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Segítség a tanítónak 

Az Üdvözítő a parancsolatoknak való engedelmességnek, és azok tanításának 
fontosságára tanított, amikor azt mondta: „valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az 
a mennyeknek országában nagy lészen" (Máté 5:19). Szent megbízatásod, hogy 
segíts a gyermekeknek megtanulni, hogyan tartsák meg keresztelés ükkor kötött 
szövetségeiket, és hogyan végezzenek szolgálatot. Amikor minden lány készül 
arra, hogy fiatal nővé, és minden fiú arra, hogy fiatal férfivá váljon, és megkapja a 
papságot, jelentősen befolyásolhatod életüket. 

1831-ben, röviddel azután, hogy az Egyház megszerveződött, az Üdvözítő azt 
tanította, hogy a tanítók „az evangéliumomnak a Bibliában és Mormon könyvében 
foglalt alapelveit tanítsák" (T&Sz 42:12), amelyek az egyedüli szentírások voltak 
akkor. Ma a tanítók felelőssége, hogy a szent igazságokat tanítsák az alapvető 
művek mindegyikéből, beleértve a Tanok és szövetségeket, valamint az Igazgyön-
gyöt, amelyek segítenek a gyermekeknek az Istenben és Fiában, Jézus Krisztusban 
való hitet kifejleszteni. 

Tanfolyamok Minden gyermeket, aki január elsején a nyolc-tizenegy éves korosztályba tarto-
zik, az Elemi iskola 4, 5, 6 és 7 kézikönyvekből kell tanítani. Minden gyermek, aki 
ebbe a korcsoportba tartozik, évente csak egy tanfolyamon vesz részt. Minde-
gyik tanfolyam egy meghatározott szentíráson alapul: az Elemi iskola 4 a Mormon 
könyvén, az Elemi iskola 5 a Tanok és szövetségeken, az Elemi iskola 6 az Ószö-
vetségen, és az Elemi iskola 7 az Újszövetségen. Egy négyéves perióduson 
keresztül a gyermekek az alapművek mindegyikét tanulmányozni fogják. 

A helyi igényektől és a nyolc-tizenegy éves korú gyermekek számától függően az 
osztályok megszervezhetők egyéni korcsoportok, összevont korcsoportok, vagy 
fiúk és lányok számára különálló osztályok szerint. Bármennyire is elő van készítve 
az órád, meg kell győződnöd arról, hogy minden gyermek kellő figyelemben rés-
zesül-e. 

Amikor a gyermekek elérik a tizenkét éves kort, a fiatal nők vagy az ároni papság 
szervezetét kezdik látogatni. Azonban a vasárnapi iskola ideje alatt továbbra is 
az elemi iskolai foglalkozásokon vesznek részt január első hetéig, amikor is elkez-
dik látogatni a vasárnapi iskolát. 

„A papság áldást hozhat az életünkre" címmel egy különleges lecke található 
ebben a kézikönyvben. Ezt a leckét a tizenegy éves gyerekek tanítói használják, 
amikor a fiúk felkészülnek arra, hogy diakónusok legyenek, a lányok pedig arra, 
hogy a Fiatal Nőkhöz kerüljenek. Azt megelőzően tanítsd ezt a leckét, hogy az 
osztályban az első gyerek elérné a tizenkét éves kort. A felkészülés és a lecke 
bemutatása során imádkozz az Úr irányításáért, hogy a gyermekek megértsék, 
mi a papság, hogyan hozhat áldást az életükre, és hogyan tehetnek eleget annak 
a feladatnak, hogy tiszteljék a papságot. 
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Ez a tanfolyam a Mormon könyvéből való tanításra összpontosít. Amint megosztod 
és megbeszélitek a tanításokat, a gyermekeknek jobban meg kell érteniük Jézus 
Krisztus küldetését és engesztelő áldozatát, valamint nagyobb hitet és bizonyságot 
kell kifejleszteniük róla. Meg kell tanulniuk, hogyan alkalmazzák Jézus Krisztus 
tanításait saját életükben, és erősebb vágyat kell nyerniük parancsolatainak 
betartására. 

Buzdítsd a gyermekeket, hogy olvassanak Mormon könyvéből otthon, hogy tanul-
janak az amerikai földrészen szolgált prófétákról, és az Üdvözítőnek a nefiták 
között végzett szolgálatáról. Amikor a gyermekek ezekről a prófétákról és az 
Üdvözítőről tanulnak, követni akarják majd ösztönző példáikat és tanításaikat, és 
jobban akarnak majd hasonlítani hozzájuk. Azok a fontos igazságok, amelyet a 
gyermekek az Üdvözítőnek és prófétáinak tanításaiból ismernek meg, segítenek 
majd nekik megtartani szövetségeiket, és szolgálatot végezni az Egyházban egész 
életükön keresztül. Ezek az igazságok erőt adnak nekik ahhoz is, hogy a mai 
világban ellenálljanak a kísértéseknek. 

Felkészülésed Hogy eleget tegyél annak a szent elhívásodnak, hogy gyermekeket tanítasz, mind 
a tanításra szellemileg, mind lelkileg felkészültnek kell lenned. Ennek a felkészülésnek része 

az általad tanított alapelvek megértése és az azokról való bizonyság. Az Üdvözítő, 
a legnagyobb tanító mindenki közül, sok mindenre megtanított bennünket, amit 
használhatunk, amikor felkészülünk arra, hogy másoknak tanítsuk evangéliumát: 

• Alázatosan keresd a Szellemet imádságon keresztül. Az Úr azt mondta: „Légy 
alázatos, és az Úr, a te Istened kezednél fogva vezet majd téged és meghall-
gatja imádságodat" (T&Sz 112:10). Ha alázatosak vagyunk, jogunk van meg-
tudni, hogy az Úr miképpen szeretné, ha tanítanánk gyermekeit. 

• Tanulmányozd a szentírásokat és az élő próféták szavait. Nagy erő van az Úr 
szavainak tanulásában és átgondolásában. Megparancsolta nekünk, hogy 
„[először] arra törekedjetek, hogy... megismerjétek [igémet], és akkor fog majd 
nyelvetek megoldódni; és akkor, ha úgy kívánjátok, veletek lesz Szellemem és 
igém, sőt isteni hatalmam is az emberek meggyőzésére" (T&Sz 11:21). 

Egy utolsó napi próféta, Ezra Taft Benson elnök újból megerősítette szüksé-
günket arra, hogy megismerjük az Úr szavait: „Arra buzdítalak benneteket, hogy 
újra kötelezzétek el magatokat a szentírások tanulmányozása mellett. Mélyed-
jetek el bennük naponta, és így veletek lesz a Szellem ereje, hogy figyeljen 
rátok elhívásotokban" (Ensign, 1986. máj., 82. old.). 

• Tartsd meg szövetségeidet! Az a képességed, hogy a Szellem vezet téged, 
a Mennyei Atyával kötött szövetségeid megtartásában való hűségeden múlik. 
Akkor is jó példát mutatsz, amikor ismered és megtartod a szövetségeket (lásd 
T&Sz 42:13). Amikor a gyermekek látják az Üdvözítő iránti szeretetedet és az 
evangélium szerinti élet iránti elkötelezettségedet, nagyobb késztetést éreznek 
arra, hogy kövessék Őt. 

• Keress olyan módszereket, amelyek segítenek a gyermekeknek érezni az 
Üdvözítő szeretetét. Mondd el nekik gyakran, mennyire szereted őket, és ismerd 
el értéküket és teljesítőképességüket. Szereteted és kedvességed segíteni 
fog a gyermekeknek megérteni azt a szeretetet, amelyet a Mennyei Atya és 
Jézus Krisztus táplál irántuk. Segíteni fog nekik abban is, hogy megtanuljanak 
másokat szeretni. 

Tanitas ezzel 
a kézikönyvvel 
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Felkészülés Ez a kézikönyv segíteni fog neked olyan leckéket szervezni, amelyek a szentírá-
a leckéidre sokra összpontosítanak. A leckék történeteket és utalásokat használnak Mormon 

könyvéből, hogy segítsenek a gyermekeknek megérteni az evangéliumi alapel-
veket. A leckék nem tüntetik fel pontosan, hogyan kell tanítani a szentírás történe-
teket. Amint a Szellem által készülsz fel és tanítasz, segíteni fogsz a gyermekeknek, 
hogy jobban megértsék a szentírás történeteket, a bennük foglalt alapelveket 
valamint azt, hogy a gyermekek miképpen alkalmazhatják ezeket az alapelveket 
életükben. Amikor leckéid jól előkészítettek és érdekesek, a gyermekeket jobban 
ösztönzi majd arra, hogy figyeljenek és tanuljanak. 

A következő lépések segíteni fognak neked, hogy felkészültebb legyél, hogy 
eredményesen tanítsd az osztályodban lévő gyermekeket: 

1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a lecke célját és a „Felkészülés" című rész-
ben felsorolt szentírásrészeket egy-két héttel a lecke tanítása előtt. Olvasd el 
újra a lecke célját valamint a szentírásrészeket, és vedd fontolóra, hogy ezek 
miképpen alkalmazhatók az osztályodban lévő gyermekekre. Kérdezd meg 
magadtól: „Mit akar a Mennyei Atya mindegyik gyermekétől, hogy e lecke ered-
ményeként megtanuljon és megtegyen? Ez a lecke miképpen segíthet a gyer-
mekeknek a Jézus Krisztusban való hitet kifejleszteni, bizonyságukat megerősí-
teni, és képessé tenni őket arra, hogy ellenálljanak a gonosz kísértéseknek, 
amelyekkel szembenéznek?" írd le az eszedbe jutó ötleteket! 

Az Evangélium tanításai (31110 135) című könyv azért készült, hogy alapvető 
evangéliumi elveken és tanokon alapuló személyes tanulmányi útmutató legyen. 
Az Evangélium tanításaiból bizonyos fejezetek fel vannak sorolva néhány lecke 
„Felkészülés" című részében. Ezek a fejezetek segítenek neked felkészülni a 
leckében foglalt vezérelv vagy tantétel tanítására. E könyvnek egy példánya 
bizonyára megtalálható gyülekezeti házad könyvtárában, illetve beszerezhető 
a helyi elosztó központból. 

2. Döntsd el, hogy a javasolt figyelemfelkeltő tevékenységet használod-e a lecke 
bevezetésére, vagy pedig magad készítesz egyet, megbizonyosodva afelől, 
hogy a szentírástörténet tanításához megfelelő, és arra vonatkozik! 

3. A leckék nem mondják meg, hogyan tanítsd a szentírás történetet; keresned 
kell a Szellemet, hogy segítsen neked meghatározni, mit és hogyan taníts. Hétről-
hétre alkalmazz sokféle tanítási módszert (lásd „Tanítás a szentírásokból" ezen 
az oldalon). Tervezd el, hogy amennyire csak lehetséges, bevonod az osztály 
tagjait a tanulási tevékenységekbe, és úgy tanítsd a leckét, hogy a gyermekek 
újból el tudják mesélni a szentírás történetet másoknak. 

4. Válogasd ki a „Megbeszélés és az alkalmazás kérdései" közül azokat, amelyek 
a legjobban segítenek majd a gyermekeknek megérteni a szentírásokat, és 
alkalmazni azokat életükben! A kérdéseket a lecke folyamán bármikor használ-
hatod. Nem szükséges mindegyiket használnod. 

5. Olvasd el a „Kiegészítő tevékenységedet és tervezd el, mikor és hogyan hasz-
nálod azokat, amelyek érzésed szerint leginkább segítenek az osztályodba 
tartozó gyermekeknek megérteni a szentírásokat és a lecke célját! Minden 
osztály különböző lesz, és néhány tevékenység, amely az egyik csoportnál jól 
működik, nem lesz hatékony egy másik csoport esetében. 

6. Tervezd el olyan megfelelő személyes élmények elmondását, amelyek alátá-
masztják a lecke célját! Hagyd, hogy a Szellem irányítson, amikor élményeket 
osztasz meg az osztállyal, és amikor az osztály tagjai osztanak meg veled és 
egymással élményeket! Néhány családi és személyes élmény nagyon szent 
illetve nagyon bizalmas, és nem kell nyilvánosan megbeszélni. 
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Tanítás Mindig keresned kell a Szellemet, amikor a leckéidre felkészülsz és tanítasz 
a szentírásokból (lásd Alma 17:2-4; T&Sz 42:12- 14; 50:17-22). A Szellem segíteni fog, hogy tudd, 

miképpen tedd leckéidet érdekessé és kifejezővé a gyermekek számára. 

Az osztályodba tartozó gyermekek közül lehet, hogy néhányan nem ismerik jól a 
szentírásokat. Amikor együtt olvastok, légy tapintatos az osztály azon tanulóihoz, 
akiknek segítségre lehet szükségük annak megtanulásában, hogy hogyan keres-
sék ki a szentírásokat! Lehet, hogy valamennyi időt szakítanod kell az év elején 
arra, különösen fiatalabb gyermekek tanítása esetén, hogy megmutasd a gyer-
mekeknek, hogyan találják meg a szentírás-utalásokat. 

Próbálj ki különféle módszereket az anyag megtanításában, hogy megőrizd a 
gyermekek érdeklődését! A következő javaslatok segíthetnek változatossá ten-
ned a szentírásokból való tanítást. 

1. Mondd el a szentírás történetet saját szavaiddal! Próbálj segíteni a gyerme-
keknek elképzelni az azokban szereplő eseményeket és embereket! Segíts a 
gyermekeknek megérteni, hogy azok az emberek, akikről beszélsz, valóban 
éltek, és az események ténylegesen megtörténtek! 

2. Közvetlenül a szentírásokból olvastasd el a gyermekekkel a történetet illetve 
szemelvényeket! Ne felejtsd el, hogy nem minden gyermek olvas jól, és hogy 
az olvasási képességet nem az életkor határozza meg! Ha minden gyermek 
tud olvasni, adhatsz nekik néhány percet, hogy magukban olvassanak. Azu-
tán megbeszélhetitek, amit olvastak. A megbeszélési időt, miután a gyermekek 
befejezték az olvasást, használd fel arra, hogy segítesz nekik megérteni a 
nehéz szavakat és részeket! 

3. Használd a szentírás történetek javasolt képeit arra, hogy segíts a gyerme-
keknek elképzelni a történteket! A leckék zöme tartalmaz javasolt képeket a 
„Szükséges anyagok" című részben. A képek számozottak, és a kézikönyvben 
vannak. Néhány kép megvan az Evangéliumi festménygyűjteményben, és 
talán a gyülekezeti ház könyvtárában is (a tételszámok a „Szükséges anyagok" 
című részben vannak felsorolva). E képek hátoldalára van nyomtatva a történet 
összefoglalása. Más, odaillő képeket is felhasználhatsz. 

4. Játszasd el a gyermekekkel a szentírás történetet! (Győződj meg arról, hogy 
az előadások nem csökkentik-e a szentírások szentségét!) Hozhatsz egy-
szerű kellékeket, mint például köntöst, sálat és így tovább, és hagyd, hogy 
a gyermekek eljátsszák a történet egészét vagy annak részeit. Kérdezd meg 
tőlük, mit éreznének, ha ők lennének azok a személyek, akiket képviselnek! 

5. Rajzolj egyszerű alakokat vagy ábrákat a táblára, illetve használj képeket 
vagy kivágásokat a szentírás történet elmondása vagy felolvasása során! 

6. Tarts olvasószínházat, ahol több gyermek játssza el a történetben előforduló 
emberek szerepeit! Ahol alkalom nyílik rá, a párbeszédet közvetlenül a szentí-
rásokból olvastasd fel a gyermekekkel! 

7. Kérj meg egy szülőt, az egyházközség vagy a gyülekezet egy tagját, illetve 
szólítsd fel az osztály egyik tagját, hogy mondja el a történetet! Ennek a 
személynek adj egy-két hetet a felkészülésre, és feltétlenül határozz meg 
határidőt a bemutatásra! 

8. Adj a gyermekeknek egy egyszerű előzetes felmérő feladatlapot, például egy 
igaz, hamis vagy más, rövid választ igénylő tesztet, még a szentírás történet 
tanítása előtt! Magyarázd el az osztálynak, hogy azt akarod megtudni, mennyit 
tudnak a történetről! Aztán ugyanezt a tesztet add oda nekik utána is, hogy 
láthassák, mit tanultak! 

VIII 



9. Sorolj fel a táblán fontos szavakat, illetve emberek neveit a szentírás történetből! 
A beszámoló megtartása során hívd fel a gyermekek figyelmét ezekre a sza-
vakra vagy nevekre! Segíts a gyermekeknek szókincsük gyarapításában, 
és így jobban meg fogják érteni a szentírásokat, és szívesen olvassák majd 
azokat otthon! 

10. A lecke megtartása előtt írj a táblára kérdéseket a történetről! Ha a gyermekek 
a beszámoló során hallják a válaszokat, állj meg, hogy megbeszéljétek azokat! 

11. Mondd el a történetet, és aztán hagyd, hogy a gyermekek önként elmeséljék 
újra kedvenc részeiket! Felkérheted az osztály egyik tagját, hogy kezdje el a 
történetet, azután pedig szólíts fel más gyermekeket, hogy folytassák! 

12. Játsszátok azt, hogy a szentírásokból válogatott verseket vesztek fel hangsza-
lagra! 

13. Játsszatok memória játékot! Készíts négy-nyolc pár, összeillő 7,5 x 12,5 cm-es 
kártyát vagy papírt! A következő példában Léhi álmának egy részét helyezed 
az egyik kártyára, annak magyarázatát pedig a pár másik kártyájára. Keverd 
össze a kártyákat vagy papírokat, és színével lefelé fordítva helyezd egy asz-
talra vagy a padlóra! A gyermekek jöjjenek ki egyenként, és fordítsanak fel két 
kártyát! Olvasd fel hangosan, mi van az egyes kártyákra írva! Ha a kártyák 
összeillenek, felfordítva maradnak. Ha nem illenek össze, újra színével lefelé 
kell fordítani őket, majd egy másik gyermek következik. Ezt addig folytassátok, 
amíg minden kártya pontosan össze nem illik a párjával! 

Például készíthetsz öt összeillő párt, amely Léhi álmán alapul (1 Nefi 8; 11). 
Három másik pár használatával fokozhatod a gyermekek érdeklődését. 

1. pár: Fa - Isten szeretete 
2. pár: Vasrúd - Isten szava 
3. pár: Gyümölcs - Örök élet 
4. pár: Sötét köd - Kísértések 
5. pár: Nagy, tágas épület-A világ gőgje 
6. pár: Csillag-Csillag 
7. pár: Hold - Hold 
8. pár: Nap-Nap 

14. Játsszatok kérdezz-feleleket! Helyezz különféle kérdéseket egy edénybe vagy 
dobozba, és az osztály tagjai felváltva húzzanak egyet e kérdések közül, és 
válaszoljanak rá! 

Az óra alatti A beszélgetéseken és más tanulásos tevékenységeken való részvétel segíteni 
beszélgetések fog a gyermekeknek az evangéliumi alapelvek elsajátításában. A következő 
irányítása irányelvek segíthetnek neked értelmes kérdések feltevésében, és az óra alatti 

beszélgetések ösztönzésében: 

1. Tegyél fel kérdéseket és adj szentírás-utalásokat, így az osztály tagjai megta-
lálhatják a válaszokat a szentírásokban! 

2. Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyekre nem lehet „igennel" vagy „nemmel" 
válaszolni, hanem gondolkodást és megbeszélést igényelnek! Rendszerint 
hatékonyabbak az olyan kérdések, amelyek úgy kezdődnek, hogy miért, 
hogyan, ki, mit, mikor és hol. 

3. Vond be az osztály azon tagjait, akik többnyire nem vesznek részt a tevékeny-
ségekben, azzal hogy a nevükön szólítod őket, és olyan kérdést teszel fel nekik, 
amelyre úgy érzed, tudnak válaszolni! Adj nekik időt a válaszra! Segíts nekik, 
ha szükségük van rá, de csak azután, hogy volt idejük gondolkodni és felelni! 
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Segíts a 
gyermekeknek 
a szentírások 
alkalmazásában 

Segíts a gyerme-
keknek a szentí-
rások könyv nélkül 
való megtanulá-
sában 

4. Biztasd a gyermekeket, hogy osszák meg érzéseiket arról, amit a szentírá-
sokból tanulnak! Tegyél pozitív megjegyzést közreműködésükre! 

5. Őszintén dicsérd meg a gyermekeket, amikor válaszolnak a kérdésekre! Segíts 
nekik felismerni, hogy gondolataik és érzéseik fontosak! Légy figyelmes azok-
hoz a gyermekekhez, akik vonakodnak részt venni bármiben! 

Segíts a gyermekeknek, hogy életükben alkalmazzák, amit tanultak! Nefi azt 
tanácsolta, hogy minden írást vonatkoztassunk magunkra, hogy az javunkra és 
okulásunkra szolgáljon (lásd 1 Nefi 19:23). A következő ötletek talán segítenek 
abban, hogy megvalósítsd ezt a feladatot: 

1. Amikor a Szentlélek arra ösztönöz, tégy bizonyságot az általad tanított igazsá-
gokról ! Leckéid hathatósabbak lesznek, ha őszintén és meggyőződéssel tanítasz. 

2. Buzdítsd a gyermekeket, hogy olvassák a szentírásokat otthon magukban és 
családjukkal együtt! Buzdítsd őket, hogy hozzák magukkal szentírásaikat 
az órára! Ha nincs saját példányuk a szentírásokból, vagy elfelejtik elhozni, 
legyenek nálad tartalék példányok, amelyeket az órán használhatnak! Ha van 
egyházközségedben vagy gyülekezetedben könyvtár, onnan szerezhetsz 
szentírásokat. 

3. Kérd meg a gyermekeket, hogy osszák meg, amit tanultak! Kérdezd meg tőlük, 
hogy a leckében tanított evangéliumi alapelveket miként alkalmazhatják saját 
életükben! 

4. Tégy úgy, mint egy riporter, és készíts interjút a gyermekekkel, mintha ők 
lennének azok az emberek, akikről a szentírásokban olvastunk! Kérd meg őket, 
mondják el a szentírás történet részleteit, és azt, mit éreznek a történtekkel 
kapcsolatban! 

5. Oszd két vagy több kis csoportra az osztályt! A szentírás történet elmesélése 
után mindegyik csoporttal írasd le a fontos alapelveket! Aztán a csoportok 
felváltva beszéljék meg, hogy ezek az alapelvek miképpen érvényesülnek 
életükben! 

6. Végezz szentíráskeresést: az év folyamán végig ösztönözd az osztály tagjait 
arra, hogy jelöljék meg azokat a jellemző szentírás verseket, amelyek különös-
képp vonatkoznak életükre! Például megjelölhetik 1 Nefi 2:16-ot, 1 Nefi 3:7-et 
vagy 1 Nefi 4:6-ot. Adj nekik kulcsot, például egy eseményt, egy helyzetet vagy 
problémát; aztán hívd fel őket, hogy határozzák meg a helyét egy olyan szentí-
rásnak, amely arra vonatkozik! Azok a gyermekek, akik elsőként találták meg a 
szentírást, segítsenek megtalálni azt az osztály többi részének! Aztán mondják 
el, miért illik ez a szentírás a kulcshoz! 

7. Számolj be olyan esetekről, amikor azt tapasztaltad, hogy a gyermekek betart-
ják az éppen megbeszélt alapelvet! Például, ha a kedvességről tartasz leckét, 
rámutathatsz néhány esetre, amikor láttad, hogy a gyermekek kedvesek voltak 
másokhoz! 

8. Ellenőrizd a feladatokat! Valahányszor feladatot vagy megbízást adsz, követ-
kező vasárnap az óra elején feltétlenül kérdezd meg a gyermekeket tapaszta-
latukról! 

A szentírások könyv nélkül való megtanulása hatékony módszer lehet az 
evangéliumi igazságok tanításában. A legtöbb gyermek élvezi a memorizálást, 
amikor tréfát és kreatív megközelítést alkalmazol. A következőkben élvezetes 
módszereket javasolunk, amelyek segítenek a gyermekeknek a memorizá-
lásban: 
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1. írd fel a táblára vagy készíts ábrát, melyen minden egyes megjegyzendő szó 
első betűje szerepel! Például az első hittételben szereplő szavakhoz a következő 
ábrát készítheted el: 

H l a Ö A é a ő F J K é a S z 
Mutass rá a betűkre, amint megismételsz minden megfelelő szót! Ismételd 
el néhányszor, és a gyermekek is képesek erre, hagyd, hogy ők is megismé-
teljék! Hamarosan nem lesz szükségük az ábrára. 

2. Oszd a szentírást rövid mondatrészekre! Ismételj el minden mondatrészt han-
gosan, kezdve a végén, visszafelé haladva úgy, hogy a gyermekek a legkevésbé 
ismert részt ismételjék el először. Például Alma 37:35- ben a gyermekek elis-
mételhetik néhányszor: „Isten parancsolatait betartani". Aztán hozzátehetik a 
következő mondatrészt: „igen, fiatalon tanuld meg." Azután elismételhetik az 
egész verset. 

3. Ha a gyermekek jól olvasnak, készíts egy írott másolatot a szentírásról minden 
gyermek részére! Mindegyik másolatot vágd szó- vagy mondatrész csíkokra. 
Miután együtt elmondtátok a verset néhányszor, adj a gyermekeknek egy össze-
kevert szócsík készletet, és egyénenként vagy csoportosan tegyék a szócsík-
okat a megfelelő sorrendbe! 

4. Többször ismételd el a szentírást úgy, hogy megállsz és hagyod, hogy a gyer-
mek mondja a következő szót vagy kifejezést! Aztán egy másik gyermek még 
egészítse ki néhány szóval! Ezt addig folytasd, amíg minden gyermekre lega-
lább egyszer sor került! 

5. Használj zenét, amellyel segítesz a gyermekeknek a memorizálásban. 

6. Oszd a gyermekeket két csoportra! Mindegyik csoport felváltva ismételjen 
szavakat vagy mondatrészeket sorban! Hagyhatod, hogy az egyik csoport 
mondja az első szót, a másik csoport a másodikat, és így tovább az egész 
versen keresztül. 

7. Válassz ki egy szentírásrészietet, amelyet a gyermekekkel meg akarsz tanítani! 
írd a szentírást a táblára vagy egy nagy papírlapra. Ismételd el a részletet több-
ször, fokozatosan letakarva vagy letörölve egyre több szót, amíg a gyermekek 
megjegyzik az egész szentírást. 

A többletidő bölcs Ha a tervezett leckét az óra vége előtt befejezed, rögtönözhetsz egy tevékeny-
felhasználása séget, hogy kitöltsd a hátralévő időt. A következő javaslatok segíthetnek neked 

ennek az időnek a hatékony felhasználásában: 

1. Mondasd el néhány gyermekkel a kedvenc szentírásbeli történetét! 

2. Tarts szentíráskeresést úgy, hogy a gyermekeknek általuk már megjelölt, fontos 
szentírásutalásokra vonatkozó nyomravezető kulcsot adsz! Dolgozzanak 
párokban vagy kis csoportokban, és így jelöljék meg a helyét a helyes szentí-
rásrészletnek! 

3. Segíts a gyermekeknek könyv nélkül megtanulni egy szentírást a leckéből, 
vagy egy hittételt, amely a leckéhez tartozik! 

4. Osszák meg ötleteiket arról, hogyan használhatják a leckéből vett alapelveket 
otthon, az iskolában és barátaik körében! 

5. Oszd csoportokra az osztályt, és a gyermekeket kérd meg, felváltva tegyenek 
fel egymásnak kérdéseket a leckéről! 

i 
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6. Mindegyik gyermekkel rajzoltass egy képet a leckére vonatkozóan, vagy 
nyomtass egy idézetet, hogy hazavigyék és kitegyék a lecke céljára való 
emlékeztetőként! 

7. Kérd meg a gyermekeket, hogy jelöljék meg a szentírásutalásokat jövőbeli 
tanulmányozás végett! Megkérheted őket, hogy jelöljék meg a leckében azokat 
a verseket, amelyeket különösen szeretnek, illetve te is javasolhatsz verseket, 
amelyekről úgy gondolod, emlékeztetni fogják a gyermekeket a lecke céljára. 

8. Segíts a gyermekeknek könyv nélkül megtanulni a szentírásokban található 
könyvek sorrendjét! 

9. Tekintsétek át az előző leckék alapelveit vagy szentírás történeteit! 

Zene az 
osztályteremben Az evangéliumi tanulás gazdagodhat és erősödhet a zene által. A gyermekek 

gyakran jobban képesek emlékezni és tanulni a zene segítségével. 

Nem szükséges zenésznek lenned ahhoz, hogy megfelelő zenét használj, amely-
lyel segítesz a gyermekeknek érezni a Szellemet és tanulni az evangéliumot. 
Egy alapelv kihangsúlyozására az osztályban a lecke alatt vagy annak kezdetekor 
bemutatott zene megszólalhat hangszalagról vagy élő előadásként. Énekelhettek 
is, vagy olvashatjátok a dalokhoz a szövegeket, hogy bevond a gyermekeket az 
órai munkába. 

Közös 
tevékenység Esetenként megkérhetik az osztályt, hogy tartson egy egyszerű evangéliumi 

bemutatót az elemi iskola közös tevékenysége alatt. Ezek a bemutatók származ-
hatnak leckékből, szükség lehet egy kisebbfajta próbára, és segíthetnek az álta-
lad tanított alapelvek megerősítésében. A következő javaslatokat felhasználhatod 
e közös tevékenység során: 
1. Játsszatok el egy szentírásbeli történetet! 

2. Mondjatok el együtt könyv nélkül megtanult szentírásokat! 

3. Ismételjetek el egy hittételt, és magyarázzátok meg jelentését! 

4. Szerepjátékkal mutassátok be egy evangéliumi alapelv mai alkalmazását! 

Hittételek Leckéidbe bele kell foglalnod a Hittételeket, és buzdítanod kell mindegyik gyer-
meket arra, hogy megtanulja ezeket, mielőtt továbblép az elemi iskolából. Használj 
fel minden alkalmat arra, hogy segíts a gyermekeknek a Hittételek megtanulásában 
és megértésében! 

A nyolc - tizenegy 
éves gyermekek 
megértése Hogy segíts a gyermekeknek tanulni és önbizalmat nyerni, meg kell értened 

igényeiket és jellemző tulajdonságaikat, valamint megfelelő tevékenységeket és 
órákat kell tervezned. Bővebb tájékoztatást kapsz az ilyen korú gyermekek 
jellemző tulajdonságairól a Teaching - No Greater Call (33043) 37-38. oldalán. 
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Jellemző tulajdonságok 

Fizikai 

Gyors és lassú növekedési szakaszai vannak 
Esetlen lehet 
Élvezi a csoportos játékot 

Lelki 

Buzgón tanul 
Múltbéli élményekre gondol vissza 
Kezd logikára alapozni döntéseket 
Tudni akarja, hogy miért 
ítélőképes 
Szereti a hősöket 
Felelősségteljesebbé válik 
Kedveli a memóriafejlesztő munkát 

Közösségi 

Kezd elmozdulni az ellenkező nem iránti idegenkedéstől, a fiúk és lányok 
közötti gyakoribb kapcsolatok iránti vágy felé 

Élvezi mind a csoportos, mind az egyéni időtöltést 
Erős szükségét érzi a függetlenségnek 
Kiszélesedett humorérzéket fejleszt ki 
Érdeklődik mások iránt 

Érzelmi 

Idegenkedik a bírálattól 
Helytelen viselkedést tanúsíthat, ha korcsoportbeli problémái vannak 
Megbízhatóbbá és szavahihetőbbé válik 
Tudatában van a becsületességnek 
Kezdenek kétségei lenni saját értékeivel kapcsolatban 
Csökken önkényessége és elszántsága saját szempontjainak érvényesíté-
sében 

Szellemi 

Élvezi a tanulást és az evangéliumi alapelvek gyakorlását 
Hatással van rá mások bizonysága 
Gyarapszik az evangéliumi alapelvek megértésének készségében 
Nagyon érzékeny arra, hogy mi a jó és mi a rossz 

Különleges 
irányelvek olyan 
csoportok 
számára, ahol 
fogyatékosok 
vannak Az Üdvözítő megmutatta a példát nekünk a fogyatékosságban szenvedők iránti 

könyörület érzésében és kimutatásában. Amikor feltámadása után meglátogatta 
a nefitákat, ezt mondta: 

„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 17:7). 
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Mint elemi iskolai tanító kiváló helyzetben vagy ahhoz, hogy könyörületet mutass. 
Bár valószínűleg nem vagy felkészítve arra, hogy szakszerű segítséget nyújts, 
megértheted és nevelheted azokat a gyermekeket is, akik fogyatékosságban 
szenvednek. Törődésre, megértésre van szükség, és vágyra, hogy számítsunk 
az osztály minden tagjára a tanulási tevékenységben. 

A fogyatékos gyermekeket megérintheti a Szellem, függetlenül attól, milyen értelmi 
szinten állnak. Bár néhány gyermek talán nem képes figyelni az elemi iskola teljes 
ideje alatt, szükségük van arra, hogy legyen alkalmuk figyelni, még ha rövid ideig 
is, hogy érezzék a Szellemet. Lehet, hogy szükség lehet egy társra, aki megérti 
a gyermek igényeit, aki vele van az elemi iskola ideje alatt, arra az esetre, ha a 
gyermeknek szüksége van arra, hogy a csoport egészétől egy ideig távol legyen. 

Az osztály némelyik tagja talán tanulási nehézségekkel, értelmi károsodásokkal, 
nyelvi vagy beszédproblémákkal, látás- illetve halláskárosodással, magatartásbeli 
és beilleszkedési problémákkal, elmebetegséggel, mozgási és mozgékonysági 
problémákkal, illetve idült egészségügyi károsodással küszködik. Lehetnek olya-
nok, akik a nyelvet vagy a kulturális környezetet tartják szokatlannak és nehéznek. 
Az egyéni körülményekre való tekintet nélkül mindegyik gyermeknek ugyanarra 
van szüksége; hogy szeressék és elfogadják, hogy tanulja az evangéliumot, hogy 
érezze a Szellemet, hogy sikeresen közreműködjön, és szolgáljon másokat. 

Ezek az irányelvek segíthetnek neked a fogyatékos gyermekek tanításában: 

Nézz a fogyatékosság mögé, és ismerd meg a gyermeket! Légy természetes, 
barátságos és szívélyes! 
Tájékozódj a gyermek különleges erősségei és kihívásai felől! 

Tégy meg minden erőfeszítést, hogy tanítsd és emlékeztesd az osztály tagjait 
arra a felelősségükre, hogy tiszteljék az osztály minden tagját! Az osztály egy 
fogyatékos tagjának segítése krisztusi tanulási élmény lehet az egész osztály 
számára. 
Találd meg a legjobb módszereket a gyermek tanításához, a szülőkkel, más 
családtagokkal, és ha mód van rá, a gyermekkel megbeszélve! 

Mielőtt felkérnél egy fogyatékos gyermeket olvasásra, imára vagy másféle 
részvételre, kérdezd meg, hogyan érez az osztályban való ezen szereplés felől! 
Hangsúlyozd minden egyes gyermek tehetségeit, képességeit, és keress olyan 
módszereket, hogy mindegyikőjük kellemesen és sikeresen közreműködhessen! 

Dolgozd át a lecke anyagát, és alakíts ki olyan fizikai környezetet, hogy az 
megfeleljen a fogyatékos gyermekek egyéni szükségleteinek is. 

Foglalkozás a 
rossz bánásmód 
problémáival Mint tanító lehet, hogy tudomásodra jut, hogy vannak olyan gyermekek osztá-

lyodban, akik rossz érzelmi vagy fizikai bánásmódtól szenvednek. Ha aggódsz az 
osztályodban egy gyermekért, tanácskozz a püspököddel! Amint felkészülsz a 
leckére és megtartod azt, imádkozz az Úr útmutatásáért és irányításáért! Segíts 
osztályodban mindegyik gyermeknek érezni, hogy ő a Mennyei Atya értékes 
gyermeke, és hogy a Mennyei Atya valamint Jézus Krisztus szeret mindannyi-
unkat, és azt akarják, hogy boldogságban és biztonságban éljünk! 
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Mormon könyve ajándék 
egy szerető Mennyei Atyától 

Cél Segíteni a gyermekeknek abban, hogy szeressék és értékeljék Mormon könyvét. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a bevezetést és Joseph Smith próféta 
bizonyságtételét, amely Mormon könyve elején található (vagy Joseph Smith 
története 1:29-35, 42-54, 59-60)! Aztán tanulmányozd a leckét, és döntsd el, 
hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás történetet! (Lásd „Felké-
szülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. További olvasmányok: Mormon könyve címlapja, A három tanú bizonyságté-
tele, A nyolc tanú bizonyságtétele, Mormon 6-7. 

3. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Egy ajándékként becsomagolt Mormon könyve. 
c. Egy könyvjelző mindegyik gyermeknek, ha lehetséges (lásd a lecke végén 

lévő mintát). 
d. Képek: 4-1, Mormon kivonatolja a lemezeket (Evangéliumi festménygyűj-

temény 306; 62520); 4-2, Moróni elrejti a lemezeket a Kumóra-dombon 
(Evangéliumi festménygyűjtemény 320; 62462); és 4-3, Joseph Smith meg-
kapja az aranylemezeket (Evangéliumi festménygyűjtemény 406; 62012). 

Javasolt 
óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Figyelemfelkeltő Mutasd meg a gyermekeknek az ajándékként becsomagolt Mormon könyvét! 
tevékenység # M j é r t a c j u n k ajándékokat? 

• Mit éreztek, amikor valaki örül egy ajándéknak, amit ti adtatok? 

Magyarázd meg, hogy a Mennyei Atya irántunk való nagy szeretete miatt adott 
nekünk egy ajándékot, hogy segítsen elnyernünk az örök életet! Ennek az aján-
déknakfontos üzenete van mindannyiunk számára. Tanít bennünket Üdvözítőnkről, 
Jézus Krisztusról, és arról, hogyan éljünk, hogy visszatérhessünk a Mennyei 
Atyához. Ezra Taft Benson, az Egyház tizenharmadik elnöke ezt mondta: „Ez egy 
olyan ajándék, amely az emberiség számára nagyobb értékű, mint akár a modern 
orvostudomány sok csodálatos eredménye. Nagyobb értéke van az emberiség 
számára, mint a repülés vagy az űrutazás fejlődésének" (Conference Report, 
1986. okt., 3. old., vagy Ensign, 1986. nov., h. old.) 
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• Mit gondoltok, mi ez az ajándék? 

A gyermekek segítsenek kicsomagolni az ajándékot! Tégy bizonyságot arról, hogy 
Mormon könyve tanulmányozása miképpen áldotta meg életedet és segített 
méginkább hasonlóvá válni az Üdvözítőhöz! 

Szentírás történet Tanítsd meg Mormon könyve előkerülésének történetét Joseph Smith próféta 
bizonyságtételéből! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd 
a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Használd Mormon könyve 
bevezetését, hogy segítsen a gyermekeknek megérteni azt az értéket, amelyet ez 
a szentírás nyújt ma számunkra! A megfelelő időpontokban használd a képeket! 

Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkalmazandó szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
kérdések legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 

alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak a gyermekekkel együtt, 
az órán történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Mi Mormon könyve? Ki írta? (Bevezetés, 1-2. bekezdés. Ókori próféták 
Amerikában.) 

• Miért Mormon könyvének és nem Moróni könyvének vagy Joseph Smith köny-
vének hívják? (Bevezetés, 2. bekezdés. Mormon próféta írta a legnagyobb 
részét annak, ami az aranylemezeken volt, idézve és összefoglalva azt, amit 
más próféták írtak.) 

• Mi a leglényegesebb esemény Mormon könyvében? Miért? (Bevezetés, 
3. bekezdés. Jézus Krisztus látogatása a nefitáknál.) 

• Mit mondott Joseph Smith Mormon könyvéről? (Bevezetés, 6. bekezdés.) 
(Lásd a 3. kiegészítő tevékenység.) Mit gondoltok, miképpen segíthet nektek 
Mormon könyve olvasása és tanulmányozása? 

• Sok próféta (Nefi, Mormon, Moróni, Joseph Smith) nagy szenvedéseken és 
viszontagságokon ment keresztül azért, hogy miénk lehessen Mormon könyve. 
Melyik az a három dolog, amit meg kell tennetek ahhoz, hogy tudjátok, Mormon 
könyve igaz? (Bevezetés, 8. bekezdés. Elolvasni, elgondolkodni üzenetén, 
megkérdezni Istent, hogy igaz-e.) 

• Mi mást fogunk még tudni, amikor bizonyságot nyerünk Mormon könyvéről? 
(Bevezetés, 9. bekezdés. Hogy Jézus Krisztus az Üdvözítő, Joseph Smith 
próféta, és az Egyház igaz.) 

• Mit tett Joseph Smith akkor, amikor Moróni angyal először megjelent neki? 
(Joseph Smith próféta bizonyságtétele, 2-3. bekezdés; Joseph Smith 
története 1:29-30.) 

• Mit mondott Moróni angyal Joseph Smithnek? (Joseph Smith próféta bizony-
ságtétele, 6-9. bekezdés; Joseph Smith története 1:34-35, 42.) 

• Mi történt Josephfel másnap, amint apjával dolgozott? (Joseph Smith próféta 
bizonyságtétele, 15-16. bekezdés; Joseph Smith története 1:48-49.) 

• Moróni angyal nevén szólította Joseph Smitht, amikor meglátogatta őt. Milyen 
érzés számotokra tudni, hogy a Mennyei Atya tudja a neveteket? 

• Moróni angyal megparancsolta Josephnek, hogy mondja el apjának a látomást. 
Kinek mondanátok el, ha Josephéhez hasonló élményben lenne részetek? 
Miért? 
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• Mit tett Joseph, miután elmondta ezt apjának? (Joseph Smith próféta bizony-
ságtétele, 17-19. bekezdés; Joseph Smith története 1:50-52.) 

• Miért telt el négy év, mielőtt Joseph átvehette az aranylemezeket? (Joseph 
Smith próféta bizonyságtétele, 20. bekezdés; Joseph Smith története 1:54.) 

• Milyen figyelmeztetést kapott Joseph, miután megkapta az aranylemezeket? 
(Joseph Smith próféta bizonyságtétele, 22. bekezdés; Joseph Smith 
története 1:59.) 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Kérd meg a gyermekeket, hogy olvassák el Mormon könyve címlapját. 
Javasold, hogy jelöljék meg saját Mormon könyvükben a könyv címlapon és 
bevezetésében megfogalmazott céljait! 

2. Segíts a gyermekeknek könyv nélkül megtanulni Moróni 10:4-et! 

3. Beszéld meg a gyermekekkel, és segíts nekik megtanulni Joseph Smith 
prófétáta következő kijelentését: 

„Megmondtam a testvéreknek, hogy Mormon könyve a világon a legtökélete-
sebb könyv, ez vallásunk talpköve, és aki annak tanításai szerint él, közelebb 
kerül Istenhez, mint bármely más könyv által" (Bevezetés, 6. bekezdés). 

4. Segíts a gyermekeknek megérteni és könyv nélkül megtanulni a nyolcadik 
hittételt! 

5. Játsszatok el néhányat azon eseményekből, amelyek Mormon könyve előkerü-
léséhez vezettek! 

6. Énekeljétek el a következő énekeket, vagy olvassátok el a szövegüket: 
„Mormon könyve könyvei" (VAJ B, 195. o.), „Az ősi titkos aranylemezek" 
(Egyházi énekek, 110. o.)! 

Befejezés 
Bizonyság Tedd bizonyságodat, hogy Joseph Smith igaz próféta volt, és Mormon könyve 

igaz! 

(Választható.) Ha lehet, adj minden gyermeknek egy könyvjelzőt, amelyen Ezra 
Taft Benson elnök bizonysága van (lásd a lecke végén lévő mintát)! 

Javasolt házi Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák otthon Joseph Smith próféta 
olvasmány bizonyságtételét e lecke áttekintéseként! Mutasd meg nekik, hol találhatják ezt 

a történetet Mormon könyve elején vagy Joseph Smith története 1:29-35, 42-54, 
59-60-ban! 

Buzdítsd mindegyik gyermeket, hogy minden vasárnap hozzák el az órára 
Mormon könyvét! 

Kérj meg egy gyermeket, a záróima elmondására! 
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Nefi követi apját, a prófétát 

c é l Megerősíteni minden gyermekben a vágyat, hogy kövessék az élő prófétát. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd 1 Nefi 1—2-t! Aztán tanulmányozd a leckét, 
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás történetet!' 
(Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból," VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. A hatodik hittétel ábrája (65006). Takard le a próféták szót egy összehajtott 

papírdarabbal! A papír belsejére írd rá: „A próféta Isten által elhívott férfi, 
aki az Ő nevében beszél. Amikor egy próféta Isten nevében beszél, az olyan, 
mintha Isten szólna." Ha nem áll rendelkezésedre a hatodik hittétel ábrája, 
készíts egyet, vagy írd fel a táblára. 

c. Képek: 4-4, Léhi Jeruzsálem népének jövendöl (Evangéliumi festménygyűj-
temény 300; 62517), és 4-5, Léhi családja elhagyja Jeruzsálemet (Evan-
géliumi festménygyűjtemény 301; 62238), valamint egy kép az élő prófétáról 
vagy Joseph Smithről (Evangéliumi festménygyűjtemény 401; 62002). 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Tedd ki a hatodik hittételt, a próféták szót letakarva! Kérd meg a gyermekeket, 
hogy emeljek fel kezüket, ha tudják, mi a letakart szó! Kérj meg egy gyermeket, 
hogy vegye le a papírt, és adja át neked! Kérd meg a gyermekeket, hogy ismé-
teljék el a hatodik hittételt együtt! 

Mutasd meg az élő próféta vagy Joseph Smith próféta képét, és kérdezd meg a 
gyermekektől, hogy ki ez a személy! 

• Mi a próféta? 

A megbeszélés után kérd meg az egyik gyermeket, olvassa fel, ami az összehaj-
tott papírlap belsejére van írva (lásd „Felkészülés")! 

Tégy bizonyságot arról, hogy a próféták mindig azt mondják az embereknek, amit 
a Mennyei Atya és Jézus Krisztus akar tőlük! Magyarázd meg, hogy áldottak 
leszünk, amikor követjük a prófétát! 

Szentírás történet Tanítsd meg Léhi próféta és családja Jeruzsálemből való eljövetelének történetét 
1 Nefi 1—2-ből! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd a 
„Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Megfelelő időpontokban hasz-
náld a képeket! Hangsúlyozd ki, hogy mindannyiunknak meg kell próbálnunk 
olyanná válni, mint Nefi, és követni az élő prófétát! 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

5 

10. 
lecke 



A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírás utalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Mit tett Léhi népéért? (1 Nefi 1:5) Mit mutatott meg az Úr Léhinek látomásában? 
(1 Nefi 1:6-13.) 

• Mit tett Léhi, miután látomásban részesült? (1 Nefi 1:18.) 

• Kiről jövendölt Léhi? (1 Nefi 1:9,19. Magyarázd meg, hogy a Messiás nem más, 
mint Jézus Krisztus!) Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy a próféták mindig 
Jézus Krisztusról tettek tanúbizonyságot! Hogyan nyerhettek bizonyságot 
Jézus Krisztusról? Tégy bizonyságot, hogy Mormon könyve imádságos tanul-
mányozása és a parancsolatoknak való engedelmeskedés által mindegyik 
gyermek megtudhatja, hogy Jézus az Üdvözítő! 

• Mit tettek az emberek, amikor hallották Léhi próféta szavait? (1 Nefi 1:19-20.) 
Mit tennétek, ha gyötörnének és kinevetnének benneteket azért, mert hisztek 
Jézus Krisztusban és egyházában? 

• Miután az emberek megpróbálták megölni Léhit, mit parancsolt neki az Úr, mit 
tegyen? (1 Nefi 2:1-3.) 

• Mit vitt magával Léhi családja, mikor elhagyták Jeruzsálemet? (1 Nefi 2:4.) 
Mik a létfontosságú dolgok? (Étel, ruházat, sátrak, szerszámok és így tovább.) 
Mit hagyott hátra Léhi családja? 

• Mit tett Lámán és Lémuel, amikor el kellett hagyniuk otthonukat, aranyukat és 
ezüstjüket? (1 Nefi 2:11-13.) Mit jelent zúgolódni? (Panaszkodni.) Mit jelent a 
makacsság? (Akaratosság, büszkeség.) Ha téged kérnének arra, hogy hagyd 
el otthonod és vagyonod, mit éreznél? 

• Nefi miért nem lázadozott apja ellen? (1 Nefi 2:16.) Magyarázd meg, hogy az 
Úrhoz fohászkodni azt jelenti, hogy őszintén imádkozni, valamint hogy 
megnyugtatni lelkedet azt jelenti, hogy figyelni és engedelmeskedni! Hogyan 
képes az ima megnyugtatni lelketeket, hogy segítsen nektek követni a prófétát. 

• Hogyan mutatott Nefi szeretetet Lámán és Lémuel iránt, amikor ők nem hittek 
neki? (1 Nefi 2:18.) Imádkoztatok már olyan valakiért, aki nem tartotta be a 
parancsolatokat? 

• Mit ígért az Úr Nefinek hite miatt? (1 Nefi 2:19-22.) Mit jelent számotokra a hit? 

• Mi történt Jeruzsálemmel, miután Léhi családja elment onnan? (2 Nefi 1:4.) Amit 
a próféták megjövendölnek, mindig bekövetkezik? (T&Sz 1:37-38.) 

• Mikor hagyta el Léhi családja Jeruzsálemet? (Mormon könyvében az oldalak 
alján, zárójelben lévő időpontokból megtudhatjuk, mikor történtek az esemé-
nyek.) Mit jelent a Kr. e.? (Krisztus előtt.) 

• Ki a próféta ma? (Mutasd meg a képét, ha rendelkezésre áll!) Mire kért bennün-
ket, mit tegyünk? Megoszthatsz a gyermekekkel néhány szemelvényt újabb 
keletű üzenetekből. Miként részesülünk áldásban, amikor követjük az élő 
prófétát? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 
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1. Vigyél néhány olyan tárgyat, vagy képeket olyan tárgyakról, amilyeneket Léhi 
családja vihetett magával a sivatagba, mint például sátor, takarók, edények, 
kések, íjak és nyilak, kötelek vagy magvak. Buzdítsd a gyermekeket, hogy 
képzeljenek el és nevezzenek meg olyan dolgokat, amiket Léhi családja magával 
vihetett! 

• Mit gondoltok, miért lehetett szüksége Léhi családjának ezekre a dolgokra? 
Mit kellene még magatokkal vinnetek, ha olyan utazásra mennétek, mint 
Léhiék? 

• Milyen dolgokat lenne nehéz hátrahagyni? 

2. Mutasd meg az Egyház elnökeinek képét (Evangéliumi festménygyűjtemény 
506; 62575), és a gyermekek tanulják meg könyv nélkül nevüket és szolgálatuk 
sorrendjét! 

3. Olvásd fel Ezra Taft Benson, az Egyház tizenharmadik elnöke következő 
kijelentését: 

„Most az Egyház gyermekeihez szeretnék szólni. ... 

Mennyire szeretlek benneteket! Mennyire szeret benneteket Mennyei Atyánk! 

Ma az a vágyam, hogy megtanítsam nektek azt, amit Mennyei Atyánk tudatni 
akar veletek, hogy így megtanulhassatok engedelmeskedni akaratának, és 
élvezni az igaz boldogságot. És segíteni fog nektek most és egész életeteken 
keresztül. ... 

Mennyire elégedett vagyok, amikor Mormon könyve iránti szeretetetekről 
hallok. Én is szeretem, és a Mennyei Atya azt akarja, hogy továbbra is tanul-
jatok Mormon könyvéből minden nap. Ez a Mennyei Atya különleges ajándéka 
számotokra. Ha követitek tanításait, megtanultok majd Mennybéli Atyánk 
akaratának engedelmeskedni" (in Conference Report, 1989. ápr., 102. old., 
vagy Ensign, 1989. máj., 81-82. old.). 

4. Külön papírdarabokra másolj rövid szemelvényeket az élő próféta újabb keletű 
konferencia beszédeiből, vagy első elnökségi üzenetekből (lásd az egyházi 
folyóiratok konferenciai számait)! A kijelentéseket tedd egy dobozba vagy 
papírzacskóba, és kérd meg a gyermekeket, hogy sorban húzzanak egy-egy 
idézetet! Miután mindegyik gyermek elolvasta az idézetet, mondasd el velük, 
hogyan követik a próféta tanácsát! 

5. Beszéljétek meg a hatodik hittételt, és segíts a gyermekeknek könyv nélkül 
megtanulni azt! 

6. Énekeljétek el a következő énekeket, vagy olvassátok el a szövegüket: „Prófé-
tánkat köszönjük az Úrnak" {Egyházi énekek, 47. o.), „Tartsd meg a törvényt" 
(Csillagocska, 1994. szeptember, 10. o.). 

Befejezés 

Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot arról, hogy mivel a Mennyei Atya szeret minket, adott nekünk 
egy élő prófétát! Tégy tanúságot, hogy a gyermekek áldottak lesznek, ha követik 
az élő prófétát! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák otthon 1 Nefi 2-t e lecke áttekin-
téseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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10. 
lecke 

A rézlemezek megszerzése 

Cél Segíteni a gyermekeknek abban, hogy megértsék, a Mennyei Atya segít azoknak, 
akik bíznak benne és engedelmeskednek parancsolatainak. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd 1 Nefi 3-5-öt! Aztán tanulmányozd a leckét, 
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás történetet! 
(Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Ha lehetséges, készíts egy másolatot a következő kijelentésről mindegyik 
gyermeknek, rajta a nevével: „Megyek és megteszem, amit az Úr parancsolt" 
(1 Nefi 3:7) (lásd a lecke végén lévő mintát). 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. A lecke végén lévő kódolt üzenetet tartalmazó lap (a kódokat letakarva). 

Ezt fel lehet írni egy papírlapra vagy a táblára. 
c. Képek: 4-6, Léhi fiai gazdagságot ajánlanak Lábánnak; 4-7, Egy angyal 

megállítja Lámánt és Lémuelt; és 4-8, Nefi visszatér Léhihez a rézleme-
zekkel. 

Javasolt 
óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Figyelemfelkeltő Tedd ki a titkos üzenetet (a kódokat letakarva), és kérdezd meg, hogy el tudja-e 
tevékenység olvasni valaki! Magyarázd el, hogy a Mennyei Atya néhány parancsolatának 

látszólag talán nehéz engedelmeskedni éppúgy, ahogy az üzenetet nehéz lehet 
elolvasni! Segítséggel el tudjuk olvasni az üzenetet. Ugyanígy a Mennyei Atya 
segítségével engedelmeskedni tudunk az összes parancsolatnak. 

• Milyen dolgokat parancsolt meg nekünk a Mennyei Atya? 

• Mit gondoltok, a Mennyei Atya hogyan segíthet nekünk betartani parancsolatait? 

Magyarázd meg, hogy a Mennyei Atya segíteni fog nekünk, ha hiszünk és bízunk 
benne! Magyarázd meg, hogy ebben a leckében a gyermekek meg fogják tanulni, 
a Mennyei Atya miként segített Léhi fiainak engedelmeskedni egy olyan paran-
csolatnak, amelyet először lehetetlennek tűnt véghezvinniük! 

