán annyi, amennyibe az kerül, hogy 
a hegyből kibányásszák. Attól függően nő meg az értéke, hogy mire hasz-
nálják fel. Az emberek nagyon hasonlítanak a vashoz. Mindannyian nyer-
sanyagok maradhatunk, de lehetséges, hogy kifinomítanak bennünket. 
Attól függ, hogy mennyit érünk, hogy mivé alakítjuk magunkat." (Spencer 
W. Kimball, „Ne csapjuk be magunkat!" New Era, 1972. április 32. oldal.) 
Állítsuk ki a 33-a képet! Egy nő új készséget tanul. 
Mi az a nyersanyag vagy képesség, amely mindannyiunk rendelkezésére áll? 
Hogyan növelhetjük azt? 
Hogyan növelheti értékünket az, hogy iskolába járunk? 

Az, hogy iskolába járunk, segít felkészülni arra, hogy mind saját, mind csa-
ládunk igényeit ki tudjuk elégíteni. Nekünk, nőknek is kell valamit tanul-
nunk, amivel segíthetünk családunk ellátásában, ha férjünk vagy apánk 
nem tud dolgozni. 
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„Minden fiatal szentnek meg kell fogadnia a Legfelsőbb Elnökség ezen 
tanácsát: 
„»Az Egyház már régóta arra ösztönzi a tagokat, különösen a fiatalokat, 
hogy tanuljanak tovább, vagy szerezzenek valamilyen jó szakmai képzést. 
Nagyon kérünk minden fiatalt, hogy tanuljanak tovább, ahol csak lehetsé-
ges középiskola után.«" („Szükséges még négy év főiskola?", Id. William 
R. Siddoway: New Era, 1971. december, 41. oldal.) 
Elder Stephen L. Richards a következőket jegyezte meg: „Azt akarjuk, 
hogy fiataljaink iskolázottak legyenek. Azt akarjuk, hogy értsék a világ tör-
ténetét és a természeti törvényeket. Azt akarjuk, hogy mindent élvezni tud-
janak, amit csak az Úr megengedett, hogy az emberek létrehozzanak. Azt 
akarjuk, hogy iskolázottságuknak köszönhetően jól meg tudják ítélni a dol-
gokat és bölcsen válasszanak, hogy jól és boldogan tudjanak élni." (Whe-
re is Wisdom?, 160-61. oldal.) 
Az ilyen tanulás mindannyiunk számára hasznos. 
Olvassuk el a T&Sz 88:78-79-etl 

Brigham Young elnök szintén arra tanított minket, hogy „»hogy az emberek 
között minden ismeretes tudományágban járatosnak kell lennünk«" („A ta-
nulás egy véget nem érő folyamat", Id. Harvey L. Taylor: Improvement Era, 
1964. április, 298. oldal.) 
Milyen tanulási lehetőségeink vannak lakóterületünkön? 
Miért fontos, hogy kihasználjuk ezeket a lehetőségeket? 

AZ EGYHÁZ 
Nem szabad elhanyagolnunk az evangélium tanításainak tanulmányozását 
és az egyházi tevékenységeket, akkor sem, mikor iskolába járunk. Az 
evangélium tanulmányozása egyformán fontos életünk minden szakaszá-
ban. 
Az iskoláztatás és tanulás magában foglalja azt, hogy Istenről és az evan-
gélium igazságairól tanulunk. Ifj. J. Reuben Clark egy érdekes megjegy-
zést tett erre a tantételre vonatkozólag: »Lelkieket ugyanúgy kell tanul-
nunk, mint minden más tárgyat, és mindenben tájékozottnak kell lennünk 
ahhoz, hogy tudásunk teljes legyen; de ami engem illet, hacsak egy dol-
got tanulhatnék, akkor a lelkiekre vonatkozó tudásomat gyarapítanám«" 
(„Lelki Nevelés"C/iurc/7 News, 1974. június 29. 16. oldal). 
Az Egyház sok lehetőséget nyújt nekünk, hogy tanuljunk és fejlődjünk. 
Amikor elfogadunk megbízatásokat, hogy szolgáljunk, és eljárunk az órák-
ra, megtanulunk jobban viszonyulni másokhoz, jobb vezetőkké és otthon-
teremtőkké válunk, 
Rebecca Keale, aki Mauiban, Hawaiiban lakik, a következőket mondta a 
Női Segélyegyletről: 
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35. Lecke 

„»Mindig segítenek nekem azok a dolgok, melyeket a Női Segélyegyletben 
tanultam. A Női Segélyegyleten keresztül szereztem tudásomat.« 
„Keale nőtestvérnek minden érdekes az Egyházban. Keményen dolgozik, 
és mindent megszervez. Például otthonában az egyik szoba a dolgozó-
szoba, ahol minden, amin dolgozik ki van terítve a padlóra, hogy bármikor 
el tudjon kezdeni dolgozni, amikor van egy szabad perce, s rögtön be 
tudja fejezni, amikor valami mást kell csinálnia. Minden nap ötkor kell, s ha 
valami éjszaka az eszébe jut, felkel, hogy leírja." 
„»Tudom, hogy minél többet adok, annál jobban megáld az Úr. így elfogla-
lom magam." —mondta—„Megtanultam, hogy az embereknek szükségük 
van a szeretetre, ezért gyakran mondom a nőtestvéreknek, hogy 
„adjanak", legyenek szeretetreméltóak. Meghívom őket és nálam otthon 
mindig ki van készítve egy kézimunka, mert mindig munkálkodni kell. így 
tudnak adni valamit."« 
„Azt is mondja: »Mivel a leckék annyira jók, sokkal többen járnak mind Női 
Segélyegyletre, mind a vezetőségi ülésekre." („A Női Segélyegyletben ta-
nultak segítik a hawaii vezetőt, Church News, 1974. febr. 2. 10. oldal.) 

A tanulás erőfeszítéseket kíván 
A tanulás folyamatos erőfeszítést kíván. Nagyon könnyen ellustulunk szel-
lemileg, ha nem tanulunk. 
Mit jelent tanulni? (Egy tárgyra koncentrálunk, hogy tudást szerezzünk) 

Az erőfeszítéseket is megkívánó tanulás eredményeképpen nemcsak tu-
dást szerzünk, hanem azt is megtanuljuk, hogy hogyan őrizzük meg szel-
lemi frisseségünket. 
Aline R. Pettit nőtestvér emlékszik arra, hogy anyja akkor sem hagyta ab-
ba a tanulást és fejlődést, amikor már romlani kezdett hallása, és nem 
látott tisztán. 
„Anya kilencven éves lesz jövő júliusban. Amikor legutoljára meglátogat-
tam, nagyon jó hangulatban találtam, mert az Úttörők Lány tábora áthe-
lyezte gyűlését abba az idősek otthonába, ahol élt, hogy ő is ott lehessen 
az órákon." 
„>>Hallod, amit tanítanak, anya?« kérdeztem." 
„"Már alig hallok, de ez nem számít. Tudod, megkértek, hogy minden gyű-
lésen mondjak el egy verset, és ez olyan nagy örömet okoz nekem.«" 
„»De anya—mondtam—hogy tudsz felolvasni egy verset, mikor alig 
látsz?«" 
„Jobban kellett volna ismernem anyámat, és nem feltenni ezt a kérdést." 
„>>Persze, hogy nem olvasom a verseket! Van itt egy hölgy, aki segít ne-
kem megtanulni azokat kívülről.«" 
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33. Lecke 

„»Minden havi gyűlésre megtanulsz egy új verset?«" 
„"Természetesen"—felelte—„Nem élhetek itt semmittevésben!«" 
(„Egy csodálatos utazás" „Relief Society Magazine," 1970. május 328. ol-
dal; és „Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women," 
szerk. Leon R. Hartshorn, I köt., 123. oldal, „Természetesen nem olvasok 
verseket.") 
Hogyan őrizte meg ez a nőtestvér szellemi frissességét a nehéz körülmények ellenére? Mi-
lyen más módon folytathatják a tanulást és fejlődést az idősek és fizikailag károsultak? 

