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Az ÜdvözítŒ 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 keresztelésükkor kötött szövetségeiket,
és hogyan erŒsítsék meg bizonyságaikat. Amikor minden lány készül arra, hogy fiatal
nŒvé, és minden fiú arra, hogy fiatal férfivá váljon, és megkapja a papságot, jelentŒsen
befolyásolhatod életüket a jó felé.

1831-ben, röviddel azután, hogy az egyház megszervezŒdött, az ÜdvözítŒ azt tanította,
hogy a tanítók „az evangéliumomnak a Bibliában és a Mormon könyvében foglalt
alapelveit tanítsák” (T&Sz 42:12), amelyek az egyedüli rendelkezésre álló szentírások
voltak akkor. Ma a tanítók felelŒssége, hogy a szent igazságokat tanítsák az alapvetŒ
mıvek mindegyikébŒl, beleértve a Tanok és szövetségeket és az Igazgyöngyöt is,
hogy segítsenek a gyermekeknek az Istenben és Fiában, Jézus Krisztusban való hitet
kifejleszteni.

Tanfolyamok Minden gyermeket, aki január 1-én a nyolc–tizenegy éves korosztályba tartozik, az
Elemi 4, 5, 6, és 7 kézikönyvekbŒl kell tanítani. Minden gyermek, aki ebbe a korcso-
portba tartozik, évente csak egy tanfolyamon vesz részt. Egy négyéves idŒszak alatt a
gyermekek az alapmıvek mindegyikét tanulják. Az Elemi 4 a Mormon könyvén alapul;
az Elemi 5 az Egyháztörténeten, a Tanok és szövetségeken, valamint az Igazgyöngy
részét képezŒ Joseph Smith történetén alapul; az Elemi 6 az Ószövetségen, valamint
az Igazgyöngy részét képezŒ Mózes és Ábrahám könyvén; az Elemi 7 pedig az
Újszövetségen.

Az osztályokat a helyi igényektŒl és a nyolc–tizenegy éves gyermekek számától
függŒen kell megszervezni. Bármennyire is elŒ van készítve az órád, meg kell
gyŒzŒdnöd arról, hogy minden gyermek kellŒ figyelemben részesül-e.

Amikor a gyermekek elérik a tizenkét éves kort, a fiatal nŒk vagy az ároni papság
gyıléseit kezdik látogatni a közös tevékenységek során. Azonban a vasárnapi iskola
ideje alatt továbbra is az elemis foglalkozásokon vesznek részt a következŒ év
január 1-ig, amikor is elkezdik látogatni a vasárnapi iskolát.

Papsági elŒkészítŒ 
lecke Ez a kézikönyv tartalmaz egy különleges leckét: „A Papság megáldhatja életünket.”

Ezt a leckét a tizenegy éves gyermekek tanítói akkor használják, amikor a fiúk
készülnek a diakónussá válásra, a lányok pedig átkerülnek a fiatal nŒkhöz. Ezt a leckét
azelŒtt tanítsd, mielŒtt az osztályodban az elsŒ gyermek tizenkét éves lesz. A
leckére való felkészülés és annak tanítása során imádkozz az Úr irányításáért, hogy a
gyermekek megértsék, mi a papság, miként áldhatja meg életünket, és hogyan
tehetnek eleget kötelezettségeiknek úgy, hogy tisztelik a papságot.

Ez a kézikönyv nem tartalmaz különleges húsvéti vagy karácsonyi leckéket. Ha mégis
különleges leckét akarsz tanítani, összeállíthatsz egyet a Mormon könyvébŒl és az
ÚjszövetségbŒl vett utalások, valamint más forrásanyagok használatával, mint pl. az
Evangéliumi mıvészeti képcsomag és a Liahona megfelelŒ számai. Olyan leckéket
tervezz, amelyek segítenek a gyermekeknek, hogy közelebb érezzék magukat Jézus
Krisztushoz, és megértsék küldetését.

Húsvéti és 
karácsonyi leckék

Segítség a tanítónak
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Ez a tanfolyam Jézus Krisztus egyházának Joseph Smith prófétán keresztül az
utolsó napokban történŒ visszaállításáról tanít. Amint megosztod és megbeszéled a
tanulókkal a leckében megadott történelmi eseményeket, valamint a Tanok és
szövetségek és az Igazgyöngy egyes részeit, a gyermekek erŒsebb bizonyságot
nyerhetnek Krisztus egyházának visszaállításáról, és Joseph Smith próféta
isteni küldetésérŒl. Szeretetet és megbecsülést érezhetnek a szentek iránt, akik
nehézségeket és üldöztetéseket viseltek el, és mégis hıek maradtak Jézus
Krisztus evangéliumához.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy olvassák el otthon – vagy magukban, vagy családjukkal
együtt – az egyes leckék végén található „Javasolt háziolvasmány” címı részben
megadott válogatott szentírásrészleteket. Ahogy a gyermekek fontos alapelveket
tanulnak ezekbŒl a leckékbŒl, növekszik a vágyuk arra, hogy megtartsák az Istennel
kötött szövetségeket, és egész életükön keresztül szolgáljanak az Œ egyházában.
Ezek az igazságok majd erŒt adnak nekik ahhoz is, hogy a mai világban ellenálljanak
a kísértéseknek.