Szentírás történet A javasolt képek használatával tartsd meg a beszámolót 1 Nefi 3-5-ből, amelyben 
Nefi és fivérei visszatérnek Jeruzsálembe megszerezni a rézlemezeket! (A szen-
tírás történet tanításához javasolt módszereket lásd a „Tanítás a szentírásokból" 
című részben, VIII. old.) Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy mint Nefi, ők is 
segítséget kaphatnak a parancsolatok betartásához, ha van hitük! 
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7. lecke 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak a gyermekekkel együtt, az 
órán történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Mit parancsolt a Mennyei Atya Léhinek egy álomban? (1 Nefi 3:2-4.) Miért volt 
szüksége Léhi családjának a rézlemezekre? (1 Nefi 3:19-21.) Hogyan válhattak 
a rézlemezek áldássá Léhi utódai számára? (1 Nefi 5:21-22.) 

• Mit tett Lámán és Lémuel, amikor megparancsolták nekik, hogy menjenek vissza 
Jeruzsálembe megszerezni a rézlemezeket? (1 Nefi 3:5, 28, 31.) 

• Mit tett Nefi, amikor megparancsolták neki, hogy szerezze meg a lemezeket? 
(1 Nefi 3:5-7,15, 21.) Miért volt kész Nefi bármit megtenni, amit az Úr kért tőle? 
Honnan tudta, hogy az Úr segíteni fog neki megszerezni a lemezeket? 

Utalj a kódra, és add meg a lehetőséget az osztálynak, hogy együtt fejtsék meg 
az üzenetet! Beszéljétek meg az 1 Nefi 3:7 jelentését! 

© Ki segített Nefinek megszerezni a rézlemezeket? (1 Nefi 4:6.) Hogyan lehetünk 
érdemesek arra, hogy a Szentlélek segítségét és útmutatását elnyerjük? 

• Miért nehéz néha engedelmeskedni a parancsolatoknak? Hogyan segíthet 
nekünk Nefi példája engedelmeskedni a parancsolatoknak? (1 Nefi 7:12.) 

• Hogyan tanulhatjuk meg úgy követni Jézust, ahogy Nefi tette? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Segíts a gyermekeknek könyv nélkül megtanulni 1 Nefi 3:7-et! Javasold, hogy 
jelöljék meg ezt a verset saját Mormon könyvükben! 

2. Tanuljátok meg és beszéljétek meg a harmadik hittételt az osztállyal! Hang-
súlyozd ki, hogyjmindig engedelmeskednünk kell a Mennyei Atya parancsola-
tainak, és hogy Ő meg fog áldani bennünket, ha ezt megtesszük! 

3. Kérj meg néhány gyermeket, hogy fejezzék be az állítást: „Akkor mutatom ki a 
Mennyei Atyába és Jézus Krisztusba vetett hitemet, amikor "! 

4. Énekeljétek el a következő éneket, vagy olvassátok el a szövegét: „Tartsd meg 
a törvényt" (Csillagocska, 1994. szeptember, 10. o.)! 

5. Mutass be néhány képet vagy tárgyat az alábbiakhoz hasonlóan, amelyek 
olyan dolgokra emlékeztetnek bennünket, amire a Mennyei Atya kért, hogy 
tegyük meg (a gyülekezeti könyvtárban lévő képek számai zárójelben vannak 
feltüntetve)! Beszéljétek meg a parancsolatokat és a velük járó áldásokat! 

Imádkozzatok (62217) 
Szolgáljatok missziót (62611) 
Bánjatok mindenkivel kedvesen és tisztelettel (62316) 
Látogassátok a Szent Templomot (62559) 
Vegyetek az úrvacsorából (62021) 
Fizessétek a tizedet (mutass egy tizedborítékot) 
(Olvassátok a szentírásokat (62373) 
Éljetek a Bölcsesség szava szerint (mutass képeket a megfelelő étrendről és 
testmozgásról) 

Tartsatok családi estet (62521) 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 
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Befejezés 

Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot arról, hogy a Mennyei Atya segíteni fog nekünk parancsolat-
ainak engedelmeskedni! Megoszthatod egyik élményedet, amikor gyakoroltad 
hitedet egy parancsolat betartásával, mint pl. a Sabbat napjának megszentelése, 
vagy a másokkal szembeni kedvesség, és mondd el, milyen áldást kaptál! 

Ha lehetséges, adj a gyermekeknek másolatokat erről az üzenetről: „Megyek és 
megteszem, amit az Úr parancsolt" (1 Nefi 3:7)! írd rá a gyermekek nevét a 
példányukra, és hívd fel őket, hogy ez legyen az ő ígéretük is! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák otthon 1 Nefi 3:1-8; 4-et e lecke 
áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 

35 8 66 3 35 7 19 2 35 8 66 42 8 2 5 8 35, 

75 35 T 42 75 y 82 16 50 75 ~16 75 88 3? ~2~ 62 29 42 

KÓD: 35=M 8=E 66=G 3=Y 7=K 19=É 2=S 42=T 5=Z 
75=A 1=1 82=Ú 16=R 88=N 50=P 31 =C 62=0 29= L 
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10. 
lecke 

Az élet fája 

Cél Megerősíteni mindegyik gyermekben a vágyat, hogy engedelmeskedjen Isten 
szavának és érdemes legyen az örök életre. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd 1 Nefi 8,11-et és 15:21-36-ot. Aztán tanul-
mányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a 
szentírás történetet (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szent-
írásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Ha lehet, készíts az élet fájáról egy felirattal ellátott szemléltető rajzot mindegyik 
gyermeknek (lásd a lecke végén lévő mintát). 

4. Szükséges anyagok: 
a. Mormon könyve egy példánya mindegyik gyermeknek. 
b. Körülbelül öt méter hosszú kötél, zsinór vagy madzag; egy szembekötő 

kendő; és két kártya, egyiken a Születés, másikon az Örök élet fel irattal. 
c. Az élet fája jelképeinek és jelentéseinek ábrája, a jelentések papírcsíkokkal 

lefedve. 
d. Képek: 4-9, Jézus, a Krisztus (Evangéliumi festménygyűjtemény 240; 62572); 

4-10, Jézus születése (Evangéliumi festménygyűjtemény 200; 62116); 
4-11, A keresztre feszítés (Evangéliumi festménygyűjtemény 230; 62505); 
4-12, Léhi álma az élet fájáról (62620); 4-13, Az élet fája és a vasrúd; és 4-14, 
Léhi a gyümölcsért nyúl. 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Állíts két gyermeket az osztály elé, egyiket a szoba egyik, másikat a másik olda-
lára! Az első gyermek tartsa a Születés, a második pedig az Örök é/ef feliratú 
kártyát! Kösd be egy harmadik gyermek szemét! Miután ezt a gyermeket néhány-
szor körbeforgattad, figyeljétek meg, el tud-e jutni segítség nélkül az első gyer-
mektől a másodikig! Aztán a két gyermek húzzon ki egy kötelet vagy madzagot 
kettejük között, úgy hogy fogják a két végét! A bekötött szemű gyermeket kérd 
meg, próbáljon meg újból eljutni az első gyermektől a második gyermekig, ezúttal 
a kötélbe kapaszkodva! Beszéljétek meg, miért volt könnyebb a második alka-
lommal, mint először! Magyarázd meg, hogy amíg a földön élünk, mindannyian 
megpróbálunk visszatérni a Mennyei Atyához! Adott nekünk valamit, amibe 
kapaszkodhatunk, hogy így megtaláljuk a hozzá visszavezető utat. 

• Mit adott nekünk a Mennyei Atya, hogy visszavezessen minket az Ő jelenlétébe? 
(Szentírásokat, prófétákat, a Szentlelket.) 

Mutasd meg Jézus Krisztus képét, és mondd el a gyermekeknek, hogy ez a 
lecke bemutatja majd, hogyan segíthet bennünket Krisztus tanításainak követése 
visszajutni a Mennyei Atya jelenlétébe! 

Javasolt 
óravázlat 
Figyelemfelkeltő 
tevékenység 
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10. lecke 

Szentírás történet A javasolt képek és Mormon könyve használatával tanítsd a történetet Léhi 
álmáról 1 Nefi 8-ból, és az álom értelmezését 1 Nefi 11-ből és 15:21-36-ból! 
(A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd a „Tanítás a szentírá-
sokból" című részben, vii. old.) Magyarázd meg, hogy a szentírások gyakran hasz-
nálnak jelképeket! A jelkép rendszerint egy jól ismert tárgy, amely egy alapelvet, 
vagy tanítást szokott képviselni. Például egy bárány lehet a tisztaság jelképe, ezért 
Jézus Krisztust Isten Bárányának hívják. Magyarázd el, hogy ebben a leckében 
a gyermekek azokról a jelképekről és ezek jelentéséről tanulnak, amelyeket Léhi 
látott egy álomban! 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Miért akarta Léhi, hogy családja egyen az élet fájának gyümölcséből? 
(1 Nefi 8:10-12.) Mit akar a Mennyei Atya minden gyermekének? 

• Mit gondoltok, Léhi fiai közül néhányan miért ettek a fa gyümölcséből, és mások 
miért nem? (1 Nefi 8:13-18.) Mely okok miatt nem engedelmeskedünk mindig a 
Mennyei Atya parancsolatainak? 

• Mit jelentenek a jelképek Léhi álmában? Mutasd meg az élet fája jelképeinek 
és jelentéseinek ábráját, felfedve mindegyik jelentést, amint megbeszéltétek! 

Jelképek: Jelentések: 
1. A fa (1 Nefi 8:10) 1. Az Isten szeretete, amely 

abban nyilvánul meg, hogy 
Egyszülött Fiát adta a világnak 
(1 Nefi 11:21-22; János 3:16) 

2. A gyümölcs (1 Nefi 8:11) 2. Az örök élet (1 Nefi 15:36; 
T&Sz 14:7) 

3. A vasrúd (1 Nefi 8:19) 3. Isten szava (1 Nefi 15:23-24) 
4. A sötét köd (1 Nefi 8:23) 4. Az ördög kísértései (1 Nefi 12:17) 
5. A tágas és nagy épület 

(1 Nefi 8:26-27) 
5. A világ gőgje (1 Nefi 11:36) 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 

• Amikor Nefi azt kérte az angyaltól, hogy mutassa meg neki a fa jelentését, 
feltárult előtte egy látomás az Üdvözítő születéséről és szolgálatáról. Jézus 
Krisztus születése és szolgálata miként mutatja meg Isten irántunk érzett 
nagy szeretetét? 

• Mit jelképez a fa gyümölcse? (Az örök élet ajándékát.) Nefi látta, hogy Jézus 
Krisztust irántunk való nagy szeretete miatt keresztre fogják feszíteni a mi bűnein-
kért, hogy így megbánhassuk azokat és örök életet nyerhessünk. Magyarázd 
el, hogy az örök élet azt jelenti, hogy családként együtt élünk a Mennyei Atyával 
a celesztiális birodalomban! Mit kell tennünk, hogy örök életet nyerjünk? 

• Mit jelképez a vasrúd? (Isten szavát.) Mormon könyvének mindennapi olvasása 
miként segít a Mennybéli Atyánkhoz visszavezető ösvényen maradnunk? (1 
Nefi 15:24.) Miként áldott meg titeket Mormon könyve olvasása? 
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• Mit jelent a sötét köd? (Az ördög kísértéseit, amelyek megtéveszthetnek és 
félrevezethetnek bennünket.) Milyen módszerekkel kísért bennünket a Sátán, 
hogy térjünk le a szoros és keskeny ösvényről? Mit tehetünk, hogy ellenálljunk 
kísértéseinek? Miért vagyunk boldogabbak, ha a szoros és keskeny ösvényen 
maradunk? 

• Mit jelképez a nagy, tágas épület? (A világ gőgjét.) Hogyan gúnyoltak ki benne-
teket amiatt, hogy megpróbáltatok jót tenni? Ki befolyásolja azokat az embe-
reket, akik kigúnyolnak bennünket? 

Ha lehetséges, adj mindegyik gyermeknek egy felirattal ellátott képet Léhi álmáról, 
amelyet hazavihetnek! A gyermekek javasoljanak olyan döntéseket, amelyeket 
a következő hét folyamán meghozhatnak, és segítenek nekik a vasrúdba kapasz-
kodni! (A válaszok között lehet mindennapi olvasás Mormon könyvéből, engedel-
messég a szülőknek, imádkozás, becsületesség, jó barátok megválasztása, jó 
szórakozás megválasztása és így tovább.) 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Játsszatok memória játékot! Az élet fája jelképeinek és jelentéseinek ábrájáról 
vett információt használva írd Léhi álmának mindegyik jelképet és ezek jelen-
tését külön-külön 7x12 cm-es kártyákra! Használj hat másik 7 x 12 cm-es kár-
tyát három összeillő kép- vagy jelkép-pár készítéséhez, mint például mosolygó 
arcok, csillagok és szívek! Keverd össze a kártyákat, és helyezd színükkel 
lefelé fordítva négy oszlopban a padlóra vagy az asztalra! A gyermekeket hívd 
ki egyenként, és fordítsanak meg két-két kártyát! Olvassátok fel hangosan, 
mi van rájuk írva! Ha a kártyák összeillenek, hagyjátok felfordítva! A játéknak 
akkor van vége, ha minden kártya fel van fordítva. 

2. Segíts a gyermekeknek könyv nélkül megtanulni 1 Nefi 15:23-24-et! 

3. Énekeljétek el a következő éneket, vagy olvassátok el a szövegét: „Úr gyer-
meke vagyok" (Egyházi énekek, 96. o.). 

Befejezés 
Bizonyság Tégy bizonyságot, hogy a parancsolatoknak való engedelmeskedés által vissza-

térhetünk, hogy együtt élhessünk a Mennyei Atyával! 
Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák 1 Nefi 8:5-34-et otthon e lecke 
áttekintéseként! 

Javasolt házi 
olvasmány 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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H A fa. 
(1 Neil 8:10) 

Isten szeretete, ame-
lyben Egyszülött 
Fiát adta a világnak. 
(1 Nefi 11:21-22; 
János 3:16) 

| A gyümölcs. 
(1 Nefi 8:11) 

Az örök élet. 
(1 Nefi 15:36; 
T&Sz 14:7) 

Q j A vasrúd. 
(1 Nefi 8:19) 

Isten szava 
(1 Nefi 15:23-24) 

| A sötét köd. 
(1 Nefi 8:23) 

Az ördög kísértései. 
(1 Nefi 12:17) 

[ | A nagy és tágas 
épület. 
(1 Nefi 8:26-27) 

A világ gőgje. 
(1 Nefi 11:36) 

1 

2 

3 
4 

5 



10. 
lecke 

Léhi és családja 
keresztülmegy a pusztán 

Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni, hogy amikor megtesznek mindent, amit 
tudnak, és bíznak a Mennyei Atyában, Ő vezetni fogja őket. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd 1 Nefi 16-ot, Alma 37:38-46-ot és a Példa-
beszédek 3:5-6-ot! Aztán tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod 
tanítani a gyermekeknek a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" 
VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és a leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. A lecke tanítása előtt próbáld ki a figyelemfelkeltő tevékenységet, hogy tudd, 
hogyan kell csinálni! 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Egy Biblia mindegyik gyermeknek. 
c. Egy 50 cm-es zsinórdarab mindegyik gyermeknek. 
d. Képek: 4-15, A Liahóna (Evangéliumi festménygyűjtemény 302; 62041), és 

4-16, Nefi és törött íja. 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Adj a gyermekeknek egy 50 cm hosszú zsinórdarabot! A zsinór egyik végét 
tartsák a jobb kezükben, másik végét pedig a bal kezükben! Kérd meg őket, 
hogy kössenek csomót a zsinórra anélkül, hogy elengednék a végeit! Ha nincs 
elég zsinórod, egy gyermek mutassa be az osztály előtt a tevékenységet. 

• Túl nehéznek tűnik, vagy lehetetlen megcsinálni? 

A gyermekek próbáljanak meg ismét csomót kötni, de ezúttal először fonják össze 
karjukat, és a még összefont karjukkal vegyék fel a zsinór egyik végét a jobb 
kezükkel, a másik végét pedig bal kezükkel! Kérd meg őket, hogy erősen fogják 
a végeit, amint karjaikat kibontják! Zsinórjaikon csomó lesz. Gyűjtsd össze a 
gyermekektől a zsinórokat! Mutass rá, hogy a meg tudták kötni a csomót, miután 
megmutattad nekik, hogyan kell! Mondd el a gyermekeknek, hogy ugyanígy 
mindannyiunknak vannak életünkben olyan feladataink, amelyeket lehetetlennek 
tűnhet megoldani! Ha megteszünk mindent, amit tudunk, és bizalmunkat a 
Mennyei Atyába vetjük, Ő segíteni fog nekünk megtalálni a választ. 

A képeket megfelelő időben használva tartsd meg a beszámolót arról, hogyan 
irányította a Liahóna Léhi családját, és Nefi törött íjának történetét 1 Nefi 16:17-32-
ből. (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd a „Tanítás a 
szentírásokból" című részben, VIII. old.) Biztasd a gyermekeket, hogy tegyenek 
meg minden tőlük telhetőt, és bízzanak az Üdvözítőben, bármi történik is! 

Javasolt 
óravázlat 
Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 
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A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírás utalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat és 
alkalmazzák életükben az alapelveket. Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Hogyan részesült áldásban Léhi hite és engedelmessége miatt, amint a siva-
tagba indultak? (1 Nefi 16:10.) 

• Mit tett Nefi apja és fivérei, amikor Nefi eltörte acélíját? (1 Nefi 16:17-21.) Miért 
könnyű panaszkodni, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy szeretnétek? 

• Annak ellenére, hogy Nefi fáradt volt és éhes, nem panaszkodott. Mit tett, hogy 
segítsen megoldani a problémát? (1 Nefi 16:22-32.) 

• Miért kért Nefi segítséget apjától? (1 Nefi 16:23-24.) Hogyan segítettek szüleid, 
amikor problémád volt? 

• Hogyan lehetsz Nefihez hasonlóan jó példa szüleidnek és testvéreidnek? 

• Hogyan működött a Liahóna (a rézgömb)? (1 Nefi 16:26-30.) 

• Mit adott nekünk a Mennyei Atya, hogy mutassa a hozzá visszavezető utat? 
(Alma 37:44-45.) Hol találhatjuk Krisztus szavait? (A szentírásokban.) Mit kell 
tennünk, hogy Krisztus szavai vezessenek bennünket? (Alma 37:46.) 

• Mit kell tennünk, ha segítséget akarunk a Mennyei Atyától? 

• Mit fog tenni a Mennyei Atya, ha hiszünk és bízunk benne? (Példabeszédek 
3:5-6.) Hogyan mutathatjátok ki bizalmatokat a Mennyei Atyában? Mit gondoltok, 
a Mennyei Atya miért akarja, hogy bízzunk benne, és tegyünk meg minden 
tőlünk telhetőt? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Mondasd el újra a gyermekekkel Nefi törött íjának történetét! Beszéljék meg, 
hogy Léhi családjának mely tagjaihoz szeretnének hasonlítani, amikor problé-
mákkal állnak szemben. 

2. Játszasd el a gyermekekkel a törött íj történetét! Aztán szerepjátékban mutas-
sák be, mi történt volna, ha Lámán és Lémuel bíztak volna az Úrban! 

3. Kérdezd meg a gyermekektől, mi az evangélium első alapelve! Hangsúlyozd 
ki, kell, hogy hitünk legyen Jézus Krisztusban! Segíts nekik könyv nélkül 
megtanulni a negyedik hittételt! 

4. Tekintsétek át a történetet, amelyben Nefi megszerzi a rézlemezeket, az 
1 Nefi 3-5-ben leírtak szerint! Hasonlítsátok össze, amit Nefi ekkor tett azzal, 
amit akkor tett, amikor eltörte íját! Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy 
mindkét esetben megtette, amire képes volt, és bízott abban, hogy a Mennyei 
Atya segít neki! 

5. Énekeljétek el a következő éneket, vagy olvassátok el a szövegét: „Hit" 
(Csillagocska, 1995. szeptember, 6. oldal). 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 
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Befejezés 

Bizonyság Ossz meg a gyermekekkel egy olyan esetet, amikor bíztál abban, hogy a Mennyei 
és felhívás Atya segít neked megvalósítani valami nehéz dolgot! Tégy bizonyságot annak 

jelentőségéről, hogy meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, és aztán bizalmunkat 
a Mennyei Atyába kell vetnünk! Szólítsd fel a gyermekeket, hogy a következő hét 
során gondoljanak Nefire, és próbáljanak meg jobban hasonlóvá válni hozzá, 
amikor problémák merülnek fel! 

Javasolt házi Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák 1 Nefi 16:18-32-t otthon e lecke 
olvasmány áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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A Mennyei Atya 
megparancsolja Nefinek, 
hogy építsen hajót 
Cél Segíteni a gyermekeknek abban, hogy jó példák akarjanak lenni, és lelki hatással 

legyenek családjukra azáltal, hogy engedelmeskednek a Mennyei Atya paran-
csolatainak. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd 1 Nefi 17-et! Aztán tanulmányozd a leckét, 
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás történetet! 
(Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és a leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Egy ceruza és egy darab papír mindegyik gyermeknek. 
c. Képek: 4-17, Nefi ércet olvaszt és szerszámokat készít; és 4-18, Nefi megfé-

kezi engedetlen fivéreit (Evangéliumi festménygyűjtemény 303; 62044). 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására! 

Kérd meg az osztály egyik tagját, hogy idézze fel az utolsó lecke történetét 
Nefi törött íjáról, és arról, hogyan szerzett Nefi élelmet családja számára (lásd 
1 Nefi 16:17-32)! 

Mutass képet egy hajóról, vagy adj mindegyik gyermeknek egy darab papírt és 
ceruzát, s rajzoltass velük gyorsan egy hajót! Aztán tegyél fel nekik néhányat az 
alábbi kérdések közül: 

• Mit gondoltok, milyen anyagokra lenne szükségetek egy hajó építéséhez, amely 
elég nagy és erős ahhoz, hogy átvigyen titeket és családotokat az óceánon? 

• Milyen segítségre lenne szükségetek? 

• Hová mehetnétek megtanulni, hogyan kell hajót építeni? 

Magyarázd meg a gyeremekeknek, hogy meg fogják tanulni, hogyan segített a 
Mennyei Atya Nefinek hajót építeni! 

Tanítsd meg a történetet 1 Nefi 17-ből, amelyben Nefi és fivérei felkészülnek a 
hajóépítésre! (A szentírás történettanításához javasolt módszereket lásd a „Tanítás 
a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Megfelelő időpontokban használd a 
képeket! (Azonosíttathatod a gyermekekkel az egyes képeken szereplő embe-
reket, és elmondathatod velük, mit csinálnak.) 
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A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírás utalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat és 
alkalmazzák életükben az alapelveket. Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Mit ígér az Úr, ha engedelmeskedünk parancsolatainak? (1 Nefi 17:3.) Ti és 
családotok miként részesültetek áldásban engedelmességetek miatt? 

• Miért parancsolta meg az Úr Nefinek, hogy építsen hajót? (1 Nefi 17:8.) Hogyan 
válaszolt Nefi erre a parancsra? (1 Nefi 17:9.) Mi adott Nefinek ilyen nagy maga-
biztosságot? (1 Nefi 17:14-15.) 

• Mit gondoltok, az Úr miért nem adott inkább egy hajót? 

• Miért nem akart Lámán és Lémuel segíteni Nefinek hajót építeni? (1 Nefi 17:17-19, 
45-46.) Hogyan tehette volna a közös munka könnyebbé a hajóépítést? 

• Mit éreznétek, ha idősebb testvéreitek kigúnyolnának, amiért betartjátok 
a Mennyei Atya parancsolatait? Hogyan tudjátok segíteni családaitokat? Mit 
éreztetek, amikor segítettetek családaitoknak, vagy amikor nem segítettetek 
nekik? 

• Mit kapott a Mennyei Atyától Nefi, amely erőt adott neki, amikor fivérei meg 
akarták őt ölni? (1 Nefi 17:48,54.) 

• Hogyan mutatta ki Nefi Jézus Krisztusban való hitét? (1 Nefi 17:50-51.) Hogyan 
lehettek olyanok, mint Nefi, és hogyan mutathatjátok ki bátorságotokat, és 
Jézus Krisztusban való hiteteket? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Oszd az osztályt két csoportra! Amikor az egyik csoport 1 Nefi 17:3-at, azután 
a másik csoport 1 Nefi 3:7-et olvassa együtt hangosan, kérd meg őket, figyel-
jenek arra, mit ígér az Úr, amikor engedelmesek vagyunk! Segíts a gyerme-
keknek megérteni, hogy áldottak lesznek, ha betartják a parancsolatokat, és 
útmutatást kérnek a Mennyei Atyától! 

2. Segíts a gyermekeknek könyv nélkül megtanulni 1 Nefi 17:3-at, kezdve azzal, hogy 
„és ha az emberek", és befejezve azzal, hogy „parancsolatai teljesítésére"! 
Megtanulhatják 1 Nefi 17:50-et is: „Ha tehát Isten parancsolta nekem, hogy 
mindezt megtegyem, akkor azt meg is tudom tenni" 

3. Helyezz egy befőttes üveget tetővel együtt az asztalra, és kérj meg egy gyer-
meket, próbálja meg kinyitni az üveget, csak az egyik kezét használva! (Tetesd 
a gyermek másik kezét a háta mögé!) Néhány kísérlet után kérj meg egy 
másik gyermeket, hogy segítsen csak az egyik kezét használva! Magyarázd el, 
hogy a feladatokat rendszerint könnyebb elvégezni, ha együtt dolgozunk! 
Beszéljetek meg olyan családi célokat, mint például a rendszeres családi est 
tartása, a családi ima, a családi szentírás tanulmányozás, és kérdezd meg, 
a gyermekek hogyan segíthetnek a családnak a célok elérésében! 

4. Ossz ki papírt és ceruzát, és kérd meg az osztály tagjait, soroljanak fel olyan 
dolgokat, amit megtehetnek, hogy segítsenek családjuknak az evangélium 
tanulásában és a parancsolatok betartásában, mint például buzdítás a 
mindennapi szentírás tanulmányozásra, a családi imában való készséges 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 
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részvételre, segítség a családi estek megszervezésében és a részvételben, 
engedelmesség szüleik iránt, segítség otthonuk tisztán- és rendbentartásában, 
imádkozás családtagokért, egymás iránti szeretet és kedvesség kimutatása, 
az Elemi iskolában tanultak megosztása és így tovább. Kérd meg őket, hogy 
válasszanak egy dolgot, amelynek tökéletesítésén a következő hét folyamán 
dolgozni szeretnének. 

5. Sorold fel a táblán a Léhi és családjának útja, és Izráel gyermekeinek a pusz-
tában való vándorlása közötti hasonlóságokat (lásd 1 Nefi 17:22-46). Kérdezd 
meg a gyermekektől, mit tanulhatunk ezekből az élményekből. 

6. Énekeljétek el a következő dalokat, vagy olvassátok el a szövegét: „Tartsd 
meg a törvényt" (Csillagocska, 1994. szeptember, 10. o.), „Válaszd a jót" 
(Csillagocska, 1995. június, 12. o.). 

Befejezés 
Bizonyság Tégy tanúságot arról, hogy mindegyik gyermek jó példát mutathat családjában! 

Mutass rá, hogy mi és családunk áldottak vagyunk, amikor betartjuk a parancso-
latokat! 

Javasolt házi Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák 1 Nefi 17:3-22, 45-55-öt otthon 
olvasmány e lecke áttekintéseként. 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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10. 
lecke 

Átkelés a tengeren 

Cél Segíteni a gyermekeknek abban, hogy érdemesek akarjanak lenni a Szentlélek 
állandó társaságára. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd 1 Nefi 18-at! Aztán tanulmányozd a leckét, 
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás történetet! 
(Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII old., és „Tanítás a szentírásokból" VIII old.) 

2. További olvasmány: Az evangélium tanításai, 7. fejezet. 

3. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Egy darab szövet szemkötőnek. 
c. Képek: 4-15, A Liahóna (Evangéliumi festménygyűjtemény 302; 62041); 

4-19, Nefi megkötözve; és 4-20, Léhi és népe megérkezik az ígéret földjére 
(Evangéliumi festménygyűjtemény 304, 62045). 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Használj székeket és más tárgyakat egy kis akadálypálya készítéséhez a terem 
elülső részében! Kérj egy önként jelentkezőt, akinek be lesz kötve a szeme! 
Forgasd körbe a gyermeket többször; aztán magyarázd el a bekötött szemű gyer-
meknek, hogy egy másik gyermek fogja irányítani őt suttogva vagy csendesen 
mondva az utasításokat az akadálypályán keresztül! Ismételjétek el a tevékeny-
séget, most a többi gyermeket megkérve arra, hogy adjanak rossz utasításokat 
erősebb hangon, hogy a bekötött szemű gyermeknek összpontosítania kelljen, 
hogy hallja a halk hangot! 

A gyermek, akinek be volt kötve a szeme, beszéljen a két élmény közti különb-
ségről! 
• Ki a Szentlélek? Hogyan segít nekünk? (Lásd Az evangélium tanításai 

7. fejezetét.) 
• Az akadálypályán keresztüli irányítottság élménye miképpen hasonlít a Szentlé-

lekre való hallgatásra? 

• Miféle körülöttünk lévő gonosz hatások vagy „erős hangok" tudnak összeza-
varni, vagy próbálnak rossz ösvényekre vezetni bennünket? 

1 Nefi 18-ból tanítsd azt a történetet, amelyben Léhi családja átkel a tengeren! 
Használd a képeket a megfelelő időpontokban! (A szentírás történet tanításához 
javasolt módszereket lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 
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7. lecke 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírás utalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket. Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Hogyan tudott Nefi olyan hajót építeni, amely át tudta vinni biztonságosan 
családját az óceánon? (1 Nefi 18:1-3.) 

• Mit tett Lámán és Lémuel, Izmáéi fiai és feleségeik, ami előidézte, hogy a 
Liahóna megszűnt működni? (1 Nefi 18:9-12.) Mit adott nekünk a Mennyei Atya, 
amely a Liahónához hasonlóan vezet bennünket? (A Szentlelket.) Mely dolgok 
lehetnek okozói annak, hogy mi és családunk elveszítjük a Szentlélek útmuta-
tását? 

• Lámán és Lémuel engedetlensége milyen hatással volt szüleikre és a család 
többi tagjára? (1 Nefi 18:12-19.) Engedelmességünk és engedetlenségünk 
milyen hatással van szüleinkre és más családtagokra? 

• Hogyan reagált Nefi, amikor rosszul bántak vele fivérei? (1 Nefi 18:16.) Mit 
gondoltok, Nefi miért dicsérte az Urat ahelyett, hogy panaszkodott volna, amíg 
szenvedett? 

• Mely dolgokban szeretnétek még inkább olyanok lenni, mint Nefi? 

• Miként érkezhet hozzánk a Szentlélek sugalmazása? (Érkezhet békés vagy 
vigasztaló érzésként, helyes választásra ösztönző gondolatként, csendes 
utasító hangként, veszélyre figyelmeztető érzésként, és így tovább.) 

• Kérd meg az osztály tagjait, hogy osszanak meg olyan élményeket, amikor 
érezték a Szentlélek hatását! Mit tehetünk, hogy felkészüljünk a Szentlélek 
hatásának felismerésére? 

• Milyen döntéseket hozott Nefi, amiért érdemes volt a Szentlélek társaságára? 
(1 Nefi 18:3,10,16.) Milyen döntéseket hoztok naponta, hogy érdemesek 
legyetek a Szentlélek társaságára? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Külön papírdarabokra írj olyan szavakat vagy kifejezéseket, mint pl. ima, barátok 
választása, szavaink, televíziós műsorok, videofilmek, zene, mozi, engedel-
messég a szülőknek, parancsolatok betartása, kedvesség a testvérek iránt, 
más emberek tisztelete, szolgálat, vagy más megfelelő tevékenységek. Tedd a 
papírlapokat egy kis dobozba. Amint a gyermekek kihúznak egy-egy cédulát, 
olvassák fel az osztálynak, és mondják el, hogy ami rá van írva, hogyan befolyá-
solhatja azt a képességünket, hogy a Szentlélek velünk legyen életünkben! 

2. Ismételjetek el az első és a negyedik hittételt. 

3. Beszéld meg a gyermekekkel, hogy Jézus tanításainak követése hogyan segít 
nekünk abban, hogy a Szentlélek hatása jelen legyen életünkben! A gyermekek 
válasszanak ki Jézus tanításai közül egyet, amely szerint teljesebben szeret-
nének élni a következő hét során, és írasd le ezt egy darab papírra, hogy haza-
vigyék emlékeztetőül. 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 
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Befejezés 

Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Megoszthatod egy élményedet, amikor a Szentlélek sugaímazása alatt voltál. 
Tedd bizonyságodat a Szentlélek hatásának jelentőségéről az életedben, és 
állandó társaságának szükségességéről. 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák 1 Nefi 18:5-25-öt otthon e lecke 
áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Sérem szembeszáll 
Jákób prófétával 
Cél Megerősíteni a gyermekek bizonyságát Jézus Krisztusról, hogy legyen erejük 

ellenállni a gonosz hatásoknak. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Jákób 7:1-23-at! Aztán tanulmányozd a 
leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás törté-
netet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" 
VIII. old.) 

2. További olvasmányok: 1 Nefi 18:7, 2 Nefi 2:1-4, 11:2-3, Jákób 1:17-19. 

3. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és a leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését. 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Egy körülbelül 60 cm hosszú, könnyen szakadó zsinórdarab, és egy 60 cm-es 

erős kötéldarab. 
c. Egy darab papír és ceruza mindegyik gyermeknek. 
d. Képek: 4-9, Jézus a Krisztus (Evangéliumi festménygyűjtemény 240; 62572). 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Add oda egy gyermeknek a 60 cm-es zsinórdarabot! Mondd neki, hogy szakítsa 
el! Aztán próbálja meg elszakítani a kötelet! A többi gyermek közül is néhányan 
próbálják meg elszakítani a kötelet! Magyarázd el, hogy eleinte bizonyságaink is 
olyanok, mint a zsinórdarab, de addig erősödhetnek, amíg széttéphetetlenekké 
válnak! Mindannyian kifejleszthetünk erős bizonyságokat, amelyek segíteni fognak 
nekünk, amikor mások próbára tesznek bennünket és hitünket, vagy megpróbálnak 
megtéveszteni bennünket. Mondd el a gyermekeknek, hogy ez a lecke Jákóbról 
szól, akinek bizonysága széttéphetetlen volt! 

Mondd el Jákób és Sérem történetét Jákób 7:1-23-ból! Használd a képet egy 
alkalmas időpontban! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd 
a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírás utalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Ki volt Jákób? (Nefi egyik öccse.) Hozzávetőlegesen hány évvel Krisztus 
születése előtt élt Jákób és Sérem? (Lásd a lap alján, Jákób 7-nél.) 
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• Honnan tudott Jákób Jézus Krisztusról, aki akkor még meg sem született? 
(Jákób 7:5, 10-12.) 

• Mit tett Sérem, hogy megpróbálja meggyőzni a népet, hogy Jézus Krisztus nem. 
fog eljönni? (Jákób 7:2-4.) Mit jelent hízelegni? (Nem őszintén vagy eltúlozva 
dicsérni, s ez a becstelenség egyik formája.) 

• Ki befolyásolta Séremet? (Jákób 7:4,18.) Hogyan próbál meg befolyásolni 
bennünket a Sátán? 

• Milyen hazugságai voltak Séremnek? (Jákób 7:7, 9-10,19.) 

• Miért volt képes Jákób ellenállni Sérem gonosz befolyásának? (Jákób 7:5, 8, 
10-12.) Jóllehet, nem látunk angyalokat, vagy nem halljuk Isten hangját, de mit 
tehetünk, hogy erősek legyünk, amikor az emberek megkísértenek bennünket, 
hogy rosszat tegyünk? Mondj el, vagy kérj meg egy gyermeket, hogy mondjon 
el egy olyan élményt, amikor ellenállt valaki gonosz befolyásának! 

• Miért nem akart Jákób jelt mutatni Séremnek? (Jákób 7:13-14.) A jelek kérése 
miért nem jó módszer a Krisztusról való bizonyság elnyeréséhez? (T&Sz 
63:7-12.) Magyarázd meg, hogy a jelek csak hitünket és engedelmességünket 
követhetik, de nem kérhetjük azokat! Idézd fel a korábbi leckékből Lámán és 
Lémuel hitének hiányát - bár ők láttak jeleket! (Tanítói áttekintés: 1 Nefi 3:29-31; 
16:39; 17:45; 18:20.) 

• Milyen hatást gyakorolt Sérem beismerése és halála a népre? (Jákób 7:21-23.) 

• Miért szükséges, hogy erős bizonyságunk legyen Jézus Krisztusról? Hogyan 
nyerhetjük el és erősíthetjük meg bizonyságunkat az Üdvözítőről? (Lásd 
2. kiegészítő tevékenység.) Hogyan oszthatjuk meg bizonyságunkat másokkal? 
Miért lesz erősebb a bizonyságunk, amikor megosztjuk másokkal? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. írj fel cédulákra olyan helyzeteket, amelyekben valaki megpróbál meggyőzni 
egy gyermeket, hogy tegyen valami rosszat, és egy utalást a szentírásokból 
egy megfelelő parancsolatra! Például, barátod bemegy veled egy boltba, és 
megpróbál rávenni, hogy lopj egy kis édességet (2 Mózes 20:15 vagy Móziás 
13:22), valaki alkoholos italt akar megkóstoltatni veletek (T&Sz 89:7), vagy 
megkísértenek, hogy maradj otthon, és ne menj istentiszteletre (T&Sz 59:9). A 
gyermekekkel kerestesd ki és olvastasd fel mindegyik szentírást! Beszéljétek 
meg, hogy ha tudjuk, mit tanítanak a szentírások, az hogyan erősíti meg bizony-
ságunkat Jézus Krisztusról, és hogyan segít ellenállnunk a gonosz hatásoknak! 

A gyermekek eljátszhatják pantomimmal ezeket a helyzeteket, a többi gyermek 
pedig találja ki, mit mutatnak be! 

2. Oszd két csoportra az osztályt! Jelöld ki Alma 5:46-ot az egyik, és Alma 37:35-öt 
a másik csoportnak! A gyermekek keressenek ezekben a szentírásrészle-
tekben olyan módszereket, amelyekkel megerősíthetik bizonyságukat Jézus 
Krisztusról! Összegezd válaszaikat a táblán! 

3. Énekeljétek el a következő éneket, vagy olvassátok el a szövegét: „Tégy bátran 
jót" {Egyházi énekek, 108. o.) 
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10. lecke 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Mondd el a gyermekeknek, mennyire fontos elnyerni és megerősíteni bizonysá-
gunkat Jézus Krisztusról úgy, hogy ellen tudjunk állni a körülöttünk lévő gonosz 
hatásoknak! Tedd bizonyságodat az Üdvözítő istenségéről! Szólítsd fel a gyer-
mekeket, hogy válasszanak egy módszert, amellyel megerősíthetik bizonyságukat, 
és írják le ezt egy papírdarabra emlékeztetőül, hogy hazavigyék, és a hét folyamán 
dolgozzanak rajta! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Jákób 7:1-23-at otthon e lecke 
áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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10. 
lecke 

Énosz imádkozik 

Cél Buzdítani a gyermekeket, hogy keressék az áldásokat, amelyek a Mennyei Atyához 
szóló őszinte imán keresztül érkeznek. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Énosz könyvét! Aztán tanulmányozd a 
leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás törté-
netet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" 
VIII. old.) 

2. További olvasmány: Az evangélium tanításai, 8. fejezet. 

3. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és a leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését. 

4. Szükséges anyagok: egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Mondd el az alábbi találós kérdést, és kérd meg a gyermekeket, tegyék fel a 
kezüket, ha tudják a választ! 

Nem vagyok személy, sem hely vagy tárgy. 

Lehetek oly halk, hogy senki más ne hallja, vagy elég hangos, hogy a teremben 
mindenki hallja. 

Használhatsz, ha egyedül vagy, vagy társaságban. 

Használnak bármikor, bárhol, bármilyen körülmények között. 

Használnak hálaadásra, útmutatásra, vigasztalásra, megbocsátásra, védelemre, 
segítségre, jó egészségre, vagy bármely más áldásra, amire szükséged van 
magadnak, vagy valaki másnak. 

Engem használsz arra, hogy beszélgess a Mennyei Atyával. 

Mi vagyok én? 

írd a gyermekek válaszait a táblára! Amikor felismerik, hogy a pontos válasz az 
ima, kérdezd meg, van-e valami kérdésük az imával kapcsolatban! Gyűjtsd össze 
kérdéseiket a táblán, és kérd meg a gyermekeket, hogy figyeljenek a válaszokra, 
amint megosztod velük Énosz történetét! A történet végén térj vissza a kérdésekre, 
és beszéljétek meg azokat! 

Szentírás történet Tanítsd az Énosz könyvében található történetet! Magyarázd el, hogy Énosz 
annak a Jákobnak a fia volt, akiről a 8. leckében tanultatok! (A szentírás történet 
tanításához javasolt módszereket lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, 
VIII. old.) 

Javasolt 
óravázlat 
Figyelemfelkeltő 
tevékenység 
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10. lecke 

Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkalmazandó szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
kérdések legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 

alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Miért ment Énosz imádkozni? (Énosz 1:1-4.) Ki tanított neki Jézus Krisztusról? 
Hogyan segítettek neked szüleid a Mennyei Atyáról és Jézus Krisztusról tanulni? 

• Mit jelent „buzgó imádsággal könyörögni"? Mit gondoltok, miben különbözik 
az ilyen ima más imáktól? Hogyan válaszolt a Mennyei Atya Énosz imájára? 
(Énosz 1:5.) 

• Honnan tudta Énosz, hogy bűnei megbocsátattak? (Énosz 1:5-6.) 

• Mit mondott a Mennyei Atya Énosznak, miért bocsátattak meg bűnei? (Énosz 
1:8.) Magyarázd meg, hogy mivel Jézus Krisztus megszenvedett bűneinkért, 
bocsánatot nyerhetünk, ha megbánjuk azokat! 

• Kiért imádkozott Énosz, miután az ő bűnei megbocsáttattak? (Énosz 1:9.) 
Milyen választ adott az Úr Énosznak a nefitákra vonatkozóan? (Énosz 1:10.) 

• Mit gondoltok, Énosz miért imádkozott a lámánitákért, amikor ők a nefiták 
ellenségei voltak? (Énosz 1:11.) Milyen áldásokat kérnétek a Mennyei Atyától 
olyan valaki számára, aki ellenszenves nektek? Mit kívánt Énosz a lámániták 
számára? (Énosz 1:13.) 

• Énosz népe feljegyzéseinek biztonságáért imádkozott. Miért voltak olyan fonto-
sak ezek a feljegyzések? Mit ígért az Úr Énosznak? (Énosz 1:15-18.) Mit jelent 
hittel kérni? 

• Milyen ígéreteket kapott Énosz? (Énosz 1:8,12, 15.) Hogyan kaphatjuk meg 
ugyanezeket az ígéreteket? 

• Milyen hatással voltak a nefiták tanításai és erőfeszítései a lámánitákra? 
(Énosz 1:20.) 

• Mit tanultatok az imáról Énosz történetéből? 

• Amikor imádkozol, hogyan szólsz a Mennyei Atyához? Hogyan tehetjük imáinkat 
őszintébbé? 

• Énosz hallotta az Úr hangját elméjében, amint válaszol imájára. Milyen más 
módon kaphatunk választ imáinkra? (Egy békés érzés; egy érzés arról, hogy 
valami nem helyes; vigasztalás; ötletek, amelyek eszünkbe jutnak; szentírások, 
amelyek értelmet adnak egy különleges helyzetnek; tanács egyházi vezetőktől, 
szülőktől és másoktól, akiket az Úr küldött; álmok vagy látomások.) Szólítsd fel 
az osztály tagjait, hogy osszák meg élményeiket az imára kapott válaszokról! 

• Miért van az, ha esetleg a Mernnyei Atya „nem"-mel válaszol imáinkra? Hogyan 
tudhatjuk meg, ha a Mennyei Atya válasza „nem"? 

• Miért kell időt hagynunk a figyelemre, miután imádkoztunk, úgy, ahogy Énosz 
tette? 

• Mit tanult Énosz a halál utáni életről? (Énosz 1:27.) Ha akarod, felolvashatod ezt 
a verset, vagy olvastasd el az osztállyal hangosan. 

Ellenőrizd a táblán lévő listát, hogy megbizonyosodj afelől, a gyermekek minden 
kérdésükre választ kaptak! 
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Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Adj mindegyik gyermeknek egy darab papírt és egy ceruzát, és írasd fel velük 
ezeket a kérdéseket: Mikor imádkozhatunk?, Hol imádkozhatunk? és Miről 
imádkozhatunk?, helyet hagyva a kérdések között a válaszaikra. írasd be velük 
a válaszokat, amikor megbeszélitek a kérdéseket. 

2. Nézzétek át az ima formáját: 
a. Kezdjétek Mennybéli Atyánk megszólításával! 
b. Mondjátok el, amiért hálásak vagytok! 
c. Kérjétek tőle, amire vágytok! 
d. Fejezzétek be így: „Jézus Krisztus nevében, ámen"! 

3. Másold át Elder Boyd K. Packer következő kijelentését (in Conference Report, 
1979. okt., 30. old., vagy Ensign, 1979. nov., 21. old.) a táblára, a közöket üresen 
hagyva. Mondd meg a gyermekeknek, hogy meg fognak tanulni néhány 
módszert, hogyan kaphatnak választ, ha kitöltik a szóközöket Elder Packer 
kijelentésében! 

„Némelyik b a a olvasásából jön, némelyik e 
hallgatásából. És néha, amikor fontos, némelyik igen közvetlen és d 

f által jön. A sugalmazás c lesz és félreérthetetlen." 

A következő szavakat használd a szóközök kitöltéséhez: 
a. szentírások 
b. válasz 
c. világos 
d. erős 
e. beszédek 
f. sugalmazás 

4. Magyarázd el, hogy Énosznak a feljegyzések megőrzésére vonatkozó imája 
(Énosz 1:14-16) miképpen talált válaszra évszázadokkal később Mormon 
könyvének előkerülésével. Éppúgy, ahogy az Úr megígérte Énosznak, az 
emberek ma bizonyságot nyerhetnek Jézus Krisztusról Mormon könyvén 
keresztül! Meghívhatsz az órára egy visszatért misszionáriust, hogy megossza 
élményét egy olyan személyről, aki az ima és Mormon könyve által nyert 
bizonyságot Jézus Krisztusról. Vagy felkérhetsz egy szülőt, illetve más egyház-
községi tagokat, hogy osszák meg, az ima hogyan segített nekik bizonyságot 
nyerni Mormon könyvéről. 

5. Nézzétek át Joseph Smith első látomását, amikor őszinte hittel imádkozott 
(Joseph Smith története 1:14-16). Használhatod az Első látomás című képet 
(Evangéliumi festménygyűjtemény 403; 62470). 

6. Nézzétek át a hetedik és kilencedik hittételt! Ösztönözd a gyermekeket arra, 
hogy válasszák ki az egyiket, hogy megtanulják az órán vagy a következő hét 
során otthon! 
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10. lecke 

Befejezés 

Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Oszd meg bizonyságodat arról, milyen ereje van az imának életedben! Utalhatsz 
egy eseményre, amely megerősítette hitedet és az imáról való bizonyságodat. 
Kérd meg a gyermekeket, hogy osszák meg élményeiket az imával kapcso-
latban. 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Énosz 1:1-8, 21-27-et otthon e 
lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Benjámin király tanítja népét 

Cél Megerősíteni a gyermekek elkötelezettségét, hogy megtartsák keresztelésükkor 
kötött szövetségeiket, és kövessék Jézus Krisztust. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd 2 Nefi 31:5-12-t és Móziás 2:1-22; 3:2-19; 
4:11-16; 5:5-8,13-15-öt! Aztán tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan 
akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a 
leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és a leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését. 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Kép: 4-21, Benjámin király beszél népéhez (Evangéliumi festménygyűjtemény 

307; 62298). 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

írd fel az osztályodban lévő gyermekek családnevét a táblára! Kérd meg a gyer-
mekeket, magyarázzák el, miért viselik ezeket a neveket! 

• Mit jelent nektek (használd a csaíádnevet)-nek lenni? 

Magyarázd el, hogy amikor beleszületünk egy családba, akkor egy családnevet 
veszünk magunkra. Ez a név sok fontos dolgot képviselhet, mint például öröksé-
günket, hitünket, annak a módját, ahogy különböző dolgokat teszünk, és így 
tovább. Amikor megkeresztelkedünk, az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza tagjaivá válunk, és magunkra vesszük Jézus Krisztus nevét. Amikor 
Jézus Krisztus nevét magunkra vesszük, kinyilvánítjuk hitünket benne, valamint 
készségünket arra, hogy követjük tanításait. Magyarázd meg, hogy Benjámin 
király próféta volt, aki annak fontosságára tanított, hogy magunkra kell vennünk 
Jézus Krisztus nevét! 

Móziás 2:1-22; 3:2-19; 4:11-16; 5:5-8 és 13-15-ből tanítsd a gyermekeknek azt 
a történetet, amelyben Benjámin király tanítja népét! Használd a képet egy meg-
felelő időpontban! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd 
a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírás utalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 
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10. lecke 

• Miért hívta össze népét Benjámin király? (Móziás 1:10.) Hogyan válaszolt 
Zarahemla népe arra a felhívásra, hogy gyűljenek össze a templomnál, hogy 
meghallgassák prófétájukat és királyukat? (Móziás 2:1-6.) Hogyan halljuk 
vagy kapjuk meg az élő próféták szavait? (Általános konferencia, egyházi 
kiadványok, egyházi gyűlések és így tovább.) Hogyan készülhetünk fel arra, 
hogy figyeljünk vezetőink szavaira? (Móziás 2:9.) 

• Hogyan szolgálta népét Benjámin király? (Móziás 2:12-15.) Mit mondott Benjámin 
király, hogyan szolgálhatjuk a Mennyei Atyát? (Móziás 2:16-19.) Mit gondoltok, 
mások szolgálata miként bizonyítja a Mennyei Atya iránti hálánkat és szerete-
tünket? 

• Milyen ígéretet kapunk, ha engedelmeskedünk a Mennyei Atya parancsolata-
inak? (Móziás 2:22.) 

• Mit tanított Benjámin király a népnek Jézus Krisztusról? (Móziás 3:5-7, 9-10.) 
Milyen nagy szolgálatot vitt véghez Krisztus mindannyiunkért? (Móziás 3:11-13.) 
Magyarázd meg, hogy Jézus Krisztus azért szenvedett és halt meg, hogy mi 
megbánhassuk bűneinket, megkeresztelkedhessünk, feltámadhassunk és 
örökké a Mennyei Atyával élhessünk! Értünk hozott áldozatát nevezzük engesz-
telő áldozatnak. 

• Miért fontos magunkra vennünk Jézus Krisztus nevét? (Móziás 3:17.) Mire kér 
bennünket Jézus Krisztus, mit tegyünk, hogy magunkra vehessük az Ő nevét? 
(2 Nefi 31:5-12; Móziás 2:22. Keresztelkedjünk meg és tartsuk be a parancso-
latokat. Móziás 3:19. Vessük alá magunkat az Üdvözítő akaratának.) 

• Mely parancsolatokról beszélt Benjámin király népének, hogy engedelmesked-
jenek azoknak? (Móziás 3:21; 4:11-15; 5:5. Használhatod az 1. kiegészítő 
tevékenységben szereplő cédulákat a beszélgetés részeként.) Mit mondott 
Benjámin király, mi fog történni, ha betartjuk a parancsolatokat? (Móziás 2:41.) 

• Hogyan reagált a nép Benjámin király tanításaira? (Móziás 5:2.) Mit tehetünk, 
hogy megtapasztalhassuk ezt a hatalmas változást? (Móziás 3:19.) 

• Mire kötött szövetséget Benjámin király népe? (Móziás 5:5-9.) 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 
1. Készítsd el és mutasd be a következő feliratokat! Rajzolj egy ábrát arról a 

toronyról, amelyet Benjámin király használt népe tanítására! Erősítsd fel a 
feliratokat a rajzra, amint megbeszélitek, mi módon vehetjük magunkra Jézus 
Krisztus nevét! Gondoljanak a gyermekek arra, hogyan engedelmeskedhetnek 
a feliratokon feltüntetett parancsolatoknak! 

Higgyetek Jézus Krisztusban! (Móziás 3:21) 
Bánjátok meg bűneiteket! (Móziás 3:21) 
Kössétek meg és tartsátok meg keresztelési szövetségeiteket! (Móziás 5:5) 
Imádkozzatok naponta! (Móziás 4:11) 
Legyetek kedvesek másokhoz! (Móziás 4:13) 
Ne bántsátok egymást és ne veszekedjetek! (Móziás 4:14) 
Szolgáljátok egymást! (Móziás 4:15) 
Segítsétek a szegényeket! (Móziás 4:16) 
Éljetek az evangélium szerint! (Móziás 4:15) 
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2. Egyszerű jelmezek és kellékek használatával játsszátok el, amint Benjámin 
király népéhez beszél! A gyermekek elrendezhetik a székeiket úgy is, hogy 
egy sátort körvonalazzanak, amelynek ajtaja a terem eleje felé néz. Leülhetnek 
a földre a „sátorban", előre nézve. A Benjámin király szerepét játszó személy 
egy széken állva beszélhet hozzájuk a terem elejéből. Ezzel a gyermekkel 
olvastasd fel Benjámin király szavait Móziás 2:9-től kezdődően. 

3. Beszélj a gyermekeknek az Egyház legutóbbi általános konferenciájáról! Hason-
lítsátok össze ezt a konferenciát azzal az összejövetellel, amelyet Benjámin 
király tartott népével! Magyarázd el, az Egyház hogyan segít minden tagjának 
abban, hogy üzenetet kapjanak az Egyház elnökétől, és más általános veze-
tőktől rádión, televízión, műholdas adásokon és a nyomtatott kiadványokon 
keresztül! Beszéljetek meg néhányat az utolsó konferenciatémái közül! Buzdítsd 
a gyermekeket, hogy olvassák el vagy hallgassák meg a következő általános 
konferencia üzeneteit, és kövessék prófétáink és vezetőink tanácsát! 

4. Segíts a gyermekeknek megérteni és megjegyezni Móziás 2:17 utolsó mondat-
részét: „Hogyha felebarátotokat szolgáljátok, azzal Istent szolgáljátok"! 

5. Beszéljétek meg, hogy a tizenharmadik hittétel miként vonatkozik Benjámin 
király beszédére! Segíts a gyermekeknek könyv nélkül megtanulni ezt a 
hittételt! 

6. Énekeljétek el a következő éneket, vagy olvassátok el a szövegét: „Szeressük 
egymást" (VAJB, 201. o.)! 