Az olvasás kitűnő tanulási módszer. Legtöbbünknek jó a látása és tudunk 
olvasni. Azonban azt fontos felismerni, hogy mást jelent azért olvasni, 
hogy tanuljunk, és mást jelent csak szórakozásból olvasni. Sok mindent is 
tehetünk, hogy többet tanuljunk olvasmányainkból. 
Állítsuk ki a 33-b képet! Egy fiatal nő, aki azért olvas, hogy tanuljon, 
írjuk fel a következőket a táblára, és beszéljük meg, hogy hogyan kell követni az útmutatáso-
kat! 
1. Válasszuk meg jól, hogy mit olvasunk! 
2. Jelöljünk ki egy időpontot az olvasásra! 
3. Állítsunk magunk elé egy meghatározott célt, amikor olvasunk! 
4. Jegyzetelhetünk olvasás közben. 
5. Megbeszélhetjük azt, amit olvasás közben tanultunk. 

Ha másokkal megbeszéljük, hogy mit olvastunk, jobban észben tartjuk 
azt, és abban is segít, hogy jobban megértsük, amit olvasunk. 
Erős akarattal és önfegyelemmel mindennap többet tanulhatunk és fejlőd-
hetünk, és javíthatjuk olvasási szokásainkat. 
Különös erőfeszítésre és erős elhatározásra van szüksége azoknak az 
embereknek, akik otthonukon kívül dolgoznak, ugyanakkor el kell látniuk 
saját magukat és családjukat is. Azonban ők is tovább tanulhatnak, és 
fejleszthetik képességeiket úgy, hogy minden héten szánnak valami időt 
tanulásra. 
N, Eldon Tanner, a Legfelsőbb Elnökség tagja egy fiatal üzenetközvetítő 
fiúról beszél, aki sokféleképpen bizonyította, hogy akar tanulni. 
„Az új fiú, egy özvegy fia, okos fiatalember volt, akit minden érdekelt, és 
mindig figyelt arra, hogy kinek mit tud segíteni. Szolgálni és segíteni akart 
másokat, és meg akarta ismerni a mások munkakörét is. Nem akart a 
társaság elnöke lenni, de a lehető legjobb üzenetközvetítő akart lenni, és 
esti iskolába járt, hogy gyarapítsa tudását. Mindenki szerette." 
„Még csak három hónapja dolgozott, mikor előléptették. Még az év vége 
előtt megint előléptették, és valószínű, hogy többször is elő fogják léptetni 
jó hozzáállása miatt. Készségesen megtette a „ráadás mérföldet." Érde-
kelte, hogy mi történik a vállalaton belül, és mindenkor segítőkésznek és 
megbízhatónak bizonyult." („Örökkévaló fejlődés saját munkám által" 
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Összegző Konferencia 1963. augusztus 26, Brigham Young Egyetem; és 
id. „Outstanding Stories by General Authorities," szerk. Leon R. Hartshorn: 
„Kész volt a „ráadás mérföld" megtételére" I köt. 212 oldal). 
Hogyan folytatta a tanulást ez a fiatalember? 

Függetlenül attól, hogy milyen munkával keresi meg valaki kenyerét, állan-
dóan meg kell próbálnia tanulni és fejlődni. Amikor új földművelési mód-
szereket dolgoznak ki, a bölcs farmer igyekszik megismerni azokat, és 
megpróbálja alkalmazni. Amikor új módszerek kidolgozására kerül sor, 
hogy hogyan lehet élelmet tartósítani és raktározni, a bölcs otthonteremtő 
tanulmányozza, és megpróbálja hasznosítani az új módszereket. 
Mit tehetünk annak érdekében, hogy a legjobb háziasszonyok legyünk? Anyák? Diákok? 
Egyedülálló dolgozó nők? 

A tanulás gazdagítja életünket 
„Jó pár évvel ezelőtt a Fidzsi-szigeti misszióban, egy kis gyülekezetben 
tizenkét nő—tizen nem voltak tagjai az Egyháznak—járt a Női Segélyegy-
let gyűléseire. A Női Segélyegylet elnöke tanította őket, hogy hogyan kell 
jobbá tenni életüket és környezetüket, és rávette őket, hogy alkalmazzák a 
tanultakat. Megmutatta, hogy hogyan tehetik szebbé otthonukat, és ho-
gyan hozhatnak több helységet létre, ha a helységeket kettéosztják; hogy 
hogyan telepítsenek szőlőt, hogy az szépen felfusson a szalmatetőre; ho-
gyan készíthetnek lakásdíszeket, és hogyan takaríthatnak alaposabban. A 
falu törzsfőnöke először nem akarta, hogy ez a nő a faluban maradjon. De 
amikor a nő átvezette a falun, és megmutatta neki, hogy mennyivel szebb 
lett, a törzsfőnök beleegyezett, hogy a nő a faluban maradjon, és a gyűlé-
seket továbbra is megtartsák. (Janet Brigham és Herbert F. Murray: Az 
egyháztagok Fidzsiben, Ensign, 1973. november, 28. oldal.) 
Hogyan lett szebb ez a falu azáltal, hogy ezek a nőtestvérek bizonyos dolgokat megtanultak? 
A tudás miért változtatta meg minden esetben a faluban lakó nők életét? 
Milyen példákat tudunk még felhozni arra, hogy életünk gazdagabb lesz, ha tanulunk? 

Függetlenül attól, hogy hol élünk, hány évesek vagyunk, milyenek a körül-
ményeink, soha nem vagyunk túl öregek ahhoz, hogy új dolgokat tanul-
junk, ami gazdagítja életünket úgy, hogy érdekesebbé és hasznosabbá 
teszi azt. Mégha egy idősebb nő el is töri a lábát, és hónapokig ágyhoz 
van kötve, akkor is jól ki tudja használni az időt, elmélyítheti tudását azál-
tal, hogy olvas, és elmélkedik mindazon, amit olvasott. Később még azt is 
mondhatja, amit az egyik nő mondott: „»Ez az élmény megtanított arra, 
hogyha többet gondolkozom, és tágítom a látókörömet, boldogabb va-
gyok és hasznosabbnak érzem az életemet. Bárcsak mindent, amit het-
venhat éves koromban tanultam, már előbb tudtam volna.«" (A Női Segély-
egyiet folyóirata, 1967. július, 550. oldal.) 
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33. Lecke 

Ha megtanulunk valamit, az nemcsak saját magunk, hanem családunk 
hasznára is válik. 
Milyen áldások származhatnak családunknak abból, hogy tanulunk? 
Kérjünk fel egy nőtestvért, hogy mondja el, hogy miképpen tudta segíteni tanulás által a 
családját, mert többet tudott! 

Befejezés 
Mennyei Atyánk elvárja tőlünk, hogy igyekezzünk tanulni, hogy jobb legyen 
az életünk, és segíthessünk másoknak. Mikor Joseph Smith próféta meg-
szervezte a nők részére a Női Segélyegyletet, azt mondta: 
„Most elfordítok egy kulcsot az Úr nevében a ti javatokra; örvendezzetek, 
mert nektek ez az egylet lesz a tudás és intelligencia forrása ezentúl. Ez a 
kezdete azoknak a jobb napoknak, melyek a szegényekre és szükséget 
szenvedőkre virradnak, akik örvendezni fognak és áldani fognak bennete-
ket." (Ifj. Joseph Smith, History of the Church 4:607; a History of Relief 
Society: 1842-1966, 8. oldal.) 

Feladat 
Gondoljunk ki valamit, amit tenni tudnánk, hogy folytassuk a tanulást! Úgy 
osszuk be az időnket, hogy mindennap tanulhassunk valami újat és jót! 
Tervezzünk valami olyasmit, amely által több lehetőségünk van otthon ta-
nulni! Egy családi estén beszéljük meg, hogy miért fontos tanulni! Segít-
sünk tervet készíteni gyeremekeinknek, hogy hogyan, és mit tanuljanak! 

További szentírásbeli részletek 
Dániel 1:17 (Isten tudást adott nekik, és megtanította nekik, hogy hogyan 
tanuljanak) 
Máté 11:29 (Tanuljatok tőlem!) 
T&Sz 19:2 (Tanuljatok tőlem!) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Gondoskodjunk krétáról és tábláról! 
2. Az óra előtt írjuk fel a leckében található javaslatokat arra vonatkozólag, hogy hogyan 

tanulhatunk jobban! 
3. Kérjük meg a csoporttagokat, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a leckéhez tartozó 

szentírásbeli részleteket és történeteket! 
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Egyéni és 
családi ima 

34. Lecke 

E lecke célja az, hogy arra ösztönözzön minket, hogy ima által közelebb 
kerüljünk Mennyei Atyánkhoz. 

Kommunikáció Mennyei Atyánkkal 
Énekeljük el a „Mikor ma reggel felkeltél" című dalt (Evangélium tanításai). 