Mind szellemileg, mind lelkileg felkészültnek kell lenned arra, hogy eleget tegyél a
gyermekek tanítására vonatkozó szent elhívásodnak. Ennek a felkészülésnek része az
általad tanított alapelvek megértése, és az azokról való bizonyság. Az ÜdvözítŒ,
mindenki közül a legnagyobb tanító, megtanította nekünk, hogyan készüljünk fel 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 meghallgatja
imádságodat” (T&Sz 112:10). Ha alázatosak vagyunk, abban az áldásban lesz
részünk, hogy megtudjuk, az Úr miként szeretné, ha tanítanánk gyermekeit.

• Tanulmányozd a szentírásokat és az utolsó napi próféták szavait! Nagy erŒ van az
Úr szavainak tanulásában és átgondolásában. Megparancsolta nekünk: „[elŒször]
arra törekedjetek, hogy . . . megismerjétek [igémet], és akkor fog majd nyelvetek
megoldódni; és akkor, ha úgy kívánjátok, veletek lesz Szellemem és igém, sŒt isteni
hatalmam is az emberek meggyŒzésére” (T&Sz 11:21).

Egy utolsó napi próféta, Ezra Taft Benson elnök újból megerŒsítette, hogy szüksé-
günk van arra, hogy megismerjük az Úr szavait: „Arra buzdítalak benneteket, hogy
újra kötelezzétek el magatokat a szentírások tanulmányozása mellett. Mélyedje-
tek el bennük naponta, és így veletek lesz a Szellem ereje, hogy figyeljen rátok
elhívásotokban” (Ensign, 1986. máj., 82.o.).

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

• Keress olyan módszereket, amelyek segítenek a gyermekeknek érezni az ÜdvözítŒ
szeretetét! Gyakran mondd el nekik, mennyire szereted Œket, valamint ismerd el
értéküket és teljesítŒképességüket. 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.

Ez a kézikönyv segíteni fog neked felkészülni a leckékre, amelyek az utolsó napok
egyháztörténetének eseményeirŒl, valamint a Tanok és szövetségekbŒl és az
Igazgyöngy részét képezŒ Joseph Smith történetébŒl válogatott szentírásrészletekrŒl
tanítanak. A leckék egymásra épülnek, hogy segítsenek a gyermekeknek jobban
megérteni a Tanok és szövetségeket mint olyan szentírást, amely Jézus Krisztus
egyházának az utolsó napokban történŒ visszaállításáról és megalapításáról tanít.
A leckéket abban a sorrendben tanítsd, ahogy a kézikönyvben vannak! Minden egyes

Felkészülés a
leckéidre

Felkészülésed a
tanításra

Tanítás ebbŒl a
kézikönyvbŒl
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lecke egy evangéliumi alapelvre összpontosít, valamint arra, hogy a gyermekek miként
alkalmazhatják ezt az alapelvet életükben. Azonban az összes leckének az a
legfontosabb célja, hogy segítsen a gyermekeknek bizonyságot nyerni Jézus Krisztus
helyreállított egyházáról.

Taníts az osztályod képességeihez mérten, szem elŒtt tartva, hogy sokkal fontosabb,
hogy a tanulók megértsék a leckét, mint hogy a lecke összes anyagát leadd. Ha
leckéid jól elŒ vannak készítve és érdekesek, a gyermekek sokkal nagyobb késztetést
éreznek arra, hogy figyeljenek és tanuljanak. Ha a Szellem segítségével készülsz fel és
tanítasz, segítesz a gyermekeknek növelni bizonyságukat a visszaállított evangélium
igazságáról, valamint Joseph SmithrŒl mint a Visszaállítás prófétájáról.