Befejezés 
Bizonyság Tégy bizonyságot Jézus Krisztus engesztelő áldozatáról, és arról, hogy ez mikép-

pen hoz áldást életünkbe! Hangsúlyozd ki, mennyire fontos betartani a parancso-
latokat, attól kezdve, hogy magunkra vesszük Jézus Krisztus nevét! 

Javasolt házi Javasold a gyermekeknek, hogy e lecke áttekintéseként tanulmányozzák otthon 
olvasmány Móziás 2:1—18-at! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 

34 



Abinádi és Noé király 10. 
lecke 

Cél Arra buzdítani a gyermekeket, hogy bátran tegyenek bizonyságot Jézus Krisztusról. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Móziás 11-13; 15:1, 6-8; 16:14-15; 17; és 
19:4-20-at! Aztán tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani 
a gyermekeknek a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., 
és „Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. További olvasmány: Móziás 14-16. 

3. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését. 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. A választható figyelemfelkeltő tevékenységhez tedd a következő tárgyakat 

egy zsákba vagy zacskóba: 
Egy papírbajusz (lásd a lecke végén lévő ábrát) 
Egy zseblámpa vagy villanykörte 
Egy papírmásolat a tízparancsolatról (lásd a lecke végén lévő ábrát) 
Egy kép Krisztusról 
Egy darab kötél vagy zsinór 
Egy gyufa 

c. Kép: 4-22, Abinádi Noé király előtt (Evangéliumi festménygyűjtemény 308; 
62042). 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Adj mindegyik gyermeknek egy másolatot a kilenc pontos ábráról, vagy rajzold 
fel a táblára! Mondd el a gyermekeknek, hogy össze kell kötniük az összes 
pontot négy összefüggő egyenes vonallal anélkül, hogy felemelnék a ceruzát a 
vonalról, vagy a krétát a tábláról! Miután kipróbáltak több megoldást, mutasd 
meg az egyik gyermeknek a helyes megoldást anélkül, hogy a többieknek elmon-
danád! Ez a gyermek mutassa meg egy másiknak, és így tovább, amíg az összes 
gyermek össze tudja kötni a pontokat! Magyarázd el, hogy amikor megtanulunk 
valamit, segíthetünk más embereknek azzal, hogy megtanítjuk nekik, amit tudunk! 
Amikor a Mennyei Atyáról tanulunk, segíthetünk más embereknek azzal, hogy 
beszélünk nekik róla. 
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Megoldás 

Kezdd itt! 

Választható 
figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 

A gyermekekkel sorban vetess ki tárgyakat a zsákból! Kérd meg mindegyik 
gyermeket, hogy mondjon egy-két dolgot a tárgyáról! Mondd el, hogy miközben 
a gyermekek tanulnak egy Abinádinak nevezett igaz és bátor prófétáról, meg 
fogják érteni, az egyes tárgyak miként vonatkoznak életére! 

Tedd ki az Abinádi Noé király előtt című képet, és Móziás 11-13; 15:1,6-8; 16:14-15; 
17; és 19:4-20-ból taníts Abinádi történetéről! (A szentírás történet tanításához 
javasolt módszereket lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) 
Hangsúlyozd ki, hogy Abinádi Jézus Krisztus bátor tanúja volt, pedig ez az életébe 
került! Ha használod a választható figyelemfelkeltő tevékenységet, magyarázd el, 
az egyes tárgyak miként vonatkoznak Abinádi életére! 

Bajusz: 

Villanykörte vagy zseblámpa: 

Tízparancsolat: 

Krisztus képe: 
Kötél vagy zsinór: 
Gyufa: 

Abinádi álruhában jött vissza (Móziás 12:1). 
Abinádi arca fényességgel ragyogott 
(Móziás 13:5). 
Abinádi a tízparancsolatot tanította 
(Móziás 13:11-24). 
Abinádi bátran tett bizonyságot Jézus Krisztusról 
(Móziás 15; 16; 17:8). 
Abinádit megkötözték (Móziás 17:13). 
Abinádit tűzhalálla! ölték meg (Móziás 17:20). 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Mit parancsolt az Úr először Abinádinak, mit mondjon Noé királynak és 
népének? (Móziás 11:20-21.) 

• Milyen életet élt Noé király és népe? (Móziás 11:1-7,14-15,19.) 

• Hogyan válaszolt Noé király és népe Abinádi szavaira? (Móziás 11:26-29.) 
Mit gondoltok, az emberek miért haragszanak meg azokra, akik bűnbánatra 
szólítják őket? 

• Miről tett Abinádi merészen bizonyságot a bűnös Noé királynak és papjainak 
a parancsolatokkal kapcsolatban? (Móziás 12:33-36; 13:11-24.) Miért fontos 
engedelmeskednünk a Mennyei Atya parancsolatainak? 
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10. lecke 

• Miért nem mertek Noé király emberei kezet emelni Abinádira? (Móziás 13:3-5.) 

• Miről tett Abinádi bizonyságot Jézus Krisztussal kapcsolatban? (Móziás 15-1 
6-8; 16:14-15.) 

• Hogyan mutatta meg Abinádi bátorságát? (Móziás 17:7-10.) Miért nehéz néha 
kiállni azért, ami helyes? Hogyan állhatunk ki az igazságért? 

• Miért égették meg Abinádit? (Móziás 17:20.) Mit gondoltok, az Úr miért hagyta, 
hogy ez történjen? (Alma 60:13.) 

• Mi volt fontos Nóé királynak? (Móziás 11:14; 19:7-8.) Mi volt fontos Abinádinak? 
(Móziás 13:4; 17:7-10.) Mi kell, hogy fontos legyen számunkra? 

• Kire volt hatással Abinádi bizonysága halála előtt? (Móziás 17:1-4.) 

• Hogyan teljesedett be Abinádi jövendölése, amely Móziás 12:3-ban található? 
(Móziás 19:19-20.) 

• Mit gondoltok, ki lehet ma az, aki bátran bizonyságot tesz Jézus Krisztusról? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Oszd ki a gyermekekre az Abinádi és Noé király történetében lévő személyek 
szerepeit, és egy riporter készítsen interjút velük! Készíts kérdéslistát a riporter 
számára, hogy olyanokat kérdezhessen a szereplőktől, mint pl.: 

Riporter Noéhoz: Hogyan fizetett meg a fényűző épületeiért? 
Riporter a papokhoz: Miért tartják fogva Abinádit? 
Riporter Almához: Mit gondol Abinádi tanításairól? 
Riporter Abinádihoz: Miért akarják ezek az emberek megölni? Miért nem 

tagadja, amit ezeknek az embereknek mondott? 
2. Szórj egy kis borsot egy tál vízbe! Úgy helyezd el a tálat, hogy minden gyermek 

láthassa! Mondd el nekik, hogy a bors jelképezi azokat, akik azt választják, 
hogy bátrak lesznek! Kérd meg őket, figyeljék, mi történik, amikor a gonoszság 
közvetlenül a bátrak mellé kerül! Tegyél a tál közepébe egy csepp mosogató-
szert, amely a gonoszságot jelképezi! A bors gyorsan elmegy onnan. Amikor 
Alma elhitte Abinádi bizonyságtételét, azt választotta, hogy bátran engedel-
meskedik a prófétának, és elfordult Noé király gonosz módszereitől. Kérdezd 
meg a gyermekektől, mely dolgoktól kell elfordulniuk, hogy bátrak legyenek! 

3. Beszéljétek meg a Tízparancsolatot Móziás 12:34-36; 13:12-24-ből! 

4. Hasonlítsátok össze az igazságos Benjámin király bátor jellemvonásait Noé 
király jellemvonásaival! 

Benjámin király: Móziás 2:10-14, 4:9-10. 
Noé király: Móziás 11:2, 6-7, 27; 19:8. 

5. Beszéljetek meg a hasonlóságokat aközött, ahogyan Abinádival bánt a gonosz 
Noé király és népe, valamint ahogyan Krisztussal bántak! 

Krisztus: Móziás 15:5, Máté 26:66, Lukács 24:20. 
Abinádi: Móziás 13:1; 17:7, 10, 13. 

6. Énekeljetek el a következő éneket, vagy olvassátok fel a szövegét: „Tégy 
bátran jót" {Egyházi énekek, 108. o.)! 
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Befejezés 

Bizonyság Tégy bizonyságot, hogy bár az, hogy igazak vagyunk, nem szabadít meg bennün-
ket a fájdalomtól és a megpróbáltatásoktól, de ha bátran bizonyságot teszünk 
Jézus Krisztusról, a Mennyei Atya meg fog áldani bennünket békességgel ebben 
az életben, és mindennel, amije csak van az eljövendő életben! 

Javasolt házi Javasold a gyermekeknek, hogy e lecke áttekintéseként tanulmányozzák otthon 
olvasmány Móziás 11:1-2, 20-21, 26-29; 12:1-9-et; és 17-et! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Alma Mormon 
vizében keresztel 
Cél Megtanítani a gyermekeknek keresztelésükkor kötött szövetségeik jelentését, és 

azok megtartásának fontosságát. 

10. 
lecke 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Móziás 17:2-4; 18-at! Aztán tanulmányozd 
a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás 
történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII old., és „Tanítás a szentírásokból" 
VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Választható: egy zár és egy kulcs a figyelemfelkeltő tevékenységhez 

(például egy lakat, egy zárható napló, ékszerdoboz vagy bőrönd). 
c. Egy kivágott papírkulcs, rajta a Szövetség szóval (lásd a lecke végén). 
d. Mindegyik gyermeknek egy másolat a „Kereszteléskor kötött szövetségeim" 

című anyagról (lásd a lecke végén). 
e. Kép: 4-23, Alma Mormon vizében keresztel (Evangéliumi festménygyűj-

temény 309; 62332). 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Kérj fel egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Mutass be egy kulcsot! Kérdezd meg a gyermekektől, mire használják a kulcsot! 
A kulcs használatával egy gyermekkel kinyittathatsz egy zárat. Tartsd a papír-
kulcsot úgy, hogy a gyermekek ne láthassák a Szövetség szót, és tépd félbe! 
Magyarázd el, hogy a kulcs nem használható, ha csak a fele van nálad! Fordítsd 
meg a kulcs darabjait, hogy megmutasd a Szövetség szót! Kérdezd meg a gyer-
mekektől, tudják-e, mit jelent ez a szó! Magyarázd el, hogy az evangéliumban 
a szövetség egy szent megegyezés vagy ígéret a Mennyei Atya és gyermekei 
között! Amikor megtartjuk szövetségeinket a Mennyei Atyával, Ő mindig elvégzi az 
Ő részét. Azonban ha nem tartjuk meg szövetségi ígéreteinket, a szövetség fel-
bomlik. Kereszteléskor kötött szövetségeink megtartása egy kulcs az áldásokhoz 
és az örök élethez. Magyarázd meg, hogy az örök élet azt jelenti, hogy olyanok 
leszünk, mint a Mennyei Atya, és vele élünk örökké! Magyarázd el, hogy amint 
a gyermekek Almáról és népéről tanulnak, az emlékeztetni fogja őket keresztelé-
sükkor kötött szövetségeikre, és arra, hogyan tarthatják meg azokat jobban! 

Móziás 17:2-4 és 18-ból tanítsd a gyermekeknek azt a történetet, amelyben Alma 
Mormon vizében keresztel! (A szentírás történet tanításához javasolt módsze-
reket lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Hangsúlyozd a 
kereszteléskor kötött szövetségeinket, és azok betartásának fontosságát! Hasz-
náld a képet egy alkalmas időpontban! 
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Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkalmazandó szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
kérdések legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 

alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Mit tett Alma, hogy felkészüljön a keresztelésre? (Móziás 17:2-4; 18:1.) Ti hogyan 
készültetek fel a keresztelésetekre? 

• Mi tette Mormonnak nevezett helyet jó rejtekhellyé Alma számára, hogy tanítsa a 
népet? (Móziás 18:4-5.) Miért kellett elrejtőzniük? 

• Mit érzett Alma népe, amikor megtudták, hogy megkeresztelkedhetnek? 
(Móziás 18:11.) Mit éreztetek, amikor megkeresztelkedtetek? Mire emlékszel 
abból a napból? 

• Milyen ígéreteket tettünk mindannyian, amikor megkeresztelkedtünk? Mit 
ígért nekünk a Mennyei Atya? (Móziás 18:8-10.) Mutasd be a „Kereszteléskor 
kötött szövetségeim" című anyagot, és beszéljétek meg mindegyik ígéretet! 
Magyarázd el, hogy egyikünk sem tökéletes, de minden tőlünk telhetőt meg 
kell tennünk azért, hogy megtartsuk kereszteléskor kötött szövetségeinket! 

• Hogyan mutathatjuk meg, hogy magunkra vettük Jézus Krisztus nevét, és hogy 
az Ő tanúi vagyunk? 

• Mit jelent egymás terheit viselni és a gyászolókkal gyászolni? Krisztus mi módon 
szolgált bennünket és másokat, amíg a földön élt? Hogyan követhetjük Jézus 
Krisztus példáját és szolgálhatunk másokat? 

• Milyen parancsolatokat adott Alma népének, hogy segítsen nekik betartani 
kereszteléskor kötött szövetségeiket? (Móziás 18:21-23, 27-29.) Hogyan 
élhetünk úgy, hogy jobban hasonlítsunk Alma népéhez? 

• Milyen szertartás által újíthatjuk meg keresztelésünkkor kötött szövetségeinket 
minden vasárnap? Megmagyarázhatod, hogy megújítani annyit jelent, hogy 
olyanná tenni, mint az új, vagy újra kezdeni. Nézzétek át az úrvacsorai imákat 
a gyermekekkel, és segíts nekik megtalálni az azokban foglalt szövetségeket 
(lásd Moróni 4:3; 5:2). Adj mindegyik gyermeknek egy másolatot az anyagról, és 
tekintsék át a kereszteléskor kötött szövetségeiket! 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Kérj meg egy gyermeket, hogy tartson egyik kezében egy közepesen nehéz 
könyvet, karját egyenesen kinyújtva, amíg te az osztálynak a kereszteléskor 
kötött szövetségekről beszélsz! Kérd meg a gyermeket, hogy tartsa a könyvet 
akkor is, ha a karja elfáradt! Egy másik gyermek segítsen tartani a könyvet! 
Magyarázd el, hogy a keresztelésünkkor tett ígéreteink egyike az, hogy „készek 
[leszünk] egymás terheit is viselni és egymáson könnyíteni"! Beszéljetek néhány 
olyan teherről, amelyet a gyermekek az ő korukban érezhetnek, mint például a 
kigúnyolás, betegség, problémák a családtagokkal, a valahová tartozni akarás, 
vagy iskolai nehézségek! Kérdezd meg a gyermekektől, hogyan segíthetnek 
egymás terheit könnyebbé tenni! 

2. Óra előtt kérd meg a gyermekek szüleit, beszéljenek neked egy olyan esetről, 
amikor gyermekük szolgált valakit! Oszd meg ezeket az élményeket az osztály-
lyal, és dicsérd meg a gyermekeket szolgálatukért! Mutass rá, hogy ezek a 
szolgálatok könnyebbé tették a terheket azok számára, akiket szolgáltak! 
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10. lecke 

3. Magyarázd el a gyermekeknek, hogy a keresztelésünkkor kötött szövetség 
része volt az, hogy készek vagyunk magunkra venni Jézus Krisztus nevét, és 
igaz kereszténnyé, vagyis Krisztus követőjévé válni! Úgy kell élnünk, hogy 
méltóak legyünk nevére. Kérd meg a gyermekeket, hogy miközben megosztod 
velük az alábbi történetet George Albert Smith enöktől, az Egyház nyolcadik 
elnökétől, gondoljanak arra, mennyire becsülik meg Jézus Krisztus nevét: 

„Sok évvel ezelőtt súlyosan megbetegedtem. ... Olyan gyenge lettem, hogy 
szinte alig tudtam mozogni. 

Egyik nap... elvesztettem eszméletemet, és azt gondoltam, hogy átléptem a 
másik oldalra... 

Elkezdtem tájékozódni..., és miután sétáltam egy ideig... az erdőn keresztül, 
láttam egy embert, aki felém tartott. Észrevettem, hogy nagyon magas ember, 
és felgyorsítottam lépteimet, hogy elérjem, mivel nagyapámat ismertem fel 
benne. . . . Emlékszem, milyen boldog voltam, hogy láttam őt közeledni. Az ő 
nevét kaptam, és mindig büszke voltam erre. 

Amikor nagyapa néhány lépésre volt már csak tőlem, megállt. . . . Nagyon 
komolyan rámnézett, és ezt mondta: 

»Tudni szeretném, mit tettél a nevemmel.« 

Minden, amit valaha tettem, átfutott előttem, mintha rohanó képek lettek volna 
egy képernyőn. ... Egész életem lezajlott előttem. Mosolyogtam és nagyapámra 
nézve ezt mondtam: 

»Soha nem tettem semmi olyat a neveddel, amiért szégyenkezned kellene.« 

Előrelépett és karjaiba vett, és amint ezt megtette, magamhoz tértem. Párnám 
olyan nedves volt, mintha vizet öntöttek volna rá - nedves volt a hála könnyeitől, 
attól, hogy szégyenkezés nélkül tudtam válaszolni" („Your Good Name," 
Improvement Era, 1947. márc., 139. old.). 

Magyarázd el a gyermekeknek, hogy amint készségesen betartják a parancso-
latokat, és szolgálatokat végeznek másokért, azzal megbecsülik Jézus Krisztus 
nevét! 

4. Énekeljétek el a következő énekeket, vagy olvassátok el a dalok szövegét: 
„A keresztvíz majd lemossa" (Csillagocska, 1994. június), vagy „Negyedik 
hittétel" (VAJB, 194. o.)! 

Tégy bizonyságot arról, hogy amikor megtartjuk keresztelésünkkor kötött szövet-
ségeinket, jobban megtanuljuk egymást szolgálni, és jobban hasonlókká válunk 
Jézus Krisztushoz! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Móziás 18:1-11, 30-35-öt otthon 
e lecke áttekintéseként. 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 

Megjegyzés: Ha úgy döntesz, hogy a következő leckében alkalmazod az 1. kiegé-
szítő tevékenységet, jelöld ki a feladatokat legalább egy héttel korábban! 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 
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Keresztelésemkor 
kötött szövetségeim 

(Minden alkalommal megújul, amikor veszek az úrvacsorából) 

Keresztelésemkor szövetséget kötök az Úrral, hogy: 
1. Isten nyájához tartozom (Jézus Krisztus Egyházának tagja leszek). 

2. Fiának vagy leányának fognak hívni (magamra veszem Krisztus nevét). 

3. Viselem mások terheit és könnyítek rajtuk; együtt gyászolok a gyászolókkal; 
és vigasztalást nyújtok a vigasztalásra szorulóknak (segítek másoknak). 

4. Istenről mindenkor, mindenben és mindenütt bizonyságot teszek (bizony-
ságot teszek Krisztusról és jó példát mutatok mindig). 

5. Szolgálom Istent és betartom parancsolatait. 

Amikor megtartom keresztelésemkor kötött szövetségeimet, 
az Úr megígéri, hogy: 

1. Megbocsátja bűneimet. 

2. Még bőségesebben kitölti rám Szellemét (nekem adja a Szentlélek társaságát). 

3. Megvált engem, hogy az első feltámadás részese lehessek, és örök életem 
legyen (megengedi nekem, hogy belépjek a celesztiális birodalomba, hogy 
a Mennyei Atyával és Jézus Krisztussal élhessek). 



Limhi király népe 
és Alma népe 

Cél Megtanítani a gyermekeknek, hogy az alázatosság és a Jézus Krisztusba vetett 
hit erőt ad nekünk a viszontagságokkal szemben. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Móziás 21:1-16; 22; 23:1-6, 29-39; és 24-et, 
valamint nézd át Móziás 12:2,4-5-öt! Aztán tanulmányozd a leckét, és döntsd 
el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás történetet! (Lásd „Felké-
szülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. További olvasmány: Móziás 20-25 (a teljes történethez). 

3. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

4. Ha szándékodban áll az 1. kiegészítő tevékenység alkalmazása, legalább egy 
héttel előbb ki kell jelölnöd a feladatokat. 

5. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Képek: 4-24, Nefiták a lámániták őrizete alatt, és 4-25, Limhi király népe 

megmenekül. 

10. 
lecke 

Javasolt 
óravázlat 
Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

írd fel a következő szavakat és meghatározásokat a táblára vagy egy nagyméretű 
papírlapra! Magyarázd el, hogy a gyermekek néhány fontos szót fognak megta-
nulni a szentírás történetből! A gyermekek önként jelentkezve mondjanak egy 
szót és válasszák ki a meghatározását! 

Viszontagság a. Nehezen elviselhető nyomás vagy bánat 

Szolgaság b. Tanulási készség; a büszkeség hiánya 

Alázatosság c. Balszerencse, szenvedés vagy nehézség 

Üldöztetés d. Szabadság hiánya; rabság 

Hit e. Zaklatás, csapás vagy támadás 

Teher f. Meggyőződés arról, amit nem lehet látni 

Válaszok: viszontagság: c; szolgaság: d; alázatosság: b; üldöztetés: e; hit: f; 
teher: a. 
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13. lecke 

Nézzétek át Abinádinak a nefitákra vonatkozó jövendöléseit Móziás 12:2, 4-5-ből! 
Ezek a jóslatok szó szerint beteljesültek, még ha a nefiták két külön csoportra 
szakadtak is. Móziás 21: 1-16; 22; 23:1-6, 29-39; és 24-ből tanítsd azokat a 
történeteket, amelyek Limhi király és Alma népéről szólnak! Használd a képeket 
megfelelő időben! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd 
a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírás utalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

Limhi király népe 

• Hogyan üldözték a lámániták Limhi népét? (Móziás 21:3.) Miért történt ez? 
(Móziás 21:4; 12:2, 4-5.) 

• Milyen hatással volt Limhi király népére a lámániták elleni csatában elszenve-
dett háromszoros vereség? (Móziás 21:13-14.) Mit jelent alázatosnak lenni? 
Mit gondoltok, a nefiták miért alázkodtak meg végül? 

• Miért nem sietett a Mennyei Atya meghallgatni Limhi népének könyörgését? 
(Móziás 21:15.) Hogyan válaszolt végül segélykérésükre? (Móziás 21:15-16.) 
Mit tanulhatott Limhi népe abból, hogy szolgaságban élt? Hogyan segíthetnek 
nekünk életünk szenvedései alázatosabbá, engedelmesebbé és imádságo-
sabbá válni? 

• Miután Limhi király és népe szövetséget kötött Istennel, illetve ígéretet tett neki, 
mit akartak tenni, hogy megmutassák, megbecsülik a Vele kötött szövetségüket? 
(Móziás 21:35.) Hogyan mutathatjuk meg a Mennyei Atyának, hogy megbe-
csüljük keresztelésünkkor kötött szövetségeinket? 

Alma népe 

• Milyen okai lehetnek annak, hogy Alma népének hitét és türelmét próbára tették? 
(Móziás 23:21.) Milyen ígéreteket tett az Úr nekik és nekünk, ha bizalmunkat belé 
vetjük, amikor türelmünk és hitünk próbára van téve? (Móziás 23:22.) Miként 
jelent áldást számotokra, ha bíztok az Úrban? 

• Miért mondta Alma népének azt, hogy ne féljenek? (Móziás 23:27.) Hogyan 
válaszolt tanácsára a nép? (Móziás 23:28.) Hogyan segítette őket az Úr? 
(Móziás 23:29.) Hogyan segített neked az Úr bátorságra találni? 

• Mit tehettek, hogy erősebbé váljatok a viszontagság által? Hogyan áldott meg a 
Mennyei Atya titeket vagy családotokat a viszontagságok idején? 

• Hogyan mondta el Alma és népe a Mennyei Atyának, hogy mire van szükségük, 
amikor Amulon, a gonosz uralkodó nem engedte meg nekik, hogy hangosan 
imádkozzanak? (Móziás 24:12.) Hogyan válaszolt a Mennyei Atya imáikra, és 
hogyan tartotta be nekik tett ígéretét? (Móziás 24:13-16.) Hogyan tartotta be a 
Mennyei Atya a nektek tett ígéreteit? 

• Mit nem felejtett el megtenni Alma és népe miután megszabadultak a lámáni-
táktól? (Móziás 24:21-22.) Miért fontos kimutatni a hálát, még a nehézségek 
idején is? Hogyan mutathatjuk ki hálánkat a Mennyei Atyának áldásainkért? 

• A nép miként volt áldott szellemileg a nehézségek idején? 

• A Jézus Krisztusba vetett hit és az alázatosság hogyan erősíthet meg titeket 
viszontagságaitok idején? 

Szentírás történet 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 
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Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasznalhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Kérj fel két felnőttet, hogy öltözzön be Limhi királynak és Almának! Limhi király 
elmondhatja népe történetét Móziás 21-ből és 22-ből. Alma elmondhatja népe 
történetét Móziás 23-ból és 24-ből. A gyermekek tegyenek fel kérdéseket 
a történetekben előforduló eseményekről. A megbeszélés és az alkalmazandó 
kérdések használhatók a történetek alatt, vagy a történetek végén. 

2. Oszd az osztályt méretétől függően kettő vagy négy csapatra! Mindegyik csa-
pat sorban adjon elő pantomimet kedvene részéből, és a többi csapat találja ki, 
mit játszanak el! 

3. Tanuljátok meg könyv nélkül a negyedik hittételt! 

4. Énekeljétek el a következő énekeket vagy olvassátok el a dalok szövegét: 
„Negyedik hittétel" (VAJ B, 194. o.) vagy „Hit" (Csillagocska, 1995. szeptember, 
6. o.)! 

5. Kérd meg a gyermekeket, hogy olvassanak el néhányat az alábbi szentírásokból 
csendben, és jelöljék meg azokat, amelyeknek fontos jelentése van számukra: 
Móziás 23:7, 15, 21-22 
Móziás 24:12-16, 21-22 
Móziás 25:10, 15-16, 22-24 

Befejezés 
Bizonyság Fejezd ki háládat az Úr áldásaiért, amelyeket viszontagságaid idején kaptál, 

és tégy bizonyságot róla! 
Javasolt házi Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Móziás 21:6-16-otés 24:10-15-öt 
olvasmány otthon e lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Az ifjabb Alma és Móziás 
fiai megbánják bűneiket 

10. 
lecke 

c é I Megtanítani a gyermekeket arra, hogy a bűnbánatra szükség van a földi boldog-
sághoz és az örök élethez. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Móziás 27; 28:1-9-et és Alma 36:11-24-et! 
Aztán tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyerme-
keknek a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és 
„Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Egy hátizsák vagy táska és négy-öt nehéz tárgy, mint pl. könyvek, kövek, 

vagy téglák. Mindegyik tárgyat nevezd el egy bűnről, mint pl. hazugság, 
mások kigúnyolása, dohányzás és így tovább. 

c. Képek: 4-26, Almának és Móziás fiainak megjelenik egy angyal. 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Vigyél az órára egy hátizsákot vagy táskát, különböző súlyos tárgyakkal megtöltve! 
(Talán tudsz olyan különleges dolgokról, amelyek az ilyen korú gyermekeket 
kísérthetik. Használd ezeket a címkéken!) A gyermekek egymás után tartsák a 
nehéz táskát. Azután egy gyermekkel vetesd ki mindegyik tárgyat egyenként! 

Amikor az összes „bűn" ki van szedve, a gyermek „terhe", vagyis a nehéz súly 
könnyű lesz. (Kint hagyhatod a tárgyakat a lecke folyamán, így visszautalhatsz 
rájuk.) Hasonlítsátok össze a nehéz táska és a könnyű táska súlyát! Jézus azt 
mondta nekünk, ha hit, bűnbánat és keresztség által megyünk hozzá, terheink 
könnyebbek lesznek. A bűnbánat azt jelenti, hogy szomorúságot érzünk egy bűn 
elkövetése miatt, nem követjük el újra, aztán pedig megpróbálunk méginkább 
úgy élni, mint az Üdvözítő. Ebben a leckében a gyermekek látni fogják, hogy az 
ifjabb Alma és Móziás fiai miként fedezték fel a bűn terheit, és azt a boldogságot, 
ami akkor jött, amikor az a teher leemeltetett róluk a Jézus Krisztusba vetett hit 
és a bűnbánat által. 

A képet egy megfelelő időpontban használva tanítsd azt az ifjabb Alma és Móziás 
fiainak életében bekövetkezett hatalmas változásról szóló történetet, amely 
Móziás 27 és 28:1-9-ben van leírva! (A szentírás történet tanításához javasolt 
módszereket lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Segíts a 
gyermekeknek megérteni, hogy ez a lecke az ifjabb Almáról szól (apja, az idősebb 
Alma, az az Alma volt, aki Abinádi igehirdetésére tért meg)! Beszéljétek meg a 
bűnbánat folyamatát, amelyen az ifjabb Alma ment keresztül, s amely ugyanaz a 
folyamat, amelyen nekünk is át kell mennünk, amint bűneinket megbánjuk (lásd 
Alma 36:16-21): 
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1. Ismerjük fel a bűnt! 
2. Valljuk be a bűnt és imádkozzunk megbocsátásért! 
3. Tegyük meg a rossz helyrehozása érdekében, amit tudunk! 
4. Hagyjunk fel a bűnnel! 
5. Engedelmeskedjünk a parancsolatoknak és éljünk úgy, mint az Üdvözítő! 

Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkalmazandó szentírás utalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
kérdések legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 

alkalmazzák életükben az alapelveket. Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Mit tettek a hitetlenek az Egyház tagjaival? Mit jelent üldözöttnek lenni? Mit gon-
doltok, ezek az emberek miért üldözték az Egyház tagjait? (Móziás 27:1, 8-10.) 
Milyen módszerekkel üldözhetik ma az Egyház tagjait? 

• Ki imádkozott az ifjabb Almáért és Móziás fiaiért? Miért imádkoztak? (Móziás 
27:14.) Mit gondoltok, szüleitek miről imádkoznak, amikor értetek imádkoznak? 

• Hogyan kell imádkoznunk, hogy választ kapjunk? (Móziás 27:14.) Kérd meg az 
osztály tagjait, hogy osszanak meg olyan élményeket, amikor választ kaptak 
imáikra! Te is megoszthatsz egy ilyen élményt. 

• Hogyan tapasztalta meg Alma és négy barátja a Mennyei Atya hatalmát? 
(Móziás 27:11, 15, 18.) 

• Mi történt Almával e szellemi élmény következtében? (Móziás 27:19.) Miként volt 
ez nagy áldás Alma életében? 

• Mit tett az idősebb Alma, amikor meghallotta, mi történt fiával? (Móziás 
27:20-23.) Miért akarják szüleink, hogy engedelmeskedjünk a Mennyei Atya 
parancsolatainak? 

• Mit érzett Alma, miután az angyal beszélt hozzá? (Alma 36:11-17.) Miért fontos 
szomorúságot éreznünk bűneink miatt? 

• Az, hogy Alma tudott Jézus Krisztus engesztelő áldozatáról, hogyan segített 
neki megbánni bűneit? (Alma 36:17-18.) Mit tett Alma, amikor az Üdvözítőre 
emlékezett? (Alma 36:18.) Miért fontos beismerni bűneinket és imádkozni 
megbocsátásért, amikor bűnbánatot tartunk? 

• Hogyan próbálta meg Alma helyrehozni azt a rosszat, amit tett? (Alma 36:24.) 
A bűnbánat részeként miért fontos megváltoznunk, és megpróbálnunk helyre-
hozni azokat a rossz dolgokat, amelyeket tettünk? 

• Amikor az ifjabb Alma és Móziás fiai megbánták bűneiket, és gonosz életüket 
megváltoztatták, mit akartak tenni, hogy segítsenek másoknak? (Móziás 27:32, 
35; 28:1.) Hogyan lehetünk a jóság példaképei családunk és barátaink körében? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Használd egy csecsemő képét, vagy hívj meg valakit, hogy hozza el kisgyer-
mekét az órára! Hasonlítsátok össze egy csecsemő tisztaságát egy olyan 
személyével, aki megbánta bűneit! 

2. Hívj meg egy újonnan megtért embert, hogy ossza meg néhány módját annak, 
ahogyan a bűnbánat és a keresztség befolyásolta életét és boldogságát! 
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14. lecke 

3. Használj egy üveg tiszta vizet egy bűntől mentes személy szimbolizálására! 
Cseppents kis mennyiségű ételszínezéket a vízbe, és mutass rá, hogyan terjed 
el a szín a vízben! Hasonlítsd ezt a bűnhöz! Aztán tegyél hozzá néhány csepp 
fehérítő folyadékot, hogy eltüntesse a színt, és hasonlítsd ezt ahhoz, ahogy a 
bűnbánat megtisztít bennünket a bűntől! (Kipróbálhatod előre ezt a kísérletet, 
hogy tudd, mennyi ételszínezéket és fehérítőt kell használni.) 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot, hogy csak a bűnbánat és Jézus Krisztus engesztelő áldozata 
által lehetséges, hogy bűneink terhei könnyebbek legyenek, így megbocsátást 
nyerhessünk, és teljes lehessen az örömünk! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Móziás 27:10-24-et otthon e 
lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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10. 
lecke 

Alma és Amulek 
missziója Ammonihába 

Cél Megtanítani a gyermekeknek a Mennyei Atya parancsolatai iránti hűséges 
engedelmesség fontosságát. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Alma 8:8-9:34-et és 11:21-12:19-et! Aztán 
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek 
a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a 
szentírásokból" VIII. old.) 

2. További olvasmány: Alma 10. 

3. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Kép: 4-27, Alma Ammoniha népét tanítja. 

Javasolt 
óravázlat 
Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Rajzold fel az alábbi ábrát a táblára: 

Egy gyermek helyezze a krétát a pontra, és rajzoljon vonalat követve ezeket az 
utasításokat: 
1. Menj jobbra három négyzetet! 
2. Menj lefelé két négyzetet! 
3. Menj balra egy négyzetet! 
4. Menj felfelé egy négyzetet! 
5. Menj balra két négyzetet! 

6. Menj lefelé egy négyzetet! 
7. Menj jobbra egy négyzetet! 
8. Menj lefelé egy négyzetet! 
9. Menj jobbra két négyzetet! 

• Ha (a gyermek neve) nem követte volna az utasításaimat, a vonal a csillagon 
ért volna véget? 
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14. lecke 

Köszönd meg a gyermeknek, hogy engedelmesen követett minden utasítást! 
Mondd el a gyermekeknek, hogy ebben a leckében két misszionáriusról fognak 
tanulni, akik engedelmesek voltak mindenben, amit kértek tőlük! 

Alma 8:8-9:34-ből és 11:21—12:19-ből tanítsd meg Alma, Amulek és ammonihai 
missziójának történetét! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket 
lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Használd a képet egy 
megfelelő időpontban! 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírás utalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abbán, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket. Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Miért nem akarta Ammoniha népe meghallgatni Almát? (Alma 8:9.) Mit tett Alma, 
hogy megpróbálja meglágyítani a nép szívét? (Alma 8:10.) 

• Mit gondoltok, mit tettetek volna, ha azt tapasztaltátok volna, amit Alma, amikor 
először ment Ammonihába? (Alma 8:13-14.) Miért mondta az angyal Almának, 
hogy örüljön? (Alma 8:15.) Mit érzel, amikor engedelmeskedsz a Mennyei Atya 
parancsolatainak? 

• Mikor volt az első alkalom, amikor ez az angyal meglátogatta Almát egy üzenet-
tel? (Hívd fel a figyelmet az átadta szó lábjegyzetére Alma 8:15-ben, aztán vala-
kivel olvastasd fel Móziás 27:11-16-ot!) Röviden nézzétek át, Alma miként bánta 
meg bűneit, és vált a Mennyei Atya engedelmes szolgájává (lásd 14. lecke)! 

• Mit tanulhatunk abból, ahogyan Alma válaszolt az angyal parancsára? 
(Alma 8:18.) 

• Miért volt Amulek olyan segítőkész Almához? (Alma 8:20.) Milyen parancsot 
kapott Alma és Amulek? (Alma 8:29.) 

• Hogyan segített a Mennyei Atya Almának és Amuleknek szembenézni Ammo-
niha gonosz népével? (Alma 8:30-32.) Mit tehetünk, hogy érdemesek legyünk 
a Mennyei Atya segítségére nehéz helyzetekben? 

• Mit jövendölt Alma, mi fog történni Ammoniha népével, ha nem bánják meg 
bűneiket, és nem engedelmeskednek a parancsolatoknak? (Alma 9:18.) 

• Mit jövendölt Alma és Amulek Jézus Krisztusról? (Alma 9:26-28.) 

• Mit jelent böjtölni? Miért böjtölt Alma Ammoniha népéért? (Alma 10:7.) Hogyan 
lehet a böjtölés áldás számunkra? 

• Miért próbálta Zézrom megkísérteni Amuleket? (Alma 11:22.) Hogy felelt Amulek 
erre a kísértésre? (Alma 11:23-25.) Megpróbált már valaki rászedni vagy megkí-
sérteni titeket, hogy valami rosszat tegyetek? Hogyan tudtok ellenállni az ilyen 
kísértéseknek? 

• Hogyan részesült áldásban Zézrom Alma és Amulek engedelmessége révén? 
Mi okozta, hogy Zézrom megbánta bűneit? (Alma 12:7-8.) Hogyan segíthet 
bizonyságotok megosztása másoknak bizonyságot szerezni? Mit tanított Alma 
Zézromnak arról, hogy Isten miként fog megítélni bennünket? (Alma 12:12-15.) 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

Szentírás történet 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 
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1. Hívj meg egy visszatért misszionáriust az órára, hogy ossza meg, milyen fontos 
volt számára engedelmeskedni a missziós szabályoknak és Jézus Krisztus 
tanításainak! Magyarázd el, hogy a misszionáriusok minden reggel erősítik 
magukat szentírás tanulmányozással és imával, mielőtt elindulnak Jézus 
Krisztus evangéliumát tanítani! Tanítsd meg a gyermekeknek, hogy a parancso-
latoknak való engedelmeskedés segíteni fog nekik hitet és bátorságot szerezni, 
és védelmet fog nyújtani a Sátán ellen! 

2. Hozz egy-két dolgot, hogy a gyermekek úgy öltözhessenek fel, mint Alma! 
Néhány gyermek játssza el Alma misszióját Ammonihába! Adj az Almát 
alakító gyermeknek egy kártyát, ráírva a következő üzenetet: „Alma vagyok. 
Azért jöttem, hogy tanítsalak titeket Üdvözítőnkről, Jézus Krisztusról, és hogy 
megtanítsam nektek, hogyan engedelmeskedjetek parancsolatainak. 
Bejöhetek?" Más gyermekeknek adj kártyát az alábbi üzenetekkel: 

Többé már nem vagyunk tagjai az Egyháznak, Alma. Nem hiszünk el 
semmit, bármit is mondasz. 
Nem jöhetsz be, Alma! Hagyd el a házunkat és a városunkat! 
Gyere be! Szeretném meghallgatni az üzenetedet! 
Nem! Emlékszünk arra, milyen lázadó voltál, Alma. Nem fogunk hallgatni 
egy képmutatóra! 

Beszéljetek a bátorságról, amely elengedhetetlen a misszionáriusoknak, és 
arról, hogyan ad nekünk bátorságot a Jézus Krisztusba vetett hit, és a paran-
csolatai iránti engedelmesség! 

3. Kérj meg egy gyermeket, hogy játssza el Amulek szerepét! Kérj meg egy 
másik gyermeket, hogy játssza el Zézrom szerepét, és játssza el, hogy hat 
ezüst onti van a kezében! Adj ennek a gyermeknek egy kártyát a következő 
üzenettel: „íme, itt van hat ezüst onti, és én neked adom, ha megtagadod a 
legfelsőbb lény létezését." 
Állítsd le a szerepjátékot, és kérdezd meg a gyermekeket, mit gondolnak, 
Amulek mit mondhatott erre a megvesztegetésre! Emeld ki, hogy Amulek bátor 
volt, azt tette, ami helyes! Beszélj arról, hogy a Mennyei Atya és Jézus Krisztus 
azt akarja, hogy legyen bátorságunk engedelmeskedni! 

4. Kérdezd meg a gyermekektől, milyen parancsolatoknak engedelmeskedtek 
vagy fognak engedelmeskedni a nap folyamán, mint például imádkozás, 
istentiszteletre járás, éneklés, bizonyságtétel, úrvacsoravétel, az úrvacsora 
alatt megemlékezés Jézus Krisztusról, szívesen végzett szolgálat és tizedfi-
zetés! Buzdítsd a gyermekeket, hogy legyenek tudatában cselekedeteiknek, 
szavaiknak és gondolataiknak a következő héten, és legyen bátorságuk 
engedelmeskedni a Mennyei Atya parancsolatainak! 

5. Énekeljétek el a következő énekeket vagy olvassátok el a szövegüket: „Tégy 
bátran jót" (Egyházi énekek, 108. o.) vagy a „Válaszd a jót" (Csillagocska, 1995. 
június, 12. o.)! 

Befejezés 
Bizonyság Tégy bizonyságot, hogy a Mennyei Atya azt akarja, hogy engedelmeskedjünk 

parancsolatainak, s így méltóak legyünk Szellemére, amely velünk lesz majd, és 
segít nekünk visszatérni hozzá! 

Javasolt házi Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Alma 8:14-20-at otthon e lecke 
olvasmány áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Alma és Amulek 
a börtönben 
c é l Segíteni a gyermekeknek tökéletesíteni Jézus Krisztusba vetett hitüket úgy, hogy 

kiálljanak az igazságért. J w 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Alma 14:1-16:10-et! Aztán tanulmányozd 
a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás 
történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból' 
VIII. old.) 

2. További olvasmány: Alma 60:13. 

3. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Egy esernyő. 
c. Képek: 4-28, Alma és Amulek Ammonihában, és 4-29, Alma és Amulek 

kisétál az összeomlott börtönből. 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Mutass a gyermekeknek egy esernyőt (vagy tégy úgy, mintha esernyő lenne 
nálad), és egy Mormon könyvét. Kérdezd meg, vajon miben hasonlít a két tárgy! 
Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy az esernyő csak akkor véd meg bennün-
ket az esőtől, ha kinyitjuk és alá állunk! Hasonlóképpen Mormon könyve is 
csak akkor növeli Jézus Krisztusban való hitünket, ha imádságos lélekkel tanul-
mányozzuk, és tanításai szerint élünk. 

Kérd meg a gyermekeket, hogy nyissák ki Mormon könyvüket, és ismerjék meg, 
hogyan volt két misszionáriusnak elég hite ahhoz, hogy előidézze a börtön falainak 
leomlását! 

Alma 14:1—16:10-ből tanítsd meg a történetet, amely arról szól, hogy Alma és 
Amulek börtönben voltak! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket 
lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Használd a képeket a 
megfelelő időpontokban! 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Röviden idézd fel Zézrom történetét az előző leckéből! Mit érzett Zézrom, amikor 
ráébredt, hogy elvakította az emberek elméjét? (Alma 14:6.) 
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• Hogyan mutatta meg Zézrom, hogy szomorúságot érzett bűnei miatt? (Alma 14:7.) 
Hogyan bánt vele a nép? Miért üldözik az emberek néha azokat, akik hisznek a 
Mennyei Atyában? 

• Mit tett Ammoniha népe Zézrommal és azokkal, akik hittek Almának és Amulek-
nek? (Alma 14:7, 9.) Mit éreznél, ha ez veled történne meg? 

• Mit mondott a Szentlélek Almának, amikor ő és Amulek szomorúan látták a 
tűzben égő szentírásokat, ártatlan asszonyokat és gyermekeket? (Alma 14:11.) 
Miért nem engedte a Mennyei Atya Almának kimenteni az embereket a tűzből? 

• Mi történik azokkal az igaz emberekkel, akik az igazság védelmében halnak 
meg? (Alma 60:13.) Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy néha meghaltak 
igaz emberek azért, hogy védjék az igazságot! 

• Mit gondoltok, Alma és Amulek miért voltak képesek elviselni rettenetes üldöz-
tetésüket? Mit tudtok tenni azért, hogy megpróbáljátok azt a Jézus Krisztusban 
való hitet elnyerni, amely Almának és Amuleknek is megadatott? Miként igényel 
bátorságot az igazságért való kiállás? 

• Amíg Alma és Amulek börtönben voltak, minek a megtételére kapták az erőt? 
(Alma 14:25-28.) Ki adta nekik ezt az erőt? Mit gondoltok, miért menekült el a 
város népe Alma és Amulek elől? (Alma 14:29.) 

• Miért feküdt Zézrom égető lázban, betegen? (Alma 15:3.) Mi tette lehetővé Zéz-
rom számára, hogy mind testileg, mind szellemileg meggyógyuljon? (Alma 
15:6-8.) Mit éreztetek, amikor valami rosszat tettetek? Mit éreztetek, amikor 
megbántátok? (Vigyázz arra, hogy ne kerüljenek szóba olyan dolgok, amelyek 
a gyermekeket zavarba hozhatják!) 

• Mit tett Zézrom, miután meggyógyult és megkeresztelkedett? (Alma 15:12.) Mit 
tesztek jelenleg azért, hogy megosszátok az evangéliumot másokkal? Hogyan 
készülhettek fel, hogy teljes idejű missziót szolgáljatok? Mi történt Amulekkel 
amiatt, hogy misszionárius volt? (Alma 15:16.) Ma milyen áldozatokat hoznak a 
misszionáriusok azért, hogy misszióba mehessenek? 

• Mit jövendölt Alma, mi fog történni Ammoniha népével, ha megtagadja a 
bűnbánatot? (Alma 9:18.) Hogyan teljesedett be ez a jövendölés? (Alma 15:15; 
16:2-3, 9-10.) 

• Mit tanultatok Alma és Amulek történetéből, ami segíteni fog nektek, hogy hitetek 
legyen Jézus Krisztusban és kiálljátok az igazságért? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Készíts másolatokat a lecke végén lévő „Állj ki az igazságért" ábráról, és adj 
egyet mindegyik gyermeknek! Rajzoltass a gyermekekkel vonalakat, amelyek 
összekötik a bal oldalon álló szavakat a jobb oldalon álló szavakkal úgy, hogy 
olyan állítást kapjanak, amely bátorságot igényel! Kérd meg a gyermekeket, 
hogy álljanak fel, amikor végeztek! Amikor mindenki áll, kérd meg őket, hogy 
üljenek le, és válasszanak egy mondatot, amelyet készségesen támogatnak! 
Mindegyik gyermeknek add meg a lehetőséget, hogy kimehessen az osztály elé, 
és hangosan elismételhesse céljait a nyitott esernyő alatt állva! Példa: „Hittel 
fogadom, hogy soha nem fogok csalni!" (Akkor sincs baj, ha több gyermek 
ugyanazt a célt választja.) Magyarázd meg, hogy az esernyő képviseli Jézus 
Krisztus tanításait, amelyek megvédenek bennünket a Sátántól, ha alájuk állunk! 
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14. lecke 

ÁLLJ KI AZ IGAZSÁGÉRT! 

Válaszd v y Imát 

Mondd el / / Tulajdont 

Soha ne ' Kedves 
Engedelmeskedj Csalj 

Tiszteld ——^ v Igazat 

L é g y - ^ / \ Káromkodást 

Kerüld-— \ ^ Jót 

Mondj / x Parancsolatoknak 

Kövesd ^ ^ ^ Szentírásokat 

Tanulmányozd — ~~~~~ Jézust 

2. A gyermekekkel együtt készíts egy listát a táblán olyan dolgokról, amiket a 
gyermekek tehetnek, hogy erősítsék Jézus Krisztusban való hitüket! Kérd meg 
mindegyik gyermeket, hogy válasszon a listáról egy dolgot, amelyet a következő 
hét folyamán elvégez! A gyermekek hunyják le szemüket, és képzeljék el 
magukat, amint megvalósítják céljaikat! Kérd meg a gyermekeket, hogy a 
következő héten mondják el, hogyan boldogultak! 

3. Olvasd fel a negyedik hittételt, és kérd meg a gyermekeket, állapítsák meg, 
Zézrom hogyan ment keresztül a felsorolt lépések mindegyikén! 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot, hogy amikor úgy engedelmeskedünk a parancsolatoknak, mint 
Alma és Amulek, növekedni fog hitünk Jézus Krisztusban, és lesz bátorságunk 
kiállni az igazságért! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Alma 14:23-29-et és 15:1-13-at 
otthon e lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Ammon, a nagyszerű 
szolga 
c é l Arra ösztönözni mindegyik gyermeket, hogy ossza meg az evangéliumot jó 

példamutatással és Jézus Krisztusról tett bizonysággal. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Alma 17—19-et! Aztán tanulmányozd a leckét, 
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás történetet! 
(Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését. 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Kép: 4-30, Ammon megmenti Lamóni király nyájait (Evangéliumi festménygyűj-

temény 310; 62535). 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Egy gyermek játssza el egy nem egyháztag szerepét! Két másik gyermek legyen 
misszionárius! (Csinálhatsz papír névtáblákat, ha akarod.) Mindkét misszionári-
ussal válaszoltass meg egyet- kettőt az érdeklődő kérdései közül, amelyek 
hasonlóak lehetnek a következőkhöz: 

Honnan tudjátok, hogy a Mennyei Atya él? 
Milyen a Mennyei Atyátok? 
Kicsoda Jézus Krisztus? 
Mit tett értünk Jézus Krisztus? 
Ki az a Szentlélek? 
Hogyan segít nekünk a Szentlélek? 

Kérdezd meg a gyermekektől, mit éreznek, amikor beszélnek valakivel a Mennyei 
Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről! Segíts a gyermekeknek megérteni, 
hogy bizonyságukat osztották meg, amikor elmagyarázták, mit tudnak a Mennyei 
Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről! 

Az 1. kiegészítő tevékenység használható választható figyelemfelkeltő tevékeny-
ségként. 

Magyarázd el, hogy ez a lecke egy nagyszerű misszionáriusról szól, akinek erős 
bizonysága volt! 

A képet egy alkalmas időben felhasználva tanítsd meg a gyermekeknek Ammon 
és Lamóni király történetét Alma 17—19-ből! Magyarázd meg, hogy Ammon 
bizonyságot tett Lamóni királynak a Mennyei Atyáról való ismeretéről! (A szentírás 
történet tanításához javasolt módszereket lásd a „Tanítás a szentírásokból" című 
részben, VIII. old.) 
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Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkalmazandó szentírás utalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
kérdések legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 

alkalmazzák életükben az alapelveket. Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Mit jelent eszköznek lenni az Úr kezében? (Alma 17:9.) Magyarázd el, hogy az 
eszköz egy szerszám! Miután Móziás fiai megbánták bűneiket, hogyan készül-
tek fel missziójukra? (Alma 17:2-3.) Mit teszel jelenleg azért, hogy megoszd az 
evangéliumot másokkal? Hogyan készülhetsz fel arra, hogy hithű misszionárius 
legyél? 

• Miért akartak Móziás fiai a lámánitákhoz menni misszióba? (Alma 17:16.) Miért 
fontos, hogy a Mennyei Atya minden gyermeke halljon Jézus Krisztus evangéli-
umáról és megértse azt? 

• Miben bízott Ammon, amikor a gonosz lámániták ellen küzdött? (Alma 17:29.) 

• Mit ígért az Úr Móziásnak fiai felől? (Alma 17:35.) Hogyan teljesítette az Úr 
ígéretét ebben az esetben? (Alma 19:22-23.) 

• Milyen hatással volt Ammon példája Lamóni királyra? (Alma 18:9-11.) Nektek ki 
mutatott jó példát? Ti kinek mutattok jó példát? 

• Ammon bizonyságtétele és az Úr Szelleme miként befolyásolta Lamóni királyt? 
(Alma 18:40-43.) Mások bizonyságtételei hogyan segítettek neked? Mi módon 
oszthatod meg bizonyságodat másokkal? 

• Hogyan mutatta meg nagy hitét a királyné és szolgája, Ábis? (Alma 19:8-12, 
17.) 

• Miről tett bizonyságot Lamóni király és a királyné? (Alma 19:12-13, 29-30.) Mit 
gondoltok, mit érzett Lamóni király, miután látta Jézus Krisztust? (Alma 19:12-13.) 

• Miért fontos, hogy úgy segítsünk másoknak Jézus Krisztusról tanulni, ahogy 
Ammon és Lamóni király tette? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Mutass a gyermekeknek néhány szerszámot illetve eszközt, amelyeket építő-
mesterek, orvosok, kertészek, festők stb. használnak! Kérd meg a gyermekeket, 
hogy mondják el, mit tudnak ezekről, ki használja és hogyan kell használni! 

Beszéljétek meg az eszközök fontosságát! Magyarázd el, hogy a gyermekek 
mindegyike olyan lehet, mint egy szerszám Isten kezében! 

2. Adj mindegyik gyermeknek egy darab papírt valamint ceruzát, és írasd le velük 
bizonyságukat vagy érzéseiket az Egyházról és Jézus Krisztus evangéliumáról! 
Beleírhatják azokat a gondolatokat és érzéseket is, amelyek által közelebb 
érezhetik magukat a Mennyei Atyához. Gondoljanak valakire, akivel megoszt-
hatják bizonyságukat! 

3. Mindegyik gyermekkel készíttesd el az alábbi kártyát, hogy hazavigyék: 

Misszionárius lehetek most azáltal, hogy . (Töltesd ki velük 
a hiányzó részt!) 
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14. lecke 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot, hogy az Úr megáld bennünket, ha tanúságot teszünk róla és 
evangéliumáról! Megoszthatjuk az evangéliumot másokkal példánk által, amint 
Jézus Krisztus evangéliuma szerint élünk. 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Alma 17:19-25-öt és 18:8-40-et 
otthon e lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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lecke 

Lamóni király atyja megtér 

Cél Segíteni mindegyik gyermeknek megérteni, hogy a megváltás terve által bocsá-
natot nyerhetünk bűneinkre. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Alma 20:1-22:26-ot, és 23:1,4-5-öt! Aztán 
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek 
a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a 
szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Készítsd el az alábbi nyolc szókártyát (vagy úgy is készülhetsz, hogy a táblára 
írod a szavakat): 

Teremtés ̂  
Ádám és Éva - Bukás 
Bűn 
Testi halál 
Jézus Krisztus - Engesztelő áldozat 
Feltámadás 
Bűnbánat 
Megváltás terve 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Képek: 4-9, Jézus a Krisztus (Evangéliumi festménygyűjtemény 240; 62572); 

4-31, Ammon és Lamóni találkozik Lamóni atyjával; és 4-32, Áron a szentí-
rásokat olvassa Lamóni atyjának. 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Kérd meg a gyermekeket, hogy emlékezzenek vissza, mit éreztek, amikor valami 
rosszat álmodtak! Kérj meg egy vagy két gyermeket, hogy osszák meg, ők mit 
éreztek! Aztán kérd meg őket, hogy emlékezzenek vissza, micsoda megkön-
nyebbülés volt felébredni és rájönni, hogy nem valóság, csupán egy álom volt! 

Magyarázd el, hogy a Mennyei Atya parancsolatainak megszegése boldogtalan-
ságot, fájdalmat és szomorúságot okoz! Akik bűnösnek érzik magukat engedet-
lenségük miatt, bizonyára azt szeretnék, ha „felébredhetnének", és bűneiknek 
nyomát sem találnák. A bűn megbocsátása nem ilyen egyszerű, de a Mennyei 
Atya gondoskodott számunkra egy útról, hogy megbocsátást nyerhessünk 
bűneinkre. 