Heber J. Grant elnökre több ízben mély benyomást tett, hogy Brigham 
Young elnök tudott az Úrral beszélni. 
„Ismertem Brigham Young prófétát. Többször térdeltem le vele együtt 
imádkozni otthonában, az Oroszlán házban, mikor gyermek és fiatalember 
voltam. Tanúságot teszek arról, hogy mikor kisgyerek voltam, többször 
előfordult, hogy mikor Brigham Young segítségért fohászkodott Istenhez, 
a prófétának adott isteni inspirációért, többször odanéztem, ahol Brigham 
Young imádkozott, hogy az Úr nincs-e ott. Úgy tűnt nekem, hogy úgy 
imádkozott Istenhez, mint mikor valaki egy másik emberrel beszélget." 
(Church News, Melléklet diákoknak 62. oldal; valamint „Történek prófétá-
ink életéből" szerk. Leon R. Hartshorn; Classic Stories from the Lives of 
Our Prophets, 44. oldal.) 
Egy fiatalember a következőket mondta néhai nagyapjáról, Edward J. 
Woodról, aki Templom — , és cövekkörzet elnök volt: „»Mindig szerettem 
hallani nagyapámat imádkozni. Mikor imádkozott, az ember úgy érezte, 
hogy a legjobb barátjával beszél.«" (Id. Martha H. Hall: „Forduljatok az 
Úrhoz", Instructor, 1969. dec. 446. oldal.) 
Mindannyian beszélhetünk Mennyei Atyánkkal. Mikor imádkozunk, valójá-
ban beszélünk vele, akár hangosan, akár csak gondolatban. Az ima egy 
fajta imádat. 
Mikor imádkozunk, hálát adunk, és isteni segítségért és irányításért folya-
modunk. Bevalljuk bűneinket, számot adunk gyengeségeinkről, érzéseink-
ről és gondolatainkról beszélünk, beszámolunk sikereinkről és kudarcaink-
ról. Imánkban magunknak és másoknak is kérhetünk segítséget. 
Állítsuk ki a 34-a képet! Az ima nyelve. 

Kérjük meg az előre kijelölt csoporttagot, hogy mondja el, hogy miként imádkozzunk! (Ld. Az 
evangélium tanításai, 8. fejezet.) 

Az Úr így tanított minket az imáról: „És ismét azt parancsolom nektek, 
hogy imádkozzatok hangosan és szívetekben; igen, a világ szeme láttára 
és titokban is, nyilvánosan és egyedül is." (T&Sz 19:28; saját kiemelés.) 
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Olvassuk el a T&Sz 88:62-64-et! 
Mit tanít ez a szentírásbeli részlet az imáról? (Gondolkozzunk, forduljunk az Úrhoz, szorgal-
masan keressük őt, és Jézus Krisztus nevében kérjünk!) 
írjuk fel a fentieket a táblára! 
Milyen áldásokra kapunk ígéretet a T&Sz 88:63-64-ben? (Ha azt tesszük, amit tennünk kell, 
akkor az Úr közel kerül hozzánk, megtaláljuk Őt, az ajtó kinyittatik, és ha az Ő nevében 
kérünk, akkor megadatik nekünk, ha az javunkra válik.) 

Hogy segít nekünk magához közelebb kerülni? Mennyei Atyánk vezetőin-
ken keresztül imádkozni tanított minket. H. Burke Peterson püspök, az el-
nöklő püspökség tagja azt ajánlja: 
„Mikor úgy érezzük, hogy ki kell öntenünk szívünket az Úrnak vagy, hogy 
őszintébben szeretnénk Vele beszélni, mint eddig, akkor menjünk el vala-
hova, ahol egyedül lehetünk, és gondolkozhatunk, ahol le tudunk térdelni, 
és hangosan tudunk beszélni vele. A hálószoba vagy fürdőszoba is meg-
teszi. Most képzeljük el őt lelki szemünkkel. Gondoljuk át, hogy kihez szó-
lunk, koncetráljunk, ne engedjük, hogy gondolataink elkalandozzanak, úgy 
szóljunk hozzá, mint atyánkhoz, mint barátunkhoz. Aztán mondjuk el neki 
azt, amit úgy érzünk, hogy mondani szeretnénk; ne közhelyeket, amik nem 
sokat jelentenek. Őszintén beszéljük meg vele, ami a szívünket nyomja. 
Bízzunk meg benne, kérjük bocsánatot, adjuk elő kérelmünket, élvezzük 
társaságát, mondjunk köszönetet és fejezzük ki szeretetünket, majd figyel-
jünk a válaszra. Az imádkozás fontos része az, hogy várjuk az Ő válaszát. 
Az Úr válaszai nagyon csendesen jönnek. Nagyon kevesen vannak olya-
nok, akik tényleg hallják Őt. Nagyon kell figyelnünk, mert különben, nem 
ismerjük fel a választ. Legtöbbször úgy kapunk választ az Úrtól, hogy a 
szívünkben melegséget érzünk, vagy gondolatainkban jelenik meg a fele-
let. Akkor kapunk feleletet, ha felkészülünk, és türelmesek vagyunk." (Meg-
próbáltatás és ima, Ensign, 1974. jan., 19. oldal.) 

Mennyei Atyánk meghallgat minket, mikor szólunk hozzá, ha becsületesek 
és jók vagyunk. 
Olvassuk el 1. Péter 3:12-őt! 

Mennyei Atyánk felel imáinkra, ha alázatosak vagyunk. 
Olvassuk el a T&Sz 112:10-et! 

Imádkozással kivétel nélkül mindenhez kaphatunk elég erőt 
Ha őszintén akarunk Mennyei Atyánkkal beszélni, rá kell szánnunk bizo-
nyos időt. 
„Egy hittantanár azt javasolta a tanítványainak, hogy mindennap legalább 
tizenöt percig imádkozzanak. Ez sok diáknak nagyon hosszú időnek tűnt. 
Egy lány később odament hozzá, és azt mondta. »EI sem tudom képzelni, 
hogy mit is tudnék mondani annyi idő alatt.«" 
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Az ima nyelve 
Megszólítás 

„Mennyei Atyánk" 
Köszönet mondás 
„Köszönjük neked" 

Kérés 
„Kérünk Téged" 

Befejezés 
„Jézus Krisztus nevében 

Ámen" 
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32. Lecke 

A tanár azt kérdezte: „»Nem tölt mindennap több időt azzal, hogy a szo-
batársával beszél?« 
»Dehogynem,«—mondta a fiatal nő. 
»Akkor gondolkozzon el azon" —mondta a tanár, „hogy miért szán több 
időt szobatársára, mint az Úrra.»" (Karen Lynn: „Az ima, az Úr napjának 
legfontosabb része," Ensign, 1978. jan. 31. oldal.) 
Segítené ezt a fiatal nőt abban, hogy többet tudjon mondani, ha elgondolkozna az Úr áldása-
in és azon, hogy mire van szüksége? 
Miért fontos megtanulnunk, hogy imádkozással mindenhez kaphatunk elég erőt? (Az Úr úgy 
irányít, ahogy az nekünk jó. Vigyázni fog ránk. Megáld majd bennünket, ha megköszönjük 
neki azokat az áldásokat, melyekben részesített minket.) 
Olvassuk el Alma 37:37-et! 

Amikor imádkozunk, nem kell előre kijelölni magunknak, hogy hány témá-
ról fogunk beszélni. Ehelyett Mennyei Atyánkat életünk minden részébe be 
kell vonnunk, munkánkba, otthoni munkánkba, és egyéni küzdelmeinkbe. 
Olvassuk el Alma 34:17-28-at! 