A következŒ lépések segíteni fognak neked jobban felkészülni arra, hogy
eredményesen tanítsd az osztályodban lévŒ gyermekeket:

1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a lecke célját, a leckében megadott történelmi
beszámolókat, és a „Felkészülés” címı részben felsorolt szentírásrészeket egy–két
héttel a lecke tanítása elŒtt. Olvasd el újra a lecke célját, a történelmi beszámolókat
és a szentírásrészleteket, majd gondolkodj el azon, hogy ezek miként alkalmazhatók
az osztályodban lévŒ gyermekekre. Kérdezd meg magadtól: „Melyek azok a
fogalmak vagy igazságok, amelyeket a gyermekeknek a legfontosabb megtanulni
ebbŒl a leckébŒl? Ez a lecke miként segíthet a gyermekeknek a Jézus Krisztusban
való hitet kifejleszteni, bizonyságukat megerŒsíteni, és képessé tenni Œket arra,
hogy ellenálljanak a gonosz kísértéseknek, amelyekkel szembenéznek?” Írd le az
eszedbe jutó ötleteket!

Az Evangélium tanításai (31110 135) címı könyv azért készült, hogy alapvetŒ
evangéliumi elveken és tanokon alapuló személyes tanulmányi útmutatóként
szolgáljon. E könyvbŒl bizonyos fejezetek fel vannak sorolva néhány lecke
„Felkészülés” címı részében. Ezek a fejezetek segítenek neked felkészülni a
leckében foglalt vezérelv vagy tantétel tanítására. Az Evangélium tanításai egy
példánya bizonyára megtalálható gyülekezeti házad könyvtárában, illetve
beszerezhetŒ a helyi elosztó központból.

2. A leckék nem határozzák meg pontosan, hogyan tanítsd a szentírásbeli és történelmi
beszámolókat; tehát keresned kell a Szellemet, hogy segítsen neked meghatározni,
mit és hogyan taníts. HétrŒl hétre alkalmazz különbözŒ tanítási módszereket (lásd
„A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása” címı részt késŒbb). Amennyire
csak lehet, vond be a tanulókat a tanulási tevékenységekbe.

3. A „Kérdések a megbeszéléshez és az alkalmazáshoz” címı részbŒl válaszd ki
azokat a kérdéseket, amelyek a legjobban segítenek majd a gyermekeknek
megérteni a történelmi beszámolókat és a szentírásokat, valamint segítenek nekik
alkalmazni azokat életükben. A kérdéseket a lecke folyamán bármikor használhatod.
Nem szükséges mindegyiket használnod.

4. Olvasd el a „KiegészítŒ tevékenységek” címı részt, és tervezd meg, mikor és
hogyan használod azokat a tevékenységeket, amelyek érzésed szerint leginkább
segítenek az osztályodba tartozó gyermekeknek megérteni a szentírásokat, 
a történelmi beszámolókat és a lecke célját. Minden osztály különbözŒ lesz;
elŒfordulhat, hogy néhány olyan tevékenység, amely az egyik csoportnál bevált,
esetleg egy másik csoport esetében nem olyan hatékony.

5. Tervezd el olyan megfelelŒ személyes élmények elmondását, amelyek alátámasztják
a lecke célját. Hagyd, hogy a Szellem irányítson, amikor élményeket osztasz
meg az osztállyal, és amikor a tanulók osztanak meg veled és egymással élményeket.
Néhány személyes és családi élmény nagyon szent, illetve bizalmas; ezeket ne
beszéljétek meg nyilvánosan.
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Mindig keresned kell a Szellemet, amikor a leckéidre felkészülsz és tanítasz (lásd Alma
17:2–4; T&Sz 42:12–14; 50:17–22). A Szellem segíteni fog neked abban, hogy tudd,
miként tedd leckéidet érdekessé és tartalmassá az általad tanított gyermekek számára.

ElŒfordulhat, hogy az osztályodba tartozó gyermekek közül néhányan nem ismerik jól
a szentírásokat. Amikor együtt olvastok, légy tapintatos azokhoz a tanulókhoz, akiknek
segítségre lehet szükségük annak megtanulásában, hogy hogyan keressék ki a
szentírásokat. Lehet, hogy egy kis idŒt arra kell szakítanod az év elején – különösen
fiatalabb gyermekek tanítása esetén –, hogy megmutasd a gyermekeknek, hogyan
találják meg a szentírásutalásokat!

Az egyes történelmi beszámolók összeállításában felhasznált forrásanyagok a
kézikönyv végén megtalálható „Utalások” címı részben vannak felsorolva. Ha többet
szeretnél megtudni a történelmi beszámolókban említett különös eseményekrŒl, nézd
meg ezeket a forrásanyagokat!

Próbálj ki különféle módszereket az anyag tanítása során, hogy megtartsd a gyermekek
érdeklŒdését. A következŒ javaslatok segíthetnek neked a tanításod során a változatos
módszerek használatában:

1. Mondd el a szentírásbeli és történelmi beszámolókat saját szavaiddal! Próbálj
segíteni a gyermekeknek elképzelni az eseményeket és az azokban szereplŒ
embereket. Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy azok az emberek, akikrŒl
beszélsz, valóban éltek, és hogy az események ténylegesen megtörténtek.