Tedd ki a következő négy szókártyát: „Teremtés", „Ádám és Éva - Bukás", „Bűn" 
és „Testi halál". Röviden magyarázd el (körülbelül két percre tervezd), hogy a föld 
teremtése előtt mindannyian Mennyei Atyánk szellemgyermekeiként éltünk! 

Javasolt 
óravázlat 
Figyelemfelkeltő 
tevékenység 
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14. lecke 

Jézus Krisztus a Mennyei Atya irányítása alatt megteremtette ezt a világot, és 
mindent, ami azon van. Ádám és Éva Éden kertjébe helyeztetett, ahol úgy döntöt-
tek, hogy esznek abból a gyümölcsből, amelyből a Mennyei Atya megtiltotta, hogy 
egyenek. Ádám és Éva engedetlenségét, amely abban nyilvánult meg, hogy 
ettek a gyümölcsből, bukásnak nevezzük. Magyarázd el, hogy hálásak vagyunk 
Ádámnak és Évának, amiért lehetővé tették számunkra, hogy a földre születhes-
sünk! A bukás szükséges volt, de két komoly következménye van mindannyiunk 
számára: 

Mindannyian bűnt követünk el, rosszul választva jó és rossz között. 
Mindannyian elszenvedjük a testi halált. 

Magyarázd el, hogy a föld teremtése előtt a Mennyei Atyának már volt egy terve, 
amely megválthat, vagyis üdvözíthet bennünket, ha megbánjuk bűneinket! (Alma 
12:22-25.) Magyarázd el, hogy ebben a leckében a gyermekek tanulni fognak egy 
lámánita királyról, aki felismerte, hogy súlyos bűnöket követett el, és arról, hogyan 
nyert bocsánatot bűneire! 

Szentírás történet Tanítsd meg Lamóni király atyja megtérésének történetét, ahogy az Alma 
20:1-22:26-ban lejegyzésre került! Beszéljétek meg azt is, amit Lamóni király 
atyja tanult a megváltás tervéről! (A szentírás történet tanításához javasolt 
módszereket lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Használd 
a képeket a megfelelő időpontokban! 

Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkalmazandó szentírás utalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
kérdések legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 

alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Miért ment Lamóni király Ammonnal Middóni földjére? (Alma 20:1-5.) Magyarázd 
meg, hogy Áron Ammon bebörtönzött misszionárius testvéreinek egyike volt! 

• Honnan tudjuk, hogy Lamóni atyja nem volt kész az evangélium befogadására, 
amikor először találkozott Ammonnal? (Alma 20:10,13-14.) 

• Mi segített annyira meglágyítani Lamóni atyjának szívét, hogy később elfogadta 
az evangélium üzenetét? (Alma 20:26-27.) Mit éreztek az olyan emberek iránt, 
akik szeretetet mutatnak irántatok? Hogyan mutathatjátok ki mások iránti szere-
teteteket? 

• Honnan tudta Áron, hogy Lamóni atyját fogja meglátogatni? (Alma 22:1.) 

• Mi nyugtalanította Lamóni atyját? (Alma 22:4-6.) 

• Mit gondoltok, Lamóni atyja miért kezdett érdeklődni az evangélium iránt, ami-
kor Ammon ezt mondta: „Ha megbánjátok bűneiteket, akkor üdvözülni fogtok, 
de ha nem bánjátok meg bűneiteket, akkor kitaszíttattok az utolsó napon"? 
(Alma 22:6.) 

• Mit használt Áron, amikor Lamóni király atyját tanította? (Alma 22:12.) Hogyan 
segíthet nekünk a szentírások olvasása? 

• Mi volt az első dolog, amiről Áron beszélt Lamóni atyjával? (Alma 22:7-8.) Miért 
olyan fontos hinni a Mennyei Atyában? 

• Mit tanított Áron a teremtésről Lamóni atyjának? (Alma 22:10.) 

• Kinek a képmására teremtettünk? (Alma 22:12.) Miért fontos tudnotok, hogy 
Mennyei Atyátok képmására lettetek teremtve? 

• Mit tanított Áron Lamóni atyjának a bukásról és az engesztelő áldozatról? 
(Alma 22:12-14.) 

61 



Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy azzal, hogy megszenvedett bűneinkért, 
életét adta értünk és feltámadt, Jézus Krisztus legyőzte a bukás következményeit! 
Helyezd a „Jézus Krisztus - Engesztelő áldozat" szókártyát az „Ádám és Eva -
Bukás" szókártya tetejére! 
Mert Jézus feltámadott, mindannyian fel fogunk támadni. Helyezd a „Feltámadás" 
szókártyát a „Testi halál" szókártya tetejére! 

Jézus megszenvedett a bűneinkért, lehetővé tette számunkra, hogy megbánjuk 
bűneinket és megbocsátást nyerjünk. Helyezd a „Bűnbánat" szókártyát a „Bűn" 
szókártya tetejére! 
Helyezd a „Megváltás terve" szókártyát a többi szókártya fölé, és magyarázd 
meg, hogy ez a Mennyei Atya terve, hogy segítsen nekünk hozzá hasonlóvá 
válni! 
• Miután Áron elmagyarázta a megváltás tervét, mit akart tudni Lamóni atyja? 

(Alma 22:15.) 
• Mit mondott Áron Lamóni atyjának, mit tegyen? (Alma 22:16.) Mit kell tennünk, 

hogy bocsánatot nyerjünk bűneinkre, és érdemesek legyünk az örök életre? 

• Mit tett Lamóni atyja, amiből kitűnt, hogy meg akarja bánni bűneit? (Alma 
22:17-18.) Mi történt a király megtérésének következtében? (Alma 22:22-23, 
25-26; 23:1, 4-5.) 

A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 
vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Kérd meg a gyermekeket, hogy jelöljenek meg szentírásaikban minden olyan, 
az alábbiakhoz hasonló, általuk elolvasott részt, amelyet különösen fontosnak 
éreznek: 

„Ha megbánjátok bűneiteket, akkor üdvözülni fogtok, de ha nem bánjátok 
meg bűneiteket, akkor kitaszíttattok az utolsó napon" (Alma 22:6). 

„Minden bűnömmel felhagyok, hogy téged megismerhesselek" (Alma 22:18). 

2. Nézzétek át a második és harmadik hittételt, és segíts a gyermekeknek megér-
teni valamint könyv nélkül megtanulni azokat! 

3. Rajzolj egy nagy négyzetet a táblára vagy egy papírra, és oszd kilenc egyenlő 
négyzetre! Számozd meg a négyzeteket egytől kilencig az ábra szerint: 

Kiegészítő 
tevékenységek 
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18. lecke 

Oszd az osztályt két csapatra! Adj mindegyik csapatnak egy jelet, mint például 
X és O! Kérj meg valakit az első csapatból, hogy válasszon egy számot egytől 
kilencig; aztán olvasd fel a megfelelő kérdést az alábbiak közül! A csapat bár-
mely tagja válaszolhat a kérdésre. Ha a csapattagok pontosan megválaszolják 
a kérdést, elhelyezhetik a csapat jelét abban a négyzetben, amelynek száma 
megegyezik a megválaszolt kérdésével. Ha nem válaszolják meg helyesen a 
kérdést, a négyzet üresen marad. A két csapat felváltva kerül sorra. A játéknak 
akkor van vége, amikor az egyik csapatnak három jele van egy sorban, egy 
oszlopban vagy átlósan. 

1) Hogy hívják a Mennyei Atya számunkra készített nagyszerű tervét? (A meg-
váltás terve, az üdvözülés terve vagy a boldogság terve.) 

2) Mit jelent megváltani? (Megmenteni bennünket a bűn fogságából.) 

3) Ki teremtette a földet? (Jézus Krisztus a Mennyei Atya irányítása alatt.) 

4) Kik voltak az első emberek a földön? (Ádám és Éva.) 

5) Mi történt annak következtében, hogy Ádám és Éva evett a tiltott gyümölcs-
ből? (Kiűzettek Éden kertjéből, gyermekeik lehettek, halandóvá váltak, és 
képesek voltak különbséget tenni jó és rossz között [lásd Mózes 5:11].) 

6) Áron a szentírásokból, vagyis a rézlemezekből tanította a királyt. Melyik 
az a négy szentírás, amelyet az evangélium, illetve a megváltás tervének 
tanítására használunk? (A Biblia, Mormon könyve, a Tanok és szövetségek 
és az Igazgyöngy.) 

7) Mi volt az első dolog, amit Áron megtanított Lamóni király atyjának? (Van 
Isten.) 

8) Miként tette számunkra lehetővé Jézus, hogy visszatérve újból vele élhes-
sünk? (Megszenvedett és meghalt bűneinkért.) 

9) Mit kell tennünk, hogy visszatérhessünk a Mennyei Atyához? (Meg kell bán-
nunk bűneinket, meg kell tartanunk szövetségeinket, jót kell cselekednünk.) 

A játék újrajátszásához készíts kérdéseket a leckéből! 

4. Énekeljétek el a következő éneket, vagy olvassátok el a szövegét: „Úr gyer-
meke vagyok" (Egyházi énekek, 96. o.)! 

Befejezés 
Bizonyság Tégy bizonyságot, hogy a Mennyei Atya szeret bennünket, és gondoskodott egy 

megváltó tervről, és így megbánhatjuk bűneinket, és hozzá hasonlóvá válhatunk! 

Javasolt házi Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Alma 22:1-16-ot otthon e lecke 
olvasmány áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 

Megjegyzés: Ha úgy döntesz, hogy a következő heti leckében használod az 
1. kiegészítő tevékenységet, egy vagy két héttel előre ki kell majd adnod a 
feladatokat. 

63 



10. 
lecke 

Az anti-nefi-léhiták 

Cél Megerősíteni mindegyik gyermekben a szent szövetségek betartása iránti vágyat. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Alma 23-24; 26:23-33-at; és 27-et! Aztán 
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek 
a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a 
szentírásokból" VIII. old.) 

2. További olvasmány: Alma 25:1-26:22. 

3. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. A választható figyelemfelkeltő tevékenységhez: egy lapos doboz vagy tepsi, 

elegendő só vagy homok, hogy vékony réteget önthessünk az edénybe, egy 
jelölő vagy zsírkréta, és egy kődarab. 

c. Kép: 4-33, „Az anti-nefi-léhiták elássák kardjaikat" (Evangéliumi festménygyűj-
temény 311; 62565). 

Javasolt 
óravázlat 
Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Választható 
figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Mutasd meg a képet, amelyen az anti-nefi-léhiták elássák kardjaikat! Kérdezd 
meg a gyermekektől, ők elásnák-e fegyvereiket, ha tudnák, hogy támadás veszé-
lye fenyegeti őket! Az anti-nefi-léhiták tudták, hogy ellenségeiknek szándékukban 
áll megölni őket, azonban komoly szövetséget kötöttek a Mennyei Atyával, hogy 
nem fognak harcolni. Magyarázd meg, hogy az evangéliumi szövetség egy köte-
lező érvényű szerződés vagy ígéret a Mennyei Atya és gyermekeki között! Kérd 
meg a gyermekeket, hogy figyeljenek, amíg elmeséled az anti-nefi-léhiták törté-
netét, hogy rájöjjenek, miért kötötték meg ezt a szövetséget, és miként tartották 
meg ígéretüket! 

Szórd a sót vagy homokot a doboz aljára! Ujjaddal írd a sóba vagy homokba az 
ígéret szót! Tedd fel a gyermekeknek a következő kérdéseket: 

• Kötöttetek-e valaha egyezséget vagy tettetek-e ígéretet valakinek, aki meg-
szegte annak rá eső részét? (A gyermekek mondják el, mit éreztek, amikor az 
ígéretet megszegték, és eközben óvatosan fújj a sóra vagy homokra, hogy 
eltöröld a szót!) 

• Hogy hívjuk azt az ígéretet, amelyet a Mennyei Atyának teszünk? (Szövetség.) 

• Mikor tettünk ígéreteket a Mennyei Atyának? (Amikor megkeresztelkedtünk.) 

Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy nem lehet könnyelműen ígéretet tenni! 
Hangsúlyozd a szó megtartásának fontosságát! írd a kődarabra a Szövetség 
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14. lecke 

szót egy jelölővel vagy zsírkrétával! Magyarázd meg, hogy az evangéliumi 
szövetség egy fogadalom a Mennyei Atya és gyermekei között! Fújj a kődarabra 
azt szemléltetve, hogy a szót nem lehet könnyen eltávolítani! Amikor szövetséget 
kötünk, emlékeznünk kell arra, hogy azok szentek, és el kell határoznunk, hogy 
megtartjuk őket. 

Szentírás történet Tanítsd meg a történetet arról, hogyan becsülték meg szövetségeiket az anti-nefi-
léhiták, Alma 23-24; 26:23-33-ból és 27-ből! (A szentírás történet tanításához 
javasolt módszereket lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben VIII. old.) 
Használd fel a képet egy arra alkalmas időpontban! 

Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkalmazandó szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
kérdések legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 

alkalmazzák életükben az alapelveket. Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Mi volt Móziás négy fiának a neve? (Móziás 23:1.) 

• Miért akarták Móziás fiai hirdetni az evangéliumot a lámániták között? (Móziás 
28:3.) A Zarahemlában lévő nefiták miért nevettek, amikor Móziás fiai beszéltek 
nekik terveikről? (Alma 26:23-25.) 

• Hogyan tértek meg a lámániták Jézus Krisztushoz? (Alma 23:5-6.) Ezekből a 
megtértekből mennyien maradtak erősek Jézus Krisztusba vetett hitükben? 
Mit tehetünk, hogy erős maradjon hitünk Jézus Krisztusban? 

• Miért változtatták meg nevüket a megtért lámániták? (Alma 23:16-17.) Később, 
amikor ezek a megtértek Jerson földjére költöztek, milyen néven ismerték őket? 
(Alma 27:26.) Milyen nevet vettetek magatokra, amikor szövetséget kötöttetek? 
(Móziás 5:7-8.) 

• Miért határozták el az anti-nefi-léhiták, hogy soha többé nem harcolnak ellensé-
geikkel? (Alma 24:10-13, 16.) 

• Milyen szövetséget kötöttek az anti-nefi-léhiták az Úrral, amikor elásták fegyve-
reiket? (Alma 24:17-18.) Mennyire kötelezték el magukat az anti-nefi-léhiták e 
szövetség megtartása mellett? (Alma 24:19-22.) Mely parancsolatoknak való 
engedelmeskedésre kötöttünk szövetséget? (A Bölcsesség szava, tizedfizetés, 
a Sabbat napjának megszentelése, valamint gondolataink és cselekedeteink 
tisztán tartása.) 

• Mi történt sok lámánita harcossal, amikor azt látta, hogy Isten népe nem harcol, 
hanem lefekszik, hogy megöljék? (Alma 24:24-27.) Hogyan segíthet másoknak' 
példánk abban, hogy csatlakozni akarjanak az Egyházhoz? Miképpen segíthet 
szövetségeink megtartásának példája másoknak abban, hogy meg akarják 
tartani szövetségeiket? 

• Milyen magatartást tanúsítottak az anti-nefi-léhiták ellenségeikkel szemben 
fegyvereik elásásával? (Alma 26:32-33.) Mit gondoltok, azok az emberek, akik 
igazán megtértek Jézus Krisztus evangéliumához, miért viseltetnek szeretettel 
és törődéssel mindenki iránt, beleértve ellenségeiket is? 

• Miért nem féltek az anti-nefi-léhiták a haláltól? (Alma 27:28.) 

• Miért mondta az anti-nefi-léhiták királya, hogy ő és népe rabszolgái lesznek a 
nefitáknak? (Alma 27:4- 8.) 

• Mit tehetünk azért, hogy jobban hasonlítsunk az anti-nefi-léhitákhoz szövetsé-
geink megbecsülésében? 
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Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Egy felnőtt játssza el a lámániták királyának szerepét, amint elmondja, népe 
miért nem fogja felvenni kardjait, hogy harcoljon testvérei ellen! Miután elásta 
kardját, ismertesse az általa kötött szövetséget! (Lásd Alma 24:6-13,16-18.) 

2. Nézzétek át a tizenharmadik hittételt! Kérdezd meg a gyermekektől, hogy 
Ammon népe ezen alapelvek szerint élt-e! Kérdezd meg tőlük, hogyan segít 
nekünk szövetségeink megtartásában, ha ezen alapelvek szerint élünk! 

3. Énekeljétek el a következő énekeket, vagy olvassátok el a szövegüket: „Érzem 
Megváltóm szeretetét" (Csillagocska, 1994. március, 6. o.), vagy „Szeressük 
egymást" (VAJ B, 201. o.)! 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot, hogy Krisztus egyházának tagjaiként szent szövetségeket 
kötöttünk! Meg kell becsülnünk szövetségeinket, ha részesülni akarunk a 
megígért áldásokban. 
Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Alma 24:6-27-et otthon e lecke 
áttekintéseként! 
Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Korihór, az antikrisztus 

c é l Segíteni a gyermekeknek megérteni, hogy Jézus Krisztus követésével elkerülhetik, 
hogy a Sátán megtévessze őket. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Alma 30-at és Moróni 7:15-17-et! Aztán 
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek 
a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a 
szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Pozitív szavakkal megírt cédulák és ragasztószalag. 
c. Képek: 4-9, Jézus a Krisztus (Evangéliumi fejtménygyűjtemény 240; 62572); 

4-34, Alma tanúságot tesz Korihórnak arról, hogy van Isten; és 4-35, Korihór 
leírja, hogy tudja, van Isten. 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Az óra előtt írj pozitív szavakat (például az alábbi szópárok első szavát) cédulákra, 
és ragassz egy szót mindegyik gyermek széke alá (vagy átadhatod a gyerme-
keknek, amikor bejönnek a terembe)! Szólítsd fel a gyermekeket, hogy keressék 
meg a székeik alatt lévő szavakat! Kérd meg mindegyik gyermeket, hogy gondol-
jon egy szóra, amely az ellenkezőjét jelenti a papírján lévő szónak! Mindegyik 
gyermek mondja el az ellentétes jelentésű szót, amelyre gondolt, mialatt az osztály 
többi része megpróbálja kitalálni a gyermek papírján álló pozitív szót! 

Szópéldák: 
világos/sötét 
élet/halál 
jó/rossz 
szeretet/gyűlölet 
siker/kudarc 

helyes/helytelen 
igaz/hamis 
béke/háború 
igazság/hazugság 
tiszta/tisztátalan 

tiszta/piszkos 
boldog/szomorú 
egészséges/beteg 
kedves/gonosz 
öröm/bánat 

Amikor mindenkire sor került, magyarázd meg, hogy épp úgy, ahogy e tevékeny-
ségben minden szónak van ellentéte, a Sátánnak is van hamis vagy ellentétes 
tanítása Jézus Krisztus minden tanítására! A Mennyei Atya követése boldogságot 
hoz nekünk; a Sátán követése boldogtalanságot. Kérdezd meg a gyermekektől, 
mi a különbség aközött, amit az emberek akkor éreznek, amikor hazudnak és 
aközött, amit akkor éreznek, amikor igazat mondanak! 

Tanítsd meg a gyermekeknek, hogy minél többet tanulunk valamiről, annál inkább 
különbséget tudunk tenni aközött és ellentéte között! Minél többet tanulunk Jézus 
Krisztusról és minél inkább követjük, annál inkább képesek leszünk ellenállni a 
Sátán kísértéseinek és megtévesztésének. 

67 

10. 
lecke 



Magyarázd el, hogy a gyermekek tanulni fognak Jézus Krisztus ellentétéről - egy 
antikrisztusról! Bárki vagy bármi, aki vagy ami tevékenyen szemben áll Jézus 
Krisztussal (akár nyíltan, akár burkoltan), az antikrisztus. 

Szentírás történet Tanítsd meg Korihór történetét Alma 30-ból! (A szentírás történet tanításához 
javasolt módszereket lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) 
Egy gyermekkel eljátszathatod Alma szerepét, és egy másikkal Korihórét, mialatt 
felolvassák az Alma 30:37-45-ben lévő kérdéseket és válaszokat. Használd fel a 
képeket megfelelő időpontokban! 

Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkalmazandó szentírás utalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
kérdések legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 

alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Miért mondta Korihór, hogy az emberek balgák? (Alma 30:12-16.) Miként tudhat-
juk meg magunk, hogy Jézus Krisztus él? (Úgy, hogy bizonyságot nyerünk 
Jézus Krisztusról.) Hogyan nyerhetünk bizonyságot? (A szentírások tanulmá-
nyozásával, imádkozással, a prófétára való hallgatással, és így tovább.) 

• Mit mondott Korihór Jézus Krisztus engesztelő áldozatának szükségessé-
géről? (Alma 30:17.) Miért nem győzedelmeskedhetünk bűneink felett saját 
erőnkből? Hogyan tette lehetővé Jézus Krisztus számunkra, hogy győzedel-
meskedjünk bűneink felett? 

• Mi van nagy hatással rátok Alma Krisztusról való bizonyságtételével kapcso-
latban? (Alma 30:39-41.) Ha ti lettetek volna Alma helyében, mit mondtatok 
volna Korihórnak Jézus Krisztusról? 

• Amikor Korihór jelt kért Almától, hogy meggyőzze őt arról, van Isten, milyen 
példákat hozott fel neki Alma? (Alma 30:44.) Mit látsz minden nap magad körül, 
ami segít neked abban, hogy tudd, a Mennyei Atya létezik? Milyen élményeid 
vannak, amelyek segítenek neked abban, hogy tudd, a Mennyei Atya él? 

• Milyen jelt kapott Korihór? (Alma 30:48-50.) Mit írt Korihór Istenről és a Sátánról, 
miután megnémult? (Alma 30:52-53.) 

• Hogyan segíti a Sátán azokat, akik őt szolgálják? (Alma 30:60.) Hogyan jutal-
mazza a Mennyei Atya azokat, akik Őt szolgálják? (Móziás 2:41.) Kérd meg 
az osztály tagjait, hogy osszanak meg olyan élményeket, amikor áldásban 
részesültek a parancsolatok betartásáért! 

• Tudtok-e olyan hatásokról, amelyek szembenállnak Jézus Krisztus tanításaival? 
Milyen dolgokat kerültök el, mert tudjátok, hogy azok nem krisztusiak? Mely 
dolgok ösztönöznek, illetve bírnak rá titeket, hogy higgyetek Krisztusban? 
(Moróni 7:15-17.) 

• Miképpen lehettek védve a Sátán megtévesztéseitől? (A parancsolatok betar-
tása, a Szetlélekre hallgatás, a szentírások tanulmányozása, és az élő próféta 
követése által.) 

Kiegészítő (i_ 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasznalhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 
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1. Adj a gyermekeknek másolatokat a lecke végén lévő „Ez arról győz meg, hogy 
higgyek Jézus Krisztusban?" című anyagról! Magyarázd meg, hogy meggyőzni 
azt jelenti, hogy rávenni egy személyt arra, hogy higgyen vagy megtegyen 
valamit! Mondd el nekik, hogy ez egy útmutató, melyet Moróni próféta adott 
nekünk, hogy ítéljünk jó és rossz között (lásd Moróni 7:15-17). Győződj meg 
róla, hogy a gyermekek megértették-e, hogy ha valami arról győzi meg őket, 
hogy jót tegyenek és higgyenek Krisztusban, az jó; ha nem azt teszi, az rossz! 
A gyermekek hazavihetik papírjukat emlékeztetőül. 

2. Segíts a gyermekeknek könyv nélkül megtanulni a tizenharmadik hittételt, és 
beszéljetek meg, ez hogyan lehet szintén útmutató a helyes választáshoz! 

3. Mutass be képeket a természetben előforduló dolgokról, amelyek arról tanús-
kodnak, hogy a Mennyei Atya él. A gyülekezeti ház könyvtárában találhatsz a 
következőkhöz hasonló képeket: Teremtés - Élő teremtmények (62483), A világ 
(62196), Gyermekek tavaszi virágokat néznek (62270), Család csecsemővel 
(62307) és így tovább. Kérd meg a gyermekeket, hogy mondják el, mit éreznek, 
amikor ezekre a képekre néznek, és miként tanúskodnak a képek Istenről! 

4. Olvassátok el és beszéljétek meg a következő, Ezra Taft Benson elnöktől, az 
Egyház tizenharmadik elnökétől származó kijelentést! Emeld ki, hogy Mormon 
könyve mennyire hatásos eszköz a megtévesztés elkerülésében: 

„[Mormon könyvében] erő van, amely el fogja árasztani életeteket abban a 
pillanatban, amikor a könyv komoly tanulmányozásába belekezdtek. Nagyobb 
erőre fogtok találni, hogy ellenálljatok a kísértésnek. Meg fogjátok találni azt az 
erőt, amivel elkerülhetitek a félrevezetést. Meg fogjátok találni az erőt ahhoz, 
hogy a szoros és keskeny ösvényen maradjatok" {A Witness and a Warnino 
pp. 21-22). 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot, hogy nem fogunk eltévedni, ha betartjuk a parancsolatokat, 
követjük a Szentlélek sugalmazásait, tanulmányozzuk a szentírásokat, és követjük 
az élő prófétát! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Alma 30:12-18, 37-56, 60-at 
otthon e lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Ez arról győz meg, hogy 
higgyek Jézus Krisztusban? 

lásd Moróni 7:15-17 

Ez arról győz meg, hogy 
higgyek Jézus Krisztusban? 

lásd Moróni 7:15-17 

Ez arról győz meg, hogy 
higgyek Jézus Krisztusban? 

lásd Moróni 7:15-17 

Ez arról győz meg, hogy 
higgyek Jézus Krisztusban? 

lásd Moróni 7:15-17 

Ez arról győz meg, hogy 
higgyek Jézus Krisztusban? 

lásd Moróni 7:15-17 



A zorámiták és 
a rameumptom 10. 

lecke 

c é l Megtanítani a gyermekeknek a Mennyei Atyát alázatosan és őszintén imádni. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Alma 31; 34:1-30, 38-41-et és 35:1-9-et! 
Aztán tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyerme-
keknek a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és 
„Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és a leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Két teríték, evőeszköz. 
c. Kép: 4-36, A zorámiták és a Rameumptom. 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Készíts egy jelképes ebédet! Tegyél ki két tányért, két poharat, és két teríték 
evőeszközt, de ételt ne! Tégy úgy, mintha ennél, és lelkesen játszd el, hogy ízlik 
az étel! Szólíts fel egy gyermeket, hogy csatlakozzon hozzád! Az üres edények-
ből való evés a zorámiták hamis és nem őszinte imádságának ürességéhez 
hasonlítható, amely ebben a leckében van leírva. Az ilyen üres imádság semmi-
vel sem táplálja jobban lelkünket, mint a nem evés testi erőnlétünket. Ebben a 
leckében a gyermekek Isten imádásának megfelelő és őszinte módjairól fognak 
tanulni. 

Oszd meg a zorámiták és téves hiedelmeik történetét úgy, ahogy az Alma 31-ben 
le van írva! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd a „Tanítás 
a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Használd fel a képet egy megfelelő 
időpontban! 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírás utalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Kik voltak a zorámiták? (Alma 31:1-3, 8.) Miként pártoltak el az Egyház tanítása-
itól? (Alma 31:8-11.) 

• Hogyan, mikor és hol imádkoztak a zorámiták? (Alma 31:13-18, 21-23.) Hogyan 
kell imádkoznunk a Mennyei Atyához és Jézus Krisztushoz? 

• Mely dolgokban hittek a zorámiták, amelyek rosszak voltak? (Alma 31:15-17, 20.) 
Miért fontos tudni, hogy ki is valójában a Mennyei Atya és Jézus Krisztus, és 
hogy milyenek Ők? 
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• Honnan tudjuk, hogy a zorámiták imái nem voltak őszinték? (Alma 31:23, 27.) 
Hogyan tehetjük imáinkat őszintébbé? 

• Miért gondolták a zorámiták, hogy jobbak, mint mások? (Alma 31:24-25, 27-28.) 
Mi módon érezhetjük néha azt, hogy jobbak vagyunk, mint mások? Miért súlyos 
bűn a büszkeség? (Eltérít bennünket Istentől.) 

• Alma és a többi vezető mit érzett, amikor látta az embereket, akik elpártoltak az 
igazságtól? (Alma 31:19, 24, 30-31.) Hogyan segíthetünk azoknak, akik nem 
ismerik az igazságot? Hogyan segíthetünk a kevésbé aktív egyháztagoknak? 

• Min csüngött a zorámiták szíve? (Alma 31:28.) Mely anyagias dolgok azok, 
amelyeken néhány korodbeli gyermek szíve csüng manapság? Miért rossz, ha 
világias dolgokon csüng a szívünk? 

• Mely dolgokért imádkozott Alma saját maga és társai érdekében? (Alma 
31:31-35.) Miként segíthet a különleges dolgokért való imádkozás őszintébbé 
tenni imáinkat? Hogyan segített nektek az imádkozás egy problémában? 

• Miről tett bizonyságot Amulek Jézus Krisztussal kapcsolatban? (Alma 34:8.) 
Hogyan nyerhettek a zorámiták bizonyságot Jézus Krisztusról? (Alma 34:17.) 

• Hogyan és mikor kell imádkoznunk? Miért kell imádkoznunk? (Alma 34:18-27.) 
Miként imádhatjuk a Mennyei Atyát a hét minden napján? 

• Mit kell tennünk, miután imádkoztunk, hogy imáink hatékonyak legyenek? 
(Alma 34:28.) 

• Hogyan bánt Alma népe (az anti-nefi-léhiták) a hozzájuk csatlakozott zorámi-
tákkal? (Alma 35:9.) Hogyan kell bánnunk egy idegennel, vagy a köztünk lévő 
szegényekkel? Ez miként mutat szeretetet a Mennyei Atya iránt? (Máté 25:40; 
Móziás 2:17.) 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 
1. írd fel a következő szentírásutalásokat a táblára! Kérd meg a gyermekeket, 

hogy párosítsák össze azokat a verseket, amelyek a zorámiták téves hiedelmeit 
írják le, azokkal a versekkel, amelyek Alma és Amulek helyes tanításait tartal-
mazzák: 

Alma 31:16 (A zorámiták azt hitték, nem lesz Krisztus.) 
Alma 31:20-23 (Minden zorámita ugyanazt az imát mondta, és azután nem 
imádkoztak újra egész héten.) 
Alma 31:24 (A zorámiták szíve a gazdagságon csüngött.) 
Alma 34:8 (Amulek Krisztusról tett bizonyságot.) 
Alma 34:19-27 (Amulek azt tanította, hogy mindig és mindenért imádkoznunk 
kell.) 
Alma 34:28-29 (Amulek azt tanította, hogy vagyonunkat a szegényeknek kel! 
adnunk.) 

2. Kérdezd meg a gyermekeket, mit éreznének, ha kigúnyolnák őket! Beszéljétek 
meg az emberek önteltségének módjait! Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy 
a nagy és tágas épület Léhi álmában a világ gőgjét jelképezte! Magyarázd 
meg, hogy az alázatosság a büszkeség ellentéte! Mindegyik gyermekkel írass 
egy papírra olyan módszereket, amelyek által megpróbálnak majd alázatosab-
bakká válni! 
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3. Szólítsd fel a gyermekeket, hogy olvassák el és jelöljék meg a következő verse-
ket, vagy bármely más fontos verset a leckéből (a gyermekek megtanulhatnak 
egy verset egészében vagy egy részét, amely fontos nekik): 

Alma 31:34-35 
Alma 34:8 
Alma 34:26-28 
Alma 34:38 

4. Énekeljétek el a következő éneket, vagy olvassátok el a szövegét: „Jó égi 
Atyám él" (Egyházi énekek, 94. o.)! 

Befejezés 

Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot, hogy ha alázatosan és őszintén imádjuk a Mennyei Atyát, 
0 meg fog áldani bennünket, és mi választ fogunk kapni imáinkra! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Alma 31:8-25-öt és 34:17-29-et 
otthon e lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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10. 
lecke 

Alma a hitről tanít 

Cél Megtanítani a gyermekeknek, hogy Isten szava, ha hittel ápoljuk, szívünkben 
Jézus Krisztusról való bizonysággá fejlődik. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Alma 32-33-at. Aztán tanulmányozd a leckét, 
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás történetet! 
(Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Vizsgáld meg a lecke végén lévő szemléltető eszközöket, és döntsd el, hogyan 
akarod bemutatni azokat a lecke folyamán! Készíthetsz papírmásolatot minde-
gyik ábráról, átmásolhatod az ábrákat zsírpapírra, vagy elkészítheted az ábrát 
a táblára felrajzolva is. 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Egy mag mindegyik gyermeknek, ha lehetséges. 
c. Egy papírmásolat a lecke végén lévő szemléltető eszközökről (mag, csírázó 

mag, csemete, fa, eső, nap, talaj és trágya). 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 
Adj mindegyik gyermeknek egy magot, vagy mutasd meg a mag ábráját, vagy 
rajzolj egy magot a táblára! 
• Mi lesz a magból? (Egy növény vagy fa, a mag fajtájától függően.) 
• Minek kell történnie, mielőtt egy mag elkezd növekedni? (Mutasd meg a 

csírázó mag ábráját, vagy rajzolj egyet a táblára!) 
• Hogy néz ki egy fa, amikor fiatal? (Mutasd meg a csemete ábráját, vagy rajzolj 

egyet a táblára!) Hogy néz ki, amikor kifejlődött? (Mutasd meg egy fa ábráját, 
vagy rajzolj egyet a táblára!) 

• Milyen tápanyagra van szüksége egy magnak, hogy segítsen fává vagy más 
növénnyé fejlődni? (Magyarázd el, hogy a tápanyag olyan valami, ami segít 
a dolgok fejlődésében, vagy életben és jól tartja őket, úgy mint a víz, a trágya, 
a napfény és a talaj! Helyezd a nap, az eső, a talaj és a trágya ábráit a mag 
képe mellé!) 

Magyarázd el a gyermekeknek, hogy ebben a leckében meg fogják tanulni, hogyan 
nyerhetnek erős bizonyságot! Használhatod az 1. kiegészítő tevékenységből a 
szócédulákat a leckében szereplő valamennyi alapelv megbeszélésénél. 
Alma 32-33-ból tanítsd meg a történetet arról, ahogy Alma tanítja a zorámitákat! 
(A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd a „Tanítás a szentírá-
sokból" című részben, VIII. old.) Emeld ki, hogy éppúgy, ahogy egy jó magból 
megfelelő gondoskodással és táplálással végül gyümölcstermő fa lesz, Isten 
szava szívünkben elültetve, megfelelően táplálva, erős bizonysággá fog fejlődni! 

Javasolt 
óravázlat 
Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 
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Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkalmazandó szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
kérdések legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 

alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 
Mondd el, hogy a legutóbbi leckében a gyermekek a gazdag és gőgös zorámi-
tákról tanultak! 
• Miért voltak alázatosak a szegény zorámiták? (Alma 32:2-3.) Melyek azok a 

csapások, amelyek elég alázatossá tehetik az embereket ahhoz, hogy hallgas-
sanak az evangéliumra? 

• Mit jelent „szívben szegénynek" lenni? (Alázatos, tanítható, valóban bűnbánó, 
és büszkeségtől mentes.) 

• Miként volt áldás a szegénység ezeknek az embereknek? (Alma 32:12-13.) 
Magyarázd el, hogy az emberek alázatosak lehetnek akkor is, ha nem szen-
vednek el csapásokat és szegénységet, de előfordul, hogy a gazdag emberek 
gőgösekké válnak! Miért nélkülözhetetlen számunkra, hogy alázatosak legyünk, 
amikor az evangéliumot tanuljuk? 

• Mi a hit? (Alma 32:21.) Miért kell hitünknek lennie ahhoz, hogy bizonyságunkat 
növelhessük az evangéliumról? (Alma 32:26.) Magyarázd el, hogy időbe telik 
bizonyságot nyerni! A parancsolatok betartása segíthet nekünk bizonyságot 
nyerni arról, hogy a parancsolatok igazak. 

• Mit mondott Alma nekünk, mit kell tennünk, hogy hitünket növeljük? 
(Alma 32:27.) Mit tehetünk azért, hogy növeljük a hit iránti vágyunkat? 

• A parancsolatoknak való engedelmeskedés miként „próbatétele" Isten sza-
vának? (Magyarázd el, hogy próbát tenni azt jelenti, hogy kipróbáltok valamit, 
ami felől nem vagytok biztosak! Amikor próbát teszünk, vagyis betartjuk a 
parancsolatokat, például a Bölcsesség szavát, áldásokban részesülünk enge-
delmességünkért és bizonyságunk erősebb lesz.) Hogyan növekedett meg 
hitetek a parancsolatoknak való engedelmességetek következtében? 

• Hogyan ültethetjük el Isten szavát szívünkben úgy, hogy bizonyságunk növeked-
jen majd? (A szentírások rendszeres tanulmányozásával; az elemi iskolában, 
az istentiszteleten és a családi esten való odafigyeléssel; imádkozással; és az 
evangélium alapelveinek életünkben való következetes alkalmazásával.) 

• Miből fogjuk tudni, amikor a jó mag, vagyis az evangéliumról való bizonyság 
elkezd növekedni bennünk? (Alma 32:28,34.) Szólítsd fel az osztály tagjait, hogy 
osszák meg bizonyságukat és fogalmazzák meg, hogyan nyerték el! Ösztönözd 
a gyermekeket, hogy nyerjék el és erősítsék bizonyságukat! Buzdítsd őket, hogy 
ha hitük van, erős bizonyságot nyerhetnek az evangéliumról! 

• Mit jelent táplálni egy magot? (Magyarázd meg, hogy táplálni azt jelenti, hogy 
etetni vagy gondozni!) Mely tulajdonságokról beszélt nekünk Alma, amelyekkel 
rendelkeznünk kell, hogy ápoljuk az evangéliumról való bizonyságunkat? 
(Alma 32:41-42.) Mit gondoltok, a türelem és a szorgalom miért nélkülözhetetlen 
a hit és a bizonyság kifejlesztéséhez? 

• A szentírások tanulmányozása miként erősítheti hitünket és bizonyságunkat? 
(Alma 33:14.) 

• Melyik fontos tanítás kell, hogy bizonyságunk része legyen? (Alma 33:22.) 
• Egy erős bizonyság miként hasonlítható egy fához? (Alma 33:23.) Hogyan fog 

segíteni a birtokodban lévő bizonyság elnyerni az örök életet? Elmondhatod, 
hogy bizonyságod miként tette problémáidat könnyebbé, és hogyan hozott 
neked örömöt. 
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Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Készítsd el a következő szócédulákat: 
Isten szava 
Bizonyság Jézus Krisztusról 
Imádkozz! 
Tanulmányozd szentírásokat! 
Engedelmeskedj a parancsolatoknak! 
Szolgálj! 

Míg a szentírás történetet tanítod a gyermekeknek, magyarázd el, hogy Alma 
32 Isten szavát egy maghoz hasonlítja! Helyezd az „Isten szava" szócédulát 
a mag ábrájára! (Magyarázd el, hogy ebben a szentírásban Isten szava az 
evangéliumot, vagy Jézus Krisztus tanításait jelenti!) Éppúgy, ahogy egy mag-
ból fa lesz, ha tanulmányozzuk Isten szavát és engedelmeskedünk neki, erős 
bizonyságot fogunk nyerni az evangéliumról. 

Helyezd a „Bizonyság Jézus Krisztusról" szócédulát a fa ábrájára! Éppúgy, 
ahogy egy mag gondozást és táplálást igényel, hogy fa legyen belőle, az 
evangéliumról való bizonyságunknak is ugyanúgy hitre és gondoskodásra van 
szüksége, hogy erőssé növekedjen. Kérdezd meg a gyermekeket, mit tehetnek, 
hogy erősítsék bizonyságukat! Amint felelnek, helyezd az „Imádkoz!", „Tanul-
mányozd a szentírásokat!", „Engedelmeskedj a parancsolatoknak!" és a 
„Szolgálj!" szócédulákat a fát tápláló dolgok ábrái mellé! 

2. Készíts egyedi összerakós játékot néhány olyan szóból, amely a leckére vonat-
kozik! A szavakat írd papírlapokra és a papírokat vágd darabokra! A szavak 
között lehet: alázatosság, vágy, táplál, engedelmesség és így tovább. Oszd 
az osztályt annyi csoportra, amennyi szóval rendelkezel! Amikor egy csoport 
összerakta a szót, egy gyermek abból a csoportból idézze fel, mit tanított a 
lecke arról a szóról! 

3. Készíts papírdarabokat, amelyekre evangéliumi alapelvek, mint pl. böjtölés, 
tizedfizetés, vagy Bölcsesség szava vannak felírva! Tűzz vagy ragassz egy 
papírdarabot mindegyik gyermek hátára anélkül, hogy a gyermek láthatná! 
A gyermekek tegyenek fel kérdéseket a többieknek, hogy megpróbálják kita-
lálni, mi az az alapelv, vagy az osztály többi része adjon nyomra vezető jeleket! 
Miután a gyermek helyesen kitalálta, kérdezd meg tőle, hogyan nyerhet valaki 
bizonyságot arról az alapelvről! Mindegyik esetben tartalmazza a válasz az 
imádkozást és az alapelv szerinti életet! 

4. Énekeljétek el a következő énekeket, vagy olvassátok el a szövegüket: „Hit" 
(Csillagocska, 1995. szeptember, 6. o.), vagy „A negyedik hittétel" {VAJB, 194. o.)! 

Tégy bizonyságot, hogy ha a gyermekek tanulmányozzák Isten szavát és enge-
delmeskednek a parancsolatoknak, amíg fiatalok, erős bizonyságot fognak nyerni 
Jézus Krisztus evangéliumának igazságáról! Oszd meg érzéseidet az Üdvözí-
tőben és az evangéliumban való hitedről! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Alma 32:21-22,26-28,40-43-at; 
és 33:14-23-at otthon e lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 

Befejezés 

Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 
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TRÁGYA 



Alma tanácsot ad Hélamán 
és Siblon nevű fiának 

Cél Megtanítani a gyermekeknek, hogy a szentírások azért adattak, hogy az öröm 
forrásaként szolgáljanak ebben az életben, és iránymutatóként, hogy visszaté-
rjünk a Mennyei Atyához, és örök életet nyerjünk. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Alma 37-38-at! Aztán tanulmányozd a leckét, 
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás történetet! 
(Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és a leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését. 

3. Készíts minden gyermek számára egy másolatot (a lecke végén található) 
„A szentírások" című kiosztandó anyagról! (Választható) 

4. Készítsd el az „Örök élet" szócsíkot. 

5. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Egy kis kép Jézus Krisztusról, vagy a „Jézus Krisztus" szócsík. 
c. Képek: 4-9, Jézus a Krisztus (Evangéliumi festménygyűjtemény 240, 62572); 

és 4-15, A Liahóna (Evangéliumi festménygyűjtemény 302, 62041.) 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Az óra kezdete előtt valahol a teremben rejts el egy kis képet Jézus Krisztusról, 
vagy a „Jézus Krisztus" szócsíkot! Tedd ki az „Örök élet" szócsíkot! Magyarázd el, 
hogy az Egyház tagjaiként örömre akarunk találni ebben az életben, vissza aka-
runk térni a Mennyei Atyához, és el akarjuk nyerni az örök életet, amely azt jelenti, 
hogy örökké együtt élünk családként Isten jelenlétében! Segíts a gyermekeknek 
megérteni, hogy az örök élet Isten legnagyobb ajándéka gyermekei számára! A 
Mennyei Atya azt akarja, hogy mindannyian érdemesek legyünk arra, hogy örökké 
vele éljünk. Mondd el a gyermekeknek, hogy el van rejtve egy helyen a teremben 
egy kis kép (vagy szócsík) valakiről, aki segíteni akar nekik örök életet nyerni! 
Adj a gyermekeknek körülbelül harminc másodpercet, hogy megkeressék a képet 
(vagy szócsíkot)! Emlékeztesd őket, hogy a Mennyei Atya adott nekünk egy 
útmutatót, hogy bennünket az örök életre vezessen! Adj tippeket, ha szükséges! 

Miután a gyermekek megtalálták Jézus elrejtett képét (vagy a szócsíkot), mutasd 
meg nekik Krisztus nagy képét és a szentírásaidat! Magyarázd el, hogy útmutató-
ként kaptuk a szentírásokat, hogy segítsenek nekünk Jézus Krisztusról tanulni, 
és hozzá hasonlóvá válni, hogy így visszatérhessünk Mennybéli Atyánkhoz! 

Szentírás történet A javasolt képeket használva tanítsd meg Alma Hélamán és Siblon nevű fiához 
intézett tanácsát, amely Alma 37-38-ban található! Emeld ki Alma tanításait a 
szentírásokról, és arról, hogyan lehetnek azok útmutatók életünkben! (A szentírás 
történet tanításához javasolt módszereket lásd a „Tanítás a szentírásokból" című 
részben, VIII. old.) 

Javasolt 
óravázlat 
Figyelemfelkeltő 
tevékenység 
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14. lecke 

Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkalmazó szentírás utalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
kérdések legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat és 

alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Miért volt fontos Mormon könyve prófétái számára megőrizni és megtartani a 
rézlemezeket? (Alma 37:4, 8; lásd a 3. leckét.) 

• Miért adatott Léhinek a Liahóna? Hogyan működött? (1 Nefi 16:10, 28.) 

• Miben hasonlítanak a szentírások a Liahónához? (Alma 37:44-45.) Hogyan 
segíthetnek nekünk a szentírások visszatérni, hogy a Mennyei Atyával éljünk? 

• Mit tanítottak a szentírások a lámánitáknak, ami arra késztette őket, hogy 
megbánják bűneiket? (Alma 37:9.) 

• Mit kért Alma fiától, Hélamántól, mire tanítsa a népet? (Alma 37:32-34.) Hogyan 
lehetünk úrrá a kísértéseken? 

• Mire célzott Alma, amikor azt tanácsolta Hélamánnak, hogy „fiatalon tanulj 
bölcsességet"? (Alma 37:35.) Miért olyan fontos fiatal korunkban az evangélium 
szerint élni? 

• Mit tanított Alma Hélamánnak az imáról? (Alma 37:36-37.) Hogyan és mikor 
kell imádkoznotok? Mit jelent: „felemeltetni az utolsó napon"? Segíts a gyerme-
keknek megérteni, hogy ez az utolsó ítéletre vonatkozik, amikor mindenki, aki 
engedelmeskedett a parancsolatoknak, be fog jutni a Mennyei Atya jelenlétébe, 
és örökké vele fog élni! 

• Alma fia, Siblon miként szerzett nagy örömöt neki? (Alma 38:2-4.) A parancso-
latok iránti engedelmességetek miként szerez örömöt szüleiteknek? 

• Mi a gőg? (Alma 38:11. Az alázatosság vagy taníthatóság hiánya. A gőgös 
emberek azt gondolják, hogy fontosabbak, mint mások. A gőgös emberek 
inkább saját akaratukat követik, mint a Mennyei Atyáét.) Miként visz közelebb 
bennünket a Mennyei Atyához hibáink felismerésének és helyrehozásának 
megtanulása? Mit jelent kérkedni? 

• Honnan tudta Alma azokat a dolgokat, melyeket fiának tanított? (Alma 38:6-8.) 
Mit kell tennünk, hogy a Szentlélek úgy tanítson és segítsen bennünket, mint 
Almát? A Szentlélek miként tanított vagy segített nektek abban, hogy azt tedd, 
ami helyes? 

• Miről tett Alma bizonyságot Siblonnak Jézus Krisztussal kapcsolatban? (Alma 
38:9.) Hogyan használhatjuk a szentírásokat, hogy segítsenek nekünk hasonló 
bizonyságot nyerni? (Olvassuk őket, elmélkedjünk róluk naponta, keressük 
a Szellem segítségét, hogy megértsük őket, és vonatkoztassuk azokat saját 
tapasztalatainkra és helyzetünkre!) 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Magyarázd meg, hogy egyik oka annak, hogy nekünk adattak a szentírások az, 
hogy segítsen nekünk felülkerekedni problémáinkon és megoldani azokat! Adj 
az osztály mindegyik tagjának egy példányt a négy leírt helyzetről! Kérd meg 
mindegyik gyermeket, hogy egy társsal együtt dolgozva döntsék el, a felsorolt 
szentírások miként segítenének az adott helyzetekben! Az alább ismertetett 
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négy helyzet csak példa. Használhatsz másokat is, amelyek jobban vonat-
koznak az osztályodban lévő gyermekekre. (Mindegyik helyzetnek megfelelhet 
több szentírás is.) 

Amikor Jim megkeresztelkedett, családja mérges volt rá. Amikor a püspök arra 
kérte Jimet, hogy fogadjon el egy elhívást teljes idejű missziós szolgálatra, 
Jimnek nem volt elég pénze. 

Shellynek fontos döntést kellett hoznia, de még azután sem tudta eldönteni, 
mit tegyen, hogy sok emberrel beszélt. 

Heathert barátai gyakran próbálják rávenni, hogy velük együtt vegyen részt bolti 
lopásban. Amikor ezt elutasítja, kigúnyolják. 

Doug olyan iskolai feladatot kapott, amelyet nehéz teljesíteni a megadott 
időpontig. 
Alma 26:12; 1 Nefi 3:7; Alma 37:37; 1 Nefi 17:3 

2. Másold az Alma 37-ből vett alábbi szavakat két külön papírlapra: 

„Fiatalon tanulj bölcsességet; igen, fiatalon tanuld meg Isten parancsolatait 
betartani" (Alma 37:35). 
„Minden dologban az Úr tanácsát kérd, és ő vezetni fog az igaz úton" 
(Alma 37:37). 
Mindegyik szentírást vágd különálló szavakra! Tedd az első szentírást egy 
dobozba, a másodikat pedig egy másikba, és helyezd őket az osztály elé! Oszd 
az osztályt két csoportra! Mindegyik csoportnak adj egy darab papírt és egy 
ceruzát! Midegyik csoportból egyszerre egy személy jöjjön a dobozhoz, húzzon 
egy szót, és vigye vissza a csoporthoz! A következő személy ugyanígy, és így 
tovább. Mindegyik csoport rakja helyes sorrendbe a szavakat! Ha a gyerme-
keknek segítségre van szükségük, add meg nekik a szentírásutalást! Amikor a 
csoportok kialakították szentírásaikat, leírhatják és megtanulhatják. Befejezés-
ként mindegyik csoport mondja el hangosan a szentírását! 

3. Olvassátok el az osztállyal 1 Nefi 16:28-at: „És történt, hogy én, Nefi észrevettem, 
hogy a gömbben levő mutatók aszerint működtek, hogy mennyire hittünk bennük 
és mennyire engedelmeskedtünk nekik!" Beszéljétek meg, hogyan működött 
a Liahóna Léhi és családja esetében! Oszd az osztály tagjait három csoportra, 
és adj mindegyik csoportnak egyet a három szóból {hit, szorgalom, figyelem) 
meghatározásával együtt! 

Hit: meggyőződés arról, amit nem láttunk, és igaz. 
Szorgalom: odaadó erőfeszítés valaminek a teljesítéséért. 
Figyelem: gondosság, törődés. 

Mindegyik csoport beszélje meg szavainak jelentését, és hogy az alapelv 
miként segíthet nekik úgy használni a szentírásokat, mint útmutatót a Mennyei 
Atyához való visszatéréshez! Próbáljanak egy példára gondolni, hogy meg-
magyarázzák! Két-három perc után mindegyik csoport válasszon valakit, aki 
megmagyarázza az osztálynak, hogy az alapelv miként segíthet nekik a szentí-
rások Liahónaként való használatában! 

4. Hívd meg az egyházközség egy tagját az órára, hogy ossza meg élményeit, 
amikor a szentírások útmutatást és választ adtak imáira! 

5. Olvassátok el és beszéljétek meg a nyolcadik hittételt! Emeld ki, hogy a szentí-
rások miként segítenek nekünk visszatérni Mennybéli Atyánkhoz! Használhatod 
a nyolcadik hittételt tartalmazó ábrát (65008). 
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6. Énekeljétek el a következő éneket, vagy olvassátok el a szövegét: „Fiatalon 
keresd az Urat" (Csillagocska, 1996. március)! 

Befejezés 

Bizonyság Tégy bizonyságot arról, hogy a szentírások napi tanulmányozása segíthet nekünk 
megoldani problémáinkat, leküzdeni a kísértést, és a szoros és keskeny ösvényen 
maradni, hogy visszatérjünk Mennyei Atyánkhoz és örök életet nyerjünk! 

Adj mindegyik gyermeknek egy másolatot a kiosztandó anyagról! Javasold, hogy 
könyvjelzőként tegyék bele szentírásaikba! 

Javasolt házi Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Alma 37:33-47-et és 38:1-12-et 
olvasmány otthon e lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Alma tanácsot ad 
Koriánton nevű fiának 

10. 
lecke 

Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni, hogy választásainktól függően vannak jó és 
rossz következmények. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Alma 39-etl Aztán tanulmányozd a leckét, 
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás történetet! 
(Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Készíts ábrát a figyelemfelkeltő tevékenységben felsorolt tárgyakról, vagy írd 
őket a táblára! 

4. Szükséges anyagok: Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 

Javasolt 
óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Figyelemfelkeltő Kérd meg a gyermekeket, képzeljék el, hogy egyedül vannak egy tutajon az 
tevékenység óceán közepén! Észreveszik, hogy könnyíteni kell rakományukon, mert a tutaj 

mélyen úszik a vízben. Két tárgy kivételével mindent ki kell dobniuk szállítmá-
nyukból. Kérd meg a gyermekeket, hogy a következő listáról válasszanak két 
tárgyat, amelyet megtartanak: 

Mentőmellény 
Elsősegélycsomag 
Arannyal teli láda 
Horgászbot, horgászfelszerelés és csali 
Egy adag friss vízzel teli üveget tartalmazó láda 
Rádió adóvevő 
Egy doboz vészjelző rakéta 
Egy nagy kanna cápariasztó 

Sorold fel a választási lehetőségeket a táblán, és kérd meg a gyermekeket, hogy 
magyarázzák meg választásaikat! A választásoknak e tevékenységben kény-
szerhelyzetet kell teremteniük. Mutass rá, hogy a választás nehéz lehet, mivel 
nem tudhatják, mi fog történni a jövőben: elsüllyedhetnek és szükségük lehet a 
mentőmellényre, szomjasak lehetnek és szükségük lehet a vízre, hogy megigyák, 
éhesek lehetnek és szükségük lehet a horgászbotra, cápákkal találkozhatnak, 
és szükségük lehet a riasztóra, szükségük lehet a rádióra segélykéréshez, meg-
sérülhetnek, és szükségük lehet az elsősegélycsomagra, szükségük lehet egy 
vészjelzőre egy éjszakai mentés esetén, vagy megmenthetik őket az elkövetke-
zendő néhány órában, és azt kívánhatják, hogy bárcsak megtartották volna a 
kincset. 