Imádkoznunk kell, hogy tudjuk, hogy miről beszéljünk imáinkban. Amikor a 
Megváltó az amerikai földrészen járt, a nefiták isteni segítség révén tudták, 
hogy mit mondjanak imájukban. „Nekik meg lett mondva, hogy mit imád-
kozzanak." (3 Nefi 19:24). Mikor a Szentlélek irányítását követve imádko-
zunk, sok gondolatunk és érzésünk támad. 
Mennyei Atyánk jobban tudja, mint mi, hogy mire van igazán szükségünk. 
Tudja, hogy mi jó nekünk, és mikor kell fegyelmezni magunkat. Ha meg-
kérdezzük, segít, hogy tudjuk, hogy hogyan segíthetünk magunkon. 
Egy idősebb nőtestvér egy nehéz helyzetben papsági áldást kért, és áldá-
sában a püspök azt tanácsolta neki: 
„"Mindennap térdelj le Mennyei Atyánk előtt, és mondj köszönetet neki. 
Ne kérj semmit, de dicsőítsd mindenért, amit valaha kaptál tőle.«" 
„Komoly külső körülmények okozták a nőtestvér problémáit. Úgy érezte, 
nagyon szükséges, hogy sok mindent kérjen, de megfogadta a tanácsot, 
hogy mindennap dicsőítse az Urat." 
„Amikor először térdelt le, hogy így imádkozzon, meglepte, hogy mennyi 
hála van a szívében. Nem kellett erőfeszítést tenni, hogy találjon olyat, 
amiért hálás lehet." 
„Bizonyos körülmények miatt nem tudott érintkezni régi barátaival és isme-
rőseivel, de írtak neki korábbi lakóhelyéről. Már csak férje függött tőle, és 
ő még mindig vele volt. Bármennyire szerette volna is, már nem láthatta a 
szemben levő szántóföldön a naplementét, de azért még annyira jól látott, 
hogy sok kellemes és fontos dolgot tudjon csinálni." 
„Tisztán emlékezett a múltra. Az az öröm, melyet az Úr Templomában ér-
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zett, és az, amit mások iránt érzett a Templomban még mindig valóságos 
volt. Újból át tudta élni azokat a gyönyörű harmatos reggeleket, mikor ku-
tyájával a mezőket járta be. A vasárnapi iskola hallgatóira, az őskutató 
csoportokra, az MIA fiatalokra és azokra a nőtestvérekre, akiket a Női Se-
gélyegyletben tanított, még mindig emlékezett." 

„Függetlenül attól, hogy hol élt, hogy volt-e egyházi elhívatása, az a tény, 
hogy ő Isten lánya változatlan maradt." 
„Ahogy teltek a napok, a nehézségekkel küszködő nőtestvér kezdett előre 
örülni imáinak, mikor dicsőítette az Urat. Ezek az imák sokkal hosszabbak 
voltak, mint azok amelyekben segítségért fohászkodott. Rájött, hogy sok-
kal többje van, mint gondolta. Az Úr dicsőítése által állandóan újabb és 
újabb áldásokban részesült." (Wilma Logan, „Dicsőítést kifejező imák," 
Instructor, 1970 december 461. oldal.) 
Hogyan segítette ezt a nőtestvért, hogy mindennap hálaadó imákat mondott? Hogyan fog 
segíteni nekünk az, ha megköszönjük áldásainkat Mennyei Atyánknak? 

Mikor imádkozunk, szem előtt kell tartanunk, hogy Mennyei Atyánk milyen 
bölcs, és meg kell tanulnunk mindenben elfogadni akaratát. Bölcsességé-
ből fakadóan néha váratlan módon válaszolja meg imáinkat. Ezt mutatja 
N. Eldon Tanner elnöknek, a Legfelsőbb Elnökség tagjának élménye: 
„Nagy benyomást tett rám az, ahogy lányom és férje viselkedett leukémi-
ás gyermekükkel kapcsolatosan. Az orvosok azt mondták, hogy a gyerek 
nem élhet tovább egy, vagy két évnél. Emlékszem ez mennyire megviselte 
őket. Kérték az Urat, jártak a Templomba, böjtöltek, és imádkoztak, hogy 
gyermekük meggyógyuljon. De, ami a legnagyobb benyomást tette rám, 
az az volt, hogy mindig azzal fejezték be imájukat; »Ne a mi, hanem a Te 
akaratod teljesüljön; és tégy minket elég erőssé ahhoz, hogy el tudjuk fo-
gadni a Te akaratodat.«" 

„A gyermek sokkal tovább élt, mint ahogy azt az orvosok gondolták, de 
végül is haza kellett térnie. Nagy öröm volt hallani azt, ahogy szülei hálát 
adtak azért, hogy olyan megtiszteltetésben volt részük, hogy ennyi ideig 
nevelhették, és hogy ilyen jó gyermekük volt. Aztán azt kérték az Úrtól, 
hogy tegye méltóvá őket arra, hogy találkozhassanak, és együtt élhesse-
nek vele ezután az élet után. („Az ima fontossága és hatásossága," En-
sign, 1971. aug., 3. oldal.) 
Hogyan kaptak segítséget a szülők ima által? (Az Úr annyi erővel áldotta meg őket, amennyi-
re szükségük volt ahhoz, hogy akaratát elfogadják.) 

Miért fontos azért imádkozni, hogy az Úr akarata teljesüljön? (Az Úr végtelen bölcsessége 
folytán tudja, hogy mi a legjobb nekünk.) 

Amellett, hogy saját magunk és családunk jólétéért imádkozunk, mások 
jólétéért is imádkoznunk kell. Mint egyháztagok, közösen imádkozhatunk 
mindazokért, akiknek különleges segítségre van szükségük. 
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35. Lecke 

Sokszor van arra lehetőségünk, hogy egyházi gyűléseinken imádkozzunk. 
Egy egyháztag azt mondta erről a lehetőségről: 
„»l\/lindig örülök annak, mikor a gyülekezet előtt imát mondok a nevükben. 
Figyelem arcukat és megpróbálom megérezni, hogy mire van szükségük, 
és milyen áldásokért hálásak. Arra kérem az Urat, hogy segítsen nekem 
úgy imádkozni, ahogy ők imádkoznak magukban.«" (Id. Karen Lynn 
„Imádság: Isten napjának legfontosabb része" című cikkben, Ensign, 
1978. jan., 32. oldal.) 
Hogy tud egy ilyen ima másokon segíteni? 

Családtagjaink összetartása is nagyobb lehet imádkozás révén 
Állítsuk ki a 34-b képet! Egy család együtt térdel, és imádkozik. 
Olvassuk el 3 Nefi 18:21 -et! 

Egy nőtestvér így beszél a napi családi imával kapcsolatos érzéseiről: 
„»Volt már olyan időszak életemben, amikor egy meghatározott időpont-
ban zajló családi ima nem jelentett nekem semmit. De most, hogy nagy a 
családom, és sok gyermekem van, másképp gondolkozom. Azt hiszem, 
hogy az, ami a családi lelki fejlődését a legjobban elősegíti, az az, hogy 
meghatározott időpontban imádkozunk; a reggeli és esti imára szánt idő-
ben mindig gazdagodunk lelkiekben, függetlenül attól, hogy mennyi aggó-
dás vagy nehézség vár ránk a nap többi részében. Nem akarjuk, hogy az 
ima csupán üres szokássá váljon: egyszerűen tudjuk, hogy fogunk imád-
kozni, tudjuk, hogy mikor és hol, és az imák akkor igaziak, ha a Szentlélek 
segítségével imádkozunk.«" (Id. Karen Lynn „Imádság: Isten napjának leg-
fontosabb része," című cikkben, Ensign, 1978. jan., 32. oldal.) 
Miért volt fontos a családi ima ennek a nőtestvérnek? 

Fontos, hogy családunk minden reggel és este összegyűljön imádkozni. A 
család minden tagjának, még a kicsiknek is felváltva kell imádkozni. Min-
den családtagnak abban a megtiszteltetésben kell részesülnie, hogy kö-
szönetet mondhasson azokért az áldásokért, melyekben a család része-
sült. Amikor valamelyik családtagra különös felelősség hárul, vagy valami-
lyen nehezséggel küzd, a családi imában különleges áldást kell kérni en-
nek a családtagnak. így a család jobban összetart majd, s a családtagok 
jobban ki fognak jönni egymással. Ha a gyerekek imádkoznak egymásért, 
közelebb érzik magukat egymáshoz, és úgy érzik, hogy nagyobb a szere-
pük egymás életében. Mikor letérdelünk, hajlamosak vagyunk elfelejteni a 
különbségeket és a másik legjobb tulajdonságaira gondolunk. Jólétükért 
akarunk imádkozni és erőért, hogy saját gyengeségeinket legyőzhessük. 
Arra, hogy az ima mennyire meg tud erősíteni egy házasságot gyönyörű 
példa a következő történet Catherine Marshall, A Man Called Peter című 
könyvében. 
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34. Lecke 

„Bár, mint minden más házaspár életében, a mi kapcsolatunkban is elő-
fordult nézeteltérés, azt vettük észre, hogy ezek a nézeteltérések sohasem 
fajulhatnak el igazán, ameddig tudunk együtt imádkozni. Ezt annyira jól 
megtanultuk, hogy mindig ez volt annak a tanácsnak a legfontosabb ré-
sze, melyet Péter azoknak a házaspároknak adott, akiknek házasságuk 
felbomlóban volt. »Ha letérdeltek együtt imádkozni—mondta nekik—ha-
marosan elmúlnak a nehézségek. Az egyszerűen lehetetlen, hogy imád-
koztok s a harag mégis megmarad köztetek.«" (119-22 oldal.; Id. John H. 
Vandenberg „Nagyszerű emberek, akik hittek az imában", Prayer, 120. ol-
dal.) 
Hogy segítheti családunkat a családi ima? 