Magyarázd el, hogy az életben sok nehéz választást kell hoznunk, de a Mennyei 
Atya parancsolatokat adott nekünk, hogy segítsen bennünket! Ez a lecke a 
választások meghozataláról szól. 
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Szentírás történet Alma 39-ből tanítsd a gyermekeknek azt a történetet, amelyben Alma tanácsot 
ad Koriánton nevű fiának! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket 
lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Megjegyzés: Ne tanítsd 
Alma 39:3-6 különleges tartalmát! Egyszerűen foglald össze, megmagyarázva, 
hogy Koriánton nagyon súlyos bűnt követett el, amíg misszióban volt a zorámiták 
között! Ha a gyermekek rákérdeznek Koriánton bűnének jellegére, javasold, hogy 
ezt beszéljék meg szüleikkel! 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Milyen példát mutatott Koriántonnak a testvére? (Alma 39:1.) Kiket tekintetek 
erényes példának? Milyen erényes választásokat hoztak? 

• Miért mondta Alma, hogy Koriánton boldogtalanná tette? (Alma 39:2.) Mit jelent 
az, hogy Koriánton nem törődött apja szavaival? (Koriánton nem engedelmes-
kedett Almának.) Miért szükséges engedelmeskednünk szüleinknek? Mit jelent 
dicsekedni? (Kérkedni vagy magunkat mások fölé helyezni.) Miért helytelen 
dicsekedni? 

• Mit mondott Alma, s miért emlékeztette Koriántont bűneire? (Alma 39:7-9. 
Magyarázd el, hogy az, hogy „állj ellen ezeknek a dolgoknak" [9. vers], azt jelenti, 
hogy elfordulni ezektől a bűnöktől!) Ki ismeri minden bűnünket? (Alma 39:8.) 
Miként vezethetnek a bűnösség érzései egy embert arra, hogy megbánja 
bűneit? 

• Mit mondott Alma, ki adhat Koriántonnak jó tanácsot a választások meghozata-
lában? (Alma 39:10.) Szüleitek és családotok miként segítettek nektek helyes 
döntéseket hozni? Milyen más forrásokból kaphattok helyes tanácsot? 

• Koriánton helytelen cselekedetei milyen hatással voltak a zorámitákra? 
(Alma 39:11.) Választásaink mi módon lehetnek hatással másokra? 

• Milyen fontos választásokat kell meghoznotok? Miként segíthet nektek a Szent-
lélek megtudni, amikor valami rosszat csináltok? Hogyan segíthet nektek a 
Szentlélek megtudni, hogy jó döntést hoztatok? Szólítsd fel az osztály tagjait, 
hogy osszanak meg olyan élményeket, amikor a Szentlélek segített nekik a 
döntéshozatalban! 

• Mit tanított Alma Koriántonnak a bűnbánatról? (Alma 39:13.) Mit gondoltok, mit 
jelent az, hogy „fordulj az Úrhoz teljes szívedből, teljes lelkedből és minden 
erődből"? Miért kell bocsánatot kérnünk azoktól, akiket megbántottunk hely-
telen választásainkkal? 

• Mi volt Alma tanácsa a gazdagságra törekvéssel kapcsolatban? (Alma 39:14.) 
Mi történik az emberekkel, ha a gazdagság lesz a legfontosabb dolog 
életükben? 

• Mit tanított Koriánton Jézus Krisztus küldetéséről? (Alma 39:15.) Miről kellett 
tanítania Koriántonnak? (Alma 39:16.) Mit tehetünk, hogy megosszuk az evan-
géliumot a körülöttünk lévőkkel? 

Használhatod a 2. és 3. kiegészítő tevékenységet, hogy segíts a gyermekeknek 
megérteni életük során hozott választásaik következményeit! 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 
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14. lecke 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 
1. Nézzétek át és beszéljétek meg a második hittételt, és tanítsd meg könyv nélkül 

a gyermekeknek! Mutass rá, hogy minden ember felelős azért, amit tesz! 

2. Beszélj meg a gyermekekkel olyan választásokat, amelyeket a következő vagy 
ezekhez hasonló területeken hozhatnak meg! Használj olyan gondolatokat, 
amelyek lehetséges problémák az osztályodban lévő gyermekek esetében! 
Kérdezd meg tőlük, hogy milyen választásokat vár el tőlük Jézus! Segíts nekik 
megfontolni az általuk meghozható különböző döntések következményeit! 

Az általuk használt beszéd 
A vasárnap megszentelése 
Az általuk viselt ruházat 
Szüleiknek való engedelmesség 
Az általuk hallgatott zene 
Lopás 
Az általuk megnézett mozi-, videofilmek és tévéműsorok 
Igazmondás 
Az általuk olvasott könyvek és folyóiratok 

3. Játszass el a gyermekekkel olyan döntéseket és következményeket magukban 
foglaló helyzeteket, mint az alábbiak: 

Egy barátotok hazugságot mond valakiről. 
Egy barátotok azt akarja, hogy nézzetek meg egy illetlen filmet vagy videót. 
Egy barátotok illetlen történeteket mesél nektek. 
Egy barátotok azt akarja, hogy csaljatok az iskolában. 
Egy barátotok azt akarja, hogy szegjétek meg a Bölcsesség szavát. 
Valaki törvényellenes kábítószereket kínál nektek. 

4. Beszéld meg a gyermekekkel a Spencer W. Kimball elnök által hozott alábbi 
döntés következményeit: 

„Még kisfiú koromban elhatároztam, hogy soha nem fogom megszegni a Böl-
csesség szavát. . . . Tudtam, hogy amikor az Úr ezt mondta, örömet szerzett 
neki, hogy az emberek tartózkodnak majd mindezektől az ártalmas elemektől, 
és hogy örömet jelent Mennyei Atyámnak az is, amit meg akartam tenni. És így 
biztosan és szilárdan elhatároztam magam, hogy soha nem fogok azokhoz az 
ártalmas dolgokhoz nyúlni. Azzal, hogy teljesen és egyértelműen elhatároztam 
magam, nem találtam túl nehéznek a magamnak és Mennyei Atyámnak tett 
ígéretem megtartását" (in Conference Report, 1974. ápr., 127. old.; vagy 
Ensign, 1974. máj., 88. old.). 

5. Készíts kis cédulákat az osztályodban lévő összes gyermek számára a követ-
kező felirattal: Helyes döntéseket fogok hozni. Helyezd a cédulákat az írással 
lefelé fordítva az asztalra, és a gyermekek egyenként jöjjenek előre és válasz-
szanak egyet! Kérd meg őket, hogy válaszoljanak a következő kérdésekre: 

• Mit fogtok használni, ami irányít benneteket a helyes döntésekben ezen a 
héten? 

• Milyen következménye lehet a rossz döntéseknek? 

• Milyen eredménye lehet a helyes döntéseknek? 

A tevékenység befejezéseként hangsúlyozd ki, mennyire fontos, hogy mielőtt 
döntenénk, átgondoljuk a következményeket! 
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6. Beszéljétek meg a tizenegyedik hittételt, és hogy miként felelős minden ember 
a választásaiért! 
• Miért nem szabad kényszerítenünk senkit, hogy higgyen az evangéliumban? 

• Miért kell elvárnunk másoktól, hogy hagyjanak bennünket Istent úgy imádni, 
ahogy akarjuk? 

Segíts a gyermekeknek könyv nélkül megtanulni a tizenegyedik hittételt! 

7. Énekeljétek el a következő énekeket, vagy olvassátok el a szövegüket: „Válaszd 
a jót" (Csillagocska, 1995. június), „Tégy bátran jót" (Egyházi énekek, 108. o.)! 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot, hogy ha elhatározzuk magunkat, hogy követjük Jézus Krisztust, 
Ő el fog vezetni a helyes választásokhoz, és hogy csak így találhatunk igaz 
boldogságra! 
Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Alma 39:12-19-et otthon e lecke 
áttekintéseként! 
Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Moróni kapitány 
legyőzi Zerahemnát 
Cél Arra ösztönözni minden egyes gyermeket, hogy vegye fel Isten fegyverzetét 

védelmül a gonosz ellen. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Alma 43-44-et, és az Efézus 6:11,13-18-at! 
Aztán tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyerme-
keknek a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és 
„Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. További olvasmány: Tanok és szövetségek 27:15-18. 

3. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Egy Biblia. 
c. Attól függően, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek Isten fegyverzetét, 

készíts cédulákat, kis kivágásokat a fegyverzetekről és az emberi alakról ' 
mindegyik gyermeknek, egy nagyobb fegyverkészletet, amely a táblára 
felrajzolt alakra kerül, vagy egy kartonból készült fegyverkészletet, amely a 
gyermekekre kerül! (Lásd a lecke végén lévő ábrát!) 

d. Képek: 4-37, Moróni kapitány katonái a lámánitákkal küzdenek, és 4-38, 
Zerahemna hadserege leteszi fegyvereit. 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

• A régi időkben, amikor az emberek csatába mentek kardokkal és lándzsákkal, 
hogyan védték meg fejüket, szívüket, hasukat, karjukat, lábukat és lábszárukat? 
(Páncéllal.) 

Magyarázd meg, hogy mindannyian háborút viselünk a gonosz ellen! A Sátán 
kísértései és erői nagyon is valósak. A Mennyei Atya nem akarja, hogy a gonosz 
elleni csatát védtelenül vívjuk meg. Olvastasd fel egy gyermekkel az Efézus 6:11, 
13-18-at! Beszéljétek meg az egyes fegyverzetrészeket a cédulák, illetve a 
kivágások használatával! Az egyes fegyverzetrészeket hozd összefüggésbe 
azzal, miként szükséges úgy élnünk, hogy védve legyünk a bennünket körülvevő 
gonosz hatásoktól! 

Alma 43-44-ből tanítsd meg a gyermekeknek azt a történetet, amelyben Moróni 
kapitány legyőzi Zerahemnát! (A szentírás történet tanításához javasolt módsze-
reket lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Emeld ki, hogy 
Moróni hadserege nemcsak az emberi készítésű fegyvereket vette fel, hanem 
Isten fegyverzetének erősebb védelmét is! Használd a képeket a megfelelő 
időpontokban! 
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Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkalmazandó szentírás utalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
kérdések legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 

alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Miért jelölt ki Zerahemna, a lámánita parancsnok amálekitákat és zorámitákat 
főkapitányul a lámániták fölé? (Alma 43:6-7.) Miért akartak a lámániták harcolni 
a nefitákkal? (Alma 43:8, 29.) 

• Miért voltak hajlandók a nefiták harcolni? (Alma 43:45, 47.) Miért érdemes 
otthonunkért, családunkért, szabadságunkért és Egyházunkért harcolnunk? 
Mit tartotok elég értékesnek ahhoz, hogy harcoljatok érte? 

• Hogyan készítette fe! Moróni kapitány hadseregét a lámánitákkal Jerson határá-
ban való találkozásra? (Alma 43:18-19.) Miért rémítette meg a lámánitákat ez a 
felkészültség? (Alma 43:20-21.) Mi módon vehetitek fel Isten szellemi fegyver-
zetét, és készülhettek fel kiállni azért, ami helyes? 

• Honnan tudta Moróni kapitány, hová kell küldenie seregeit? (Alma 43:23-24.) 
Hogyan segítenek nekünk ma a próféták? 

• Miért aggódott és akart meghátrálni a nefita hadsereg a lámánitáktól, holott fel 
voltak fegyverezve? (Alma 43:48.) Miként lelkesítette fel őket Moróni? 

• Mit tett Moróni kapitány serege, hogy erőt és bátorságot nyerjen a harchoz? 
(Alma 43:49-50.) Hogyan segíthet nektek az ima felvenni Isten fegyverzetét? 
(Efézus 6:18.) 

• Miután Moróni körülvette a lámánitákat, mit tett, amivel megmutatta, hogy nem 
vérontásra törekszik? (Alma 43:54; 44:1-2, 6.) 

• Miért adta az Úr a lámánitákat Moróni seregének kezébe? (Alma 44:3.) Milyen 
ígéreteket tett az Úr a nefitáknak és nekünk, ha hithűek vagyunk? (Alma 44:4.) 
Mit gondolt Zerahemna, mi védte meg a nefitákat? (Alma 44:9.) 

• Mi történt, amikor a dühös Zerahemna nem akarta esküvel elfogadni a békét? 
(Alma 44:12.) Mi történt azokkal a lámánitákkal, akik szövetségre léptek, hogy 
nem harcolnak? (Alma 44:15.) Miért fontos számunkra, hogy megtartsuk ígére-
teinket és szövetségeinket? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Játsszatok összepárosító játékot (lásd „Tanítás a szentírásokból" vii. o.)! írd fel 
a következő fegyverzetek nevét hat kártyára, jelentéseiket pedig másik hat 
kártyára! A gyermekek párosítsák össze a fegyverzetek nevét azzal, amit Isten 
fegyverzetében jelképeznek! 

Öv - Igazlelkűség (Efézus 6:14) 
Mellvért - Igazság (Efézus 6:14) 
Saru - A békesség evangéliumának készsége (Efézus 6:15) 
Pajzs - Hit (Efézus 6:16) 
Sisak - Üdvösség (Efézus 6:17) 
Kard - Isten Lelke, (Szelleme) vagy Isten szava (Efézus 6:17; T&Sz 6:2) 

2. Az Efézus 6:13-18-at használva, segíts a gyermekeknek megtanulni, mit 
jelképeznek Isten fegyverzetének egyes darabjai! Nevezz meg egy -
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14. lecke 

fegyverzetdarabot, amint egy babzsákot vagy labdát dobsz egy gyermeknek! 
A gyermek adja meg a jelentését annak a fegyverzetdarabnak, aztán nevezzen 
meg egy másik fegyverzetdarabot, a labdát egy másik gyermeknek dobva, aki 
megadja a jelentést, és egy újabb fegyverzetdarabot választ és így tovább! 

3. Kérdezd meg a gyermekektől, miféle dolgokat használ fel ma a Sátán, hogy 
megpróbáljon lelkileg megsebesíteni vagy megölni bennünket! Megemlít-
hetnek olyan dolgokat, mint bizonyos mozifilmek, tévéműsorok, videofilmek, 
könyvek illetve folyóiratok; a Bölcsesség szavának megszegésére irányuló 
kísértések; olyan kísértések, amelyek arra késztetnek, hogy ne járjunk istentisz-
teletre és így tovább. Beszéljétek meg, mit tesznek a gyermekek azért, hogy 
megerősítsék szellemi fegyverzetüket, mint például a személyes és családi 
imádkozás, a személyes és családi szentírás-tanulmányozás, családi estek, 
istentiszteletre járás és így tovább! 

4. Alma 43:31-42 alapján beszéljétek meg, hogyan szedte rá Moróni kapitány a 
lámánita sereget! Használd a táblát a nefita és lámánita seregek helyzetének 
szemléltetésére! 

5. Énekeljétek el a következő éneket, vagy olvassátok el a szövegét: „Tégy bátran 
jót" (Egyházi énekek, 108. o.)! 

Befejezés 
Bizonyság Tégy bizonyságot annak fontosságáról, hogy fel kell vennünk Isten fegyverzetét, 

hogy megvédjen bennünket a gonosszal szemben! 

Javasolt házi 
olvasmány 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Alma 43:41-54-et és 44:1-4-et 
otthon e lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Cél Megtanítani a gyermekeknek, hogy a valódi szabadság abból fakad, hogy ellen-
állunk a gonosznak, és engedelmeskedünk a Mennyei Atya parancsolatainak. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Alma 46, 48-at és 49:21-30-at! Aztán 
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek 
a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a 
szentírásokból" VIII. old.) 

2. További olvasmány: Alma 47, 49:1-20. 

3. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Egy nagy, fehér textildarab (vagy használhatsz egy nagy papírlapot vagy a 

táblát), egy rúd vagy bot, valamint ragasztószalag. 
c. Kép: 4-39, Moróni kapitány felemeli a szabadság zászlaját (Evangéliumi 

fesménygyűjtemény 312; 62051). 

Javasolt 
óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Figyelemfelkeltő Tedd ki Moróni kapitány képét! Kérd meg a gyermekeket, hogy nyissák ki szentí-
tevékenység rásaikat Alma 46. fejezeténél! Magyarázd el, hogy két emberről fognak tanulni, 

akik mindketten hadseregparancsnokok voltak - Moróni kapitányról és Amaliki-
ásról! Amalikiás születését tekintve nefita volt, de teljesen megfeledkezett az 
Úrról. Hazugsággal, csalással és gyilkolással lett a lámániták királya. Amalikiás 
csatában akarta legyőzni a nefitákat, hogy így mind a nefiták, mind a lámániták 
királya lehessen. 

Moróni kapitány volt a nefita seregek főparancsnoka. Erős és hatalmas ember 
volt, aki szerette az Urat, és szerette népét. Esküvel megfogadta, hogy megvédi 
népét Amalikiástól és lámánita seregétől. 

Amikor Amalikiás és serege felkészült arra, hogy elpusztítsa a nefitákat, Moróni 
kapitány felkészítette embereit arra, hogy megvédjék magukat. 

Az anyagot (vagy papírt) feltartva tépj le belőle egy nagy darabot, vagy rajzold 
a táblára egy leszakított ruhadarab képét! Mondd el a gyermekeknek, hogy 
Moróni kapitány letépett egy darabot köpenyéből, és zászlót vagyis lobogót 
csinált belőle, amelyet a szabadság zászlajának nevezett! Kérd meg a gyerme-
keket, hogy olvassák el együtt hangosan Alma 46:12-t! írd a következő szavakat 
az egyik leszakított ruha- vagy papírdarabra: „Emlékezzünk Istenünkre és vallá-
sunkra, szabadságunkra, békénkre, asszonyainkra és gyermekeinkre!" Ha 
ruhadarabot vagy papírt használtál, a zászlót erősítsd a gyermekekkel a rúdhoz! 
Kérj meg egy gyermeket, hogy tűzze a zászlót a terem szemközti falára! 

Moróni kapitány és 
a szabadság zászlaja 

10. 
lecke 
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14. lecke 

Alma 46-49-ből tanítsd meg a gyermekeknek a történetet Moróni kapitányról, Isten 
egy nagyszerű emberéről, aki felkészítette népét, hogy megvédje szabadságát 
és függetlenségét! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd a 
„Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírás utalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Mi fenyegette a békét a nefiták között? (Alma 45:24; 46:1-2.) Miért követte olyan 
sok ember Amalikiást? (Alma 46:5.) 

• Mit tett Moróni kapitány, amikor e viszályról hallott? (Alma 46:11-12.) Mit tett 
Moróni kapitány, miután elkészítette a szabadság zászlaját? (Alma 46:13,16.) 

• Minek a megtételére kérte Moróni kapitány a nefita népet? (Alma 46:19-20.) Mit 
gondoltok, miért ösztönözték a nefitákat a szabadság zászlajára írt szavak? 

• Milyen szövetséget kötöttek azok az emberek, akik követték Morónit? (Alma 
46:21-22.) Mit gondoltok, ezen szövetség megkötése miként segített a népnek 
megvédeni szabadságát és vallását? Milyen szövetségeket kötöttünk meg mi is? 

• Mit akart Moróni kapitány, mire emlékezzen népe? (Alma 46:23-24. Mutass rá, 
hogy ezek a versek az ószövetségben Józsefre és sokszínű köpenyére utalnak!) 

• Miben különböztek a nefiták és a lámániták előkészületei? (Alma 48:7.) Hogyan 
próbálták megvédeni városaikat a nefiták? (Alma 49:2,4.) Hogyan készülhetünk 
fel arra, hogy legyőzzük a Sátán befolyását? 

• Mire tanították a nefitákat a háborúval kapcsolatban? (Alma 48:14.) Mit hittek, 
a Mennyei Atya mit fog tenni velük? (Alma 48:15-16.) 

• Milyen érzései voltak Moróni kapitánnyal kapcsolatban Mormon prófétának, aki 
lejegyezte ezt a történetet? (Alma 48:11-13,17-18.) Mi módon lehetnétek olyanok, 
mint Moróni kapitány? 

• Ha a nefiták nem akartak háborút viselni, miért harcoltak a lámánitákkal? 
(Alma 48:23-24.) 

• Mi történt a lámánitákkal a Noé városa ellen vívott utolsó csatájukban? 
(Alma 49:21-25.) Mit gondoltok, mi adott bátorságot a nefitáknak ahhoz, hogy 
megvívják ezt a csatát? Mi ad nektek bátorságot ahhoz, hogy megvédjétek 
az erényességet és a szabadságot? 

• Miután a lámániták elmenekültek, és a nefiták megszabadultak ellenségeiktől, 
mit tettek a nefiták? (Alma 49:28.) Hogyan fejezhetünk ki hálát azért a szabad-
ságért, amelyben részünk van? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. A gyermekek nézzék meg a Moróni kapitányról készült képet! Vizsgáljátok meg 
annak fontosságát, hogy fel kell vennünk Isten fegyverzetét, hogy megvédjük 
magunkat a gonosztól! Emlékeztess arra, hogy mindegyik gyermeket azért 
küldte a Mennyei Atya a földre ebben az időben, hogy megvédje az erényes-
séget és az igazságot! Kérd meg a gyermekeket, hogy azonosítsák Moróni harci 

Szentírás történet 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 
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fegyverzetének minden egyes darabját (Alma 46:13.), és mondják el, mit képvi-
selnek szellemi fegyverzetként (lásd 25. lecke és Efézus 6:11,13-18). 

Öv: Igazság. Ez azt jelenti, hogy jó és rossz között különbséget tudtok tenni, 
szeretitek az igazságot, megvéditek erényeteket, és erkölcsileg tiszták vagytok. 

Mellvért: Erényesség. Ez azt jelenti, hogy a jót választjátok és Jézus Krisztust 
követitek. 

Pajzs: Hit. Ez azt jelenti, hogy hitetek van az Úr Jézus Krisztusban. 

Sisak: Üdvösség. Ez azt jelenti, hogy érdemesnek ítéltettek arra, hogy örökké a 
Mennyei Atyával éljetek. 

Kard: A Szellem vagy a Szentlélek. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek és Jézus 
Krisztus kinyilatkoztatott szava irányít titeket. 

Saruk: A béke evangéliumának előkészítése. Ez azt jelenti, hogy megértitek az 
evangéliumot, hogy így a szoros és keskeny ösvényen járjatok. 

Adj mindegyik gyermeknek egy másolatot az e leckében foglalt kiosztandó 
anyagból, és dolgozz a gyermekekkel a papírjaikon lévő üres helyek kitöltésén! 
Mindegyik gyermekkel írasd rá a nevét a hátoldalra! Kérj meg két gyermeket, 
hogy jöjjenek az osztály elé, és emeljék fel a szabadság zászlaját, amelyet a 
figyelemfelkeltő tevékenység folyamán használtatok! Mindenkivel olvastasd fel 
hangosan a papírjukon lévő utolsó kijelentést: „Kész vagyok ellenállni a gonosz 
tüzes dárdáinak", és beszéljétek meg, mit jelent az állítás! A gyermekek vigyék 
haza „Isten fegyverzete" feliratú papírjaikat, hogy megmutassák családjuknak. 

2. Mutasd be országod zászlaját! Magyarázd el, hogy a zászló csodálatos emlé-
keztető! Minden nemzetnek van zászlaja, amely a nép számára azt jelképezi, 
kik is ők, és mit képvisel nemzetük. Adj a gyermekeknek egy darab papírt vagy 
textíliát, néhány rajzeszközt, és kérd meg őket, hogy tervezzenek egyéni zászlót, 
amely valami olyat ábrázol, ami fontos számukra, mint például kik ők, minek 
örülnek, mit remélnek és mit képviselnek! Bemutathatsz néhány olyan jelképet, 
ami képviseli ezeket a dolgokat. 

3. Beszéld meg a tizenkettedik hittételt a gyermekekkel, és segíts nekik könyv 
nélkül megtanulni! 

4. Énekeljétek el a következő éneket, vagy olvassátok el a szövegét: „Tartsd meg 
a törvényt" (Csillagocska, 1994. szept., 10. o.). 

Befejezés 

Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot arról, hogy a szabadság nagy áldás! Tégy bizonyságot, hogy 
valódi szabadságot nyerünk, ha ellenállunk a gonosznak és engedelmeskedünk 
a Mennyei Atya parancsolatainak! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Alma 48:11-13, 17-18-at otthon 
e lecke áttekintéseként. 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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FEL FOGOM ÖLTENI ISTEN 
TELJES FEGYVERZETÉT 

Ágyékomat felövezem az övével, 

Szívemet befedem az mellvértjével 

Lábamra húzom a saruját. 

Kezembe veszem a pajzsát. 

Fejemet befedem az sisakjával, 

Kezembe veszem a kardját. 

Kész vagyok ellenállni a gonosz tüzes dárdáinak. 

(Lásd Efézus 6:11-17; Tanok és szövetségek 27:15-18.) 



10. 
lecke 

Hélamán és 
a kétezer harcos 

Cél Megtanítani a gyermekeknek, hogy az igaz szülők példáinak és tanításainak köve-
tése erőt ad nekünk ahhoz, hogy megvédjük az erényességet és az igazságot. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Alma 53:10-23-at és 56:1-58:27-et! Aztán 
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek 
a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a 
szentírásokból" VIII. old.) 

2. További olvasmány: Alma 24. 

3. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Képek: 4-33, Az anti-nefi-léhiták elássák kardjaikat (Evangéliumi fest-

ménygyűjtemény 311; 62565), és 4-40, Kétezer fiatal harcos (Evangéliumi 
festménygyűjtemény 313; 62050). 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Tedd ki az „Az anti-nefi-léhiták elássák kardjaikat" című képet! Emlékeztesd a 
gyermekeket, hogy néhány héttel ezelőtt már tanultak ezekről a nagyszerű 
emberekről (lásd 19. lecke)! Tedd fel a gyermekeknek a következő kérdéseket: 

• Kik voltak az anti-nefi-léhiták? Miért ásták el kardjaikat? 

Egy gyermek olvassa fel Alma 24:19-et! Magyarázd el, hogy az anti-nefi-léhiták 
csodálatos példát mutattak gyermekeiknek! 

Kérd meg a gyermekeket, hogy mondjanak példákat olyan fontos alapelvekről, 
mint a becsületesség, a kedvesség, a tizedfizetés, a Sabbat napjának 
megszentelése és így tovább, amelyeket szüleiktől tanultak, és mondják el, 
miképpen hozott áldást rájuk az, hogy engedelmeskedtek ezeknek az alapel-
veknek! 

Magyarázd el, hogy a Mennyei Atya szülőket adott nekünk, hogy szeressenek, 
tanítsanak és vezessenek bennünket életünk során! Magyarázd el, hogy e lecké-
ben arról fognak tanulni, hogy a kétezer fiatal harcos, akik az anti-nefi-léhiták 
fiai voltak, hogyan használták fel igaz szüleik tanításait és példáit szövetségeik 
megtartására, hogy megvédjék a szabadságot! 

(Megjegyzés: Ha a gyermekek valamelyikét nagyszülők, rokonok vagy mások 
nevelik, a leckét úgy módosítsd, hogy szó legyen az ő fontos hatásukról is!) 

A képeket a megfelelő alkalommal felhasználva tanítsd meg a gyermekeknek 
Hélamán és a kétezer fiatal harcos történetét Alma 53, 56-58-ból. (A szentírás 
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történet tanításához javasolt módszereket lásd a „Tanítás a szentírásokból" 
című részben, VIII. old.) Emeld ki, hogy ezek a fiatal férfiak miként követték szüleik 
tanításait, és miként tartattak meg a csatában! 

Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkalmazandó szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
kérdések legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 

alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Milyen szövetséget kötöttek a kétezer fiatal harcos szülei? (Alma 53:10-12.) 
Mit gondoltak e szövetség megszegéséről? (Alma 53:13.) Miért nem akarta 
Hélamán, hogy az anti-nefi-léhiták segítsenek a lámániták elleni küzdelemben? 
(Alma 53:14-15.) Miért fontos megtartani szövetségeinket? 

• Miért döntött úgy a kétezer fiatal férfi, hogy harcolni fog? (Alma 53:16.) Mire 
kötöttek szövetséget ezek a fiatal harcosok, hogy harcolnak érte? (Alma 53:17.) 

• Milyenek voltak ezek a fiatal férfiak? (Alma 53:20-21.) Mit jelent „a rá[nk] bízott 
feladatot mindig hűségesen teljesítetni]"? Mi módon lehetsz igaz és járhatsz 
egyenesen az Ur előtt? 

• Hogyan segítették az apák fiaikat anélkül, hogy megszegték volna szövetsé-
güket, hogy nem harcolnak? (Alma 56:27.) Mi módon támogatnak benneteket 
szüleitek? 

• Mit mondott Hélamán Moróninak e fiatal harcosok erejéről és bátorságáról? 
(Alma 56:45.) Mire tanították őket anyáik? (Alma 56:46-48.) Miért nem féltek a 
haláltól? Szüleitek miképpen próbálnak felkészíteni titeket, hogy legyen bátor-
ságotok és hitetek megfelelni a kihívásoknak? 

• Mi adott erőt és bátorságot a kétezer fiatal harcosnak a csatában? (Alma 
57:26-27; 58:39-40.) 

• Miképpen követték ezek a harcosok Hélamánt? (Alma 57:21.) Mit jelent „ponto-
san" követni? Miért fontos pontosan követni vezetőitek és szüleitek tanácsát? 

• Mit tett a kétezer fiatal harcos, amikor erőre volt szüksége? (Alma 58:10.) 
Hogyan kaptak választ imáikra? (Alma 58:11.) Kérd meg az osztály tagjait, hogy 
osszanak meg olyan élményeket, amikor ők vagy családtagjaik sugalmazást 
kaptak a Szentlélektől! 

• Mi volt e fiatal férfiak nagy hitének és bátorságának jutalma? (Alma 56:56; 57:25; 
58:39.) Milyen hatalom mentette meg őket a haláltól? (Alma 57:26-27; 58:40.) 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Készíts másolatot a lecke végén lévő kiosztandó anyagról minden gyermek 
számára, amelyet majd hazavisznek! 

2. A gyermekek önként jelentkezve egészítsék ki az alábbi kijelentéseket: 

Olyan lehetek, mint a fiatal harcosok azáltal, hogy miként  

Olyan lehetek, mint a fiatal harcosok azáltal, hogy emlékezem arra, hogy 
szüleim tanították nekem, hogy . 
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A fiatal harcosokban leginkább azt csodálom, hogy . 

A kétezer fiatal harcos történetéből a kedvenc részem . 

3. Buzdítsd a gyermekeket, hogy jelöljék meg szentírásaikban néhány, a kétezer 
fiatal harcosról szóló kedvenc versüket! Az alábbi példák közül is választhatnak: 

Alma 53:20-21 
Alma 56:45-48 
Alma 57:21,25-27 
Alma 58:10-11 
Alma 58:39-40 

4. Segíts a gyermekeknek könyv nélkül megtanulni az ötödik parancsolatot (lásd 
Móziás 13:20)! 

5. Énekeljétek el a következő éneket, vagy olvassátok el a szövegét: „Tégy bátran 
jót" {Egyházi énekek, 108. o.) 

Befejezés 
Bizonyság Oszd meg bizonyságodat azokról az áldásokról, amelyek szüleink igaz tanítása-

inak és példáinak követéséből fakadnak! 

Javasolt házi 
olvasmány 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Alma 53:16-21, 56:45-48-at és 
57:25-27-et otthon e lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 

98 



„F
ia

ta
lo

k.
..,

 e
lv

ei
kb

en
 s

zi
lá

rd
ak

 v
ol

ta
k 

és
...

 I
st

en
be

n 
re

nd
ül

et
le

nü
l b

íz
ta

k.
" 

Al
m

a 
57

:2
7 

„F
ia

ta
lo

k.
..,

 e
lv

ei
kb

en
 sz

ilá
rd

ak
 v

ol
ta

k 
és

...
 I

st
en

be
n 

re
nd

ül
et

le
nü

l b
íz

ta
k.

" 
A

lm
a 

57
:2

7 

„F
ia

ta
lo

k.
..,

 e
lv

ei
kb

en
 s

zi
lá

rd
ak

 v
ol

ta
k 

és
...

 I
ste

nb
en

 
re

nd
ül

et
le

nü
l b

íz
ta

k.
" 

A
lm

a 
57

:2
7 

„F
ia

ta
lo

k.
..,

 e
lv

ei
kb

en
 s

zi
lá

rd
ak

 v
ol

ta
k 

és
...

 I
st

en
be

n 
re

nd
ül

et
le

nü
l b

íz
ta

k.
" 

A
lm

a 
57

:2
7 



Nefi és Léhi a börtönben 

Cél Arra ösztönözni a gyermekeket, hogy az Üdvözítőt tegyék életük alapjává azáltal, 
hogy a tanításai szerinti életet választják. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Hélamán 5. fejezetét! Aztán tanulmányozd 
a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás 
történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" 
VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és a leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Egy kő, homok vagy só, és egy doboztető vagy alacsony peremű edény. 
c. Kép: 4-41, Nefi és Léhi a börtönben. 

Javasolt 
óravázlat 
Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Magyarázd el, hogy mielőtt felépítenek egy épületet, a munkások erős alapot 
készítenek, hogy arra támaszkodjon! A gyermekek hasonlítsák össze a kő és a 
homok szilárdságát mint alapot, amelyre építenek! Helyezz egy közepes nagy-
ságú követ és egy doboztetőt illetve alacsony peremű edényt homokkal vagy 
sóval megtöltve az asztalra! Fújj a kőre, aztán pedig fújj a homokra vagy a sóra! 

Kérdezd meg a gyermekektől, ha otthont építenének, miért választanák inkább a 
követ mint a homokot alapnak! Magyarázd el, hogy a szentírások Jézus Krisztust 
a sziklához hasonlítják, mint erős alaphoz, amelyre életünket felépíthetjük! Akkor 
építjük életünket Krisztus sziklából lévő alapjára, amikor azt választjuk, hogy 
tanításai szerint élünk. 

Énekeljétek el „A bölcs ember és a bolond ember" (Csillagocska, 1997. június) 
című éneket! Megkérheted az elemi iskolai kórusvezetőt, hogy jöjjön el az órádra, 
és segítsen a gyermekeknek elénekelni az éneket. Lejátszhatod az éneket magnón 
is, vagy hangosan felolvastathatod szövegét a gyermekekkel. 

Ebben a történetben Nefi és Léhi életét az Üdvözítő biztos alapjára építette, amely 
azt jelenti, hogy erős bizonyságuk volt Jézus Krisztusról. Sok lámánitának is 
segítettek bizonyságot nyerni róla. Mi is felépíthetjük életünket az egyetlen biztos 
alapra, Jézus Krisztusra. 

Tanítsd meg a gyermekeknek Nefi és Léhi történetét, amely Hélamán 5. fejeze-
tében található! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd 
a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Emeld ki, hogy ez a két hithű 
ember miképpen tette élete alapjává Jézus Krisztust! 

100 

10. 
lecke 



14. lecke 

Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkalmazandó szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
kérdések legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 

alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Ki volt Hélamán? (Hélamán 2:2.) Miért nevezte el fiait Nefiről és Léhiről? 
(Hélamán 5:6.) 

• Kinek a nevét vesszük magunkra, amikor megkeresztelkedünk? (2 Nefi 31:13.) 
Hogyan válhatunk jobban hasonlókká Jézus Krisztushoz? 

• Miért mondott le Nefi a bírói székről? (Hélamán 5:2-4.) 

• Miképpen tette lehetővé számunkra Jézus Krisztus, hogy megmeneküljünk 
bűneinktől? (Hélamán 5:9-10.) Mit kell tennünk, hogy Jézus Krisztus meg tudjon 
váltani bennünket bűneinktől? (Hélamán 5:11.) 

• Mit jelent az, hogy „a sziklára, Megváltó Krisztusunkra, az Isten Fiára építsetek"? 
(Hélamán 5:12.) Miért Jézus Krisztus az egyetlen biztos alapunk? Miképpen 
tehetitek Jézust életetek alapjává? 

• Napjainkban a Sátán miképpen szabadít az egyénekre és családokra „hatalmas 
szélvészt,... villámlást [és] jégeső[t]"? Mennyi hatalma van az ördögnek azok 
felett, akik életüket Krisztus alapjára építették? (Hélamán 5:12.) 

• Milyen hatással voltak Hélamán tanításai Nefire és Léhire? (Hélamán 5:13-14.) 
Mi olyanra tanítottak benneteket szüleitek, ami segített nektek életetekben? 

• Mutasd be a Nefi és Léhi a börtönben című képet. Milyen védelemben részesült 
Nefi és Léhi a börtönben? (Hélamán 5:22-23.) Miként kaphatunk segítséget, ha 
érdemesek vagyunk rá? 

• Hogyan lépett kapcsolatba Jézus Krisztus a lámánitákkal a börtönben? 
(Hélamán 5:29-30.) Milyen volt a hang? Mit mondott az Úr a lámánitáknak? 
(Hélamán 5:29, 32.) 

• Mit mondott Aminádáb a lámánitáknak, mit tegyenek, hogy a sötét felhő eloszol-
jon? (Hélamán 5:41.) Mi történt a lámánitákkal, miután a sötétség eloszlott? 
(Hélamán 5:43-47.) Mit gondoltok, mit éreztetek volna, ha ott lettetek volna? 
Milyen érzés, ha életünkben jelen van a Szellem? Hagyd, hogy a gyermekek 
megosszanak olyan élményeket, amikor érezték életükben a Szellemet. 

• Kik jelentek meg a lámánitáknak? (Hélamán 5:48.) Mit tettek a lámániták, 
miután látták az angyalokat? (Hélamán 5:50.) 

• Akik megtértek, miként változtatták meg cselekedeteiket? (Hélamán 5:51-52.) 
Mi módon élhetünk úgy, hogy megmutassuk, Jézus Krisztus bizonyságunk 
alapja? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Segíts a gyermekeknek megtanulni az alábbi szavakat Hélamán 5:12-ből: 
„Emlékezzetek rá, fiaim, hogy a sziklára, Megváltó Krisztusunkra, az Isten Fiára 
építsetek!" Kérd meg a gyermekeket, hogy a hét folyamán tanulják meg az 
egész verset! 
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2. Tekintsétek át a negyedik hittételt, és segíts a gyermekeknek könyv nélkül 
megtanulni! Segíts nekik megérteni, hogy az evangélium alapelvei és szentí-
rásai miként segítenek nekünk abban, hogy életünket Jézus Krisztus alapjára 
építsük! 

3. Énekeljétek el a következő énekeket, vagy olvassátok el a szövegüket: „Tartsd 
meg a törvényt" (Csillagocska, 1994. szeptember, 10. o.), vagy „Fiatalon keresd 
az Urat" (Csillagocska, 1996. március). 

Befejezés 

Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot az Üdvözítőről, és életedben való hatásáról! Oszd meg, 
bizonyságod miként ad neked erőt és hatalmat ellenállni a Sátán kísértéseinek! 
Szólítsd fel a gyermekeket, hogy Jézus Krisztust tegyék életük alapjává azáltal, 
hogy azt választják, hogy tanításai szerint élnek, és folyamatosan igyekeznek 
hozzá hasonlóvá válni! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulják meg Hélamán 5:12-t otthon e lecke 
átekintéseként! 
Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Nefi jövendöl 10. 
lecke 

c é l Megtanítani a gyermekeknek, hogy a Mennyei Atya prófétákat küld, hogy tanít-
sanak bennünket az Üdvözítőről, segítsenek nekünk megbánni bűneinket, és 
figyelmeztessenek bennünket az eljövendő dolgokra. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Hélamán 6:18-23-at és 7-9-et. Aztán 
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek 
a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a 
szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Hét másolat a lecke végén lévő lábnyomról. írd a következő szavakat a 

lábnyomokra: Kövesd, a, prófétát, ő, ismeri, az, utat. 
c. Az élő próféta egyik beszédének másolata (az Ensign konferenciai számából 

vagy az egyik Liahónából). 
d. Egy kép az élő prófétáról. 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Az óra előtt ragasztószalaggal rögzítsd a papírlábnyomokat üres oldalukkal felfelé 
bármilyen sorrendben a terem padlójára! A lábnyomok az élő próféta képéhez 
vezessenek! Kérd meg a gyermekeket, hogy kövessék a lábnyomok által mutatott 
ösvényt; aztán gyűjtsék össze a lábnyomokat és rakják azokat helyes sorrendbe! 
Az osztály olvassa fel hangosan a rájuk írt szavakat! Magyarázd el, hogy ha enge-
delmeskedünk ezeknek a szavaknak, megtudhatjuk az igazságot és elkerülhetjük 
a félrevezetést! Magyarázd el, hogy ez a lecke Nefi prófétáról, Hélamán fiáról szól! 
Nefi tudott egy gyilkosságról, amelyet elkövettek, és arról, ki volt a gyilkos, anélkül, 
hogy a bűntény helyszínén lett volna. Mondd el a gyermekeknek, azáltal, hogy 
többet tanulnak Nefi prófétáról, megerősödhet bizalmuk az élő próféta szavaiban! 

Hélamán 7-9-ből tanítsd meg a gyermekeknek a történetet Nefi figyelmezteté-
séről és élményeiről! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket 
lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Hangsúlyozd ki, hogy a 
Mennyei Atya prófétákat küld, hogy tanítsanak bennünket az Üdvözítőről, segít-
senek nekünk boldogságra találni és megbánni bűneinket, továbbá figyelmeztes-
senek bennünket az eljövendő dolgokra! 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírás utalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, 
és alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 
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• Kik voltak a Gadianton-rablók? (Hélamán 6:18.) Milyen esküt tett ez a banda? 
(Hélamán 6:21-22.) Milyen gonosz dolgokat tettek a Gadianton-rablók? 
(Hélamán 6:23.) 

• Mit tett Nefi az emberek gonoszsága miatt? (Hélamán 7:6-7,10.) Mit tett a nép, 
amikor meglátta őt a toronyban? (Hélamán 7:11-12.) 

• Mit mondott Nefi az embereknek? (Hélamán 7:13-18.) Mit gondoltok, miért 
beszélt a bűnbánatról? Mit kell tennünk, hogy megbánjuk bűneinket? 

• Mit mondott Nefi, mi fog történni a néppel, ha nem bánják meg bűneiket? 
(Hélamán 7:19,22.) Honnan tudta Nefi, hogy ezek a dolgok meg fognak történni? 
(Hélamán 7:29.) Más próféták mit mondtak, mi fog történni velünk, ha nem bán-
juk meg bűneinket? Miként segíthet életünkben, ha az élő prófétára hallgatunk? 
(T&Sz 21:4-6.) 

• Hogyan reagáltak a bírák Nefi tanításaira? (Hélamán 8:1.) Hogyan védte meg 
néhány ember Nefit? (Hélamán 8:7-9.) Miért igényel néha bátorságot kiállni az 
igazságért? Mit tehetünk, hogy támogassuk az élő prófétát? 

• Miről tette bizonyságát az összes szent próféta? (Hélamán 8:14-16.) Mit tanítot-
tak nekünk az élő próféták Jézus Krisztusról? (Ismertethetsz egy rövid beszédet, 
amelyet az élő próféta mondott Jézusról.) 

• Mit mondott Nefi a népnek főbírójukról? (Hélamán 8:27-28.) Honnan tudta Nefi, 
mi történt? 

• Mire gondolt az öt ember, amikor a bírói székhez futottak? (Hélamán 9:2.) 
Honnan tudjuk, hogy az öt ember végül elhitte Nefi minden szavát? (Hélamán 
9:4-5, 39.) Mit tehetünk, hogy megerősítsük az élő prófétáról való bizonysá-
gunkat? 

• Hogyan próbálta a többi bíra meggyőzni a népet arról, hogy Nefi hamis próféta? 
(Hélamán 9:16.) Mi volt Nefi válasza vádjukra? (Hélamán 9:25-35.) 

• Milyen hatása volt Nefi kinyilatkoztatásának néhány emberre? (Hélamán 
9:39-41.) Miként lettetek áldottak a próféta követése által? Használhatod a 
3. számú kiegészítő tevékenységet, hogy segíts a gyermekeknek megérteni 
a próféta szerepét. 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. A gyermekek játsszák el a történetet szerepjátékkal Hélamán 8—9-ből! 

2. Olvassátok el és beszéljétek meg a következő kijelentést Elder James 
E. Fausttól: 
„ígéretet kaptunk, hogy az Egyház elnöke mint a Egyház kinyilatkoztatója, 
útmutatást fog kapni mindannyiunkra vonatkozóan. Biztonságunk azon múlik, 
hogy megszívleljük-e, amit mond, és követjük-e tanácsát" (in Conference Report, 
1989. okt., 11. old., vagy Ensign, 1989. nov., 10. old.; lásd még T&Sz 21:4-6.) 

3. Beszéljétek meg, hogy az utolsó napi próféták miként nyilatkoztatják ki továbbra 
is a Mennyei Atyától való tudást! Hozz fel néhány példát utolsó napi kinyilatkoz-
tatásokra, mint például a Bölcsesség szava (lásd T&Sz 89.), és hogy miképpen 
hoztak áldást azok életébe, akik követték ezeket! Olvasd fel az élő próféta sza-
vait egy újabb konferenciai beszédből (lásd a L/a/̂ óná/c egyikét)! Kérdezd meg 
a gyermekektől, hogyan lehetnek áldottak a próféta tanácsának követése által! 
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4. Nézzétek át a kilencedik hittételt, és segíts a gyermekeknek könyv nélkül 
megtanulni! 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Oszd meg bizonyságodat az élő prófétáról, és az általa tanított igazságról! 
Mondd el a gyermekeknek, miként lettél áldott a próféta tanításainak követése 
által! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Hélamán 8:25-28-at és 9-et 
otthon e lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Nefi nagy hatalmat kap 10. 
lecke 

Megtanítani a gyermekeknek, hogy a papság hatalma és felhatalmazása által 
Jézus Krisztus vezeti és megáldja követőit és egyházát. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Hélamán 10. fejezetét! Aztán tanulmányozd 
a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás 
történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" 
VIII. old.) 

2. További olvasmány: Hélamán 11:1-18. 

3. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

4. Szükséges anyagok: Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Választható 
tevékenység 

Szentírás történet 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Kezdd meg órádat a lámpákat lekapcsolva! Kérdezd meg a gyermekektől, hogy 
észrevettek-e valami szokatlant! Kérj meg valakit, hogy kapcsolja fel a villanyt! 
Beszélj az elektromosság erejéről, amely fényt ad! Beszéljétek meg, milyen dolgok 
működnek elektromos árammal a gyermekek otthonában (tűzhely, hűtőszekrény, 
ventillátorok, szerszámok és így tovább)! Magyarázd el, hogy ez a lecke egy 
másfajta, az elektromosságnál is nagyobb erőről szól: Isten papságának hatal-
máról! 

Elektromos áram nélküli termek esetén lásd az 1. kiegészítő tevékenységet! 

Hélamán 10. fejezetéből tanítsd azt a történetet, melyben Nefi megkapja a 
megpecsételés hatalmát és a papság védelmét ahhoz, hogy a Mennyei Atya 
munkáját végezhesse! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket 
lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Mit tett Nefi, amint saját háza felé tartott? (Hélamán 10:2-3.) Mit jelent elgondol-
kozni? (Mélyen gondolni valamire vagy megfontolni valamit.) Miről kell gondol-
kodnunk, illetve töprengenünk? 

• Miért volt lesújtva Nefi, amikor azon fáradozott, hogy a nefitáknak hirdesse az 
evangéliumot? (Hélamán 10:3.) 

• Mi volt Nefiben, ami tetszett a Mennyei Atyának és Jézus Krisztusnak? 
(Hélamán 10:4.) Mi hogyan szerez hetünk örömet nekik? 
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• Milyen áldásokat ígért Jézus Krisztus Nefinek? (Hélamán 10:5.) Mit jelent az, 
hogy Nefi nem fog „olyat kérni, ami [Krisztus] akarat[ával] ellenkeznék"? Hogyan 
tanulhatjuk meg követni Jézus Krisztus akaratát? 

• Mire kapott hatalmat Nefi? (Hélamán 10:6-10.) 

• Mi az a megpecsételő hatalom, amit Nefi kapott? (Hélamán 10:7; lásd még 
T&Sz 132:7.) A papság e megpecsételő hatalma miként áld meg bennünket 
napjainkban? (A Szent Templomban családaink örökre egymáshoz pecsételtet-
hetnek.) Milyen érzést kelt bennetek, hogy tudjátok, családotok örökké együtt 
élhet? (Ha a gyermekek között vannak olyanok, akik elmentek a Szent Temp-
lomba, hogy részesei legyenek az egymáshoz pecsételésnek, megkérheted 
őket, hogy mondják el, amit akkor éreztek, amikor családjukhoz pecsételték 
őket!) 

• Mit parancsolt az Úr Nefinek, mit mondjon a népnek? (Hélamán 10:11.) Hogy 
mutatta meg Nefi engedelmességét, amikor az Úr befejezte hozzá intézett sza-
vait? (Hélamán 10:12.) Az Úr mi módon beszél hozzánk? Hogyan mutathatunk 
engedelmességet? 

• Nefi kinyilatkoztatása a főbíró meggyilkolásáról miért nem változtatta meg a 
nefiták életét? (Hélamán 10:13.) 

• Miként részesült védelemben Nefi, amint Isten szavát hirdette ezeknek az 
embereknek? (Hélamán 10:15-17.) Mit gondoltok, mit jelent az, hogy „Isten 
hatalma" Nefivel volt? A papság miként áld és véd meg bennünket napja-
inkban? 

• Milyen hatása volt Nefi tanításainak ezekre az emberekre? (Hélamán 10:18.) 

• Miként hoz áldást rátok és családotokra a papság hatalma? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Mondd el a gyermekeknek, hogy gondolsz egy szóra! Kérd meg őket, hogy 
hallgassák meg a következő leírást, és emeljék fel a kezüket, ha tudják a szót! 

Ez Isten hatalma. 
Az Úr ezen a hatalmon keresztül áldja meg gyermekeit és egyházát. 
Akik ezt a hatalmat birtokolják, az Úr Jézus Krisztust képviselik. 
Akik ezt a hatalmat birtokolják, arra vannak kijelölve, hogy megvalósítsák azt, 
amit az Üdvözítő akar. 

• Mi a neve ennek a hatalomnak? (A papság.) 

2. Mutasd be a következő szócsíkokat: „Diakónus", „Tanító", „Pap", „Elder", „Tizen-
kettő" „Tizennégy", „Tizenhat", „Tizennyolc"! 
Olvasd fel az alábbi leírásokat a gyermekeknek, egyszerre egyet, és szólítsd 
fel őket, hogy keressék meg azt a két szócsíkot, amely megfelel a leírásnak, 
és ragasszák a táblára ezeket! Idősebb gyermekek számára nagyobb kihívás 
lehet, ha a leírásokat nem sorban olvassuk fel. (Az ároni papság feladatairól 
szóló leírás a Tanok és szövetségek 20:46-59-ből való. A melkisédeki papság 
elder hivatalának leírása a Tanok és szövetségek 20:38-45; 107:11-12-ből való.) 

a. Nekem adományozták az ároni papságot. Kiosztom az úrvacsorát. Hírnök-
ként szolgálhatok a papsági vezetők számára. Begyűjtöm a böjti felajánlá-
sokat. Segédkezem az egyházi épületek és környezetük gondozásában. 
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14. lecke 

Mi vagyok én? Mennyi idős vagyok, amikor felszentelhetnek? (Feliratok: 
„Diakónus", „Tizenkettő") 

b. Az ároni papságot viselem. A diakónusi hivatal összes kötelességével és 
hatalmával rendelkezem, és előkészítem a kenyeret, valamint a vizet az 
úrvacsorához. Elhívhatnak házi tanítónak. Mi vagyok én? Mennyi idős 
vagyok, amikor felszentelhetnek? (Feliratok: „Tanító", „Tizennégy") 

c. Az ároni papságot viselem. A diakónusi és a tanítói hivatal összes köteles-
ségével és hatalmával rendelkezem, valamint megáldhatom az úrvacsorát. 
Van felhatalmazásom a keresztelésre, más ároni papságot viselők felszente-
lésére, és átvehetem az irányítást az olyan gyűléseken, ahol nincs jelen 
melkisédeki papságot viselő személy. Segítek az egyháztagoknak a paran-
csolatok szerint élni. Mi vagyok én? Mennyi idős vagyok, amikor felszentel-
hetnek? (Felirat: „Pap", „Tizenhat") 

d. A melkisédeki papságot viselem. Teljes idejű missziót szolgálhatok. Elhívnak 
tanítani, magyarázni, figyelmeztetni, keresztelni, és vigyázni az Egyházra. 
Adományozhatom a Szentlélek ajándékát, vezethetek gyűléseket, megáld-
hatom a kisgyermekeket, áldást adhatok a betegeknek, és megáldhatom 
a családtagokat. Mi vagyok én? Mennyi idős koromban szentelhetnek fel? 
(Feliratok: „Elder", „Tizennyolc":) 

Kérd meg a gyermekeket, hogy nevezzenek meg egy-egy dolgot, amit 
megtanultak e négy papsági hivatal kötelességeiből! 

3. Mondd el a papsági hatalomról szóló alábbi történetet: 

Elder Hugh B. Brown a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja volt. Elder Brown 
fiatalabb korában tiszt volt a kanadai hadseregben, és Angliába küldték, hogy 
az első világháborúban Anglia királyáért harcoljon. 

Elder Brown szeretett a király szolgálatában tiszt lenni, mivel sok dolgot hatal-
mában volt megtenni a királyért. 

Egyik reggel Elder Brown kapott egy telefonhívást. Egy katona, aki a kórházban 
volt, azt akarta, hogy Elder Brown menjen és látogassa meg őt. Sok kórházban 
lévő katona kérte Elder Browntól, hogy látogassa meg. Tudták, hogy tisztként 
a királytól hatalmat kapott arra, hogy hazaküldje őket. Amint Elder Brown a kór-
házba ment, arra a hatalomra gondolt, amelyet tisztként viselt. Elégedettséget 
érzett, hogy a király nevében beszélhetett és eldönthette, hogy a katonák marad-
janak-e vagy hazamenjenek. 

Amikor Elder Brown belépett a katona szobájába, a katona nem kérte, hogy 
küldje haza. Ehelyett azt mondta: „Brown testvér, adna nekem egy áldást? Attól 
tartok, meg fogok halni, és azt szeretném, ha kérné Istent, hogy hadd éljek." 

Elder Brown meglepődött. A katona nem azért hívatta, mert tiszt volt és a király 
munkáját végezhette. A katona azért hívatta, mert viselte a papságot, és a 
Mennyei Atya munkáját végezhette. Elder Brown tudta, hogy a király hatalma 
nem mentheti meg a katona életét. A Mennyei Atya hatalmára van szükség 
ahhoz, hogy megmentse. Amint kezét a katona fejére helyezte, és áldást adott 
neki, nagy alázatosságot érzett. 

Amint Elder Brown elhagyta a kórházat, nem a tisztként viselt hatalmára gondolt, 
hanem papsági hatalmára. Tudta, hogy a férfiaknak viselniük kell a papságot, 
hogy elvégezzék a Mennyei Atya munkáját a földön. Boldog volt, hogy viseli a 
papságot, és elvégezheti Isten munkáját. (Forrás: Hugh B. Brown, Continuing 
the Quest, 26-27. old.) 
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4. Adj a gyermekek mindegyikének egyet a következő, illetve más hasonló képek-
ből, amelyek papságukat használó papsági tisztségviselőket ábrázolnak! 
(Megszerezheted a képeket gyülekezeti házad könyvtárából.) Kérd meg a 
gyermekeket, hogy mutassák meg képeiket, mondják el, mely szertartást vég-
zik az egyes képeken, és hogy a fiú vagy férfi a papság mely hivatalát kell hogy 
birtokolja! 

Keresztelkedő fiú (62018) 
Egy lány konfirmálása (62020) 
Az úrvacsora kiosztása (62021) 
Felszentelés a papságba (62341) 
Egy beteg megáldása (62342) 
Az úrvacsora megáldása (62343) 

5. Olvassátok el és beszéljétek meg Moróni 3. fejezetét, amely megmagyarázza, 
hogyan kell az eldereknek a papokat és tanítókat felszentelniük! 

6. Olvassátok el és beszéljétek meg az ötödik és hatodik hittételt! Segíts a gyer-
mekeknek könyv nélkül megtanulni ezeket a hittételeket! 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot arról az áldásról, melyet a papság hatalma hozott életedbe! 
Kérd meg a gyermekeket, számoljanak be olyan élményekről, amikor a papság 
áldás jelentett életükben! 
Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Hélamán 10:1—12-t otthon e 
lecke áttekintéseként! 
Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 

Megjegyzés: Ha úgy döntesz, hogy a következő hét leckéjéhez használod a 
figyelemfelkeltő tevékenységet, előre jelölj ki az osztályból három gyermeket, 
hogy eljátsszák majd a szerepjátékot! 
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A lámánita Sámuel 31. 
lecke 

Cél Megtanítani a gyermekeknek, hogy a próféták megjövendölték Jézus Krisztus 
életét és küldetését. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Hélamán 13-14-et, 16-ot és 3 Nefi 23:9-13-at. 
Aztán tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyerme-
keknek a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és 
„Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. További olvasmány: Hélamán 15. 

3. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését. 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Három cédula Nefi, Abinádi és Alma jövendöléseiből vett szemelvényekkel 

(lásd a figyelemfelkeltő tevékenységet). 
c. Kisebb kellékek, mint például sálak, köpenyek vagy névtáblák a gyermekek 

használatára, hogy eljátsszák Nefi, Abinádi és Alma szerepét. 
d. Képek: 4-42, A lámánita Sámuel a falon (Evangéliumi festménygyűjtemény 

314; 62370). 

Javasolt 
óravázlat Kérj fel egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Figyelemfelkeltő Játszasd el három jól olvasó gyermekkel az osztályodból Nefi, Abinádi és Alma 
tevékenység szerepét! Mindegyikőjüknek lehet névtáblája vagy részleges jelmeze. Eljátszhatják, 

hogy egy időgépből jöttek ki, hogy meglátogassák az osztályt, és újra elmondják 
jövendöléseiket Jézus Krisztus életéről és küldetéséről: 

„Majdnem hatszáz évvel Krisztus születése előtt érkeztem meg az ígéret földjére. 
Beszéltem népemnek egy látomásról, amely Krisztus születéséről és haláláról 
tanított engem: »Odanéztem és akkor ismét láttam a szüzet, de egy gyermekkel a 
karján. És az angyal ezt mondta nekem: íme, Isten Báránya. Aztán láttam, hogy 
keresztre feszítették, megölték a világ bűneiért« (1 Nefi 11:20-21, 33). Ki vagyok 
én?" (Nefi.) 

„Körülbelül százötven évvel Jézus Krisztus előtt éltem. Az emberek nem szerettek 
engem és nem hittékel, amit mondtam nekik. Megjövendöltem, hogy Jézus Krisztus 
»személyesen fog leszállni az emberek fiai közé, és meg fogja váltani népét« 
azáltal, hogy »keresztre feszítik [és] megölik«, s így bűneiket és vétkeiket magára 
veszi (Móziás 15:1, 7, 9). Máglyán égettek el bizonyságom miatt. Ki vagyok én?" 
(Abinádi.) 

„Egy különös látomás után, amelyben száz évvel Jézus Krisztus születése előtt 
volt részem, tudtam, hogy csak Megváltónk által üdvözülhetek, aki el fog jönni. 
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Mindenhová elutaztam, hogy elmondjam az embereknek, amit megtanultam, hogy 
»az Isten Fia... eljön és mindenfajta fájdalmat, megpróbáltatást és kísértést 
szenved. ... És magára veszi a halált is, hogy megoldja a halál kötelékét«... és 
segítse »népét gyengeségeiben« (Alma 7:10-12). Ki vagyok én?" (Alma.) 

Magyarázd el, hogy nem csak ez a három próféta jövendölt Jézus Krisztusról, 
hanem az összes többi is. Utalj Móziás 13:33-ra: „Pedig nem jövendölt-e nekik 
Mózes a Messiás eljöveteléről és arról, hogy Isten meg fogja váltani népét? 
Bizony, jövendölt, és nem beszélt-e minden próféta, aki valaha is jövendölt a világ 
kezdete óta többet vagy kevesebbet ezekről a dolgokról?" Magyarázd el, hogy 
ebben a leckében egy másik jelentős prófétáról fognak tanulni, Sámuelről, a 
lámánitáról, aki nagy bátorsággal és hatalommal tanított Krisztus születéséről, 
haláláról és küldetéséről! 

Szentírás történet Tanítsd meg a gyermekeknek a lámánita Sámuel történetét Hélamán 13-14,16-ból! 
(A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd a „Tanítás a szentírá-
sokból" című részben, VIII. old.) Emeld ki, hogy Sámuel bátran tanított a népnek 
Jézusról és az engesztelő áldozatról! 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírás utalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Milyen üzenet kinyilvánítására küldetett a lámánita Sámuel a nefiták közé? 
(Hélamán 13:6-7.) Melyek voltak azok az örömhírek, amelyek tanítására elkül-
detett Sámuel? (Hélamán 14:9, 11-13. Magyarázd meg, hogy az „örömhír" 
„jó hírt" jelent, vagyis az evangéliumot!) Miért jó hír számunkra Jézus Krisztus 
evangéliuma? (megbánhatjuk bűneinket és bocsánatot nyerhetünk rájuk.) 

• Mit mondott Sámuel, mi fog történni a nefitákkal, ha nem bánják meg bűneiket? 
(Hélamán 13:6, 8-10.) Miért fontos, hogy a Szellem velünk legyen? Miért fontos 
nem elutasítani a bűnbánatot? (Hélamán 13:38.) 

• Kit követtek a nefiták a próféták helyett? (Hélamán 13:27-29.) Milyen „ostoba és 
vak dolgok" vezetik ma az embereket? Miként próbálnak néha mások rávenni, 
hogy rosszat tegyünk? 

• Miért utasították el az emberek Sámuel tanításait? (Hélamán 14:10.) 

• Mutasd be A lámánita Sámuel a falon című képet! Miért mászott fel Sámuel a 
város falára? (Hélamán 14:11-12.) Miről jövendölt Sámuel, mi fog történni öt év 
múlva, és mik lesznek a jelek? (Hélamán 14:2-6.) Mik lesznek Krisztus halála 
időpontjának jelei? (Hélamán 14:20-28.) Miért nyilatkoztatta ki az Úr ezeket a 
jeleket a nefitáknak? (Hélamán 14:12-13, 28.) 

• Mit tanított Sámuel az engesztelő áldozatról? (Hélamán 14:15-18.) Milyen 
felelősséggel tartozunk, amikor megértjük az engesztelő áldozatot? (Hélamán 
14:19.) Milyen felelősségei tartozunk cselekedeteinkért? (Hélamán 14:30-31.) 

• Mit tettek azok a nefiták, akik hittek Sámuelnek, miután befejezte prédikálását? 
(Hélamán 16:1.) Mit tettek azok, akik nem hittek neki? (Hélamán 16:6.) Mit gon-
doltok, az emberek miért nem azt választják, hogy a prófétáknak higgyenek? 
Mit tehetünk, hogy erősítsük a prófétákról való bizonyságunkat? 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 
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31. lecke 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Keress néhány újkeletű beszédet az élő prófétától (lásd az Első elnökségi 
üzeneteket, illetve a Liahónát)\ Olvass fel néhány szemelvényt a beszédekből, 
és a gyermekek találják ki, mire tanítja ma őket a próféta! írd a gyermekek vála-
szait a táblára! A gyermekek mindegyike válasszon egy alapelvet, amelyet 
követni akar, és írasd velük le egy cédulára! 

2. Készíts két oszlopcímet a táblára: „Krisztus születésének jelei" és „Krisztus 
halálának jelei"! írjátok fel külön papírdarabokra Jézus Krisztus születésének 
és halálának minden olyan jelét, amelyet ebben a leckében megbeszéltetek, 
és keverjétek össze egy kis dobozban! A gyermekek sorban húzzanak egyet, 
olvassák el, és helyezzék őket a két oszlopcím egyike alá! 

Krisztus születésének jelei (Hélamán 14:2-6.) 
Nagy fények az égbolton 
Egy nappal, egy éjszaka és a következő nappal egy éjszaka nélküli napnak 
tűnik 
Új csillag 
Sok jel és csoda az égen 

Krisztus halálának jelei (Hélamán 14:20-28) 
A nap, a hold és a csillagok elsötétülnek 
Három napig nincs világosság 
Mennydörgés és villámlás több órán keresztül 
A föld reszketni és remegni fog 
A szilárd tömbben lévő sziklák darabokra hasadnak 
Nagy viharok 
Hegyek omlanak le 
Völgyekből hegyek lesznek 
Országutak hasadnak fel 
Városok halnak ki 
Sírok nyílnak meg és adják ki halottaikat 

3. Tanuljátok meg könyv nélkül a hatodik, hetedik, vagy kilencedik hittételt. 

Tégy bizonyságot azoknak a dolgoknak az igazságáról, amelyeket a próféták 
mondanak nekünk, úgy a régi időkben, mint most! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Hélamán 14:1-14, 20-31-et 
otthon e lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 
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Jézus Krisztus születésének 
jelei Amerikában 

Cél Megtanítani a gyermekeknek, hogy amikor hitünk van, jelek erősíthetik bizonysá-
gunkat Jézus Krisztusról. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd 3 Nefi 1—2-t! Aztán tanulmányozd a leckét, 
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás történetet! 
(Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és a leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését. 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Az e lecke végén található szemléltetőeszközök (vagy készíthetsz egyszerű 

rajzokat a táblára). 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Mondd el a gyermekeknek, hogy megadsz nekik néhány nyomravezető jelet, 
amelyek egy sok éve megtörtént eseményre utalnak! Kérd meg őket, hogy emeljék 
fel a kezüket, ha tudják, mely eseményt írják le a jelek! Kérd meg a gyermekeket, 
hogy jöjjenek az osztály elé, és amint kiosztod nekik, tartsák a következő képeket 
(lásd a lecke végén lévő szemléltetőeszközöket): 

Angyal 
Pásztorbot 
Szamár 
Csillag 
Jászol 
Csecsemő 

Amikor a gyermekek kitalálták, hogy az esemény Jézus Krisztus születése, hagyd 
kirakva a csillagot! Magyarázd el, hogy ez a lecke egy Jeruzsálemtől messze lévő 
helyről tanít, ahol az emberek figyelték az Üdvözítő születésének jeleit, és láttak 
egy csillagot! 

Szentírás történet Tanítsd meg a gyermekeknek a történetet 3 Nefi 1-2-ből, amely Zarahemla népéről 
szól Krisztus születésének idején! (A szentírás történet tanításához javasolt 
módszereket lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Magyarázd 
el, hogy az ebben a beszámolóban szereplő Nefi annak a Nefinek a fia volt, aki 
Hélamán fia volt! 
A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírás utalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

Javasolt 
óravázlat 
Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 
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31. lecke 

• Mit mondott néhány ember a lámánita Sámuel próféciáiról? (3 Nefi 1:5-6.) Milyen 
hatással voltak a hitetlenek a hívőkre? (3 Nefi 1:7.) 

• Milyen jelet vártak? (3 Nefi 1:8.) Állhatatosságuk mit tanít nekünk hitükről? 

• Hogyan fenyegették meg a hitetlenek azokat, akik hittek? (3 Nefi 1:9.) Mit gon-
doltok, miért haragszik némelyik ember azokra, akik hisznek Istenben? 

• Mit tett Nefi, amikor látta a nép gonoszságát? (3 Nefi 1:12.) Mi volt a válasz Nefi 
imájára? (3 Nefi 1:13-14.) Miért mondta meg Jézus Krisztus, hogy eljön a világra? 

• Miként teljesült be a jövendölés? (3 Nefi 1:15,19.) Miért ijedtek meg annyira a 
hitetlenek, amikor látták a jeleket, hogy a jövendölés beteljesült? (3 Nefi 1:18.) 
Mit éreztetek volna, ha ott lettetek volna? 

• Milyen jelet láttak a nefiták, amely Betlehemben is látható volt? (3 Nefi 1:21.) 

• Mit tett a Sátán, hogy megpróbálja megakadályozni, hogy az emberek higy-
gyenek a jeleknek? (3 Nefi 1:22.) Miként mutatta meg a nép az Úrba vetett 
hitét? (3 Nefi 1:22-23.) 

• Mi történt, ami a nép hitének és igazságosságának elapadását okozta? 
(3 Nefi 1:29-30.) Miért fontos követni szüleink igaz példáját és tanításait? 
Miképpen lettél áldott a szüleidnek való engedelmesség által? 

• Milyen viselkedést tanúsítottak az emberek a sok jel iránt, amit láttak? 
(3 Nefi 2:1-2.) Mit tanulhatunk azon bizonyságok erősségéről, amelyek jeleken 
alapulnak? Mit tehetünk, hogy erősítsük bizonyságunkat? 

• Mik voltak a következményei a nefiták hitetlenségének? (3 Nefi 2:3,11.) Mit 
tettek az igaz nefiták és lámániták, hogy megvédjék magukat? (3 Nefi 2:12.) 
Hogyan segíthet nekünk erősebbé válni a más egyháztagokkal való együttlét 
és a Mennyei Atya imádása? 

• Mi történt végül az emberekkel gonoszságuk miatt? (3 Nefi 2:17-19.) 

• Honnan tudhatjátok, hogy Jézus Krisztus második eljövetelének jelei be fognak 
teljesedni? (3 Nefi 1:20.) 

• M i t gondoltok, milyen lesz a világ, amikor Jézus Krisztus újra eljön? Milyen ember 
szeretnél lenni, amikor eljön? Mit tehetünk most, hogy felkészüljünk a második 
eljövetelre? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Kérd meg a gyermekeket, hogy nevezzenek meg hitetlen embereket, akikről 
az előző leckékben tanultak, akik jeleket kértek vagy láttak, és beszéljétek meg 
a jelek bizonyságukra gyakorolt hatását! Használd a következő példákat, ha a 
gyermekeknek segítségre van szükségük: 

Lámán és Lémuel (1 Nefi 3:28-31; 17:45) 
Sérem (Jákób 7:13-20) 
Korihór (Alma 30:43-56) 

2. Kérd meg a gyermekeket, hogy tegyenek úgy, mintha házi tanítók vagy látogató 
tanítók lennének! Önként beszéljenek arról, mit tanítanának az embereknek, 
hogy segítsenek nekik erősnek maradni Jézus Krisztusról való bizonyságukban! 
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3. Segíts a gyermekeknek könyv nélkül megtanulni 3 Nefi 1:20-at, és beszéljétek 
meg, ez miként vonatkozik életünkre! 

4. Segíts a gyermekeknek könyv nélkül megtanulni a tizedik hittételt! 

Befejezés 

Bizonyság Tégy bizonyságot arról, hogy a Mennyei Atya be fogja teljesíteni mindazokat a 
jövendöléseket, amelyeket kinyilatkoztatott! Emeld ki annak szükségességét, 
hogy igaz életet kell élnünk és készen kell állnunk az Üdvözítővel való talákozásra, 
mikor újra eljön! 

Javasolt házi Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák 3 Nefi 1:4-15,19-22-t otthon e 
olvasmány lecke átekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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31. 
lecke 

Az Üdvözítő megjelenik 
a nefitáknak 

Cél Erősíteni mindegyik gyermek bizonyságát arról, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, 
hogy Ő a mi Üdvözítőnk, és hogy Ő ma is él. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd 3 Nefi 8-11-et! Aztán tanulmányozd a leckét, 
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás történetet! 
(Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. További olvasmány: 3 Nefi 7. 

3. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Képek: 4-43, Krisztus megjelenik a nefitáknak (Evangéliumi festménygyű-

temény 315; 62047); 4-44, Világtérkép; és 4-45, Jézus a nyugati féltekén tanít 
(Evangéliumi festménygyűtemény 316; 62380). 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Kérdezd meg a gyermekektől, hogy volt-e már közülük valaki félelmetes, vad 
viharban! Szólíts fel egy vagy két gyermeket, hogy osszanak meg egy ilyen 
élményt, vagy te is elmesélhetsz egy általad átélt élményt! Magyarázd el, hogy 
Jézus Krisztus Jeruzsálemben történt keresztre feszítése idején szörnyű vihar és 
nagy pusztulás volt Amerikában! A térkép használatával mutasd meg azt a helyet, 
ahol Jézus élt és meghalt, és amelyet ma Izraelnek hívnak! Magyarázd el, hogy 
ez a lecke arról szól, mi történt Amerikában Jézus Krisztus halála idején! 

A képeket a megfelelő időpontban használva tanítsd meg a gyermekeknek az 
Üdvözítő halálának jeleiről, és a nefitáknál tett látogatásáról szóló történetet 
3 Nefi 8:5-11:41-ből. (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd 
a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Mit jövendölt meg a lámánita Sámuel a nefitáknak az Üdvözítő haláláról? 
(Hélamán 14:20-27.) Miért próbálta felkészíteni őket? (Hélamán 14:28-29.) 
Hogyan teljesedtek be ezek a próféciák? (3 Nefi 8:5-25.) 

• Mit mondott az Üdvözítő, mi volt az oka annak, hogy az embereket megölték? 
(3 Nefi 9:2,12.) Mit mondott azoknak az embereknek, akiket nem öltek meg? 
(3 Nefi 9:13-14.) Mit jelent Krisztushoz jönni? Milyen áldásokban részesülünk, 
amint méginkább hasonlókká válunk az Üdvözítőhöz? 
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31. lecke 

• Mit tanított Jézus az embereknek küldetéséről? (3 Nefi 9:15-17.) Miért fontos 
számunkra tudni, hogy Jézus Krisztus Isten Fia? 

• Mit mondott Jézus, mi volt az oka annak, hogy eljött a világra? (3 Nefi 9:21.) Mit 
kell tennünk, hogy megváltassunk bűneinktől? (3 Nefi 9:22.) Milyen érzést vált 
ki az emberekből az engesztelő áldozat megértése? (3 Nefi 10:10.) 

• Hányszor hallották és nem értették meg az emberek a Bőség földjén lévő temp-
lomnál a mennyből jövő hangot? (3 Nefi 11:3-4.) Mit tettek az emberek, hogy 
megértsék a hangot? (3 Nefi 11:5-6.) Mit jelent az, hogy „kinyitották a fülüket, 
hogy jól meghallják?" (Figyelnünk kell és készen kell állnunk befogadni, amiről 
a Mennyei Atya azt akarja, hogy halljuk.) 

• Mit hallott a nép, mit mondott nekik harmadszor a Mennyei Atya? (3 Nefi 11:6-7.) 
Milyen fontos dolgokat tanulunk ebből a bemutatásból? (Megtudjuk, hogy 
Jézus Krisztus az Isten Fia, hogy Ők két különálló lény, hogy az Atya szereti a 
Fiút, és hogy hallgatnunk, vagyis figyelnünk kell a Fiúra.) Mit tehetünk, hogy 
jobban meghalljuk és megértsük Jézus Krisztus szavait? 

• M i t látott a nép, amint felnézett az égre? (3 Nefi 11:8.) Amikor az Üdvözítő elmondta 
nekik, ki Ő, mit gondoltok, miért borultak az emberek a földre? (3 Nefi 11:10-12.) 
Mit éreztetek volna, ha ott lettetek volna? Miért kérte Krisztus az emberektől, 
hogy tapintsák meg testén a sebeket? (3 Nefi 11:14-15.) 

• Mit éreztek a nefiták, és hogyan mutattak hálát és szeretetet az Üdvözítő iránt? 
(3 Nefi 11:16-17.) Hogyan mutathatunk szeretetet és hálát iránta, és azért, amit 
értünk tett? 

• Mely fontos szertartás elvégzéséhez adott hatalmat Jézus Krisztus Nefinek? 
(3 Nefi 11:19-21.) Hogyan kell elvégezni a keresztelést? (3 Nefi 11:22-27.) 

• Mit mondott az Üdvözítő a vitatkozásról és az ellenkezésről? (3 Nefi 11:28-30.) 

• Mit mondott mindannyiunknak, mit kell tennünk, hogy örök életet nyerjünk? 
(3 Nefi 11:33-38.) 

• Magyarázd el, hogy a legnagyszerűbb hír a világban ma az, hogy Jézus Krisztus 
él! Sok ember úgy gondol rá, mint aki hosszú évekkel ezelőtt élt és meghalt 
a kereszten. Milyen tudással rendelkezünk egyháza tagjaiként, amely által külö-
nösen közel érezhetjük magunkat az Üdvözítőhöz? (Tudjuk, hogy megszenve-
dett a bűneinkért, életét adta értünk, és ma is él és irányítja egyházát.) 

Kérd meg a gyermekeket, hogy fejezzék ki érzéseiket Jézus Krisztusról! 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Olvassátok el és beszéljétek meg az első, a második vagy negyedik hittételt! 
Segíts a gyermekeknek könyv nélkül megtanulni az egyiket! 

2. Beszéljétek meg az, hogy valakinek van bizonysága! Az egyik legfontosabb 
dolog, amit az ember ebben az életben szerezhet, az arról való bizonyság, 
hogy Jézus Krisztus valóságos személy és Isten Fia, s ez istenivé teszi! A 
bizonyság lelki érzés és erős hit, amely tudássá válik. Amikor kezdtek bizony-
ságot nyerni, belül érzitek, hogy az evangélium igaz. Ez az érzés növekszik 
és erősebbé válik, ha tanulással, imával és engedelmességgel tápláljátok. 
Elkezdtek majd helyes választásokat hozni, hitetek és szeretetetek miatt, amit 
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a Mennyei Atya és Fia, Jézus Krisztus iránt éreztek. Amikor bizonyságunkat 
tesszük, kifejezzük másoknak a Mennyei Atya és Jézus Krisztus iránti érzése-
inket és elkötelezettségünket. Bizonyságot teszünk azzal is, ahogy élünk, 
öltözködünk és cselekszünk. Amikor a jót választjuk, megmutatjuk másoknak, 
hogy bizonyságunk van Jézus Krisztusról és evangéliumáról. 

3. Beszéljétek meg, miért fontos folyamatosan tanulnunk Jézus Krisztusról! 
Magyarázd el, hogy hajlamosak vagyunk olyanná válni, mint azok, akiket isme-
rünk, nagyra becsülünk és tisztelünk! Közelebb kerülhetünk Jézus Krisztushoz, 
és méginkább hozzá hasonlóvá válhatunk, amint róla tanulunk, és megpróbál-
juk követni pédáját. 

4. Énekeljétek el a következő éneket, vagy olvassátok el a szövegét: „Ez az én 
kedves Fiam" (Csillagocska, 1997. december). 

Befejezés 

Bizonyság Tégy bizonyságot Jézus Krisztus valóságáról és istenségéről! 

Javasolt házi Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák 3 Nefi 11-et otthon e lecke 
olvasmány áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Jézus Krisztus a nyolc boldog-
ságot tanítja a nefitáknak 
Cél Megtanítani a gyermekeknek, hogy a nyolc boldogság és a többi igazság, amit 

Jézus Krisztus tanított a nefitáknak, segíthet nekünk a Mennyei Atyához és Fiához 
méginkább hasonlóvá válni. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd 3 Nefi 12. és 13. fejezetét! Aztán tanulmá-
nyozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a 
szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a 
szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzést! 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Kép: 4-45, Jézus a nyugati féltekén tanít (Evangéliumi festménygyűjtemény 

316;62380). 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Oszd az osztályt párokra! Ha páratlan számú gyermek van, légy te az egyik gyer-
mek párja! Kérd meg a gyermekeket, hogy először figyeljenek minden utasításra, 
azután próbáljanak visszaemlékezni rájuk, és abban a sorrendben végrehajtani, 
ahogyan azok elhangzottak! 

1. Fogjatok kezet társatokkal, és mondjátok meg neki teljes neveteket! 
2. Álljatok fel és mondjatok társatoknak valamit, amit értékeltek benne! 
3. Egyszer forduljatok körbe, és mondjatok társatoknak egy dolgot, amit 

szerettek magatokban! 
4. Találjátok ki társatok kedvenc prófétáját Mormon könyvéből! 
5. Üljetek le és fonjátok össze karotokat! 

Kérd meg a gyermekeket, hogy kezdjék el! Ha nehéz visszaemlékezniük min-
denre, ismételd el az utasításokat, és próbálják meg velük újra! Magyarázd el, 
hogy ha a tevékenységet ötször elismétlik, mindenki képes lesz visszaemlékezni 
és megtenni, amire megkérték! Amikor azt választjuk, hogy egész életünkön 
keresztül követjük Jézus Krisztus tanításait, fokozatosan megtanulunk Mennyei 
Atyánkhoz és Fiához hasonlóvá válni. 

Magyarázd el, hogy Jézus Krisztus feltámadása után meglátogatta az amerikai 
földrészt! Kiválasztott tizenkét tanítványt, és megtanította a nefitáknak ugyan-
azokat az alapelveket, amelyeket Jeruzsálemben a Hegyi beszédben tanított (lásd 
Máté 5-7). Ezek a tanítások, amelyek a nyolc boldogság néven ismeretesek, 
fontosak életünkhöz. A boldogság szó örömöt illetve áldást jelent. 

Tedd ki a Jézus a nyugati féltekén tanít című képet, és 3 Nefi 12. és 13. fejezetéből 
tanítsd a gyermekeknek azt a történetet, amelyben Jézus Krisztus a nyolc boldog-
ságról tanít! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd a „Tanítás 
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a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Hangsúlyozd, hogy az Üdvözítő 
megtanította nekünk, hogyan válhatunk hozzá és Atyjához hasonlóvá! 

Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkalmazandó szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
kérdések legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 

alkalmazzák életükben az alapelveket. Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Mit mondott Jézus Krisztus, kire hallgassanak, és kinek engedelmeskedjenek 
a nefiták? (3 Nefi 12:1.) Miért fontos ma figyelnünk és engedelmeskednünk 
egyházi vezetőinknek? 

• Milyen áldásokat kapunk, amikor megkeresztelkedünk? (3 Nefi 12:2.) Mit kell 
tennünk, ha azt akarjuk, hogy a Szentlélek segítsen nekünk? 

• Mit jelent „lelki szegénynek" lenni? (3 Nefi 12:3. Tanítható, nem öntelt vagy 
dicsekvő.) Hogyan mutathatjuk meg a Mennyei Atyának, hogy taníthatóak 
vagyunk? Mutass rá, hogy a 3. versben szereplő „akik hozzám jönnek" kifejezés 
a bibliai történetben nincs benne, de segít nekünk jobban megérteni a nyolc 
boldogságot! „Lelki szegénynek" lenni nem elég, hacsak nem megyünk az 
Üdvözítőhöz. Ez a nyolc boldogság többi részére is vonatkozik. 

Az Üdvözítő azt tanította, hogy meg kell bánnunk bűneinket, és hozzá kell mennünk 
„mint egy kisgyermek" (3 Nefi 9:22.) Mutass rá azokra a példaértékű tulajdonsá-
gokra, amelyeket mindegyik gyermekben észrevettél! Hangsúlyozd az órán való 
áhítatosság, a tanulni akarás, és mások tanulása segítésének fontosságát! 

Olvassátok el 3 Nefi 12:4-et! Mesélj el egy olyan alkalmat, amikor érezted, hogy 
megvigasztalt a Szentlélek! Kérd meg a gyermekeket, hogy osszanak meg olyan 
élményeket, amelyekben akkor volt részük, amikor megvigasztaltattak! 

• Mit jelent szelídnek lenni? (3 Nefi 12:5. Gyengédnek, kedvesnek lenni és önu-
ralmat mutatni.) Miként vagyunk mi és mások áldottak, amikor szelídek vagyunk? 

• Mit jelent éhezni és szomjazni az igazságra? (Éppúgy szükségünk van arra, 
hogy jók legyünk, mint ahogy szükségünk van ételre és vízre.) Milyen ígéretet 
kapunk, ha éhezünk és szomjazunk az igazságra? (3 Nefi 12:6.) 

• Mit jelent irgalmasságot mutatni? (3 Nefi 12:7. Hajlandóságot mutatni a megbo-
csátásra, a kedvességre és a szeretetre.) Amikor irgalmasságot mutatunk, 
milyen ígéretet kapunk? Elmondhatsz egy olyan élményt, amikor azt válasz-
tottad, hogy megbocsátasz valakinek, és hogy mit éreztél, amikor megtetted. 

• Mit jelent tiszta szívűnek lenni? (3 Nefi 12:8. Őszintének és nyíltnak lenni, tiszta 
gondolatokkal és tiszta szívvel élni, és elfordulni a bűntől valamint a gonosz-
ságtól gondolatban és cselekedetben is.) Mondanátok néhány példát a jó 
cselekedetek választásáról a rosszakkal szemben? Miként segít tiszta szívűnek 
lennünk az evangélium tanításainak való engedelmesség? 

• Mit jelent béketeremtőnek lenni? (3 Nefi 12:9.) Mondanátok néhány helyzetet, 
amelyet megváltoztathattok azzal, hogy béketeremtők vagytok? Milyen érzést 
vált ki belőletek, amikor béketeremtők vagytok? 

• Mit ígért az Üdvözítő azoknak, akiket üldöznek (gyötörnek, kigúnyolnak, 
kínoznak) róla való bizonyságuk miatt? (3 Nefi 12:10-12.) Tudtok-e valakiről, 
aki üldöztetést szenvedett el az Üdvözítő kedvéért? Beszámolhatsz egy 
olyan alkalomról, amikor te vagy valaki, akit ismersz, kiállt az igazságért, annak 
ellenére, hogy kritizálták. 
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• Mit jelent a föld sójának lenni? (3 Nefi 12:13. Lásd 4. kiegészítő tevékenység.) 
Másoknak mutatott igaz példátok miként hasonlítható a sóhoz? 

• Mennyi fényt ad egy égő gyertya, ha egy vödör vagy edény alatt van? (3 Nefi 
12:14-16.) Világosságotokat (vagyis példátokat) miként ragyogtathatjátok? 
Valaki más példája miként jelent fényt életetekben? 

• A parancsolatok megtartása miként segíthet nekünk a Mennyei Atyához és 
Jézus Krisztushoz méginkább hasonlóvá válni? (3 Nefi 12:48.) 

• Mennyire fontos megbocsátanunk másoknak? (3 Nefi 13:14-15.) 

• Mit tanulhatunk a böjtről 3 Nefi 13:16-18-ból? 

• Mit gondoltok, mit jelent az, hogy „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, 
... hanem a mennyben gyűjtsetek magatoknak kincseket"? (3 Nefi 13:19-20.) 
Milyen kincseket vihetünk magunkkal ebből az életből a következő életbe? 
Milyen kincseket nem vihetünk magunkkal, ami most fontosnak tűnik 
számunkra? 

• Miért ad nekünk Jézus Krisztus parancsolatokat? (3 Nefi 12:20.) Mit tanultatok 
a nyolc boldogságból, és más igazságokból, amelyek segíteni fognak nektek 
ezen a héten az Üdvözítőhöz méginkább hasonlóvá válni? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. írd az Áldottak és az /géref címszavakat a táblára! írd \e\3Nefi 12:3,3 Nefi 12:4-e\, 
és így tovább a 10. versig különálló papírdarabokra, és oszd szét az osztály 
tagjai között! E gyermekekkel olvastasd fel a papírdarabjukon lévő verseket, 
és mondják el neked, milyen ígéret szerepel az egyes boldogságokban! írd a 
válaszokat a megfelelő oszlopba! (Amikor az egyes boldogságokról beszélsz, 
emeld ki annak fontosságát, hogy „Krisztushoz kell jönni"!) Amikor ez megtör-
tént, a táblán a következő listának kell lennie: 

ÁLDOTTAK ÍGÉRET 
a lelki szegények, akik Jézus 
Krisztushoz jönnek 

övék a mennyek országa 

akik sírnak megvigasztaltatnak 
akik szelídek öröklik a földet 

akik éheznek és szomjaznak 
az igazságra 

kielégíttetnek a Szentlélekkel 

az irgalmasok irgalmasságot nyernek 
a tiszta szívűek meglátják az Istent 

a béketeremtők Isten fiainak neveztetnek 

akiket az Üdvözítő miatt 
üldöznek 

övék a mennyek országa 

2. Beszéljétek meg és segíts a gyermekeknek könyv nélkül megtanulni a 
tizenharmadik hittételt! 
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3. Kérdezd meg a gyermekektől, hogyan tudnának a nyolc boldogság egyike 
szerint jobban élni, és sorold fel javaslataikat a táblán! Ösztönözd a gyerme-
keket, hogy válasszanak egyet a nyolc boldogság közül, amelyen e hét folyamán 
dolgoznak majd! Adhatsz a gyermekeknek egy papírt, ráírva a következő 
állítással: „Ezen a héten bb leszek". Töltesd ki velük a 
hiányzó részt, és vigyék haza a papírt! 

4. Mutass a gyermekeknek egy kis sót! Magyarázd el nekik, hogy a sót évszá-
zadok óta ételek ízesítésére és romlásuk meggátolására használják! Ahogy 
a só tartósítja az élelmet, ugyanúgy a Mennyei Atyával és az Üdvözítővel való 
kapcsolatunk is megőrződik, amikor engedelmeskedünk tanításaiknak és 
megtartjuk szövetségeinket. Ahogyan a só ízt ad az ételnek, mi is jóságot 
adhatunk a világnak igaz életünkkel. Tedd fel a gyermekeknek a következő 
kérdéseket: 

• A világ milyen tisztátalan hatásai befolyásolhatják kapcsolatunkat az 
Üdvözítővel? 

• Ahogy a só elveszti ízét, amikor meggyengül és tisztátalan lesz, mi történik 
velünk ugyanúgy, amikor beengedjük a tisztátalanságokat (szennyes 
gondolatokat, hatásokat és cselekedeteket) életünkbe? 

5. Ha ezt a leckét nem böjti vasárnap tartod, készíts ételt, például pattogatott 
kukoricát sóval és anélkül (a szülőkkel egyeztesd, hogy van-e a gyermekek 
között allergiás), és a gyermekek ízleljék meg a különbséget! Magyarázd el, 
mennyire fontos a só bizonyos ételek esetében! Segíts a gyermekeknek megér-
teni, hogy a föld sója lévén krisztusi tulajdonságokat kell kifejlesztenünk, 
és szolgálatot kell végeznünk másoknak! 

6. Olvassátok el a következő szentírást! A gyermekek emeljék fel kezüket, vala-
hányszor meghalljak a cselekedni szót! 

„Ez az én evangéliumom; és azt is tudjátok, hogy egyházamban mit kell csele-
kednetek; mert amit engem láttatok cselekedni, nektek is azt kell cselekednetek; 
amit engem láttatok cselekedni, nektek is pontosan azt kell tenni, ha tehát 
így cselekedtek, akkor áldottak lesztek, mert az utolsó napon felemeltettek" 
(3 Nefi 27:21-22; a kiemelés nem szerepel a forrásanyagban). 

Magyarázd el, hogy ha megtesszük, amit az Üdvözítő parancsolt nekünk, meg 
fog áldani bennünket! Örökkévaló törvény, hogy az engedelmesség áldásokat 
hoz. Felolvashatod és megbeszélhetitek a T&Sz 130:20-21-et. 

7. Mutasd meg Spencer W. Kimball, az Egyház tizenkettedik elnöke képét, és 
mondd el a gyermekeknek egyik kedvenc mottóját: „Csináld!" Kimball elnök 
tudta, hogy nem csak ismernünk szükséges Jézus tanításait, hanem tényle-
gesen cselekedni is kell azokat. Mondd el ezt a történetet Kimball elnökről és 
az „Úr gyermeke vagyok" című énekről! 

„1957-ben az elemi iskola általános bizottsága... felkérte Naomi W. Randallt 
és Mildred T. Pettitet,... hogy írjanak [egy éneket annak szükségességéről, 
hogy az evangéliumot tanítani kell a gyermekeknek]. Naomi Randall így 
mondta el: »Aznap este térdre borultam, és hangosan imádkoztam, kérve azt, 
hogy Mennyei Atyánk tudassa velem a helyes szavakat. Hajnali 2 óra körül 
felébredtem és elkezdtem gondolkodni a dalon. Szavak jutottak eszembe. ... 
Azon nyomban felkeltem és elkezdtem leírni a szavakat, ahogy azok jöttek. 
Hamarosan három vers és egy refrén formálódott. Hálával telve szemléltem a 
munkát, a szavak üzenetétől megrészegülten, és visszatértem hálószobámba, 
ahol letérdeltem Mennybéli Atyám előtt, azt mondani, hogy »Köszönöm!«... 
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A refrén szövege eredetileg így hangzott: »Hogy azt megtanuljam, s majd / a 
Mennybe juthassak.« (A kiemelés nem szerepel a forrásanyagban.) Néhány 
évvel a dal kiadása után Spencer W. Kimball, akkor a Tizenkét Apostol Kvóru-
mának tagja, részt vett egy konferencián,... ahol az elemi iskolás gyermekek 
kórusa elénekelte a dalt. Naomi Randall ezt mondta: »A hazafelé vezető úton 
beszélgetett az Elemi Iskola Általános Bizottságának egy tagjával, [és] kifejezte 
háláját a dalért, aztán kijelentette, hogy van egy szó a refrénben, amely nyugta-
lanítja. Arra gondolt, Randall nővér megfontolná-e, hogy megváltoztassa azt 
a sort, amely úgy szól, „hogy azt megtanuljam" arra, hogy „hogy azon hala-
djak." Természetesen örömmel elfogadtam javaslatát. 

Elgondolkoztam, hogy vajon miért nem foglaltam bele ezt a gondolatot, amikor 
először leírtam a szövegét. De az idő múlásával nagyon őszintén kezdtem 
érezni, hogy ez az a mód, amellyel az Úr ki akarta bontakoztatni a dalt, mivel 
egyházszerte a tagok számára tanítási pillanattá vált, és hatással volt gondola-
taikra az, hogy az evangélium ismerete nem minden; nap mint nap cselekednünk 
kell az Úr akaratát, és be kell tartanunk parancsolatait, és ez segít nekünk 
örökkévaló célunk elérésében«" (in Karen Lynn Davidson, Our Latter-day 
Hymns, pp. 303-304). 

Mindegyik gyermekkel írasd le, hogy „Tedd meg most" egy kártyára, amelyet 
hazavisznek! 

8. Énekeljétek el a következő énekeket, vagy olvassátok el a szövegüket: „Szeres-
sük egymást" (VAJ B, 201. o.); „Úr gyermeke vagyok" (Egyházi énekek, 96. o.) 
vagy „Tégy mindig jót" (Egyházi énekek, 60. o.)! 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot arról, hogy a nyolc boldogság és más parancsolatok szerinti 
élet által áldottak leszünk, és a Mennyei Atyához méginkább hasonlóvá válunk! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák 3 Nefi 12:3-24, 39-48-at otthon 
e lecke átekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Jézus Krisztus meggyógyítja 
a betegeket és 

megáldja a gyermekeket 
Cél Megtanítani a gyermekeknek, hogy Jézus Krisztus szeret mindannyiunkat, és 

buzdítani őket, hogy tapasztalják meg az örömöt a belé vetett hit által. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd 3 Nefi 17. fejezetét! Aztán tanulmányozd 
a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás 
történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" 
VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését. 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Só. 
c. Képek: 4-46, Jézus gyógyítja a nefitákat (Evangéliumi festménygyűjtemény 

317; 62541); 4-47, Jézus a nefitákkal imádkozik (62542); és 4-48, Jézus 
megáldja a nefita gyermekeket. 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

A gyermekek mindegyikével ízleltesd meg a sót, és kérdezd meg tőlük, hogyan 
magyaráznák el az ízét valakinek, aki soha azelőtt nem érezte azt! Szükség esetén 
felhívhatod a figyelmüket arra, hogy nem írhatják le az ízét azzal, hogy „sós", 
mivel az a személy, aki soha nem ízlelte a sót, nem tudhatja, mit jelent ez a szó. 
Magyarázd el, hogy néha nehéz az általad megtapasztalt dolgokat mások 
számára is érthető szavakkal leírni! A nefiták akkora örömöt éreztek, amikor 
Jézus Krisztus megjelent nekik, hogy ezt mondták: „Nyelv el nem tudja mondani, 
ember le nem tudja írni, sőt az emberi elme el sem tudja képzelni azokat a nagy 
és csodálatos dolgokat, amit akkor láttunk és hallottunk" (3 Nefi 17:17). Mondd el 
a gyermekeknek, hogy ha képzeletben lefestik azokat az eseményeket, amelyek-
ről e leckében hallani fognak, képesek lesznek átérezni és megérteni lelkükkel 
néhány olyan igazságot, amelyet szavakkal nem lehet leírni! 

A képeket megfelelő időpontokban használva 3 Nefi 17. fejezetéből tanítsd a 
gyermekeknek azt a történetet, melyben Jézus Krisztus meggyógyítja a betegeket 
és megáldja a gyermekeket! (A szentírás történet tanításához javasolt módsze-
reket lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Emeld ki, hogy az 
Üdvözítő szeretete az emberek iránt oly nagy volt, hogy azt szavakkal nem lehet 
kifejezni! 

Javasolt 
óravázlat 
Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 
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31. lecke 

Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkalmazandó szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
kérdések legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 

alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Mit mondott Jézus Krisztus az embereknek, mit kell tenniük, ami segít nekik 
megérteni azokat a dolgokat, amelyeket ő tanított nekik? (3 Nefi 17:3.) Mit jelent 
elgondolkozni? (Mélyen gondolni valamire.) Miért fontos elgondolkozni és 
imádkozni arról, amire egyházi vezetőink és tanítóink tanítanak bennünket? 

• Mit mondott az Üdvözítő, hová megy, miután meglátogatta a nefitákat? 
(3 Nefi 17:4.) Ez miként mutatja meg, hogy Jézus, a Mennyei Atya minden 
gyermekét szereti? 

• Mit tettek az emberek, amikor az Üdvözítő megmondta, hogy elmegy? 
(3 Nefi 17:5.) Mit tett, amivel megmutatta, hogy szereti őket? (3 Nefi 17:6-8.) 

• Mit mondott Jézus Krisztus, mi volt az oka, hogy az emberek meggyógyulhattak? 
(3 Nefi 17:8.) Mi az egyetlen ok, ami miatt olykor nem történnek csodák? 
(Éter 12:12, 18.) 

• Hogyan mutatták ki a nefiták hálájukat, amikor Jézus Krisztus meggyógyította a 
betegeket? (3 Nefi 17:10.) Mikor kell köszönetet mondanotok a Mennyei Atyának 
és Jézusnak? Hogyan mutathatjátok ki hálátokat azokért az áldásokért, ame-
lyekben részesültök? 

• Miután Jézus Krisztus meggyógyította a betegeket, mit parancsolt az embe-
reknek? (3 Nefi 17:11.) Mit tett, amikor a gyermekeket hozzá vitték? (3 Nefi 
17:13-15.) Miért nem írták le azokat a szavakat, amelyekkel a Mennyei Atyához 
imádkozott? (3 Nefi 17:16-17.) 

• Miért könnyezett Jézus? (3 Nefi 17:20-21.) Miként hoz örömöt nektek az 
evangélium? Hogyan mutatta ki szeretetét a gyermekek iránt? (3 Nefi 17:21.) 
Mit éreznétek, ha Jézus Krisztus karjaiba venne, megáldana benneteket, és 
imádkozna értetek a Mennyei Atyához? 

• Amikor az Üdvözítő azt mondta a szülőknek, hogy nézzék kicsinyeiket, mit 
láttak a szülők? (3 Nefi 17:23-24.) Mit jelent szolgálni? (Segítséget nyújtani 
vagy szívességet tenni.) Mit tehetünk, hogy szolgáljunk másokat? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Olvasátok el és beszéljétek meg az alábbi állítást Ezra Taft Benson elnöktől, az 
Egyház tizenharmadik elnökétől: 

„Megígérem nektek, drága gyermekek, hogy nektek is fognak angyalok szol-
gálni. Lehet, hogy nem látjátok őket, de ott lesznek, hogy segítsenek nektek, és 
érezni fogjátok jelenlétüket. ... 

Drága gyermekek, Mennyei Atyánk azért ebben az időben küldött el benne-
teket a földre, mivel az Ő legértékesebb gyermekei közé tartoztok. Tudta, hogy 
sok gonoszság lesz majd a földön, és tudta, hogy ti hithűek és engedelmesek 
lesztek" (in Conference Report, 1989. ápr., 105. old.; vagy Ensign, 1989. máj., 
83. old.). 
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2. Olvassátok el együtt 3 Nefi 17:20-21-et! Kérd meg a gyermekeket, hogy válasz-
szanak egy szót vagy olyan szócsoportot ezekből a versekből, amelyeket fon-
tosnak vélnek, és aztán osszák meg érzéseiket az általuk választott szavakról! 

3. Kérd meg a gyermekeket, hogy gondoljanak azokra az alkalmakra életükben, 
amikor a legboldogabbak voltak! Tedd fel nekik a következő kérdéseket ezekről 
az alkalmakról: 

• Mit csináltál? 

• Mi tett boldoggá? 

• Miért akkor vagyunk a legboldogabbak, amikor úgy élünk, ahogy Jézus 
tanította? 

• Miért akkor vagy a legboldogabb, amikor bizonyos barátok és családtagok 
társaságában vagy? 

Magyarázd el, hogy természetesen azokkal akarunk lenni, akiket szeretünk, és 
akik szeretnek bennünket! Ha engedelmeskedünk a parancsolatoknak, örökké 
együtt élhetünk Mennyei Atyánkkal, Jézussal és családunkkal. Ez adja nekünk 
a legnagyobb örömöt, amelyben részünk lehet. 

4. Mivel a Bőség földjén összegyűlt nefita emberek nem voltak kellően felkészülve, 
az Üdvözítő nem mondhatott el mindent, amit a Mennyei Atya tudatni akart 
velük. Mire kérte Jézus az embereket? (A gyermekekkel töltesd ki a hiányzó 
részeket 3 Nefi 17:3-ból.) 

Menjetek hat haza és gondolkozzatok el 
azokon amiket mondtam és kérjétek az 
Atyát az én nevemben hogy megérthes-

sétek őket. (3 Nefi 17:3.) 

Egy konferenciát, istentiszteletet vagy elemi iskolai foglalkozást követően mit 
kell tennetek, ami segít nektek megérteni, amit hallottatok? 

Befejezés 

Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot, hogy Jézus Krisztus és a Mennyei Atya szeret minden 
gyermeket, és hogy ha hitünk van Jézus Krisztusban, és engedelmeskedünk a 
parancsolatoknak, meg fogjuk ismerni annak örömét, hogy újra vele élhetünk! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák 3 Nefi 17. fejezetét otthon e 
lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Jézus Krisztus bevezeti 
az úrvacsorát a nefitáknál 

31. 
lecke 

Cél Buzdítani a gyermekeket, hogy mindig emlékezzenek Jézus Krisztusra, hogy 
Lelke (Szelleme) velük lehessen. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd 3 Nefi 18:1—14-et! Aztán tanulmányozd 
a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás 
történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" 
VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. írd a következő szavakat papírdarabokra (vagy felírhatod a táblára): 
Sötétség 
Pusztulás 
Hang 
Sebhelyei 
Angyalok 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Képek: 4-43, Krisztus megjelenik a nefitáknak (Evangéliumi festménygyűj-

temény 315; 62047); 4-46, Jézus meggyógyítja a nefitákat (Evangéliumi 
festménygyűjtemény 317; 62541); 4-47, Jézus a nefitákkal imádkozik (62542); 
és 4-49, A feltámadt Jézus Krisztus (Evangéliumi festménygyűjtemény 239; 
62187). 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Kérdezd meg a gyermekeket, milyen fontos eseményre emlékeznek életükből! 
Kérdezd meg tőlük, mi segít nekik emlékezni ezekre az eseményekre! 

Mutasd be a „Felkészülés" részben felsorolt képeket és az általad előkészített 
szavakat egyenként! Kérdezd meg a gyermekektől, hogy az egyes képek, 
szavak illetve kifejezések miben segítenek nekik emlékezni Jézus látogatására! 
Magyarázd el, hogy ez a lecke arról szól, mit tett Jézus, hogy segítsen mindig 
ráemlékeznünk! 

Tanítsd a 3 Nefi 18:1—14-beli történetet a gyermekeknek! (A szentírás történet 
tanításához javasolt módszereket lásd a „Tanítás a szentirásokból" című részben, 
VIII. old.) 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 
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• Mit kért Jézus Krisztus tanítványaitól, mit hozzanak? (3 Nefi 18:1.) Mit csinált 
Jézus a kenyérrel? (3 Nefi 18:3-4.) Mit csinált a borral? (3 Nefi 18:8-9.) 

• Mivel kell rendelkeznie egy fiatal férfinak, mielőtt előkészítheti, megáldhatja, 
illetve kioszthatja az úrvacsorát az Egyház tagjainak? (3 Nefi 18:5.) Ki készíti 
elő, osztja ki és áldja meg az úrvacsorát egyházközségünkben? 

• Mire segít emlékeznünk az úrvacsorai kenyér? (3 Nefi 18:7.) Mire segít emlékez-
nünk az úrvacsorai víz? (3 Nefi 18:11.) 

• Kivel kötünk szövetséget, amikor veszünk az úrvacsorából? (3 Nefi 18:7.) 

• Mit ígér nekünk Jézus Krisztus, ha mindig rá emlékezünk? (3 Nefi 18:7.) Mit 
jelent az, hogy Lelke (Szelleme) velünk lesz? (A Szentlélek vezet és segít 
bennünket.) Mit tehetünk a hét folyamán, hogy mindig emlékezzünk az Üdvözí-
tőre, hogy Lelke (Szelleme) velünk lehessen? 

• Amikor az egyház tagjai vesznek az úrvacsorából, miről tanúskodnak a Mennyei 
Atyának? (3 Nefi 18:10.) Mit jelent, hogy hajlandóak parancsolatait teljesíteni? 
Melyik az a néhány parancsolat, mellyel kapcsolatban a Mennyei Atya elvárja 
tőlünk, hogy készségesen betartsuk azokat? Megkérheted a gyermekeket, hogy 
magukban válasszanak egy parancsolatot, amelynek teljesebben szeretnének 
engedelmeskedni. 

• Amikor veszünk az úrvacsorából, mely szövetségekre emlékezünk és újítjuk 
meg? (3 Nefi 18:11.) A keresztelésünkkor kötött szövetségekre való gyakori 
emlékezés miként segít nekünk jobban élni? (Móziás 18:10.) Hívd fel a gyermekek 
figyelmét, hogy figyelmesen hallgassák meg az úrvacsorai imákat, és gondol-
janak olyan módszerekre, amelyekkel a következő hét folyamán megtarthatják 
kereszteléskor kötött szövetségeiket! 

• Miként leszünk áldottak, amikor érdemesen veszünk az úrvacsorából? 
(3 Nefi 18:12-14.) 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Olvastasd el a gyermekekkel az úrvacsorai imákat Moróni 4:3-ból és 5:2-ből! 
Kérd meg őket, hogy javasoljanak olyan módszereket, amelyek által felké-
szülhetnek az úrvacsoravételre! Használhatod a következő javaslatokat, ha a 
gyermekeknek segítségre van szüksége: 

Énekeljük el az úrvacsorai ének szövegét! 
Figyeljünk az úrvacsorai imák szövegére! 
Gondoljunk az Üdvözítő szeretetére, szenvedésére, halálára, feltámadására 
és tanításaira! 
Gondoljunk a Mennyei Atyával kötött szövetségeinkre! 

2. Ossz meg egy megfelelő élményt, amikor érezted a Szentlelket! Ha a gyermekek 
közül valakinek van olyan élménye a Szentlélekkel kapcsolatban, amelyet meg 
szeretne osztani, kérd, hogy tegye meg! Segíts a gyermekeknek megérteni, 
hogy Jézus Krisztus azt akarja, hogy felfedezzék és mindig érezzék a 
Szentlelket életükben! Beszéljétek meg a következő kijelentést, amelyet Ezra 
Taft Benson elnök, az egyház tizenharmadik elnöke mondott: „Az Úr szavait 
leggyakrabban egy érzés formájában halljuk. Ha alázatosak és fogékonyak 
vagyunk, az Úr leggyakrabban érzéseinken keresztül buzdít bennünket. Ez az, 
amiért a szellemi sugalmazások alkalmanként nagy örömre, néha könnyekre 
indítanak" (Ezra Taft Benson tanításai, 77. o.). 
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3. Válassz ki egy ismerős himnuszt, vagy egy elemi iskolai éneket, amelyet eldú-
doltok, mialatt a gyermekek rajzolnak valamit, ami segít majd nekik emlékezni 
az Üdvözítőre úrvacsora alatt! A rajzok témája lehet például: Jézus Krisztus a 
Gecsemáné kertjében, Jézus Krisztus a nefitákkal, egy áldás, amiért a gyer-
mekek hálásak életükben és így tovább. Buzdítsd őket, hogy gondoljanak az 
Üdvözítőre az úrvacsora alatt! 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Mutasd meg A feltámadt Jézus Krisztus című képet! Oszd meg bizonyságodat, 
hogy amikor Jézusra emlékezünk és betartjuk parancsolatait, a Szentlélek velünk 
lesz! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák 3 Nefi 18:1—14-et otthon e lecke 
áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Jézus Krisztus imádkozni 
tanítja a nefitákat 

Cél Buzdítani a gyermekeket, hogy imádkozzanak, hogy ne essenek kísértésbe! 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd 3 Nefi 18:15-25; 19; 20:1-et! Aztán tanulmá-
nyozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás 
történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírás-
okból" VIII. old.) 

2. További olvasmány: Alma 13:28-29, Máté 26:41, és Tanok és szövetségek 
31:12, 61:39. 

3. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Képek: 4-47, Jézus a nefitákkal imádkozik (62542), és 4-50, Családi ima 

(62275). 

Javasolt 
óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 
Figyelemfelkeltő Oszd meg a következő történetet, amelyet Elder Rex D. Pinegar mondott el egy 
tevékenység különleges családi imáról: 

„Néhány éve egyik reggel családommal utaztam [vakációra]. Négy lányunk izga-
tott volt, amint egy nevezetes park felé vezető elágazáshoz közeledtünk. A nevetés 
és a boldog fecsegés azonban egyszer csak hirtelen abbamaradt, amikor bérelt 
furgonunk addig köpködött és pöfögött, mígnem váratlanul megállt a leágazó 
szakaszon. Sok autó száguldott el mellettünk a csúcsforgalomban, amint megpró-
báltam újra beindítani az autót. Végül tudomásul véve, hogy semmi többet nem 
tehetünk, kiszálltunk az elakadt autóból, és együtt félrevonultunk az útról egy imára. 