A szeretet és egyetértés növekedni fog a családban, ha a családtagok 
együtt térdelnek le imádkozni, és beszélnek Mennyei Atyánkkal. Imádkoz-
niuk kell egymásért, hogy otthonukban, az Egyházban, munkahelyükön és 
iskolában jól helyt tudjanak állni. A családtagok könnyebben ellenállnak a 
kísértésnek is, ha mindennap együtt imádkoznak. 
N. Eldon Tanner elnök elmondja, hogy milyen hatással van életére a csa-
ládi ima: 
„Visszagondolva arra az időszakra, mikor minden reggel és este együtt 
térdeltünk le imádkozni, kezdem megérteni, ^ogy mit jelentett nekünk, 
gyerekeknek hallgatni azt, ahogy apánk az Úrhoz szól, és beszél vele, 
ahogy kifejezi háláját és az Úr áldásait kéri földjére és nyájára, ahogy min-
denben az Úr irányítását kéri." („Az ima ereje", Prayer, 129. oldal.) 
Az, hogy tudjuk, hogy este számot adunk majd az Úrnak, hogyan befolyásolja azt, amit nap-
közben teszünk? 
Hogyan segíthet az ima nekünk és gyermekeinknek ellenállni a kísértésnek? (Erőre van szük-
ségünk Mennyei Atyánktól, hogy a kísértésnek ellenállhassunk. Az Úr azt mondja, hogy imád-
kozzunk, hogy ne essünk kísértésbe, nehogy az ördög hatalmába kerüljünk.) 
Olvassuk el 3 Nefi 18:5-öt! 

Ima által a gyerekek olyan dolgokat tanulhatnak, melyek egész életükön át 
erőt adhatnak majd nekik. Imáinkba belevehetjük azokat a célokat és esz-
ményeket, melyekre áhítozunk. Például a szülők ösztönözhetik gyermekei-
ket arra, hogy missziójukra készüljenek, azzal, hogy: „Áldd meg Johnt, 
hogy mindig erősödjék bizonysága és készüljön missziójára! Kérünk se-
gíts minket, mint egy családot, hogy ebben a segítségére lehessünk!" 
Arra is ösztönözhetjük gyermekeinket, hogy maradjanak tiszták, legyenek 
méltóak a templomi házasságra. A családi imákban azt is taníthatják a 
szülők gyerekeiknek, hogy Mennyei Atyánk szereti őket. 
Mit taníthatnak még a szülők gyerekeiknek ima által? 

Hogyan éreztethetik a szülők gyermekeikkel, hogy szeretik őket, ha külön-külön imádkoznak 
értük? 
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Befejezés 
„Az ima alázatossá teszi a lelket; kitágítja felfogóképessegünket, gyorsítja 
gondolkodásunkat. Közelebb visz minket Mennyei Atyánkhoz. Szükségünk 
van segítségére. . . . Szükségünk van Szent Lelke irányítására. . . . Szüksé-
günk van arra, hogy gyorsabban felfogjunk dolgokat az Ő isteni segítsége 
által, és mindezért imádkozunk hozzá, hogy segítsen nekünk úgy élni, 
hogy tudjuk igazságát és tudjunk járni világosságában, és így betartsuk 
sok parancsolatát, melyeket azért adott nekünk, hogy hitünk és engedel-
mességünk eredményeképpen visszatérhessünk jelenlétébe. (Joseph Fiel-
ding Smith, Take Heed to Yourselves! 344. oldal.) 
Vigasztaló azt tudni, hogy Isten tud rólunk, és hajlandó választ adni, mikor 
belé helyezzük bizalmunkat, s azt tesszük, ami helyes. „Én pedig Istenhez 
kiáltok, és az Úr megsegít engem. 
Bár reggel, délben, este gondban vagyok és sóhajtozom, ő meghallja 
hangomat." (Zsoltárok könyve 55:17-18.) 

Feladat 
Gondoljunk egy olyan feladatra, melyet most kell megoldanunk! Imáinkban 
köszönjünk meg az Úrnak minden áldásunkat, amely csak eszünkbe jut! 
Aztán kérjük meg az Urat, ahogy erőfeszítéseket teszünk, hogy a feladatot 
megoldjuk! Miközben imádkozunk, gondoljuk át azokat a lépéseket, me-
lyeket a T&Sz 88:62-64-ben találunk, és emlékezzünk az ígért áldásokra! 

További szentírásbeli részletek 
Jakab 5:16 (Nagy hatása van az igaz ember buzgó könyörgésének.) 
Alma 10:23 (Az igaz ember imái.) 
3 Nefi 12:44 (Imádkozzatok azokért, akik ellenetek tesznek!) 

A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Kérjük meg az egyik csoporttagot, hogy számoljon be arról, hogy hogyan imádkozzunk! 

(Az Evangélium tanításai, 8. fejezet.) 
2. Kezdjük az órát azzal, hogy elénekeljük a „Mikor ma reggel felkeltél" című dalt! (Az Evan-

gélium tanításai.) 
3. Gondoskodjunk tábláról és krétáról! 
4. Kérjük meg a csoporttagokat, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a leckéhez tartozó 

történeteket és szentírásbeli részleteket! 
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Hogyan válhatunk 
hálássá 

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen nekünk hálássá válni, és kimu-
tatni hálánkat másokkal való kapcsolatainkban. 

Hálánk kifejezése Mennyei Atyánknak 
A hála azt jelenti, hogy hálásak vagyunk mindazon jóért, amiben részesül-
tünk. Gyakran kis dolgok miatt nagyon hálásak vagyunk. Amikor ilyen dol-
gokban van részünk, őszintén köszönetet kell mondanunk azoknak, akik 
szívességet tettek nekünk. Hálánkat azonban csak akkor lehet észrevenni, 
ha szavakkal kimutatjuk, vagy kifejezzük azt. Ez több az udvariasságnál — 
ez őszinte hálánk kifejezése. 
H. Burke Peterson püspök, az elnöklő püspökség tagja a következő törté-
netet mondta el Spencer W. Kimball elnöknek arról a képességéről, hogy 
elismerését kifejezze: 
„Két héttel ezelőtt Kimball elnök elment mellettem, amikor egy gyűlésre 
siettünk. Az elnök megállt, megfogta a kezemet, minden más gondját fél-
rerakta, és egyszerűen azt mondta: »Sajnálom, hogy néha ennyire elfoglal-
tak vagyunk. Mostanában nem is mondtam neked, hogy mennyire szeret-
lek és értékellek.«" 
„Éreztem lelkét, hittem neki; és lelkem új magasságokba szárnyalt". 
(„Mindennapos szeretetadag," Ensign, 1977. május, 69. oldal.) 
Kimball elnök azt mondta arról, hogy ki kell fejeznünk hálánkat Mennyei 
Atyánknak: 
„Túl gyakran természetesnek vesszük az olyan áldásokat, mint a napsü-
tés, a levegő, az egészség és a lehetőségek. Az is előfordul, hogy szíves-
ségeket, kitüntetéseket és megtiszteltetéseket minden köszönet nélkül fo-
gadunk el. Köszönetet mondunk valakinek, aki átadja nekünk helyét a 
buszban; annak a személynek, aki felajánlja, hogy elvisz minket valahova 
kocsival; a barátnak, aki kifizeti a vacsora számlát; annak a személynek, 
aki vigyáz gyerekünkre, mikor valami dolgunk van; a fiúnak, aki lenyírja 
nekünk a füvet, de köszönetet mondunk-e Neki, akitől mindent kapunk?" 
(Faith Precedes the Miracle, 202. oldal.) 
Állítsuk ki a 35-a képet! A tíz leprás, 
Olvassuk el Lukács 17:11-19-et! 
Mit várt el az Úr azoktól, akik meggyógyultak? (Elvárta tőlük, hogy köszönetet mondjanak 
neki.) 
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32. Lecke 

Mit vár el tőlünk az Úr azon megszámlálhatatlan sok áldás fejében, amit tőle kapunk? 
Amikor a tíz leprás történetéről beszélt, Elder Howard W. Hunter, a Tizen-
két Apostol Tanácsának tagja szintén hangsúlyozta, hogy köszönetet kell 
mondanunk Mennyei Atyánknak: 
„A tíz ember közül, akik meggyógyultak, egyetlen fejezte csak ki háláját. 
Ez csalódást okozhatott az Urnák, de sok más ember is van, akik áldá-
sokban és az élet örömeiben részesülnek, és mégsem szánnak időt vagy 
fáradtságot arra, hogy kimutassák hálájukat jótevőjüknek, vagy kifejezzék 
hálájukat az Úrnak. Azon örömünk és boldogságunk, amely az áldásokból 
származik, csak akkor teljes, ha olyan komoly, őszinte hála lakozik ben-
nünk, hogy kifejezzük elismerésünket." (Beszámoló a konferenciáról, Dá-
nia, Finnország, Norvégia és Svédország Területi Konferencia, 1974., 27. 
oldal.) 
Annak, hogy a Megváltó kifejezte háláját Atyjának áldásaiért, nagy a jelen-
tősége (Id. 3. Nefi 19:20, 28). 
Olvassuk el a T&Sz 59:7-et! 
Mit parancsol nekünk az Úr? (Mindenért mondjunk köszönetet neki.) 

A szentírások állandóan emlékeztetnek minket arra, hogy mindenért fejez-
zük ki hálánkat Istennek. Azzal, hogy jelenlétét elismerjük életünkben úgy, 
hogy felismerjük áldásainkat, és kifejezzük hálánkat sok áldásunkért, 
egyre hálásabbakká válunk. 
Milyen áldásokért kell köszönetet mondanunk Mennyei Atyánknak? (írjuk fel azokat a válaszo-
kat, melyeket a csoporttagok adtak! A következőket találhatjuk a válaszok között: a Meg-
váltó, engesztelő áldozat, egészség, család, munka, barátok és az evangélium.) 

Jézus Krisztusnak különösen sokkal tartozunk engesztelő áldozatáért. 
Soha nem tudjuk felfogni teljesen, hogy mennyit is szenvedett értünk Ge-
csemané kertjében és a kereszten, de szavainkkal és cselekedeteinkkel 
kifejezhetjük hálánkat ezért az óriási ajándékért. 
Olvassuk el Móziás 2:19-22 őt! 
Mit mond ez a szentírásbeli részlet, hogyan fejezzük ki hálánkat Mennyei Atyánknak? (A vála-
szokat írjuk fel a táblára: fejezzük ki Neki köszönetünket, és dicsőítsük, szolgáljuk Őt és 
tartsuk be parancsolatait!) 

A Tanok és Szövetségek 136. fejezetének 28. versében ezt olvassuk: „Ha 
jó a kedvetek, dicsőítsétek az Urat énekkel, zenével, tánccal és dicsőítő 
és hálaadó imával!" Imáink egy részének örömteli, hálaadó és dicsőítő 
imáknak kell lenniük. Ezeket nem kell nagy ékesszólással mondanunk. Az 
imáknak egyszerűeknek és pontosnak kell lenniük, továbbá őszintén ki kell 
fejeznünk azt a hálát, melyet mindennapi áldásainkért érzünk. 
Hogyan fejezzük ki elismerésünket Mennyei Atyánknak azáltal, hogy jókedvűek vagyunk? 

A megpróbáltatásokért, kísértésért és nehézségekért is hálásnak kell len-
nünk. Néha nehéz hálánkat kifejezni, amikor nagy feszültségben vagyunk, 
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mégis néha az ilyen szituációkban tudunk a legtöbbet fejlődni lelkiekben. 
Erre jó példa az a történet, melyet Elder Marion D. Hanks, a Hetvenesek 
Első Kvórumának tagja mondott el. 
„Egy cövekkörzeti konferencián voltam, ahol egy missziójáról hazatért fia-
talember tett tanúbizonyságot. Rövid volt az idő, s ezért egy témára 
koncentrált. Hálát adott Istennek nagyszerű, alázatos édesanyjáért, és ezt 
meg is indokolta. Elmondta, hogy amikor középiskolás volt, nagy próbaté-
telt jelentett számára kis húga betegsége, majd halála, akit nagyon szere-
tett, s aki legkisebb lévén, a család kedvence volt. Édesapjuk meghalt. A 
kislány beteg lett, és imák és áldások, a sok böjt és aggódás ellenére 
csak rosszabbul lett, és egy éjszaka meghalt. A fiú bement a szobájába, 
magára zárta az ajtót, és zokogva öntötte ki szívét a négy falnak, mert 
ahhoz az Istenhez nem akart szólni, akihez most nem tudott őszintén for-
dulni. Haragjában és lázadásában Isten ellen kiáltott fel, aki ha létezne, 
megengedné, hogy ilyesmi történjen. Azt mondta, hogy soha többet nem 
fog imádkozni, nem fog istentiszteletre járni, és nem tudna többet egy 
olyan Istenben megbízni, aki megengedte, hogy egy ilyen dolog megtör-
ténjen. És éretlen, de őszinte bánatában komoly dolgokat fogadott meg. 
Egész éjszaka fennmaradt, ugyanis aggodalommal töltötte el a reggelre 
várható esemény. Az volt a szokás, ahogy oly sok más, bár nem elég, 
mormon családban, hogy reggel és este letérdelnek anyjuk köré imádkoz-
ni, hogy megköszönjék Isten jóságát és áldásait. 

„Várta a percet, tudta, hogy mit kell mondania, ugyanakkor félt. Amikor 
édesanyja ezt mondta: »Gyertek, gyerekek!«—ő azt felelte hogy—»nem!« 
„Az anya ezt mondta: "Térdelj le, fiam!«" 
„A fiú ezt mondta: »Nem, nem fogok letérdelni, soha többet nem fogok 
letérdelni.«" 
„Anyja, a fiú elmondása szerint a következőket mondta, mely mindannyi-
unkat meghatott. Fiam, te vagy a legnagyobb gyerek otthon. Te vagy az 
egyetlen férfi, s ha valaha is szükségem volt egy férfire, most még na-
gyobb szükségem van rá. Térdelj le!«" 
„Letérdelt, még mindig lázadóan, de édesanyja kedvéért, aki eszményké-
pe volt, és akinek szüksége volt rá, és először kezdett el úgy gondolkozni, 
hogy figyelembe vette édesanyja megtört szívét és szomorúságát. így le-
térdelt, de azt mondta magában: »Kiváncsi vagyok, hogy ma reggel mit 
fog megköszönni.« Édesanyja pedig, aki minden valószínűség szerint tud-
ta, hogy milyen kérdések fordultak meg a fejében és többi gyereke fejé-
ben, azon a reggelen térden tanította nekik az evangéliumot. Köszönetet 
mondott Istennek azért, amit a család tudott az örökké tartó kapcsolatok 
áldásairól, azért, hogy tudták, hogy merre mennek, hogy tudták, hogy van 
céljuk ebben az életben és, hogy kaphatnak irányadást, és hitük, meggyő-
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ződéseik segíteni fogják őket. Megköszönte Istennek, hogy megáldotta 
őket ezzel a csodálatos, angyali gyermekkel, aki olyan sokat adott nekik, 
és az övék örökre. És édesanyja a saját szívéből tanította meg gyermekei-
nek, átérezve a pillanat kétségbeesését és kritikusságát, hogy miért lehet-
nek hálásak Istennek egy ilyen nehéz helyzetben. 
„Ott állt a fiú, sikeres, odaadó egyháztag, aki egy nehéz misszión jól meg-
állta a helyét, és köszönetet mondott Istennek anyjáért, aki hős volt, aki-
ben a hősiesség minden tulajdonsága a lehető legteljesebb mértékben 
megvolt, aki csodálatos és kiváló módon mutatott példát a hősiességre, 
melynél jobbat én el sem tudok képzelni." 
„A hősiesség szerintem egyszerűen azt a bölcsességet jelenti, hogy tud-
juk, mi a helyes, és vesszük a bátorságot ahhoz, hogy azt tesszük, függet-
lenül a körülményektől." (Heroism, Brigham Young Egyetem, Az év beszé-
dei, 1959 márc. 25, 3 -4 oldal.; Id. „Outstanding Stories by General Authori-
ties", szerk. Leon R. Hartshorn; „Térdelj le, fiam", I. kötet, 105-107 olda-
lán.) 
Hogyan segítette fiát ezen anya hálaadó imája Mennyei Atyánkhoz? (Segített neki jobban 
megérteni Mennyei Atyánkhoz fűződő viszonyát. Az ima által az evangéliumot tanította neki.) 
Miért fontos, hogy megpróbáltatások idején kifejezzük hálánkat? (Ezekben az időszakokban 
különösen szükségünk van arra, hogy tudatában legyünk áldásainknak, hogy életünk esemé-
nyeit olyan látószögből figyeljük, melyből látjuk a jót, és ellen tudjunk állni az önsajnálatnak, 
hogy el tudjuk kerülni azt, hogy megkeseredetté váljunk, és állandóan szemrehányásokat 
tegyünk sorsunk miatt.) 