Amint imánk után felnéztünk, egy mosolygó, jóképű férfit és fiát láttuk, amint autó-
jukkal a forgalmi sávok között manővereznek és lehúzódnak mellénk. A délelőtt 
hátralévő részében a délutánba nyúlóan ezek az emberek a mi szükségletünkkel 
törődtek nagyon kedvesen és segítőkészen. Elvittek minket és holminkat a 
parkba. ... Segítettek nekem egy vontató autót találni a lerobbant autóhoz; elvittek 
engem az autókölcsönző ügynökséghez, hogy tartalék járművet szerezzek. ... 
Üdítőket vettek a családomnak, és velük együtt vártak, amíg én néhány órával 
később visszatértem. 
Éreztük, hogy ezek az emberek valóban választ hoztak imánkra, és ezt meg is 
mondtuk nekik, amint elbúcsúztunk tőlük és próbáltunk köszönetet mondani nekik. 
Az apa így válaszolt: »Minden reggel elmondom a jó Úrnak: ha bárkinek segít-
ségre lenne ma szüksége, kérlek, vezess engem hozzá«" (in Conference Report, 
1991. okt., 54-55. old.; vagy Ensign, 1991. nov., 39. old.). 
Kérd meg a gyermekeket, hogy osszák meg élményeiket a személyes és családi 
imával kapcsolatban! 
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Szentírás történet A képeket a megfelelő időpontban használva 3 Nefi 18:15-25; 19; 20:1-ből tanítsd 
meg a gyermekeknek azt a történetet, melyben Jézus Krisztus tanítja a nefita 
tömeget! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd a „Tanítás a 
szentírásokból" című részben, VIII. old.) 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Miért akarja Jézus, hogy mindig imádkozzunk? (3 Nefi 18:15, 18.) 

• Kihez imádkozunk? Kinek a nevében imádkozunk? (3 Nefi 18:19; 19:6-8.) 

• Ha hittel imádkozunk azért, ami a legjobb számunkra, milyen ígéretünk van? 
(3 Nefi 18:20.) Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy a Mennyei Atya mindig 
tudja, mi a legjobb nekünk! Ez néha különbözik attól, amit mi akarunk. 

• Miért fontos a családi ima? (3 Nefi 18:21.) Hogyan segíthetitek családotokat 
rendszeres családi imát mondani? 

• Mit mondott Jézus Krisztus, mit kell tennünk azokért, akik nem tagjai az 
Egyháznak? (3 Nefi 18:22-23.) 

• Mit jelent az, hogy „Tarsátok fel világosságotokat, hogy az egész világnak 
világítsatok"? (3 Nefi 18:24.) Hogyan segíthetünk másoknak megérteni az ima 
fontosságát? 

• Mit tanított Jézus Krisztus tizenkét tanítványa az összegyűlt nefitáknak? 
(3 Nefi 19:6.) Mikor térdeltek le imádkozni? Miként mutat a térdelés tiszteletet 
a Mennyei Atya iránt? Milyen más módja van annak, ahogyan kimutathatjuk 
nagyrabecsülésünket, mialatt otthonunkban vagy az osztályteremben imádko-
zunk? 

• Amikor a tanítványok imádkoztak, mit óhajtottak a legjobban? (3 Nefi 19:9.) 
Hogyan kapták meg ezt az ajándékot? (3 Nefi 19:13-14.) 

• Mit mondott Jézus, amikor a Mennyei Atyához imádkozott? (3 Nefi 19:20, 28.) 
Mit gondoltok, miért olyan fontos része imánknak a hála kifejezése? Milyen 
dolgokért vagytok hálásak? 

• Hogyan imádkozhatunk szüntelenül? (3 Nefi 20:1.) Miért kell szívünkben mindig 
imának lennie? (3 Nefi 18:15,18.) Miként segíthet az ima elkerülnünk a kísértést? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. írd a következő szentírásutalásokat papírdarabokra, és add a gyermekeknek 
vagy személyenként vagy kis csoportonként! Olvastasd fel a gyermekekkel 
a szentírást, figyelve azokra a dolgokra, amelyeket Jézus Krisztus tanított az 
áldásokról, amelyek imán keresztül jutnak el hozzánk! Aztán a gyermekek 
számoljanak be az osztálynak arról, amit tanultak! 

3 Nefi 18:15,18 (Képesek leszünk elkerülni a kísértéseket.) 
3 Nefi 18:20 (Igaz vágyaink kielégíttetnek.) 
3 Nefi 18:24 (Példák leszünk mások számára.) 
3 Nefi 19:30 és 27:30 (A Mennyei Atya és Jézus Krisztus meg lesz elégedve 
velünk.) 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 
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2. Keress történeteket egyházi újságokból vagy konferenciai beszédekből az 
imáról, és oszd meg ezeket a gyermekekkel! 

3. Olvassátok el a következő kijelentést Ezra Taft Benson elnöktől, az Egyház 
tizenharmadik elnökétől: 

„Nagy hajlandóságunk van arra, hogy imáinkban és az Úr közbenjárása által 
további áldásokat kérjünk. De néha úgy érzem, többet kellene szentelnünk 
imáinkból a már megkapott áldások iránti hála és köszönet kifejezésére" {God, 
Family, Country, p. 199). 

Kérd meg a gyermekeket, hogy egy perc alatt említsenek meg annyi dolgot, 
amennyit csak tudnak, amiért hálásak! Összegezd válaszaikat a táblán! 

4. Beszéljétek meg és segíts a gyermekeknek könyv nélkül megtanulni Alma 
13:28-nak ezt a részét: „Alázkodjatok meg az Úr előtt, hívjátok segítségül az Ő 
nevét, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy ne essetek olyan kísértésbe, aminek 
nem tudtok ellenállni. Hogy a Szentlélek vezéreljen." 

5. Beszéljétek meg az ima alapvető részeit: 
a. Megszólítjuk Mennyei Atyánkat... 
b. Megköszönjük neki... 
c. Kérjük tőle... 
d. Befejezzük Jézus Krisztus nevében, ámen. 

írd a táblára, hogy „Köszönöm neked, hogy..." Kérd meg a gyermekeket, hogy 
mondják el, miért hálásak a Mennyei Atyának, és összegezd megjegyzéseiket 
a táblán! Tedd ugyanezt a „Kérlek téged,..." kifejezéssel is! 

6. Énekeljétek el a következő éneket, vagy olvassátok el a szövegét: „A világ 
gyermekei" (VAJ B, 202. o.). 

Befejezés 
Bizonyság Tégy bizonyságot a mindennapi ima fontosságáról, és hogy ha úgy imádkozunk, 

ahogy Jézus tanította, meg leszünk védve a Sátán hatásaitól! 

Javasolt házi 
olvasmány 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák 3 Nefi 18:18-25-öt és 
Alma 13:28-29-et otthon e lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Béke a nefiták között 

Cél Bátorítani a gyermekeket, hogy keressék a békét és boldogságot, amely Jézus 
Krisztus élő evangéliumából fakad. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd 3 Nefi 28:1-16, 23-40-et és 4 Nefit! Aztán 
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek 
a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a 
szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Szükséges anyagok: egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Kérd meg a gyermekeket, hogy képzeljék el, milyen lenne, ha az Üdvözítő 
családjukkal élne egy hétig! Kérdezd meg tőlük, mit gondolnak, milyen lenne az 
otthonukban lenni azon a héten! Egy gyermekkel olvastasd fel 4 Nefi 1:15—16-ot! 
Magyarázd el, hogy ezek a versek leírják, hogyan bántak egymással az emberek 
Amerikában Jézus Krisztus látogatása után! Segíts a gyermekeknek megbeszélni, 
milyen lenne ilyen körülmények között élni! 

• Mennyiben lenne más az életünk, ha mindenki engedelmeskedne a parancso-
latoknak? (Nem lenne szükségünk zárakra, kulcsokra, rendőrökre és így 
tovább.) Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy az egyik legfontosabb kulcs 
a boldogsághoz az, ahogyan bánunk más emberekkel! Jézus Krisztus tanításai 
szerint élve kedvesebben és kevésbé önzőén fogunk bánni családunkkal, 
barátainkkal, valamint nagyobb békére és boldogságra találunk. 

3 Nefi 28:1—16-ból, 23-40-ből és 4 Nefiből tanítsd a gyermekeknek azt a törté-
netet, amely a nefita tanítványokról és arról a békéről és boldogságról szól, amit 
a nefiták a parancsolatok betartásában találtak meg! (A szentírás történet tanítá-
sához javasolt módszereket lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, 
VIII. old.) 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Mit kívántak Jézus Krisztustól tanítványai? (3 Nefi 28:2, 4-7.) Miért vált lehetővé, 
hogy a három tanítvány a földön maradjon a világ végezetéig? (3 Nefi 28:6, 9.) 
Milyen változás ment végbe testükben, amely lehetővé tette, hogy ezt megte-
gyék? (3 Nefi 28:38-39.) 
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• Milyen védelemben részesült a három tanítvány, amint az embereket tanították? 
(3 Nefi 28:18-22.) Mit jegyzett fel Mormon erről a három tanítványról? (3 Nefi 
28:24-26. Mutass rá, hogy Mormon körülbelül 350 évvel Jézus Krisztus után élt!) 

• Mit tettek a tanítványok, miután az Üdvözítő elhagyta őket? (3 Nefi 28:18.) Mit 
tettek az emberek, amikor hallották a tanítványok szavait? (4 Nefi 1:1-2.) Hány 
ember tért meg? Mutass rá, hogy az emberek többé nem különültek nefitákra 
és lámánitákra, hanem egyesültek! 

• Mit jelent a háborúság, illetve az ellenkezés? {4 Nefi 1:2. Veszekedés vagy 
vitatkozás.) Miként részesültetek ti és családotok áldásban, amikor nem volt 
vitatkozás köztetek? Miként lehettek béketeremtők, és hogyan segíthettek 
családotoknak a vitatkozás elkerülésében? 

• Mit jelent az, hogy az embereknek „mindenük közös volt"? (4 Nefi 1:3.) Mit 
szeretnétek az ilyen életmódban? Mit gondoltok, ez miért lehet nehéz? 

• Milyen csodákat műveltek Jézus Krisztus tanítványai? (4 Nefi 1:5.) 

• Miként lettek áldottak az emberek? (Lásd az 1. kiegészítő tevékenységet!) 

• Miért nem volt ellenkezés az országban? (4 Nefi 1:15.) Mit jelent az, hogy „Isten 
szeretete" van szívünkben? Mikor éreztétek Isten szeretetét életetekben? 
Hogyan oszthatjuk meg ezt a szeretetet másokkal? 

• Mi okozott változást ebben a boldog társadalomban? (4 Nefi 1:23-29.) Hogyan 
bántak az emberek a tanítványokkal? (4 Nefi 1:30-34.) Mi a gőg? Hogyan tudjuk 
legyőzni életünkben a gőgöt? 

• Mit jelent az, hogy „szándékosan fellázadtak Krisztus evangéliuma ellen", 
ahogy ezek az emberek tették? (4 Nefi 1:38.) 

• Milyen volt az emberek helyzete háromszáz évvel Krisztus látogatása után? 
(4 Nefi 1:45-46.) 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Készíts cédulákat ezekről a kifejezésekről 4 Nefi 1:2-3, 5,15—17-ből: 
„Minden ember igazságosan bánt a másikkal." 
„Mindenük közös volt." 
„Mindenféle csodákat műveltek." 
„Nem volt semmiféle ellenkezés az országban." 
„Az emberek szívében Isten szeretete lakott." 
„Nemvolt... irigykedés." 
„Nem volt... lázongás." 
„Nem volt... hazudozás." 
„Nem voltak... rablók." 
„Nem voltak... gyilkosok." 
„Egyek voltak, Krisztus gyermekei." 

Tedd a cédulákat egy dobozba, és mindegyik gyermek húzzon egyet, aztán 
pedig mutassa be! Ezek a 4 Nefiből vett idézetek megmagyarázzák, az emberek 
miért éltek békében és boldogságban. 

2. Olvassátok fel és beszéljétek meg a következő állítást Ezra Taft Benson elnöktől, 
az Egyház tizenharmadik elnökétől: 
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„Az Úr így figyelmeztet bennünket a Tanok és szövetségekben: »Óvakodjatok 
az elbizakodottságtól, nehogy olyanokká legyetek, mint az ősnefiták« 
(T&Sz 38:39)" (in Conference Report, 1989. ápr., 3. old.; vagy Ensign, 1989. 
máj., 4. old.). Benson elnök arra tanított bennünket, hogy le tudjuk küzdeni az 
elbizakodottságot életünkben, és alázatosak, szelídek és engedelmesek 
lehetünk azáltal, hogy -

Szeretjük a Mennyei Atyát és Őt tesszük életünkben az első helyre. 
Nem aggódunk amiatt, amit mások gondolnak, csak amiatt, amit a Mennyei 
Atya gondol rólunk. 
Nem pletykálunk és nem kritizálunk. 
Nem irigykedünk és nem költekezünk túl sokat. 
Nem vitatkozunk és nem veszekedünk családunkban. 
Segítünk másoknak, hogy jó érzésük legyen önmagukról. 
Elfogadjuk vezetőink tanácsát. 
Megbocsátunk azoknak, akik megbántottak bennünket. 
Önzetlenek vagyunk. 
Szolgálunk másokat. 

Ezek a kijelentések elkészíthetők cédulákra, és elhelyezhetők egy zsákban. 
Mindegyik gyermek húzhat egy cédulát, és beszéljétek meg, hogyan segíthet 
az az alapelv leküzdenünk elbizakodottságunkat családunkban! 

3. Olvassátok el, beszéljétek meg, és segíts a gyermekeknek könyv nélkül 
megtanulni 4 Nefi 1:15-16 egy részét vagy egészét! 

4. A gyermekekkel játszass el szerepjátékkal egy élethű helyzetet, amelyben 
vitatkozás van! Játszasd el velük, milyen lenne a helyzet, ha a nefita társada-
lomban éltek volna, ahol „nem volt... ellenkezés"! (Javaslatok: két gyermek, 
akik mindketten elsők akarnak lenni a sorban; két leánytestvér, akik mindketten 
ugyanazzal a játékkal akarnak játszani és így tovább.) 

5. Olvassátok el és beszéljétek meg az alábbi kijelentést Elder Marvin J. Ashtontól: 

„Mi alapján mondhatjátok azt valakiről, hogy megtért Jézus Krisztushoz?... A 
legjobb és legvilágosabb mutatója annak, hogy lelkileg fejlődünk és Krisztushoz 
közeledünk az, ahogyan más emberekkel bánunk" (in Conference Report, 
1992. ápr., 25. old.; vagy Ensign, 1992. máj., 20. old.). 

6. Segíts a gyermekeknek kívülről megtanulni a tizenharmadik hittételt! Beszéljétek 
meg, miként vonatkozik ez arra, ahogyan a nefiták éltek, miután Jézus Krisztus 
meglátogatta őket, és ahogyan most élhetünk! 

7. Olvassátok el és beszéljétek meg a Tanok és szövetségek 19:23-at! 

8. Énekeljétek el a következő éneket, vagy olvassátok el a szövegét: „Tartsd meg 
a törvényt" (Csillagocska, 1994. szeptember, 10. o.)! 

Befejezés 

Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot arról, hogy megtapasztalhatjuk a békét és a boldogságot, ha 
alázatosan élünk, ahogyan azt az Üdvözítő tanította nekünk! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák 4 Nefi 1:1—18-at otthon e lecke 
áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Mormon bizonyságot tesz 
a nefiták pusztulásáról 

Cél Megerősíteni-minden gyermekben a vágyat, hogy hűek maradjanak Jézus Krisztus 
tanításaihoz a körülöttünk lévő gonosz hatások ellenére is. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Mormon 1-6. fejezeteit! Aztán tanulmányozd 
a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás 
történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" 
VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Hat írott jellemzés Mormonról, ahogy az a figyelemfelkeltő tevékenységben 

van. 
c. Képek: 4-1, Mormon lerövidíti a lemezeket (Evangéliumi festménygyűjtemény 

306; 62520), és 4-51, Mormon elbúcsúzik az egykor nagy néptől (Evangéliumi 
festménygyűjtemény 319; 62043). 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

írd fel a táblára, hogy Mormon! 

• Mire gondoltok, amikor ezt a szót halljátok? 

Miután a gyermekek megbeszélték, mire gondolnak, magyarázd el, hogy mMor-
mon prófétáról fognak tanulni! Adj hat gyermeknek egyet-egyet az alábbi jellem-
zésekből, amelyek Mormonról mint fiatalemberről szólnak, hogy olvassák fel az 
osztálynak: 

Körülbelül Kr. e. 321-ben születtem. 

Amikor tíz éves voltam, Ammáron próféta azt mondta nekem, hogy huszonnégy 
éves koromban meg fogom kapni Nefi nagy lemezeit. (Mormon 1:2-4.) 

Amikor tizenegy éves voltam, édesapámmal Zarahemlába mentem, egy nagy 
városba, ahol sok fember lakott. Ugyanabban az évben háborúk törtek ki. 
(Mormon 1:6-8.) 

Amikor tizenöt éves voltam, meglátogatott Jézus Krisztus, és éreztem szeretetét 
és jóságát. (Mormon 1:15.) 

Amikor tizenhat éves voltam, kijelöltek az egész nefita hadsereg vezetésére. 
(Mormon 2:1-2.) 

Népem gonoszsága miatt erősnek kellett lennem a parancsolatok betartásában 
és a Mennyei Atyába vetett bizalomban. 

Javasolt 
óravázlat 
Figyelemfelkeltő 
tevékenység 
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31. lecke 

Magyarázd el a gyermekeknek, hogy amikor Mormon életét tanulmányozzuk, 
megláthatjuk, hogyan lehetséges igaz életet élni a körülöttünk lévő gonosz hatások 
ellenére is! 

Szentírás történet 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 

• Miként és miért választatott ki Mormon a feljegyzések készítésére? (Mormon 
1:2-4.) Mit gondoltok, mit éreztetek volna, ha ugyanazt a feladatot kaptátok 
volna, mint Mormon, életetek ilyen korai szakaszában? Hogyan készülhetnétek 
fel egy ilyen szent feladatra? 

• Mi történt a nefiták és a lámániták között ebben az időben? (Mormon 1:13.) 
Milyen szellemi áldásokat adtak fel a nefiták gonoszságuk miatt? (Mormon 
1:13-14.) Miért fontos úgy élnünk, hogy velünk lehessen a Szentlélek? 

• Miért nem volt szabad Mormonnak az evangéliumot tanítania a nefitáknak? 
(Mormon 1:16-17.) Miért nehéz egy gonosz világban élni? 

• Mi volt az oka annak, hogy a nefiták kezdték megbánni bűneiket? (Mormon 
2:10-11. Emlékeztetheted a gyermekeket Sámuel jövendölésére Hélamán 
13:18-ban.) Mormonnak a nép bűnbánata feletti boldogsága miért fordult 
hamarosan bánatra? (Mormon 2:12-15.) Hogyan bánhatjuk meg őszintén 
bűneinket? 

• A háborúk folyamán mit tett Mormon Nefi nagy lemezeivel? (Mormon 2:16-18.) 
Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy Mormon könyvét azért nevezték 
el Mormonról, mivel ő volt az a próféta, aki lerövidítette, vagyis összefoglalta 
Nefi nagy lemezeit! Mutasd meg Mormon lerövidíti Nefi nagy lemezeit című 
képet! Ezt a rövidítést Mormon készítette; a kiegészítések fiától, Morónitól 
származnak; ezek és Nefi kis lemezei együttesen azok az aranylemezek, ame-
lyeket Joseph Smith kapott meg Morónitól a Kumóra-dombon. 

• Miért nem voltak a nefiták olyan sikeresek a csatában, mint amennyire lehettek 
volna? (Mormon 2:26-27.) Mit tehetünk, hogy „az Úr hatalma" jelen legyen 
életünkben? 

• Mi történt, mikor Mormon bűnbánatra tanította a nefitákat? (Mormon 3:2-3.) 
Miért nem hallgatott sok ember a Mennyei Atyára és prófétáira? 

• Mit tett végül Mormon népe gonoszsága miatt? (Mormon 3:11.) Mit tett, hogy 
megmutassa, mennyire törődik velük? (Mormon 3:12.) Miért kell imádkoznunk 
azokért az emberekért, akik nem tartják be a Mennyei Atya parancsolatait? 

• Mely próféták jövendölték meg a nefiták pusztulását? (Mormon 1:19; 2:10.) 
Milyen nehézségeket szenvedtek el az emberek gonoszságuk miatt ezeknek 
a jövendöléseknek a beteljesüléseként? (Mormon 2:8, 20; 4:11, 21; 5:16,18; 
6:7-9.) Ha látnátok, hogy barátaitok és ismerőseitek ezekkel a nehézségekkel 
küzdenek, mit akarnátok tenni értük? Mit tehetünk, hogy segítsünk másoknak 
megtanulni a Mennyei Atya parancsolatait betartani? (Lásd 2. kiegészítő tevé-
kenység.) 

Mormon 1-6. fejezeteiből tanítsd meg a történeteket a nefiták pusztulásáról, és 
arról, hogy Mormon lerövidíti Nefi nagy lemezeit. Használd a képeket megfelelő 
időpontokban! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd a 
„Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 
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• Mennyi embert öltek meg e háborúkban? (Mormon 6:10-15. Lásd 3. kiegészítő 
tevékenység!) Mit érzett Mormon népe pusztulásával kapcsolatban? (Mormon 
6:16-22.) 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Beszéljétek meg, mi volt Mormon célja a feljegyzések készítésével (Mormon 
3:20-22; 5:14-15)! Jelölj ki mindegyik gyermeknek legalább egy verset, hogy 
azt elolvasva megtalálják a választ! 

2. Kérd meg mindegyik gyermeket, hogy említsenek meg egy parancsolatot, és 
mondják el, mi változott volna Zarahemlában vagy városukban, ha mindenki 
csak azt az egy parancsolatot betartotta volna! 

3. Beszéljétek azoknak az embereknek a nagy számáról, akik elpusztultak! 
Hasonlítsátok ezt egy 230 ezer lakosú városhoz, ahol mindenkit megölnek 
huszonnégy ember kivételével! 

4. Tekintsd át a gyermekekkel azokat az áldásokat, amelyekben Mormon nagy 
hite és bátorsága miatt részesülünk, amiért hű volt kötelezettségéhez! Foglald 
bele az alábbiakat: 

Példát adott azzal, hogy megmutatta, hogyan maradhatunk hithűek gonosz 
hatásokkal körülvéve. 
Feljegyezte népe történelmét. 
Kivonatolta a nefiták történetét. 
Leveleket írt fiához, Morónihoz, amelyek bölcs tanácsokat és tanokat adnak 
nekünk. 

• Hogyan mutathatjuk meg hálánkat e szent feljegyzések iránt? 

5. Énekeljétek el a következő énekeket, vagy olvassátok el a szövegüket: „Érzem 
Megváltóm szeretetét" (Csillagocska, 1994. március, 6. o.), vagy „Válassz jól" 
(A papság kötelességei és áldásai B., 175. o.). 

Befejezés 

Bizonyság Tégy bizonyságot Mormon könyvéről, és arról, hogyan segíthet hűnek maradnunk 
Jézus Krisztushoz a körülöttünk lévő gonosz hatások ellenére is! 

Javasolt házi 
olvasmány 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Mormon 1:1-7,13-19-et otthon 
e lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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A járediták az ígéret 
földjére mennek 

31. 
lecke 

Cél Buzdítani a gyermekeket, hogy egész életükön keresztül keressék a Szentlélek 
útmutatását. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Éter 1:1-4, 33-43; 2; 3; 6:1-13-at és I. Mózes 
11:1—9-et! Aztán tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani 
a gyermekeknek a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., 
és „Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. írd fel az „Állj fel, fordulj egyet és ülj le csendben" mondatot egy cédulára! 
Azután az alábbiak szerint ugyanezt a mondatot különféle idegen nyelveken írd 
le annyi papírra, hogy minden gyereknek jusson belőle egy! 

Német: Steh auf, dreh dich um, und sitz still. 
Olasz: Alzati, girati, siediti, e stai tranquillo. 
Dán: Rejs dig op, vend dig omkring, S89t dig stille ned. 
Svéd: Stálla upp, vánd dig omkring, sátt dig stilla ned. 
Francia: Léve-toi, tourne-toi, et assieds-toi tranquillement. 
Portugál: Levante-se, vire-se, e sente-se silenciosamente! 
Spanyol: Ponte de pie, date una vuelta, y siéntate en silencio. 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Egy Biblia. 
c. Képek: 4-44, Világtérkép; 4-52, Járed fivére meglátja az Úr ujját (Evangéliumi 

festménygyűjtemény 318; 62478); 4-53, A járedita bárkák; és 4-9, Jézus, a 
Krisztus (Evangéliumi festménygyűjtemény 240; 62572). 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Adj mindegyik gyermeknek azokból a papírokból, amelyekre az „Állj fel, fordulj 
egyet és ülj le csendben" kifejezés van írva különböző nyelvek egyikén! Kérd meg 
az osztály tagjait, hogy kövessék a papírjukon álló utasításokat! 

• Miért nem tudjátok mind követni az utasításokat? 

Röviden meséld el Bábel tornya történetét I. Mózes 11:1—9-ből! 

• Milyen lenne, ha nem tudnátok megérteni a körülöttetek élő embereket? 
Magyarázd el, hogy a gyermekek ma egy olyan családról fognak tanulni, 
amelyik Bábel tornya idejében élt! 

A képeket a megfelelő időpontokban használva Éter 1-3 és 6:1—13-ból tanítsd a 
gyermekeknek azt a történetet, melyben a járediták az ígéret földjére mennek! 
(A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd a „Tanítás a szentírá-
sokból" című részben, VIII. old.) 
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Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkal- szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
mazandó kérdé- legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 

alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Kik voltak a járediták? (Éter 1:33.) Miért nem zavarta össze (változtatta meg) az 
Úr nyelvüket? (Éter 1:34-37.) 

• Mit kért Járed fivére a Mennyei Atyától? (Éter 1:38.) 

• Milyen előkészületeket tettek a járediták az utazáshoz? (Éter 1:41; 2:2-3; 6:4.) 

• Mi a deszeret jelentése? (Éter 2:3.) 

• Hogyan vezette a Mennyei Atya és Jézus Krisztus a járeditákat a tengerhez 
vezető útjukon? (Éter 2:4-6.) Miként kaphatunk isteni útmutatást életünkben? 
(Az imára kapott válasszal, a Szentlélek, próféták és más vezetők, valamint a 
szentírások által.) 

• Miért vezettettek el a járediták a kiválasztott földre? (Éter 1:42-43.) 

• Miért volt az Úr boldogtalan Járed fivérével kapcsolatban? (Éter 2:14.) Mit tett 
Járed fivére, miután az Úr megdorgálta? (Éter 2:15.) Magyarázd el, hogy az, 
hogy megdorgálta, azt jelenti, hogy elmondta, hogy valami rosszat tett, hogy 
megtudja, mi az a jó, amit meg kell tennie! 

• Miután a bárkák majdnem készen lettek, mely két problémához volt szüksége 
segítségre Járed fivérének? (Éter 2:19.) Mit várt el az Úr Járed fivérétől, mit 
tegyen a bárkák megvilágítása problémájának megoldásáért, mielőtt útmutatást 
adott volna neki? (Éter 2:23, 25; 3:1.) Mit tanulhatunk Járed fivérének tapaszta-
lataiból saját problémáink megoldását illetően? 

• Jézus Krisztusban való nagy hite miatt mit tett Járed fivére, hogy világításról 
gondoskodjon a bárkák számára? (Éter 3:1, 4-5.) Hogyan segített neki Jézus 
Krisztus? (Éter 3:6.) Hogyan gyakorolhatjuk Jézus Krisztusban való hitünket? 

• Mit látott Járed fivére, amikor a kövek világosságot kaptak? (Éter 3:6-8.) Miért 
volt képes Járed fivére arra, hogy meglássa Jézus Krisztust? (Éter 3:9-15.) Mit 
tanult Járed fivére Jézus Krisztus testéről? (Éter 3:6,15-17.) Segíts a gyerme-
keknek megérteni, hogy Járed fivére Jézus Krisztus szellemtestét látta, amely 
nagyon hasonló ahhoz a fizikai testhez, amelyet Jézus akkor kapott, amikor a 
földre jött! 

• Milyen problémákkal szembesültek a járediták, amint átkeltek a tengeren? 
Hogyan segítette őket az Úr? Mit tettek a járediták? (Éter 6:5-9.) 

• Mit tettek a járediták rögtön azután, hogy partot értek az ígéret földjén? 
(Éter 6:12-13.) Milyen áldásokért vagytok hálásak? Hogyan mutathatjuk meg 
a Mennyei Atyának, hogy hálásak vagyunk áldásainkért? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Mutass be több tárgyat, vagy tárgyakról készült képet, mint pl. térkép, iránytű, 
zseblámpa és így tovább! A gyermekek beszéljék meg, az egyes tárgyak 
miként segítenek utat mutatni nekünk! Tedd ki Jézus Krisztus képét és beszél-
jétek meg, miként részesülünk szellemi útmutatásban életünkben! 
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31. lecke 

2. Tekintsétek át és beszéljétek meg a negyedik hittételt! Tedd ki Jézus Krisztus 
képét, és kérdezd meg a gyermekektől, mit gondolnak, az Úr Jézus Krisztusba 
vetett hit miért az evangélium első alapelve! Beszéljétek meg, miért keli hitünk-
nek lennie, mielőtt megbánhatjuk bűneinket, megkeresztelkedhetünk és 
megkaphatjuk a Szentlélek ajándékát! A gyermekek mondjanak néhány példát 
arra, a Jézus Krisztusba vetett hit miként javítja cselekedeteinket és viselkedé-
sünket! Hangsúlyozd azt a nagy erőt, amely a miénk lehet, ha fejlesztjük benne 
való hitünket! 

3. A táblát vagy egy nagyméretű papírt használva készíts amőba-táblázatot! 
Oszd az osztályt két csoportra, az egyik az x-eket, a másik az okat használja! 
Ha az általad feltett kérdésre pontos választ kapsz, a jó választ adó csoport 
választja ki, hová teszi az x-et vagy az o-t. A cél az, hogy három x vagy o legyen 
egy sorban. Amikor egy kérdésre rossz választ kapsz, az ellenfélnek van 
lehetősége ugyanannak a kérdésnek a megválaszolására. (Utalj a 18. leckére 
útbaigazításként!) Az alábbiakban lehetséges áttekintő kérdéseket találhatunk 
a járeditákról (ezt ki kell majd bővítened még más kérdésekkel is): 

Hány követ helyeztek egy-egy bárkába? (Kettőt.) 

Mennyi időbe telt Járednek, fivérének, családaiknak és barátaiknak, amíg 
átkeltek az óceánon? (Majdnem egy évbe.) 

Mi volt a neve annak a magas toronynak, amelyet a gonosz emberek 
építettek? (Bábel tornya.) 

Miért készítette el Járed fivére a tizenhat kis követ? (Hogy fényforrást 
készítsen utazásukhoz.) 

Miként tette Jézus Krisztus mindegyik követ világítóvá? (Hatalma által 
megérintette azokat ujjával.) 

4. Énekeljétek el a következő éneket, vagy olvassátok el a szövegét: „Úr 
gyermeke vagyok" (Egyházi énekek, 96. o.). 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot arról, hogy a gyermekek mind útmutatást kaphatnak a Szentlé-
lektől, ha arra érdemesen élnek, hogy a Szellem jelen legyen életükben! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Éter 3:6-16-ot otthon e lecke 
áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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31. 
lecke 

A járediták elutasítják 
a prófétákat 

Cél Segíteni mindegyik gyermeknek abban, hogy akarja leküzdeni a gonoszt saját 
életükben azáltal, hogy hallgatnak a prófétákra és engedelmeskednek nekik. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Éter 2:10-12; 11:1-5; 12:1-5; 13:13-22; 
14:1-2, 21; 15:1-6,18- 34-et és Omni 1:20-21-et! Aztán tanulmányozd a leckét, 
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás történetet! 
(Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke cél-
kitűzését. 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Kép: 4-54, Éter lejegyezte a járediták történetét. 

Javasolt 
óravázlat 
Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 
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Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Tegyél fel a következőkhöz hasonló kérdéseket: 

• Mi történne, ha úgy döntenétek, hogy tűt szúrtok a teljesen felfújt léggömbbe? 

• Mi történne, ha családotok úgy döntene, hogy nem öntöz tovább egy növényt 
otthonotokban? 

• Mi történne, ha úgy döntenétek, hogy késő estig fennmaradtok, és nem alszotok 
eleget? 

Magyarázd meg a gyermekeknek, hogy minden választásuknak következményei 
vannak! Következménynek azt nevezzük, ami az általunk hozott döntések ered-
ményeként történik. A szentírások és prófétáink tanítanak minket döntéseink 
következményeiről, mivel a Mennyei Atya azt akarja, hogy jó döntéseket hozzunk. 
Ez a lecke a járeditákról és Éter prófétáról szól. Éter elmondta a járeditáknak, ha 
úgy döntenek, hogy nem bánják meg bűneiket, annak az lesz a következménye, 
hogy minden ember el fog pusztulni. 

Tanítsd a gyermekeknek a járediták pusztulásáról szóló történetet a „Felkészülés" 
című részben felsorolt szentírásokból! (A szentírás történet tanításához javasolt 
módszereket lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Mutass rá, 
hogy a próféták arra tanították az embereket, hogy higgyenek Jézus Krisztusban 
és bánják meg bűneiket, de mivel az emberek elutasították és megölték a prófé-
tákat, végül az egész járedita civilizáció elpusztult! Használd a képet egy megfe-
lelő időpontban! 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 



31. lecke 

• Mi a szabad akarat? (A választás képessége.) Miért adott nekünk a Mennyei 
Atya szabad akaratot? Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy amikor dönté-
seket hozunk fejlődünk és tanulunk! A Mennyei Atya tudta, hogy ha rákénysze-
rítene bennünket bizonyos dolgokra, az nem segítene olyanná válnunk, mint Ő. 

• Mit tettek a járediták azokkal a prófétákkal, akik pusztulásukról jövendöltek? 
(Éter 11:1-5.) Mit tehettek volna a járediták, hogy megakadályozzák pusztulá-
sukat? Magyarázd meg, hogy mindig választhatjuk azt, hogy megbánjuk 
bűneinket és elkerüljük a további bűnök következményeit! "" 

• Ki volt Koriántumr? (Éter 12:1.) Ki volt Éter? (Éter 12:2.) Mit mondott Éter a járedi-
táknak? (Éter 12:3-4.) 

• Hogyan reagáltak az emberek Éter tanításaira? (Éter 13:13.) Hol rejtőzött el Éter? 
(Éter 13:14.) Mit tett, amíg a barlangban volt? Mit gondoltok, néhány ember miért 
nem hajlandó hallgatni a prófétákra? 

• Mire utasította Jézus Krisztus Étert, mit mondjon el Koriántumrnak? (Éter 
13:20-21.) Miként válaszolt Koriántumr és a járediták Éternek? (Éter 13:22.) 

• Milyen nagy átok szállt a földre a nép gonoszsága miatt? (Éter 14:1-2, 21; 15:2.) 
Mit gondoltok, milyen lenne ezekkel a problémákkal élni? 

• Mik a következményei annak, hogy szabad akaratunkat helyes döntésekre 
használjuk? Kérd meg a gyermekeket, hogy hozzanak fel példákat helyes 
döntésekre és következményeikre! Mik a következményei annak, amikor rosszul 
döntünk? Hozz fel példákat rossz döntésekre és következményeikre! 

• Mit írt Koriántumr Siznek, az ellenséges hadsereg vezetőjének szóló egyik 
levelében? (Éter 15:4.) Mit válaszolt Siz? (Éter 15:5.) Hogyan válaszolt Koriántumr 
és népe Siz népének? (Éter 15:6.) 

• Miért harcolt tovább a nép? (Éter 15:18-19.) Mi történt volna, ha a járediták 
engedelmeskednek Éter prófétának? (Éter 13:20.) 

• Ki volt a két utolsó járedita harcos? (Éter 15:29.) Melyikük maradt életben? (Éter 
15:30-32.) Kik találták meg Koriántumrot? (Omni 1:20-21.) Mit tett Éter próféta 
azokkal a feljegyzésekkel, amelyeket a járeditákról írt? (Éter 15:33.) Mi volt Éter 
utolsó tanúbizonysága? (Éter 15:34.) Mi legyen életünk legfontosabb célja? 

• Mit gondoltok, mit éreztetek volna, ha Éter helyében lettetek volna, és láttátok 
volna a népet engedetlensége miatt elpusztulni? 

• Mit tehettek volna a járediták, hogy elkerüljék ezt a nagy tragédiát? Hogyan 
segíthet nekünk ma az, hogy az élő próféta követését választjuk? Milyen tanítá-
saik vannak ma az élő prófétáknak? Milyen áldásokban részesülünk, ha 
követjük tanácsukat? 

Használhatod a 3. kiegészítő tevékenységet e lecke áttekintéseként! 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Ossz meg olyan újabb keletű konferenciai üzeneteket az Első Elnökségtől és 
a Tizenkét Apostol Kvórumától, amelyek alkalmazhatók az osztályodban lévő 
gyermekekre! Kérdezd meg a gyermekektől, miként követhetik az élő prófétákat, 
és sorold fel javaslataikat a táblán! A gyermekek válasszanak egy módszert, 
amely által követhetik a prófétákat a következő hét folyamán! 
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2. Az óra előtt írd fel az engedelmesség szó betűit külön papírdarabokra, és rejtsd 
el azokat a terem különböző pontjain! Mondd el a gyermekeknek, hogy elrejtettél 
néhány betűt! Adj nekik különleges útmutatásokat minden egyes betű megtalá-
lásához! Amikor az összes betű megvan, tedd azokat a padlóra vagy a táblára, 
hogy kirakd az engedelmesség szót! Kérdezd meg, hogyan tudták megtalálni 
az összes betűt! Tanítsd meg a gyermekeknek, hogy a Mennyei Atya azt akarja, 
hogy úgy döntsünk, engedelmeskedünk! Az engedelmesség megtanulása az 
egyik fő oka annak, amiért itt vagyunk a földön. A Mennyei Atya azt akarja, hogy 
használjuk szabad akaratunkat, és döntsünk úgy, hogy engedelmeskedünk az 
egyházi vezetők tanácsának! Kérdezd meg a gyermekektől, mit gondolnak, mi 
a legfontosabb dolog, amit megtehetnek azért, hogy boldogok legyenek! Utalj 
újból a betűkre, amelyek az engedelmesség szót adják ki! Mutass rá, hogy a 
Mennyei Atya a szentírásokban és az Egyház vezetőin keresztül elmondja nekünk, 
mit vár el tőlünk! Amikor szabad akaratunkat arra használjuk, hogy engedel-
meskedünk és megtesszük, amit mond, segít majd boldogságra találnunk. 

3. Készítsd el a következő cédulákat: 
Igazságosság 
Áldások 
Boldogulás 
Felfuvalkodottság 
Gonoszság 
Szenvedés vagy pusztulás 
Alázatosság 
Bűnbánat 

Magyarázd el, hogy az egész történelem folyamán, amikor az emberek igazak 
voltak, a Mennyei Atya megáldotta őket boldogulással! Sajnálatos módon ez a 
boldogulás felfuvalkodottsághoz, gonoszsághoz és néha teljes pusztuláshoz 
vezetett. 
Magyarázd el, hogy ez az, ami a járeditákkal is történt! Először igaz emberek-
ként áldottak voltak és boldogultak. (Rajzolj egy nagy kört a táblára, és a gyer-
mekekkel tetesd fel az „Igazságosság", „Áldások" és „Boldogulás" cédulákat a 
megfelelő helyükre a körön [lásd az alábbi ábrát])! Aztán a járediták felfuvalko-
dottá váltak, és elutasították a prófétákat. Az emberek olyan gonoszak lettek, 
hogy valamennyien elpusztultak. (A gyermekekkel tetesd fel a „Felfuvalko-
dottság", „Gonoszság" és „Szenvedés vagy pusztulás" cédulákat a megfelelő 
helyre a körön!) Magyarázd el, hogy ha a járediták megalázkodtak volna, és 
megbánták volna bűneiket, mielőtt elpusztultak, és újra élvezhették volna az 
igaz élet áldásait! (A gyermekekkel tetesd fel az „Alázatosság" és a „Bűnbánat" 
cédulákat a megfelelő helyekre a körön!) Segíts a gyermekeknek megérteni, 
hogy ez a körforgás gyakran megtörténik saját életünkben éppúgy, mint a 
népek történelmében! 
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34. lecke 

4. A gyermekekkel készíttesd el saját másolatukat a történelem körforgásáról, 
hogy hazavigyék és családjukkal beszélgessenek róla! A gyermekek szemé-
lyesebbé tehetik a körforgásnak ezt az ábráját, ha beleírnak olyan dolgokat, 
mint „hallgatás a prófétákra", „engedelmesség szüleimnek", „mindennapi imád-
kozás", „hála kifejezése", „mások szolgálata" és így tovább. 

5. Énekeljétek el a következő éneket vagy olvassátok el a szövegét: „Tartsd meg a 
törvényt" (Csillagocska, 1994. szeptember, 10. o.)! 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot, hogy ha úgy döntünk, hogy hallgatunk a Mennyei Atya prófé-
táira és követjük őket, akkor áldottak leszünk, és leküzdhetjük a gonoszt! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Éter 13:13-22-t és 15:33-34-et 
otthon e lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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31. 
lecke 

Moróni és írásai 

Cél Segíteni a gyermekeknek abban, hogy a jót válasszák a rossz ellenében, hogy 
így jószívűséggel, Krisztus igaz szeretetével legyenek megáldva. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Mormon 8:2-6-ot és Moróni 1, 7-8-atl Aztán 
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek 
a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a 
szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Kép: 4-51, Mormon elbúcsúzik az egykori nagy néptől (Evangéliumi fest-

ménygyűjtemény 319; 62043). 

Javasolt 
óravázlat 
Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 

Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására! 

Mutasd meg a „Mormon elbúcsúzik az egykori nagy néptől" című képet, és kérdezd 
meg, ki az a férfi a képen! 

Magyarázd el, hogy Mormon a szent feljegyzések egy részét átadta Moróninak, 
hogy megvédje azokat a lámánitáktól, és hogy Moróni kiegészítse a történetet! 
A gyermekekkel olvastasd fel Moróni szavait Mormon 8:2-5-ből! 

Segíts a gyermekeknek meghatározni, hogy körülbelül mennyi ideig volt egyedül 
Moróni, megkeresve az utolsó nefita csata évszámát Mormon 6. fejezetében az 
oldal alján! Azután a gyermekek vonják ki ezt az évszámot a Moróni 10. fejezete 
utolsó oldalának alján feltüntetett évszámból! (421-385 = 36 év.) 

Kérdezd meg a gyermekektől, milyen sokáig voltak valaha is egyedül! Segíts 
nekik elképzelni, milyen lenne harminchat évig egyedül lenni! 

Magyarázd el, hogy Moróni sok nehézségen ment keresztül, mire befejezte az 
aranylemezeket, hogy azok eljuthassanak a jövő nemzedékeihez Mormon könyve 
néven, hogy segítsen nekünk olyanná válni, mint Jézus Krisztus! 

Az 1. kiegészítő tevékenységet is használhatod figyelemfelkeltő tevékenységként. 

Mormon 8:2-6-ból és Moróni 1, 7-8-ból tanítsd a gyermekeknek a történetet, 
amely arról szól, hogy Moróni egyedül él a vadonban, és atyja szavait a lemezekre 
írja! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd a „Tanítás a 
szentírásokból" című részben, VIII. old.) 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, 
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31. lecke 

és alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• A nefiták feljegyzéseinek befejezésén kívül Moróni egy másik civilizáció rövid 
történetét is leírta. Kik voltak ezek az emberek? (Moróni 1:1.) 

• Mit érzett Moróni Jézus Krisztus iránt? (Moróni 1:2-3.) (Bizonyságodat teheted 
Jézus Krisztusról.) A Jézus Krisztusról való bizonyság miként segíthet a jót 
választanunk? 

• Mit írt Moróni a jó cselekedetről? (Moróni 7:6-8.) Miért fontos a kedves cseleke-
deteket helyes hozzáállással tennünk? Milyen ajándékokat kell adnunk Jézus 
Krisztus Egyháza tagjaiként? (Szolgálat, szeretet, engedelmesség, tizedfizetés, 
böjti felajánlások.) 

• Mit írt Moróni arról, hogyan kell imádkoznunk? (Moróni 7:9.) Mit tehetünk, hogy 
imáink őszintébbek legyenek? 

• Milyen szellem adatott meg mindannyiunknak, hogy segítsen különbséget 
tennünk jó és rossz között? (Moróni 7:15-18. Magyarázd el, hogy Krisztus vilá-
gosságát gyakran emberi lelkiismeretnek hívják!) Milyen további segítséget 
küld a Mennyei Atya, mikor megkeresztelkedünk? (A Szentlélek ajándékát.) 
Hogyan használhatjuk ezt az ismeretet a döntéshozatalban? (Lásd a 2. kiegé-
szítő tevékenységet!) 

• Mit írt Mormon a jószívűségről? (Moróni 7:45, 47. Lásd a 3. és 4. kiegészítő 
tevékenységeket!) Miért fontos számunkra, hogy legyen bennünk jószívűség? 
(Moróni 10:21.) 

• Mit tehetünk, hogy elnyerjük Krisztus igaz szeretetét (a jószívűséget)? 
(Moróni 7:48.) Milyen áldásokra kaptunk ígéretet, ha bennünk van Krisztus 
igaz szeretete? 

• Mit írt Moróni a kisgyermekek kereszteléséről? (Moróni 8:8-10.) Mit jelent felelős-
ségre vonhatónak lenni? (Képesnek lenni felismerni a jót és rosszat, és vállalni 
a felelősséget döntéseinkért.) Mennyi idős korunkban vagyunk felelősségre 
vonhatók cselekedeteinkért? (Nyolc éves kortól; lásd T&Sz 68:25, 27.) 

• Mit gondoltok, mennyiben lett volna más a nefiták és a járediták történelme, ha 
a jószívűség alapelveit alkalmazták volna életükben? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Ehhez a tevékenységhez szükséged lesz egy ónlemezdarabra és egy szögre. 
(Egy nagy befőttesüveg teteje is helyettesítheti az óndarabot. Minden éles 
részt fedj be ragasztószalaggal!) A gyermekek felváltva karcoljanak a szöggel 
egy vagy két betűt a következő szavakból: Most én, Moróni... a fém- vagy 
óndarabra. Fejezd ki megbecsülésedet Mormon könyve krónikásai iránt, akik 
Isten szavait fémlemezekre vésték! 

2. Használd a választásokról szóló alábbi, vagy ezekhez hasonló példákat, ame-
lyek osztályodra alkalmazhatók! A gyermekek használják Moróni 7:16-ot arra, 
hogy segítsen nekik a rossz ellenében a jót választani! 

Labdázol barátaiddal, amikor egy gyerek, aki nem játszik jól, csatlakozni 
akar csapatotokhoz. Barátaitok azt mondják, ha ez a gyerek csapatotokban 
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fog játszani, elvesztitek a mérkőzést. Azon gondolkodsz, meg kellene mon-
dani a gyereknek, hogy ne játsszon veletek. Kérdezzétek meg magatoktól: 
„Ez a döntés ösztönöz-e arra, hogy jót tegyek és higgyek Jézus Krisztusban?" 

Egy olyan mozifilmet néztek, amelyben van egy erkölcstelen jelenet, amely 
csak néhány másodpercig tart. Kínosnak érzitek elhagyni a mozit. Kérdez-
zétek meg magatoktól: „Ennek a filmnek megtekintése ösztönöz-e arra, hogy 
jót tegyek és higgyek Jézus Krisztusban?" 

Egy boltban vagytok, amikor az eladó hibát követ el, és nem az általatok 
vásárolt árucikk helyes árát számítja fel. Tudjátok, hogy az áru többe kerül, 
mint amennyit fizettetek érte, de az eladó követte el a hibát. Kérdezzétek 
meg magatoktól: „A rosszul megállapított ár megfizetése ösztönöz-e arra, 
hogy jót tegyek és higgyek Jézus Krisztusban?" 

Püspökötök megkért benneteket, hogy olvassátok Mormon könyvét minden 
nap. Néha nehéz megértenetek a szentírások nyelvezetét. Kérdezzétek meg 
magatoktól: „A szentírások mindennapi olvasása segít-e nekem abban, 
hogy jót tegyek és higggyek Krisztusban?" 

3. Magyarázd el a jószívűség ismérveit, amelyek Moróni 7:45-ben találhatók, olyan 
kifejezések használatával, amelyeket a gyermekek megértenek! A gyermekek 
összepárosíthatják Moróni leírásait magyarázataiddal. 

Türelmes: Elnéző 
Jóságos: Nem kegyetlen és aljas, hanem kedves 
Nem irigykedik: Nem féltékeny 
Nem kérkedik: Alázatos, nem büszke 
Nem keresi a maga hasznát: Önzetlen 
Nem gerjed haragra: Nehezen haragszik meg, könnyen megbocsát 
Nem gondol rosszat: Bízik, a jót keresi 
Örvend az igazságnak: Őszinte 
Mindent elfedez: Engedelmes 
Mindent hisz: Hithű 
Mindent remél: Derülátó, bizakodó 
Mindent eltűr: Türelmes, kitartó 

4. Moróni igaz krisztusi szeretettel bírt. Segíts a gyermekeknek megtalálni Moróni 
jószívűségének néhány alábbiakban felsorolt példáját, vagy használd fel a 
következő példák némelyikét, amikor elmondod nekik Moróni történetét! 

Türelmes: Moróni egyedül élt harminchat éven keresztül, türelmesen vezetve 
a feljegyzéseket. (Mormon 8:5.) 

Jóságos: Moróni imádkozott értünk, és szerette testvéreit. (Éter 12:36, 38.) 

Nem irigykedik: Moróni látta napjainkat, és azt tanácsolta nekünk, hogy ne 
legyünk irigyek és büszkék. (Mormon 8:35-37.) 

Nem kérkedik: Moróni alázatos volt az írásban való gyengesége miatt. 
(Éter 12:23-25.) 

Nem keresi a maga hasznát: Moróni önzetlenül dolgozott és imádkozott 
értünk, hogy tudomásunk legyen Jézus Krisztusról. (Mormon 9:36; 
Éter 12:41.) 

Nem gerjed haragra: Moróni megbocsátott ellenségeinek, és keményen 
dolgozott azon, hogy leírja azokat a dolgokat, amelyekről remélte, hogy 
értékesek lesznek még számukra. (Moróni 1:4.) 
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34. lecke 

Nem gondol rosszat: Moróni figyelmeztetett bennünket, hogy fogadjunk be 
minden jót, de a rosszat ne érintsük. (Moróni 10:30.) 

Örvend az igazságnak: Moróni őszinte volt (Moróni 10:27.) 

Mindent elfedez: Mivel Moróni nem tagadta meg Jézus Krisztust, biztonsága 
érdekében egyedül kellett vándorolnia. (Moróni 1:2-3.) 

Mindent hisz: Moróni arra buzdított bennünket, hogy higgyünk Jézus Krisz-
tusban. (Mormon 9:21.) Hite oly nagy volt, hogy szemtől szembe láthatta 
Krisztust. (Éter 12:39.) 

Mindent remél: Moróni megértette a remény fontosságát. (Éter 12:32.) 

Mindent eltűr: Moróni mindvégig hithű volt. (Moróni 10:34.) 

5. Moróni levelet kapott édesapjától, amikor először hívták el őt a szolgálatra. 
A levél részeként Mormon kifejezte szeretetét, megbecsülését és törődését fia 
iránt (lásd Moróni 8:2-3). Óra előtt írass minden gyermek szüleivel, vagy felnőtt 
rokonával, barátjával egy szeretetről és megbecsülésről szóló levelet! Add 
ezeket a leveleket a gyermekeknek, amint elmagyarázod Mormonnak fia, Moróni 
iránti szeretetét! Mutass rá, hogy Moróni értékelte ezt a levelet; magával vitte, 
amikor ellenségei elől menekült! Javasold, hogy a gyermekek őrizzék meg 
leveleiket emlék gyanánt, hogy továbbra is olyan jó dolgokat tegyenek, amelyek 
tetszenek szüleiknek és az Úrnak! 

6. Tekintsétek át a tizenharmadik hittételt! 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Fejezd ki háládat Moróni iránt, és tégy bizonyságot írásainak igazaságáról! Tégy 
tanúságot, hogy apránként mindannyian jobban hasonlóvá válhatunk Krisztushoz! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Moróni 1; 7:5-19, 43-48-at 
otthon e lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Moróni a Jézus Krisztusba 
vetett hitről tanít 

Cél Arra buzdítani a gyermekeket, hogy gyakorolják a Jézus Krisztusba vetett hitüket. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Éter 12:6-41-et és Moróni 7:21-28, 33-34-et! 
Aztán tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyerme-
keknek a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és 
„Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és a leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Készítsd el előre a következő nyolc feliratot (Éter 12:6-ból) a figyelemfelkeltő 
tevékenységhez: 

Az a hit 
amikor 
valami 
olyat 
remélünk 
amit 
nem 
láthatunk 

4. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Kép: 4-9, Jézus, a Krisztus (Evangéliumi festménygyűjtemény 240; 62572). 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Óra előtt helyezd az „Az a hit" feliratot, valamint Jézus Krisztus képét a táblára 
vagy a falra! A többi hét feliratot, amelyek a hit meghatározását adják, helyezd 
több gyermek széke alá! 

A gyermekekkel kerestesd meg a feliratokat, hozzák azt az osztály elé és rakják 
sorba! 

Olvassátok el és beszéljétek meg a teljessé tett szentírást (Éter 12:6)! 

• Milyen eddig nem látott dolgot szeretnétek látni? Honnan tudjátok, hogy azok 
léteznek? 

• Honnan tudjuk, hogy Jézus Krisztus él, annak ellenére, hogy saját szemünkkel 
nem láttuk? 

• Mit jelent az, hogy hitünk van Jézus Krisztusban? (Hogy elég erősen bízzunk 
Jézus Krisztusban ahhoz, hogy engedelmeskedjünk neki, és hozzá hasonlóvá 
akarjunk válni.) 

• Mi módon segíthet titeket Jézus Krisztus, ha hisztek benne? (Vigasztalást, 
útmutatást, békét, erőt, gyógyulást nyújthat nektek.) 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 
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31. lecke 

Magyarázd el, hogy Mormon könyve sok olyan emberről tanít, akik nagy áldá-
sokban részesültek, és csodákat tettek Jézus Krisztusba vetett hitük által! 