Bizonyságtételünkkel azt is elismerjük, hogy az Úr jó hozzánk. Ha így fe-
jezzük ki hálánkat, azzal nemcsak Mennyei Atyánk kedvére teszünk, ha-
nem még testvéreinket is erősítjük az Egyházban. 
Az, amire Amulek a Zoramitákat tanította a Mormon könyvében, ránk vo-
natkozik a mai időkben: „(szeretném ha) Istent szívből és igazán imádná-
tok; és ha azért a sok áldásért és kegyelemért, amellyel benneteket elhal-
mozott, naponta hálát adnátok." (Alma 34:38). 

Mutassuk ki másoknak, hogy értékeljük, amit tesznek! 
Elder Henry D. Taylor, a Hetvenesek Első Kvórumának tagja a következő 
történetet mondta el egyszer: 
„»A Washington, D.C.-i rendőrség pénteken kb. 100 olyan biciklit árvere-
zett el, melyekért senki sem jelentkezett. »Egy dollár,"-mondta egy 11 
éves fiú, amikor az első biciklit árverezték. Ennél azonban sokkal nagyobb 
összegeket is felajánlottak. „Egy dollár" ismételte meg a fiú reménytelje-
sen, mikor egy újabb biciklire került a sor. 
„Az árverést vezető férfi, aki már 43 éve árverezett lopott, vagy elveszett 
bicikliket, észrevette, hogy a fiú akkor lelkesedett igazán, mikor versenybi-
cikliért folyt a küzdelem." 
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„»Egy versenykerékpár maradt meg. Az ajánlások 8 dollárra emelkedtek. 
»Eladva annak a fiúnak ott, 9 dollárért,"-mondta az árverést vezető férfi. 8 
dollárt a saját zsebéből fizetett ki, és a fiútól kérte az egy dollárt. A fiú 
odaadta neki egy, öt, tíz és huszonöt centesekben, elvette a biciklit, és 
elindult. De csak pár métert tett meg. Vigyázva leparkolta új szerzemé-
nyét, visszament, hálásan átölelte az árverés vezetőjét, és elsírta magát.«" 
(Beszámoló a konferenciáról, 1959 április, 57. oldal; „Hála", Improvement 
Era, 1959 június, 447. oldal; Id. Howard W. Hunter: Beszámoló a konferen-
ciáról, Dánia, Finnország, Norvégia és Svédország Területi Konferencián, 
1974, 27-28 oldal.) 
Mindannyiuknak éreznie kell, hogy értékelnek minket. Egy amerikai gyáros, 
Charles M. Schwab ezt mondta: „Még soha nem találkoztam egy olyan 
emberrel sem, aki nem dolgozott jobban, és tett nagyobb erőfeszítéseket 
egy olyan légkörben, ahol értékelték, mint egy olyan légkörben, ahol állan-
dóan kritizálták, függetlenül attól, hogy hol, milyen beosztásban, mit csi-
nált." (Richard Evans Quote Book 171. oldal.) Amikor kifejezzük elismeré-
sünket és egyetértésünket, mások magabiztosságát fokozzuk és kiváló-
ságra ösztönözzük őket. 
Elder Ifj. Richard L. Evans a következő két történetet írta arról, hogy hálán-
kat szükséges kifejeznünk: 
„Egészen ma reggelig úgy éreztem, hogy kihasználtak. Sok pénzembe és 
erőfeszítésembe került, hogy pár nappal ezelőtt egy barátomnak egy ne-
héz dologban nyújtsak segítséget, mikor ragaszkodott hozzá, hogy azon-
nal segítsek neki. Eddig még nem tudok arról, hogy azóta bármilyen erő-
feszítést tett volna azért, hogy láthasson. Egy szóval sem mondott köszö-
netet, semmivel sem mutatta, hogy értékelte, amit tettem, azt sem hozta 
tudomásomra, hogy segítségem hasznos volt-e, nem hallottam tőle sem-
mit." 
„Egészen ma reggelig, mikor egy meleghangú lapot írt, melyen kifejezte 
háláját. Amint elolvastam, egy-két másodperc leforgása alatt szívemet me-
legség járta át, és mindent, ami történt, más fényben láttam. Beletelt egy 
kis időbe, mire lapot írt nekem, de nagy örömöt okoztak köszönő sorai." 
„Arra is jól emlékszem, hogy pár hónappal ezelőtt megkértek arra, hogy 
valamit tegyek meg egy elég távoli ismerősnek. Amíg kért olyan tapinta-
tos, és kedveskedő volt; »annyira igyekezett a kedvemben járnk Azonban 
attól a pillanattól kezdve, hogy megtettem, amit kért, a hála semmilyen jele 
sem volt észrevehető rajta." (Richard L. Evans—The Man and His Messa-
ges, 285. oldal.) 
Hogyan változtatta meg Elder Evans érzéseit az, hogy valaki kifejezte elismerését neki? 
Miért fontos, hogy kifejezzük mások iránt érzett hálánkat? 
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Mely néhány azok közül a dolgok közül, melyet mások értünk tesznek, amiért hálásnak kell 
lennünk? 
Milyen módon tudjuk hálánkat kifejezésre juttatni otthon, az Egyházban, szomszédságunk-
ban és lakóhelyünkön? 

A Megváltó egy fontos elvet tanított nekünk, mikor azt mondta: „Amit tehát 
szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt csele-
kedjétek velük" (Máté 7:12). Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy 
értékeljenek bennünket, és mindannyian szeretnénk, hogy értékeljenek 
minket. 

Hogyan tanítsuk meg családtagjainknak, hogy legyenek hálásak 
„Egy elkeseredett anya egyszer arról panaszkodott szomszédjának, hogy 
családjában senki sem értékelte, amit ő tesz. Soha senki sem említette, 
hogy mennyi erőfeszítésébe került kitakarítania a házat, feldíszíteni a házat 
az ünnepek előtt, és kimosni és kivasalni minden ruhát. Soha nem mond-
tak köszönetet a jó ételekért, amit főzött, vagy azért, hogy elvitte őket 
munkába vagy iskolába. Bosszantotta az anyát, hogy mindent természe-
tesnek vesznek." 
„Szomszédja így válaszolt: Mariann, tiszta és csinos a házad. Gyerekeid 
tisztán és jól öltözötten járnak iskolába. Kitűnően főzői, és senkit sem is-
merek, aki nálad jobban ellátja egyházi megbízatásait." 
„»Azt hiszem, hogy férjed és gyerekeid ugyanúgy elismerésre méltónak 
tartják erőfeszítéseidet, mint én. Lehet, hogy más családtagjaid is ugyan-
úgy el vannak keseredve, mint te, mert nálatok egyszerűen nem szokás 
elismerést kifejezni.«" [Relief Society Courses of Study, 1976-77, 7. oldal.) 
Mit hozott a szomszéd Mariann tudomására? (Azt, hogy nem saját példájával tanított máso-
kat arra, hogy legyenek hálásak.) 

Ahhoz, hogy családunk tagjait megtanítsuk hálájuk kifejezésére, saját ma-
gunkban kell kifejlesztenünk azt a képességet, hogy dolgokat értékelni 
tudjunk. „Családunk tagjainak éppolyan fontos megtanulni, hogy hogyan 
fejezzék ki elismerésüket, mint azt, hogy hogyan fogadják mások elisme-
rését. Ha nem saját példánkon keresztül tanítjuk másoknak, hogyan fejez-
zék ki elismerésüket, ha nem tanítjuk őket erre, lehet, hogy nem tanulják 
meg ezt a fontos udvariassági szabályt. Ha azt akarjuk másoktól, hogy 
folytassák azt, amit csinálnak, a legjobb, amit tehetünk az az, hogy meg-
mondjuk nekik, hogy mennyire értékeljük amit tesznek." (Relief Society Co-
urses of Study 1976-77, 7. oldal.) 
Mikor gyerekeink kicsik, el kell kezdenünk tanítani őket arra, hogy fejezzék 
ki elismeresüket azokért az ajándékokért, amiket kapnak, és mondjanak 
köszönetet mindazoknak, akik kedvesen bánnak velük. 
Elder Theodore A. Tuttle, a Hetvenesek Első Kvórumának tagja a követke-
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ző élményéről számolt be, melyben akkor volt része, mikor egy cövekkör-
zeti konferencia alkalmából egy családnál tartózkodott: 
„Egy fiatalember ül ott, akinek vendége voltam a cövekkörzeti konferencia 
alatt. Mivel nemrég elment a Brigham Young Egyetemre, úgy volt, hogy én 
alszom a szobájában szombat este. Mikor nagylelkű édesanyja megmuta-
tatta nekem a szobát, kinyitotta ruhásszekrényét, ahol egy kézírásos levél 
volt a fogasokat tartó farúdra ragasztva. Ez volt ráírva: 
„Anyu! 
Köszönök mindent, amit tettél, hogy ez a nyár »különleges« legyen. Na-
gyon »különleges« anya vagy és hálát adok az Úrnak azért az áldásért, 
hogy a te fiad vagyok. Szeretlek, és mindenért hálás vagyok, amit értem 
teszel. 
Alig várom, hogy láthassalak novemberben. 
Paul 
Míg ezt olvastam, azt mondta: "Remélem, hogy nem bánja, ha ide kell 
akasztani a ruháit. Ez a levélke még mindig értékes nekem. Mindig elolva-
som, amikor kinyitom ezt a ruhásszekrényt, és szeretném még egy kicsit 
ott hagyni.«" (What Kind of Thanks, Brigham Young Egyetem: Az év beszé-
dei 1968. nov. 25; továbbá a Id. „Outstanding Stories by General Authori-
ties, történetei" szerk. Leon R. Hartshorn: „Mindig, amikor kinyitom a szek-
rényajtót", 1. kötet, 218-219 oldal.) 
Ez a fiú hogyan fejezte ki háláját anyjának? 
Hogyan fogadta anyja fia háláját? 
Milyen más módja van annak, hogy a gyerekek kifejezzék elismerésüket családtagjaiknak? A 
tanároknak otthon és az iskolában? 

Megtaníthatjuk gyermekeinknek, hogy Mennyei Atyánk minden teremtmé-
nyéért legyenek hálásak. Megmutathatjuk nekik, hogy milyen szépek a vi-
rágok, csillagok, naplementék és a természet minden más megnyilvánulá-
sa úgy, hogy sétálni vagy kirándulni visszük őket, és mindezekre felhívjuk 
a figyelmüket. Az évszakok váltakozása lehetőségeket teremt arra, hogy 
Isten áldásaira felhívjuk családunk figyelmét. Ha azt akarjuk, hogy gyere-
keink felismerjék Isten ezen ajándékait, időt kell szánnunk arra, hogy meg-
mutassuk nekik, hogy mi mennyire értékeljük azokat. 
Ha gyerekeinket is bevonjuk az olyan családi segítő tevékenységekbe me-
lyeket a fogyatékosoknak, vagy a nálunk kevésbé szerencséseknek te-
szünk, az is segítheti őket abban, hogy felismerjék áldásaikat. Mások se-
gítésével ki tudjuk mutatni hálánkat azokért az áldásokért, melyek lehetővé 
teszik számunkra, hogy szolgáljunk. 
Fontos, hogy családi imáinkban kifejezzük hálánkát és dicsőítsük az Urat. 
N. Eldon Tanner elnök, a Legfelsőbb Elnökség tagja a következőket 
mondta erről: 
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„Nagyon meghatott, amikor egy nap családi imánk után egyik kislányunk 
azt mondta: »Apu, szerintem nem kéne több áldást kérnünk. Az Úr nagyon 
jó volt hozzánk, de szerintem azt kellene kérnünk tőle, hogy segítsen ne-
künk méltónak lenni azokhoz az áldásokhoz, melyeket kapunk.« Attól 
kezdve jobban megpróbáltuk hálánkat kifejezni Mennyei Atyánknak." (Se-
ek Ye First the Kingdom of God, 159-60 oldal.) 
Ha imáinkban hálát adunk, hogyan tanítjuk családunkat arra, hogy jobban értékeljék áldásai-
kat? 

Befejezés 
A hála érzésének életünk minden részében nyilvánvalónak kell lennie, 
mind egyéni, mind családi életünkben. Mennyei Atyánk rengeteg áldásban 
részesített minket, és állandóan ki kell fejeznünk Neki hálánkat. Mikor kife-
jezzük elismerésünket Mennyei Atyánknak és másoknak, megtanítjuk gye-
rekeinknek, hogy mit jelent az, hogy hála, és a szeretetet növekedni fog 
családunkban. Mennyei Atyánk megígérte, hogy: „Az, aki mindent megkö-
szön, megdicsőül majd; és minden földi dologban része lesz, sőt még 
százszor annyival többen, igen." (T&Sz 78:19). 

Feladat 
Gondoljunk olyan emberekre, akik fontos dolgokat tesznek nekünk, (bará-
tok, tanárok, papsági vezetők, más családtagok, szerelők) és gondoljuk 
át, hogy milyen módokon tudnánk hálánkat kimutatni nekik! 
Beszéljünk a háláról a családi esten! Segítsünk gyermekeinknek kifejezni 
elismerésüket másoknak! Családi imáinkban fektessünk nagyobb hang-
súlyt hálánk kifejezésére! 
Válasszunk ki valakit, akinek hálásak vagyunk, és tegyünk valamit, amivel 
kimutathatjuk az iránta érzett hálánkat! 

További szentírásbeli részletek 
100. zsoltár (Hálaadó zsoltár.) 
1 Thesszaloniakhoz 5:16-18 (Mindenért hálát adjatok!) 
1 Timóteushoz 2:1 (Arra kérlek . . .hálaadásokat minden emberért.) 
Jelenések könyve 7:12 (Angyalok áldják Istent.) 
Móziás 2:23-25 (Isten adósai vagyunk.) 
Alma 7:23 (Mindenért adjatok hálát, amit kaptok!) 
Alma 37:37 (Legyen lelkünk hálával tele.) 
T&Sz 46:32 (Adjunk hálát Istennek minden áldásért, amit kapunk!) 
T&Sz 88:33 (Fontos, hogy örüljünk Isten ajándékainak.) 
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A tanár felkészülése 
Mielőtt ezt a leckét tanítjuk: 
1. Gondoskodjunk tábláról és krétáról! 
2. Kérjünk meg csoporttagokat, hogy olvassák fel, vagy foglalják össze a leckében található 

történeteket és szentírásbeli részleteket! 
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Megjegyzések 
és javaslatok 

Szívesen vesszük megjegyzéseit és javaslatait ezzel a kézikönyvvel kap-
csolatban. Kérjük, hogy juttassa el észrevételeit a következő címre: 
Curriculum Planning and Development 
Floor 24 
50 East North Temple Street 
Salt Lake City, Utah 84150 
USA 
Kérjük írja meg nevét, címét és azt, hogy melyik gyülekezet vagy cövek-
körzet tagja! írja meg, hogy melyik kézikönyvről van szó, hogyan használta 
a kézikönyvet, mit tart a kézikönyv erősségének, gyengeségének, s mit 
javasol a könyv tartalmával kapcsolatosan! 
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Az Unsz család 

1. Családi szabadidő nap 
2. Az apa megáldja gyermekét 
3. A nagyszülők eljönnek megnézni az új kisbabát 
4. Az udvar együttes takarítása 
5. Apa lánya randevú 
6. Érdeklődés egymás iránt 
7. Áhítatosság-áldás az egyénnek és a család 
8. A családi ima erősíti a családi egységet 
9. Egy új kisbaba áldás az otthonban 

10. Frissítők a családi esten 
11. Isten imádása együtt a családban 
12. Az anya sütni tanít 
13. Vendéglátás otthon baráti körben 
14. Családi szentírás-tanulmányozás 
15. A családok örökkévalóak 
16. A családi asztalnál összegyűlhet az egész család 
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