Szentírás történet Taníts a gyermekeknek Mormonnak és Moróninak a hitről való tanításairól Moróni 
7:21-28, 33-34-ből és Éter 12:6—41-ből! (A szentírás történet tanításához javasolt 
módszereket lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Magyarázd 
el, hogy Mormon és Moróni sok olyan emberről írt, akik hitük által áldottak lettek 
(lásd 2. kiegészítő tevékenység)! 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Mit mondott Jézus Krisztus, mit kapunk, ha hiszünk benne? (Moróni 7:33.) 
(Lásd 1. kiegészítő tevékenység!) 

• Mit tanított Moróni arról, miként nyerhetünk tanúságot, vagy bizonyságot az 
evangéliumról? (Éter 12:6.) Mit jelent az, hogy „míg hitetek ki nem állja a 
próbát"? (Hitetek valamiképpen próbára lesz téve.) 

• Magyarázd el, hogy mindenkinek vannak gyengeségei! Jézus Krisztusban való 
hitünk mi módon segíthet leküzdenünk gyengeségeinket? (Éter 12:27.) 

• Milyen dolgokat segít megtennünk Jézus Krisztusba vetett hitünk? (Imádkozni, 
választ kapni imáinkra, megbánni bűneinket, megkeresztelkedni, követni a 
Szentlélek sugalmazásait, másokat szolgálni, ellenállni a kísértéseknek, fizetni a 
tizedet, megfelelni a kihívásoknak, azt mondani, hogy „bocsánatot kérek", részt 
venni az egyházi programokon, engedelmeskedni a Bölcsesség szavának és 
így tovább.) 

• Milyen ígéretet ad az imával kapcsolatban a Mennyei Atya azoknak az embe-
reknek, akiknek van hitük? (Moróni 7:26.) Miként kaptok választ imáitokra? 

Hagyj időt a gyermekeknek arra, hogy kifejezzék érzéseiket Jézus Krisztusról! 
Magyarázd el, hogy ezek az érzések azt mutatják, hogy hisznek benne! 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. A következő emberek mindegyikének nevét külön papírdarabokra felírva he-
lyezd egy dobozba! A gyermekek egymás után válasszanak egy papírdarabot, 
és a megfelelő képet használva röviden mondd el a történetét annak, hogy a 
papíron megnevezett emberek miként áldattak meg erővel Jézus Krisztusba 
vetett hitük miatt! 

Alma és Amulek előidézték a börtön összeomlását. (Alma 14:26-28.) Mutasd 
meg a 4-29-es képet: Alma és Amulek kisétál az összeomlott börtönből! 

Nefi és Léhi be voltak börtönözve, és tűz vette körül őket. (Hélamán 5:44-52.) 
Mutasd meg a 4-41-es képet: Nefi és Léhi a börtönben! 

Ammon megmenti Lamóni király nyájait. (Alma 17:29-18:3; 26:12.) Mutasd 
meg a 4-30-as képet: Ammon megvédi Lamóni király nyájait (Evangéliumi 
festmény gyűjtemény 310; 62535)! 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 

153 



Járed fivére látta Jézus Krisztus szellemtestét, és elmozdított egy hegyet. 
(Éter 3; 12:30.) Mutasd meg a 4-52-es képet: Járed fivére meglátja az Úr újját 
(Evangéliumi festménygyűjtemény 318; 62478)! 

A 2.000 harcos élete megmaradt a csatában. (Alma 56:44-56.) Mutasd meg 
a 4-40-es képet: Kétezer fiatal harcos (Evangéliumi festménygyűjtemény 
313; 62050)! 

Nefi megkapja a rézlemezeket. (1 Nefi 4:1-31.) Mutasd meg a 4-8-as képet: 
Nefi visszatér Léhihez a rézlemezekkel! 

Léhit és családját a Liahóna elvezette az ígéret földjére. (1 Nefi 16:28-29; 
18:23.) Mutasd meg a 4-20-as képet: Léhi és népe megérkezik az ígéret 
földjére (Evangéliumi festménygyűjtemény 304; 62045)! 

Jézus Krisztus nagy hatalommal megjelent tanítványainak. (Éter 12:31.) 
Mutasd meg a 4-45-ös képet: Jézus a nyugati féltekén tanít (Evangéliumi 
festménygyűjtemény 316; 62380)! 

Abinádi hajlandó volt meghalni Jézus Krisztusról való bizonyságáért. 
(Móziás 17:7-20.) Mutasd meg a 4-22-es képet: Abinádi Noé király előtt 
(Evangéliumi festménygyűjtemény 308; 62042). 

2. Játszd el a gyermekekkel a „Ki vagyok én?" játékot! Add meg nekik az alábbi 
ismérveket, és ezek alapján találják ki azt a személyt, akiről beszélsz! 

Egész nap és egész éjjel imádkoztam Jézus Krisztusba vetett hitemet hasz-
nálva. (Énosz.) 

A hit miatt egy angyal jelent meg fiamnak és Móziás négy fiának, hogy 
bűnbánatra szólítsa fel őket. (Alma.) 

Egy különleges zászlót használtam arra, hogy népemet Jézus Krisztusba 
vetett hitre buzdítsam, és arra, hogy küzdjenek szabadságukért és család-
jukért. (Moróni kapitány.) 

Hitem miatt úgy döntöttem, hogy magamhoz veszem családomat, és elme-
gyek Léhivel és családjával a pusztába. (Izmáéi.) 

Volt hitem visszatérni Jeruzsálembe, hogy megszerezzem a rézlemezeket. 
(Nefi.) 

Jézus Krisztusba vetett hitem tette lehetővé, hogy lássam az Úr ujját és 
aztán egész lényét. (Járed fivére.) 

Jézus Krisztusba vetett hitünk, amelyre anyáink tanítottak bennünket, 
életünket mentette meg a csatában. (2.000 fiatal harcos.) 

Jézus Krisztusba vetett hitem és az evangélium hirdetése iránti vágyam 
segített legyőznöm egy rablóbandát, akik meg akarták ölni Lamóni király 
juhait. (Ammon.) 

Hitünk a börtön összeomlását idézte elő. (Alma és Amulek.) 

Bebörtönzésünk alatt tűz vett körül minket hitünk miatt. (Nefi és Léhi.) 

Jézus Krisztusba vetett hitünk miatt nem fogjuk megízlelni a halált. (Három 
nefita.) 

A Liahóna elvezetett bennünket az ígéret földjére Jézus Krisztusba vetett 
hitünk szerint. (Léhi és családja.) 
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3. Beszéljétek meg, hogy a következő tevékenységek miként segíthetnek Jézus 
Krisztusba vetett hitünket megerősíteni: 

A szentírások tanulmányozása: Amint Jézus Krisztusról tanultok, és arról, amit 
Ő tett, egyre jobban szeretni fogjátok, és egyre inkább hisztek majd benne. 

Imádkozás: Kérhetjük a Mennyei Atyától, hogy segítsen nekünk megerősíteni 
hitünket Jézus Krisztusban. 

Engedelmesség Jézus Krisztus tanításainak: A parancsolatai iránti engedel-
messég boldogságot és békét hoz. 

4. Beszéljétek meg és tanuljátok meg könyv nélkül a negyedik hittételt, kiemelve 
a Jézus Krisztusba vetett hitet mint az evangélium első alapelvét! 

5. Magyarázd el, hogy a hit tudásból és bizalomból származik! Ahhoz, hogy 
Jézus Krisztusban való hitet fejlesszünk ki magunkban, meg kell ismernünk Őt. 
A gyermekek mondják el neked, amit Jézus Krisztusról tudnak, és hogy ezeknek 
ismerete miként segít nekik hinni benne! írd ezeket a táblára! Néhány lehet-
séges válasz lehet például az, hogy Ő Isten Fia, hogy Ő él, szeret minket, meghalt 
értünk, Ő a mi Üdvözítőnk, megbocsátó, hatalma van a föld elemei felett, tudja, 
mi a legjobb nekünk, segíteni akar nekünk jelenlétébe visszatérnünk, Ő és a 
Mennyei Atya megjelent Joseph Smithnek. 

6. Készítsd el előre a „Felépítjük hitünket az Úr parancsolatainak való engedel-
messég által" feliratot, és tedd a táblára vagy a falra! 

Kérd meg a gyermekeket, hogy beszéljenek olyan alkalmakról, amikor enge-
delmeskedtek a parancsolatoknak! Segíts nekik megérteni, hogy az ilyen 
döntések a Jézus Krisztusba vetett hitet fejezik ki! Helyezz üres papírdarabokat 
a táblára vagy a falra egymás tetejére, mintha falat építenél (vagy rajzold fel a 
táblára). A gyermekekkel írass fel mindegyik darabra valamit, amit azért tesznek, 
hogy Jézus Krisztusba vetett hitüket építsék, mint például az imádkozás, a 
szentírások olvasása, a tizedfizetés, a helyes döntésekben megnyilvánuló 
példamutatás, az engedelmesség szüleik iránt, az úrvacsoravétel, a Mennyei 
Atya parancsolatai iránti engedelmesség és így tovább. 

7. Énekeljétek el a következő énekeket, vagy olvassátok el a szövegüket: „Hit" 
(Csillagocska, 1995. szeptember, 6. o.), „A negyedik hittétel" (VAJ B, 194. o.), 
„Tudom, hogy él kegyes Megváltóm" (Egyházi énekek, 64. o.)! 

Befejezés 

Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot Jézus Krisztus valóságáról, és hogy a belé vetett hit által erőt 
nyerünk ahhoz, hogy hozzá hasonlóvá váljunk! Ahogy tanulunk, imádkozunk 
és engedelmeskedünk parancsolatainak, hitünk megerősödik. 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Éter 12:6-22, 41-et otthon e 
lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Moróni és Mormon 
könyvének ígérete 

Cél Arra ösztönözni a gyermekeket, hogy személyes bizonyságot nyerjenek Mormon 
könyvéről, tanulmányozzák azt, és egész életükön keresztül annak tanításai 
szerint éljenek. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Moróni 10. fejezetét és Joseph Smith története 
1:30-35, 59-60-at! Aztán tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod 
tanítani a gyermekeknek a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" 
VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. További olvasmányok: Mormon 8:1-4,16 és Mormon könyve címoldala. 
Megjegyzés: A címoldal az aranylemezek utolsó lapjának fordítása (lásd Az 
Egyház története, 1:71). 

3. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

4. Készíts egy cédulát a B/zorjyságfelirattal! 

5. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Képek: 4-2, Moróni elrejti a lemezeket a Kumóra dombon (Evangéliumi fest-

ménygyűjtemény 320; 62462); 4-55, Moróni megjelenik Joseph Smithnek 
hálószobájában (Evangéliumi festménygyűjtemény 404; 62492); 4-3, Joseph 
Smith átveszi az aranylemezeket (Evangéliumi festménygyűjtemény 406; 
62012); és 4-56, Moróni angyal a Szent Templomon. 

Javasolt 
óravázlat 
Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Tekintsétek át a következő dolgokat Moróni életéből: 

Moróni befejezte a szent feljegyzéseket. Apját, Mormont megölték; rokonai meg-
haltak; nem voltak barátai. A csatában használt nyilak, kardok és pajzsok a csata-
mezőn maradtak. Pusztulás volt mindenütt. Moróni éveken át egyedül élt, bujdosva 
a lámániták elől, a szent feljegyzéseket védelmezve. Lerövidítette (kivonatolta) a 
huszonnégy aranylemezt (Éter könyve), és befejezte saját írásait azokon a leme-
zeken, amelyeket apja adott át neki. 

A képre utalva magyarázd el, hogy Moróni az aranylemezeket egy kőládába készül 
elhelyezni a Kumóra-dombon! Moróni különleges ígéretet tett mindazoknak, akik 
olvassák Mormon könyvét. Ez az ígéret egyike azoknak az utolsó dolgoknak, 
amelyeket Moróni az aranylemezekre írt. Ez egy ígéret Mormon könyvéről való 
bizonyság elnyerésére. 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Tedd ki a „Moróni elrejti a lemezeket a Kumóra-dombon" című képet! Magyarázd 
el, hogy ez a kép Morónit ábrázolja földi életének vége felé! Mondd el a gyerme-
keknek, hogy osztályuk Mormon könyve tanulmányozásának is hamarosan a 
végére ér! 

156 



31. lecke 

Tedd ki a „Bizonyság" feliratot! Mondd el a gyermekeknek, hogy e lecke során meg 
fogják ismerni azokat a lépéseket, amelyek Mormon könyvéről való bizonyság 
elnyeréséhez szükségesek (lásd 1. kiegészítő tevékenység)! Arról az ígéretről is 
tanulni fognak, amelyet Moróni tett nekünk. 

Szentírás történet Moróni 10. fejezetéből tanítsd a történetet, melyben Moróni eleget tesz atyja 
parancsának, hogy fejezze be a szent feljegyzéseket, és amelyben ígéretet tett 
a hithű embereknek, majd elbúcsúzott, és Joseph Smith története 1:30-35, 
59-60-ból azt, ahogy elrejtette a feljegyzéseket a földben, és ahogy 1400 évvel 
később megjelent Joseph Smithnek (A szentírás történet tanításához javasolt 
módszereket lásd a „Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.)! Használd 
a képeket a megfelelő időpontokban! 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Mit akart Moróni, mire emlékezzünk? (Moróni 10:3.) 

• Mit mondott Moróni, mit kell tennünk, hogy megtudjuk, Mormon könyve igaz-e? 
(Moróni 10:4.) 

• Ki segít nekünk megtudni, hogy Mormon könyve igaz-e? (Moróni 10:5.) 

• Mi Moróni ígérete számunkra? (Lásd 4. kiegészítő tevékenység.) 

• Miként ismerhetjük fel a Szentlélek erejét, amikor bizonyságot tesz nekünk 
arról, hogy Mormon könyve igaz? (Magyarázd el, hogy az Úr leggyakrabban 
érzéseinken keresztül ösztönöz bennünket! A Szentlélek gyakran békés érzést 
kelt bennünk arról, hogy valami helyes és jó. Egy meleg érzést érezhetünk belül. 

• Mi a legfontosabb dolog, amit megtanulhattok Mormon könyve tanulmányo-
zása során? (Hogy Jézus a Krisztus. [Lásd Mormon könyve címoldalát!]) 

• Mit mondott Moróni Mormon könyve előkerüléséről? (Mormon 8:16.) Milyen erő 
által kerül elő Mormon könyve? 

• Ki kapta meg az aranylemezeket és ki fordította le azokat Mormon könyvévé? 

• Most, mikor Mormon könyve prófétáinak és Joseph Smith prófétának a munkája 
már befejeződött, milyen kötelezettségünk van Mormon könyvével kapcso-
latban? (Tanulmányoznunk kell, bizonyságot kell nyernünk róla, tanításai szerint 
kell élnünk, meg kell osztanunk bizonyságunkat másokkal.) 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Készítsd el a következő feliratokat: „Olvass", „Emlékezz", „Töprengj", „Imád-
kozz"! A gyermekek sorban fordítsák fel a feliratokat, és tekintsétek át azokat a 
lépéseket, amelyeket Moróni adott nekünk azért, hogy bizonyságot nyerjünk! 
Beszéljétek meg, a gyermekek miként használhatják ezeket a lépéseket saját 
bizonyságuk elnyeréséhez! 

Mormon könyvéről való bizonyság elnyerése 

Olvass (Magyarázd el, hogy az első lépés Mormon könyvéről való bizonyság 
elnyeréséhez annak olvasása és tanulmányozása!) 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 
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Emlékezz (Moróni azt mondta, emlékeznünk kell arra, milyen kedves és kegyes 
is Jézus Krisztus, és hogy meg kell töltenünk szívünket az iránta érzett hálával. 
Ez a szeretet és hála fel fog készíteni bennünket a kinyilatkoztatás szellemére.) 

Töprengj (Töprengenünk, vagyis gondolkoznunk kell szívünkben és elménkben 
azokról a dolgokról, amelyeket Jézus Krisztusról és Mormon könyvében lévő 
tanításairól megtanultunk.) 

Imádkozz (Őszintén kell imádkoznunk, meg kell kérdeznünk Istent, az Örökké-
való Atyát, Jézus Krisztus nevében, hogy Mormon könyve igaz-e.) 

2. Oszd meg a gyermekekkel a következő kijelentést Ezra Taft Benson elnöktől, 
az Egyház tizenharmadik elnökétől: 

„Három nagy oka van annak, amiért az utolsó napi szenteknek Mormon könyve 
tanulmányozását egész életükön át folytatniuk kell. 

Az első, hogy Mormon könyve vallásunk záróköve... A zárókő a boltív 
legfontosabb eleme. Az tartja az összes többi követ a helyén, és ha kivesszük, 
a boltív leomlik. 

Három olyan dolog van, amelyben Mormon könyve vallásunk záróköve. Ez a 
zárókő Krisztusról való tanúságunkban. Ez a záróköve tanainknak. Ez a záróköve 
a bizonyságnak. . . . 

A második nagy ok. . . az, hogy korunk számára íródott. ... 

A harmadikok... az, hogy segít közelebb kerülnünk Istenhez. ... 

A könyvben erő van, amely elkezd majd beáradni életetekbe abban a pilla-
natban, amikor komolyan elkezditek tanulmányozni a könyvet. Nagyobb erőre 
találtok, hogy ellenálljatok a kísértésnek. Meg fogjátok találni az erőt a csaló-
dások elkerüléséhez. Meg fogjátok találni az erőt ahhoz, hogy a szoros és 
keskeny ösvényen maradjatok" (in Conference Report, 1986. okt., 4-6. old.; 
vagy Ensign, 1986. nov., 5-7. old.). 

3. Mutasd meg a Moróni angyal a Szent Templomon című képet! Magyarázd el, 
hogy a Jelenések 14:6-ban és a Tanok és szövetségek 133:36-ban arról tanu-
lunk, hogy egy angyal (Moróni) visszahozta az „örökkévaló evangéliumot" a 
földre! Kérd meg a gyermekeket, hogy keressék néhány templomunk tetején 
Moróni aranyszobrát, és emlékezzenek Morónira, aki soha nem gyengült meg 
Jézus Krisztusról való bizonyságában: „Én, Moróni pedig, meg nem tagadom 
Krisztust" (Moróni 1:3). 

4. Kérd meg a gyermekeket, hogy olvassák el és tanulják meg könyv nélkül 
Mormon könyve ígéretének egy részét vagy egészét (Moróni 10:4-5), vagy a 
nyolcadik hittételt! 

5. Magyarázd el, hogy amikor bizonyságot nyerünk Mormon könyvéről, bizony-
ságot nyerünk arról is, hogy-

Jézus a Krisztus. 
Joseph Smith Isten prófétája. 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Isten igaz egyháza. 

6. Szólítsd fel a gyermekeket, hogy osszák meg kedvenc történeteiket Mormon 
könyvéből! (Eljátszhatják szerepjátékkal is.) Kérdezd meg tőlük, milyen fontos 
tanításokat tanultak meg az egyes történetekből! 
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34. lecke 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy tanúbizonyságot Moróni ígéretének Moróni 10:3-5-ben lévő igazságáról, és 
arról, hogy az osztályodba tartozó valamennyi gyermeknek lehet saját bizonysága 
arról, hogy Mormon könyve igaz! 

Kérd meg a gyermekeket, hogy tegyenek bizonyságot Mormon könyvéről! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Moróni 10:1-5-öt otthon e lecke 
áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Mormon könyve 
Jézus Krisztus feltámadásának 

tanúja (Húsvét) 
Cél Megtanítani a gyermekeknek, hogy Mormon könyve Jézus Krisztus feltámadá-

sának egy másik szentírási tanúsága. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Alma 11:40-45; 40-et; és 3 Nefi 11:1—17-etl 
Aztán tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyerme-
keknek a szentírás történetet! (Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és 
„Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Egy Biblia. 
c. Egy kesztyű vagy harisnya. 
d. Képek: 4-49, A feltámadott Jézus Krisztus (Evangéliumi festménygyűjtemény 

239; 62187), és 4-45, Jézus a nyugati féltekén tanít (Evangéliumi festménygyűj-
temény 316; 62380). 

Javasolt 
óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Figyelemfelkeltő (Ha nem áll rendelkezésedre kesztyű vagy harisnya, a 2. kiegészítő tevékenységet 
tevékenység használhatod figyelemfelkeltő tevékenységként.) 

Emeld fel a kezed, és magyarázd el, hogy ez képviseli a szellemet, amely testünkön 
belül van. A kéz mozoghat. Emeld fel a kesztyűt (harisnyát), és magyarázd el, 
hogy ez a fizikai testet képviseli. Amikor megszületünk, a szellem és a test ideig-
lenesen összekapcsolódik, és a szellem életet ad a testnek. A test magától nem 
tud mozogni. De mint amikor a kesztyűt a kézre húzzuk, a test akkor elevenedik 
meg és kezd mozogni, amikor beleköltözik a szellem. (Húzd fel kezedre a kesztyűt.) 
Mindannyiunknak van szelleme és teste. Magyarázd el, hogy amikor meghalunk, 
a szellem különválik a testtől! (Vedd le kezedről a kesztyűt!) A test mozoghat-e, 
élhet-e szellem nélkül? Miután meghalunk, a szellem életben marad-e, és mozog-
hat-e? (Mozgasd kezedet és ujjaidat szemléltetésképpen!) A feltámadáskor a 
test és a szellem újra egyesül. (Húzd vissza kezedre a kesztyűt!) Mindenki, aki a 
földön él, halála után fel fog támadni. Jézus Krisztus volt az egyetlen, aki a feltá-
madást lehetővé tette számunkra. (Boyd K. Packer, Conference Report, 1973. 
ápr., 79-80. old.; vagy Ensign, 1973. máj., 51-53. old. alapján.) 

Mit jelent tanúnak lenni? (A tanú olyan személy vagy dolog, amely tényekről tanús-
kodik vagy tesz bizonyságot.) A Bibliában lévő Újszövetség egy írásos tanúbi-
zonyság arról, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és elhozta a feltámadást minden 
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31. lecke 

ember számára. Melyik az a könyv, amely a második írásos tanúbizonyság a 
feltámadásról? 

Szentírás történet Alma 11:40-45; 40-ből és 3 Nefi 11:1—17-ből tanítsd Mormon könyve történeteit 
a feltámadásról! (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd a 
„Tanítás a szentírásokból" című részben, VIII. old.) Emeld ki, hogy Mormon könyve 
egy írásos tanúbizonyság Jézus Krisztus feltámadásáról! Használd a képeket a 
megfelelő időpontokban! 

Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkalmazandó szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
kérdések legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 

alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Hogyan halt meg Jézus Krisztus? (Lukács 23:33; 2 Nefi 10:3.) Segíts a gyerme-
keknek megérteni, hogy irántunk való nagy szeretete miatt Jézus Krisztus a 
földi élet előtti létben önként elvállalta, hogy Üdvözítőnk lesz! Tudta, hogy meg 
kell halnia a Mennyei Atya tervéért, hogy az a mi érdekünkben működjön. 

• Mi történt Jézus Krisztussal a halála utáni harmadik napon? (1 Korinthus 15:4; 
Móziás 3:10.) Hol volt szelleme az alatt a három nap alatt? (1 Péter 3:18-19; 
T&Sz 138:11-12,18.) Hová tér szellemünk, miután meghalunk? (Alma 40:12.) 

• Mit jelent a feltámadás? (Alma 11:43; 40:18.) Utalj vissza a figyelemfelkeltő 
tevékenységre, és magyarázd meg, hogy a feltámadás az, amikor a szellem 
újra egyesül a testtel, és soha többé nem hagyja el a azt! 

• Honnan tudták meg a Jeruzsálemben élő emberek, hogy Jézus Krisztus feltá-
madt? (1 Korinthus 15:5-7.) Honnan tudták meg az Amerikában élő nefiták, 
hogy Jézus Krisztus feltámadt? (3 Nefi 11:8-10.) Amikor a nefiták először 
meglátták Jézus Krisztust, mit gondoltak, ki Ő? (3 Nefi 11:8.) Miért akarta Jézus, 
hogy a nefiták megtapintsák a szögek nyomait kezein és lábain? (3 Nefi 11:14-15.) 
Mit éreztetek volna, ha azok között lettetek volna, akik látták a feltámadt 
Krisztust? 

• Ti hogyan tudhatjátok meg, hogy Jézus Krisztus feltámadt? (A bizonyság iránti 
vággyal, és annak elnyerésével.) 

• Milyen volt az Üdvözítő feltámadt teste, amikor meglátogatta a nefitákat? 
(3 Nefi 11:15.) 

• Még kik fognak feltámadtni? (1 Korinthus 15:20-22; Alma 40:4.) Milyen lesz 
testünk, amikor feltámadunk? (Alma 11:43-45; 40:23.) Megemlítheted, hogy 
mindazok a fogyatékosságok és gyengeségek, amelyekkel néhányan 
rendelkezünk, csak e földi életben lesznek meg. A feltámadásban egésszé és 
tökéletessé válunk. 

• Mormon könyve miért írásos tanúbizonyság Jézus Krisztus feltámadásáról? 
Miért akarja a Mennyei Atya, hogy mind a Bibliát, mind Mormon könyvét 
ismerjük? (2 Nefi 29:8.) 

• Mivel legtöbben közülünk nem látták a feltámadt Jézus Krisztust úgy, mint az 
apostolok és a nefiták, hogyan nyerhetünk tudást a feltámadásról? (A szentí-
rásokból és a Szentlélektől. [Lásd Moróni 10:4-5.]) 

161 



Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. Magyarázd el, hogy Jézus Krisztus mindannyiunktól azt várja, hogy tudjuk, Ő 
feltámadt és még ma is él! Kérdezd meg a gyermekektől, mit gondolnak, Jézus 
miért akarja, hogy ezt tudjuk! Válaszaik hasonlóak lehetnek a következőkhöz: 

Hogy annak a tudásnak a békéjét adja nekünk, hogy a halál után tovább élünk, 
és hogy egy nap testünk újra egyesülni fog szellemünkkel. 

Hogy arra ösztönözzön, engedelmeskedjünk parancsolatainak, s így valóban 
boldogok legyünk, és a Mennyei Atyával éljünk a következő életben. 

Hogy megvigasztaljon bennünket annak ismeretével, hogy amikor valaki, akit 
szerettünk, meghal, egy nap újra élni fog. 

2. írj a táblára egy szót, amely egy újabb keletű újsághírt vagy egy újság főcímét 
idézi fel! Fejtsd ki érdeklődésedet a történtek iránt! Kérdezd meg a gyerme-
kektől, mit gondolnak, mi volt a legnagyobb hír, amelyet a világon hirdettek! 
Sorold fel a gyermekek válaszait a táblán! Beszéljétek meg, mi lenne más, 
ha ezek az események soha nem történtek volna meg! Miért volt a valaha 
elmondott legnagyobb hír az, hogy Jézus Krisztus feltámadt? Mi történt volna, 
ha a feltámadás nem történt volna meg? Olvassátok el és beszéljétek meg 
2 Nefi 9:19—22-t! 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Tégy bizonyságot arról, hogy Mormon könyve szentírási tanúbizonyság Jézus 
Krisztus feltámadásáról! Tégy bizonyságot arról, hogy az Üdvözítő irántunk való 
szeretete miatt önként szenvedett és halt meg mindannyiunkért! Feltámadása 
lehetővé tette minden ember számára, hogy újra éljen. 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák 3 Nefi 11:8—17-et otthon e lecke 
átekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Mormon könyve: Egy másik 
bizonyság Jézus Krisztusról 
(Karácsony) 
Cél Megtanítani a gyermekeknek, hogy Mormon könyve egy második tanúbizonyság 

Jézus Krisztusról. 

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel nézd át 1 Nefi 10:4; 11:13, 15,18; 2 Nefi 25:19; 29:8; Móziás 
3:5; Alma 7:10; Hélamán 14:2-5; Ésaiás 7:14; Máté 1:21, 2:1-2, 9-10; 20:19; 
Lukács 1:35, 2:8, 10-12; és János 3:16-ot! Aztán tanulmányozd a leckét, és 
döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírás történetet! 
(Lásd „Felkészülés a leckéidre" VII. old., és „Tanítás a szentírásokból" VIII. old.) 

2. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő tevékenységeket, amelyek 
bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke 
célkitűzését! 

3. Szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek. 
b. Egy Biblia. 
c. Névtáblák vagy sálak és nyakkendők a gyermekek számára, hogy viseljék a 

figyelemfelkeltő tevékenység során. 
d. Képek: 4-9, Jézus a Krisztus (Evangéliumi festménygyűjtemény 240; 62572); 

4-10, Jézus születése (Evangéliumi festménygyűjtemény 200; 62116); 
4-21, Benjámin király népéhez beszél (Evangéliumi festménygyűjtemény 307; 
62298); 4-42, A lámánita Sámuel a falon (Evangéliumi festménygyűjtemény 
314; 62370); 4-44, Világtérkép; és 4-45, Jézus a nyugati féltekén tanít 
(Evangéliumi festménygyűjtemény 316; 62380). 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Kérj meg egy gyermeket a nyitóima elmondására! 

Tedd ki a Jézus születése című képet! Magyarázd el, hogy az Újszövetség fel-
jegyzi Jézus születését Jeruzsálemben! Mormon könyve egy második írásos 
tanúbizonyság Jézus Krisztusról, és azt mondja el, mi történt Amerikában, amikor 
Ő született. 

Oszd ki négy gyermekre Léhi (Kr. e. 600), Benjámin király (Kr. e. 124), Alma (Kr. e. 83) 
és a lámánita Sámuel (Kr. e. 6) szerepét! A gyermekekkel olvastasd fel az egyes 
próféták jövendöléseit Jézus Krisztus születéséről a következő utalásokból: Léhi, 
1 Nefi 10:4; Benjámin király, Móziás 3:5; Alma, Alma 7:10; és a lámánita Sámuel, 
Hélamán 14:2! 

Az egyes próféták azonosításánál egy gyermek tartsa a próféta képét, amíg egy 
másik gyermek olvassa a szentírást! 

• Milyen jelei voltak Jézus Krisztus születésének Betlehemben? (Lukács 2:6-14; 
Máté 2:1-2.) Mely jelek voltak láthatók Betlehemben és Amerikában? (3 Nefi 1:21.) 
Mi volt a többi jel, amely Amerikában mutatkozott meg? (3 Nefi 1:15,19.) 
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Szentírás történet A képeket a megfelelő időpontokban használva tanítsd Jézus Krisztus születé-
sének és küldetésének történetét, ahogy az a Bibliában és Mormon könyvében 
szerepel I (A szentírás történet tanításához javasolt módszereket lásd a „Tanítás a 
szentírásokból" című részben, VIII. old.) Hangsúlyozd, hogy a Biblia Jeruzsálemben 
és környékén íródott, Mormon könyve pedig többezer kilométerre Jeruzsálemtől, 
Amerikában. 

Magyarázd el, hogy a Bibliát és Mormon könyvét több különböző próféta írta! 
A szentírásrészletek felolvasásakor vagy az ezekre való utalás során mondd el a 
gyermekeknek, hogy azokat a Biblia estében a Szentföldön élt próféták, Mormon 
könyve esetében pedig az Amerikában élt próféták írták! 

A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 
alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Hatszáz évvel az Üdvözítő születése előtt mit mondott Nefi, mi lesz a neve Isten 
Fiának? (2 Nefi 25:19.) Mit jövendölt Nefi és Ésaiás az Üdvözítő édesanyjáról? 
(1 Nefi 11:13,18; Ésaiás 7:14.) Mit jövendölt Alma, mi lesz a neve Isten Fia 
anyjának? (Alma 7:10.) 

• Ki volt Jézus Atyja? (Lukács 1:35. A Mennyei Atya.) Ki volt József? (József 
Mária férje volt. Magyarázd el, hogy habár Jézus Krisztus testének és szelle-
mének is a Mennyei Atya volt az Atyja, József úgy vigyázott Jézusra, és úgy 
nevelte fel, ahogy egy apa neveli a fiát!) Közvetlenül Jézus születése előtt mit 
mondott az angyal Józsefnek, hogyan nevezze el a csecsemőt? (Máté 1:21.) 

• Milyen jeleket adott meg a lámánita Sámuel Jézus születésére vonatkozóan? 
(Hélamán 14:2-5.) Milyen jelek mutatkoztak meg Jeruzsálemben? (Lukács 2:8, 
10-12; Máté 2:1-2, 9-10.) 

• Miért fontos, hogy két szentírásos tanúbizonyságunk van Jézus Krisztus szüle-
téséről és küldetéséről? (2 Nefi 29:8.) 

• Miért küldte el a Mennyei Atya Fiát, Jézus Krisztust a földre? (2 Nefi 9:21-22; 
3 Nefi 27:13-14; János 3:16.) 

• Miért akarja a Mennyei Atya, hogy kimutassuk hálánkat Jézus Krisztusért? 
(Alma 7:23-24.) 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. A gyermekek kövessék Jézus Krisztus példáját azáltal, hogy kiválasztanak egy 
személyes ajándékként végzett szolgálatot, amelyet valakiért karácsonyra 
végeznek! Adj mindegyik gyermeknek egy ceruzát és egy darab papírt, hogy 
írjanak ajándékukról, és arról, miként tervezik a szolgálat elvégzését! 

2. Kérd meg a gyermekeket, hogy osszanak meg olyan családi hagyományokat, 
amelyek Jézus Krisztus születésére és életére emlékeztetik őket! A fiatalabb 
gyermekek lehet, hogy szívesen rajzolnak egy képet családjukról, amint a 
hagyományt gyakorolják. 

Megbeszélés 
és alkalmazandó 
kérdések 
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3. Mutasd be a 4-9-es képet: Jézus, a Krisztus (Evangéliumi festménygyűjtemény 
240; 62572)! Mindegyik gyermek mondjon el egy karácsonyi élményt, amely 
segít neki az egész év folyamán megemlékezni Jézus Krisztusról! 

4. Hasonlítsátok össze az Üdvözítő néhány a Bibliában található tanítását 
Mormon könyvében lévőkkel, mint pl. a következők: Máté 5:16 és 3 Nefi 12:16; 
Máté 7:12 és 3 Nefi 14:12; valamint Máté 5:44 é 3 Nefi 12:44. 

5. A lecke végén található naptár többféleképpen használható fel: 

Készíts másolatot a naptárról mindegyik gyermeknek, hogy kiszínezzék és 
hazavigyék családjuknak ajándékként! Ez a naptár az év folyamán emlékez-
tetőként használható Jézus Krisztus követéséhez. 

Olvasd fel az ötleteket a gyermekeknek, és válasszanak ki néhányat, amelyet 
meg akarnak valósítani! 

Készíts másolatot a naptárról, és vágj ki minden egyes részt! A gyermekek 
kiválaszthatják azokat az ötleteket, amelyeket haza akarnak vinni emlékezte-
tőként! 

A naptárt mintaként használva a gyermekek készítsék el saját naptáraikat! 

Rajzold a naptárt egy nagy papírlapra, és tedd ki a teremben! 

Befejezés 
Bizonyság 

Javasolt házi 
olvasmány 

Oszd meg bizonyságodat arról, hogy Jézus Krisztus Isten Fia! Fejezd ki háládat 
a Bibliáért és Mormon könyvéért mint Jézus Krisztus életének és küldetésének 
tanúbizonyságaiért! 

Adj alkalmat a gyermekeknek, hogy kifejezzék érzéseiket az Üdvözítőről, és arról, 
mit jelent Ő nekik! Szólítsd fel a gyermekeket, hogy a karácsonyi ünnepek folyamán 
szakítsanak időt arra, hogy gondolnak Jézus Krisztusra, és mindarra, amit Ő tett 
értünk! 

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák 1 Nefi 11:12-24-et és 
2 Nefi 29:8-at otthon e lecke áttekintéseként! 

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására! 
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Tégy szeretetteljes szolgálatot! 
VASARNAP HETFO 

Rendezz néhány 
barátodnak 

családi estet! 

KEDD 

Látogasd meg 
a betegeket! 

SZERDA 

Igazán figyelj 
valakire! 

CSÜTÖRTÖK 

Bocsáss meg 
valakinek! 

PENTEK 

Őszintén dicsérj! 

SZOMBAT 

Hívj és vidíts fel 
valakit! 

Önként 
mosogass el! 

Irj egy 
misszionáriusnak! 

Mosolyogj! 

Vendégeld meg 
a püspökséget! 

Gondolj jó 
dolgokra valakivel 

kapcsolatban! 

Küldj levelet 
valakinek! 

Készíts ételt 
valakinek, 
aki beteg! 

Oszd meg egyik 
tehetségedet! 

Ölelj meg valakit! 

Süss kettőt, adj 
oda egyet! 

Vigyél el valakit 
istentiszteletre! 

Próbáld 
megérteni 

valakinek az 
érzéseit! 

Olvass fel egy 
kisgyermeknek! Szerezz új baráto 

Segíts valakinek, 
hogy kellemesen 

érezze magát 
az Egyházban.! 

Mondd el egy 
barátodnak, mit 
szeretsz benne! 

Tégy szívességet 
valakinek! 

Készülj étellel a 
családi estre! 

Mosolyogj egy 
rosszalló arcra! 

Látogass meg 
egy idős 

szomszédot! 

Mutasd ki 
valakinek 

törődésedet! 

Segíts egy gyer-
mekeivel elfoglalt 
édesanyának az 
istentiszteleten! 

Takarítsd ki 
szobádat 
anélkül, 

hogy 
megkérnének rá! 



A papság áldást hozhat 
az életünkre (Papsági 
felkészítő lecke) 
A lecke célja Ezt a leckét azért írták, hogy áegítsen a 11 éves gyerekeknek megérteni a papság 

áldásait és kötelességeit. Ezt a leckét még azelőtt kell megtartani, hogy az első 
gyerek az osztályban eléri a 12 éves kort. 

Felkészülés 1. Imádsággal tanulmányozd a Joseph Smith próféta bizonyságtéte részt 
Mormon könyve bevezető részében, vagy a Joseph Smith története 1:29-54, 
59, 66-72 verseket; a Tanok és szövetségek 13. részt, beleértve a fejlécet is; 
Tanok és szövetségek 121:34-46 verseket. 

2. Tanulmányozd a leckét és döntsd el, hogyan akarod a gyerekeknek a szentírás 
történetet megtanítani. Válaszd ki a megbeszélés kérdéseit és a kiegészítő 
tevékenységeket, a melyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább 
segítenek nekik elérni a lecke célkitűzését! 

3. Tanításhoz szükséges anyagok: 
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyereknek. 
b. Egy Tanok és szövetségek. 
c. Valamilyen fényforrás, mint pl. zseblámpa, villanykörte, vagy lámpás. 
d. Az alábbi képek: A papság adományozása (62341), A feltámadott Jézus 

Krisztus (Evangéliumi festménygyűjtemény 239; 62187), és Keresztelő Szent 
János adományozza az ároni papságot (Evangéliumi festmény gyűjtemény 
407; 62013). 

Javasolt 
óravázlat 

Figyelemfelkeltő 
tevékenység 

Szentírás történet 

Hívj fel egy gyereket a nyitóima mondására. 

Mutass meg egy tárgyat, amely fényt bocsát ki. 

• Mi szükséges ahhoz, hogy ez a tárgy fényt bocsásson ki? Ha zseblámpád van, 
mutasd meg, hogy elemek, egy villanykörte, és egy kapcsoló - ami jól működik 
- szükségesek ahhoz, hogy fényt adjanak. A villanykörtének jó izzószálra van 
szüksége és arra, hogy a foglalata egy áramforráshoz legyen kapcsolva. A 
kapcsolót is fel kell kapcsolni ahhoz, hogy az elektromosság áramolni tudjon. 

Kérd meg az osztály fiútagjait, hogy álljanak fel. Mindezeknek a fiúknak megvan a 
lehetőségük arra, hogy megkapják a papságot, ami nagyobb erő, mint az elektro-
mosság, mert ez erő és felhatalmazás arra, hogy Isten nevében cselekedjenek. 
Ezen az erőn keresztül Mennyei Atyánk gyermekei megkeresztelkedhetnek, és 
részesülhetnek más egyházi szertartásokban. De ahhoz, hogy egy fiú megkap-
hassa, és használhassa ezt az erőt Isten akarata szerint, érdemesnek, és megfe-
lelően felkészültnek kell lennie. 

A képeket a megfelelő helyen használva, tanítsd meg a gyerekeknek Joseph 
Smith elbeszélését arról, ahogy megkapta az aranylemezeket, és ahogy felavatták 
az ároni papságba, felhasználva a szentírásokból a „Joseph Smith próféta bizony-

31. 
lecke 

167 



ságtétele" részt, vagy Joseph Smith története 1:29-54, 66-72 verseket. Esetleg 
az osztállyal közösen, röviden áttekinthetitek az addigi eseményeket, amelyek az 
aranylemezek átvételéhez vezettek. 

Megbeszélés A leckédre való felkészülés során tanulmányozd a következő kérdéseket és 
és alkalmazandó szentírásutalásokat! Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint 
kérdések legjobban segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és 

alkalmazzák életükben az alapelveket! Az utalásoknak az órán a gyermekekkel 
együtt történő elolvasása segíteni fog nekik bepillantást nyerni a szentírásokba. 

• Miért nem volt lehetséges az, hogy Joseph Smith lefordítsa az aranylemezeket, 
megkapja a papságot és megszervezze az egyházat rögtön az első látomás 
után? (Nem volt felkészülve; szükséges volt, hogy bölcsességben és tudásban 
gyarapodjék.) 

• Mi volt az első fontos feladat, amit az Úr kért Joseph Smithtől, hogy megtegye? 
(Az aranylemezek lefordítása, hogy meglegyen nekünk is Mormon könyve.) 

• Mit csinált éppen Joseph aznap éjjel, amikor Moróni angyal megjelent neki? 
(Joseph Smith története 1:29-30.) Hány alkalommal jelent meg Moróni Joseph 
Smithnek, mielőtt Joseph először megláthatta az aranylemezeket ? (Joseph 
Smith története 1:30, 44-49; négyszer.) Mit gondoltok, Moróni miért ismételte 
meg első üzenetét még háromszor? 

• Milyen más utasítást kapott még Joseph, mielőtt elkezdhette az aranylemezek 
lefordítását? (Joseph Smith története 1:53-54.) Hogyan segített ez az utasítás 
Joseph Smithnek felkészülni más nagyobb dolgokra, amiket el kellett végeznie? 
Te mit teszel azért, hogy a jövődre felkészülj? 

• Milyen különleges kötelezettségeket vállal a legtöbb utolsó napi szent fiatal 
férfi 12 éves korában? (Megkapják az ároni papságot és felavatják őket diakó-
nusokká.) 

• Hogyan kapta meg Joseph Smith az ároni papságot? (Joseph Smith története 
1:68-70.) Hogyan kaphatja meg egy fiatal férfi az ároni papságot ma? (Az érde-
messég megállapítására egy beszélgetésen vesz részt, majd kézrátétel által 
felavatja egy olyan férfi, aki rendelkezik a felhatalmazással az ő felavatására.) 

• A fiúk hogyan készülhetnek fel arra, hogy elnyerjék a papságot? A lányok hogyan 
készülhetnek fel a papság áldásainak befogadására? (A fiúk és a lányok egy-
formán készülhetnek erre. Imádkoznak, hithűek, tanulnak az evangéliumról 
szüleiktől és tanítóiktól, arra érdemesen élnek, engedelmeskednek a parancso-
latoknak, másokat szolgálnak, tisztelik egymást, őszinték.) (Lásd figyelemfelkeltő 
tevékenység 4.) 

• Mik a diakónusok feladatai az Egyházban? (T & Sz 20:59.) Hogyan tesznek 
eleget ezeknek a kötelezettségeiknek? (Kiosztják az úrvacsorát, összegyűjtik 
a böjti felajánlásokat, a püspök üzenetközvetítői az úrvacsorai gyűléseken, 
jó példát mutatnak.) 

• Ki volt az első ember, aki úrvacsorát osztott? (Jézus Krisztus.) Miért olyan szent 
az úrvacsora? (Ez egy szertartás, amely jelképezi azt az áldozatot, amelyet 
Jézus Krisztus hozott meg mindannyiunkért.) 

Olvasd fel, vagy olvastasd fel az osztályból valakivel az alábbi idézetet Elder 
Jeffrey R. Hollandtól: „Arra kérünk titeket, az ároni papság fiatal férfijait, hogy 
készítsétek elő, áldjátok meg és osszátok ki ezeket a jegyeket a Megváltó 
áldozatáról, arra érdemesen és alázatosan. Milyen nagyszerű kiváltság és szent 
bizalom, amely ilyen figyelemreméltóan fiatal korban megadatott nektek! Nem 
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tudok semmi más ennél nagyszerűbb elismerést, amelyet a menny adhatna 
nektek! Nagyon szeretünk benneteket. Életetek és megjelenésetek legyen a 
tőletek telhető legjobb, amikor részt vesztek az Úr vacsoráján." (Conference 
Report, 1995. október, 89. old.; vagy Ensign, 1995. november, 68. old.). 

• Hogyan tudjuk mi mindannyian tisztelni és támogatni a papságot? (Azzal, 
hogy elfogadjuk a papsági vezetőktől kapott elhívásokat; szolgálunk másokat; 
tisztelettel beszélünk az Egyház vezetőiről; imádkozunk apáinkért, bátyáinkért, 
családtagjainkért és másokért, akik viselik a papságot.) (Lásd figyelemfelkeltő 
tevékenység 3.) Ezekkel a cselekedetekkel hogyan tudsz segíteni apukádnak 
vagy bátyádnak abban, hogy megbecsülje a papságot? Ők hogyan segít-
hetnek neked abban, hogy felkészülj a papság elnyerésére, vagy a papság 
áldásainak befogadására? 

Kiegészítő 
tevékenységek A következő tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet 

vagy többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként. 

1. írd le külön cédulákra az alábbi áldásokat, amelyeket a papság által kapunk: 

Nevet kapunk és az ezzel járó áldást 
Megkeresztelkedhetünk 
Megkaphatjuk a Szentlélek ajándékát 
Áldást kaphatunk, ha betegek vagyunk 
Részesülhetünk az úrvacsorából 
Misszionáriusként szolgálhatunk 
Templomi házasságot köthetünk 

Oszd a tanulókat csoportokra, és adj mindegyik csoportnak egy cédulát. Hívd 
fel mindegyik csoportot, hogy ossza meg személyes vagy a családjában hallott 
élményeit a kártyán szereplő áldással kapcsolatosan. 

2. Kérd meg a gyerekeket, hogy gondoljanak egy olyan helyzetre, amikor egy 
nagyon sötét helyen voltak. Ezután meséld el nekik a történetet egy csoport 
túristáról, akik egy mély és sötét barlangban jártak. Mikor beértek a barlangba, 
a csoport vezetője lekapcsolta a lámpákat, várt egy percig, és megkérte 
mindegyik embert, hogy mutasson a kijárat felé. Mikor a lámpákat újra felkap-
csolták mindegyikük más más irányba mutatott. 

Oszd meg a csoporttal a következő idézetet, mely Elder Robert D. Hales-től 
származik: „Amennyiben a papság hatalma nem lenne itt a földön, az ellenség 
szabadon kószálhatna, és minden megkötés nélkül uralkodhatna. Nem lenne 
meg nekünk a Szentlélek ajándéka, hogy irányítson minket és felvilágosítást 
adjon; nem lennének az Úr nevében szóló próféták; nem lennének Templomok, 
ahol szent és örökkévaló szövetségeket köthetünk; nem lenne senkinek 
felhatalmazása arra, hogy áldást adjon vagy kereszteljen, hogy gyógyítson 
vagy vigasztaljon. ... Nem lenne se világosság, se remény - csak sötétség." 
(Conference Report, 1995. október, 40. oldal; vagy Ensign, 1995. november, 
32. oldal.) 

3. Olvasd fel, vagy meséld el a következő történetet, amely arról szól, hogy egy 
család mit tett azért, hogy támogassa az apát a papsági elhívásában: 

Elder Ezra Taft Benson hat gyermeke mellett ültem [évekkel ezelőtt, egy álta-
lános konferencián], akik közül az egyik szobatársam volt a kollégiumban. 
Érdeklődésem igencsak megnövekedett, amikor McKay elnök bejelentette a 
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következő beszélőt. Tisztelettel figyeltem elder Bensont, akivel addig még 
sohasem találkoztam, a mikrofon felé sétálni. Magasnövésű ember volt, jóval 
180 cm felett. Diplomás ember volt, nemzetközileg ismert mint az Egyesült 
Államok mezőgazdasági minisztere, és az Úr egy különleges tanúja; olyan 
ember aki higgadtnak tűnt és magabiztosnak, aki az egész világ közönségéhez 
szól. Hirtelen éreztem, amint egy kéz megérinti a karomat. Egy kislány hozzám-
hajolt és sürgetően ezt súgta: Imádkozz apuért! 

Kissé meglepődtem, és azt gondoltam: Ez az üzenet a soron végigfutva érkezett, 
és nekem az a dolgom, hogy továbbadjam. Mondjam azt, hogy „imádkozz elder 
Bensonért"? Mondjam azt, hogy „Mondj egy imát az édesapádért"? Megérez-
vén, hogy azonnali cselekvésre van szükség, áthajoltam, és egyszerűen azt 
súgtam: „Imádkozz apuért!" 

Figyeltem, a mint a suttogás végigfutott a soron, míg Benson nőtestvérhez nem 
ért, aki máris fejét lehajtva ült. 

Azóta sokszor jutott eszembe ez az üzenet: Imádkozz apuért, az otthon pátriár-
kájáért. Imádkozz érte, mikor kerületi elnökként vagy házitanítóként szolgál. 
Imádkozz érte, amikor egy polgári társulat ügyvezető titkára lesz, amikor jól 
megy az üzleti vállalkozása, vagy amikor munkabércsökkentést kap. Imádkozz, 
amikor tanácsot ad a családi esten. Imádkozz apuért, aki sokat dolgozik azért, 
hogy Jerold misszióba, Diana pedig egyetemre mehessen. Imádkozz érte, 
amikor beszédet mond az istentiszteleten, vagy áldást ad anyunak, hogy 
meggyógyulhasson. Este pedig, amikor fáradtan vagy csalódottan hazatér, 
imádkozz érte. Imádkozz apuért, bármi legyen is a tennivalója-apróságokban 
és nagy dolgokban. 

Az évek múlásával jöttek és mentek az általános konferenciák, és minden 
alkalommal, amikor Benson elnök készült beszédet mondani, arra gondoltam: 
Gyermekei, akik a kontinens különböző részein élnek, most együtt, mindany-
nyian imádkoznak az édesapjukért. 

Kialakult bennem az a meggyőződés, hogy a rövid üzenet, mely végigfutott 
a soron [oly sok] évvel ezelőtt, a legfontosabb üzenet, amelyet egy család 
megoszthat egymással. Milyen különleges erővel és hittel rendelkezhet a 
mindennapos kihívásokkal való szembesüléshez az az ember, akinek valahol 
a világban azt suttogja a leánya vagy a fia, hogy „imádkozz apuért." (Elaine 
McKay, „Pray for Dad." New Era, 1975. június, 33. oldal.) 

4. Amikor az evangélium szerint élünk, felkészültek leszünk arra, hogy elfogadjuk 
a papsággal járó felelősséget és élvezzük ennek áldásait. Olvasd fel a My 
Achievement Days kiadvány hátsó borítójáról [35317 135] az én személyes 
evangéliumi érdemességem alapelveit, megállva mindegyik után, hogy a 
gyerekeknek legyen idejük elgondolkodni, hogy mennyire élnek ezen alapelvek 
szerint. Miután befejezted a felolvasást, áttekintheted az elhangzottakat képi 
illusztrációk vagy a kulcsszavak segítségével. 

Evangéliumi érdemességem alapelvei 

1. Emlékezem a keresztelkedésemkor kötött szövetségre, és hallagatok a 
Szentlélekre. 

2. Őszinte vagyok Mennyei Atyámhoz, másokhoz és önmagamhoz. 

3. Igaz barátokat keresek és másokkal kedvesen bánok. 

4. Szerényen fogok öltözködni, hogy tiszteletet mutassak Mennyei Atyám és 
önmagam iránt. 
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5. Csak olyan dolgokat olvasok és nézek meg, amelyek Mennyei Atyámnak 
tetszésére vannak. 

6. Csak olyan zenét hallgatok, amely Mennyei Atyámnak tetszésére van. 

7. Mennyei Atyám és Jézus Krisztus nevét alázattal használom. Nem károm-
kodok, és nem használok csúnya szavakat. 

8. Testem és szellemem megőrzöm tisztán és szentnek. 

9. Nem élek olyan dolgokkal, amelyek károsak. 

10. Olyan dolgokat teszek a sabbat napján, amelyek segítenek, hogy közelebb 
érezzem magam Mennyei Atyámhoz. 

11. Mindig a jót választom. Tudom, hogy bűnbánatot tarthatok, ha hibázom. 

12. Érdemesen élek ahhoz, hogy beléphessek a Szent Templomba, és missziót 
szolgálhassak. 

13. Követni fogom Mennyei Atyám rám vonatkozó tervét. 

5. Oszd meg az osztály tagjaival az alábbi idézetet, mely Gordon B. Hinckley-től, 
az egyház tizenötödik elnökétől származik: „Ez az Egyház nem az elnöké. Feje 
az Úr Jézus Krisztus, akinek nevét mindannyian magunkra vettük [a keresztelőnk 
alkalmával]. Mindannyian együtt vagyunk ebben a nagyszerű vállalkozásban. 
Azért vagyunk itt, hogy segítsünk Atyánknak a munkájában és a dicsőségében, 
hogy létrehozza az emberek hallhatatlanságát és örök életét (Mózes 1:39). 
Kötelezettségetek a ti felelősségetek hatáskörében (területén) éppen olyan 
komoly, mint az én kötelességem az én hatáskörömben. Ebben az Egyházban 
egy elhívás sem kicsi vagy kis jelentőségű. Mindannyian azon kötelességünknek 
igyekszünk eleget tenni, hogy mások életét megérintsük." (Conference Report, 
1995. április, 94. oldal; vagy Ensign, 1995. május, 71. oldal.) 

6. Énekeld el, vagy olvasd fel a szövegét az „Itt a szeretet nyelvén beszélnek" 
c. éneknek. {Gyerekek énekeskönyvé). 

Befejezés 
Bizonyság 

Javaslat arra, hogy 
a lecke egyes 
részeit osszák meg 
otthon családjukkal 

Javasolt házi 
olvasmány 

Oszd meg bizonyságod a gyerekekkel arról, hogy a papság visszaállíttatott, és 
hogy ez a felhatalmazás arra, hogy Isten nevében cselekedjünk. Bátorítsd a fiúkat 
és az osztály többi tagjait arra, hogy már most éljenek érdemes életet ahhoz, hogy 
megkaphassák az ároni papságot, és megkaphassák papság áldásait. Bátorítsd 
a gyerekeket arra, hogy tiszteljék és támogassák a papsági vezetőket. 

Bátorítsd a gyerekeket arra, hogy otthon családjaikkal beszéljék meg a lecke 
egyes részeit, mint pl. valamelyik történetet, kérdést, vagy tevékenységet, vagy 
olvassák el családjukkal közösen a javasolt otthoni olvasmányt. 

Javasold a gyerekeknek, hogy otthon tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 
121:34-46 verseit a lecke otthoni ismétléseként. 

Kérj meg egy gyereket a záróima elmondására! 

171 

34. lecke 



át '' 

ill. 