2. Közvetlenül a szentírásokból olvastasd el a gyermekekkel a kiválasztott részeket!
Ne felejtsd el, hogy esetleg nem minden gyermek olvas jól, és hogy az olvasási
készséget nem az életkor határozza meg. Ha minden gyermek tud olvasni, adhatsz
nekik néhány percet, hogy magukban olvassanak. Azután megbeszélheted velük,
amit olvastak. A megbeszélési idŒt – miután a gyermekek befejezték az olvasást –
használd fel arra, hogy segítesz nekik megérteni nehéz szavakat és részeket.

3. Használd arra a javasolt képeket, hogy segítsenek a gyermekeknek elképzelni a
történteket. A leckék zöme a „Szükséges anyagok” címı részben tartalmazza a
javasolt képek felsorolását. Ezek a képek meg vannak számozva, és a kézikönyvben
megtalálhatók. Néhány kép megvan az Evangéliumi mıvészeti képcsomagban,
vagy a gyülekezeti ház könyvtárában is (a katalógus számok a „Szükséges
anyagok” címı részben vannak megadva). E képek közül némelyik hátoldalán
a hozzá kapcsolódó történet van. Más, megfelelŒen alkalmazható képet is
felhasználhatsz.

4. A gyermekek játsszanak el egy történelmi beszámolót! (GyŒzŒdj meg arról, hogy
az elŒadások nem csökkentik az események jelentŒségét!) Hozhatsz egyszerı
kellékeket, például kalapot, köpenyt és így tovább, és a gyermekek játsszák
el a beszámoló egészét vagy annak részeit. Kérdezd meg a gyermekektŒl, mit
éreznének, ha Œk lennének azok az emberek, akiket képviselnek.

5. Rajzolj egyszerı alakokat vagy ábrákat a táblára, illetve használj képeket vagy
kivágásokat a szentírásbeli vagy történelmi beszámolókra vonatkozóan.

6. Tarts olvasószínházat, ahol több gyermek olvas fel egy–egy szöveget, amely egy
szentírásbeli vagy történelmi beszámoló egy részét idézi fel. Ahol erre lehetŒség
van, a gyermekek közvetlenül a szentírásokból olvassanak.

7. Kérj meg egy szülŒt, illetve kérd meg az egyházközség vagy gyülekezet egy tagját,
vagy az egyik tanulót, hogy mondjon el egy szentírásbeli vagy történelmi
beszámolót. Az illetŒnek adj egy–két hetet a felkészülésre, és feltétlenül határozd
meg az elŒadás idŒtartamát!

A szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók tanítása
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8. Adj a gyermekeknek egy egyszerı elŒzetes feladatlapot, például egy igaz–hamis
tesztet vagy egy rövid válaszokat igénylŒ kérdŒívet, még az alapelv vagy a
történelmi beszámoló tanítása elŒtt. Magyarázd el az osztálynak, hogy azt akarod
megtudni, mennyit tudnak az alapelvrŒl vagy a beszámolóról. Ugyanezt a tesztet
add oda nekik az óra után is, hogy lássák, mit tanultak.

9. Sorolj fel a táblán, illetve írj fel cédulákra szentírásbeli vagy történelmi beszámolók-
ból származó fontos szavakat, illetve emberek neveit. A beszámolók elmondása
során hívd fel a gyermekek figyelmét ezekre a szavakra vagy nevekre. Segíts a
gyermekeknek szókincsük gyarapításában; így jobban megértik a szentírásokat,
és szívesen olvassák majd azokat otthon.

10. A lecke megtartása elŒtt írj a táblára kérdéseket a szentírásbeli és történelmi
beszámolókkal kapcsolatban. Ha a gyermekek a beszámoló során hallják a
válaszokat, állj meg és beszéljétek meg a kérdéseket, valamint a válaszokat.

11. Mondd el a szentírásbeli vagy történelmi beszámolót, azután a gyermekek önként
meséljék el újra kedvenc részeiket. Felkérheted az egyik tanulót, hogy kezdje el a
beszámolót, azután pedig szólíts fel mást, hogy folytassa.

12. Játssz le egy felvételt, amely válogatott verseket tartalmaz a szentírásokból!

13. Játsszatok memóriajátékot! Készíts több pár összeillŒ 7 x 12 cm–es kártyát. 
Az alábbi példa alapján egy hittétel számát írod az egyik kártyára, a pár másik
kártyájára pedig annak a hittételnek a kulcsszava illetve gondolata kerül. Keverd
össze a kártyákat, és színével lefelé fordítva helyezd Œket egy asztalra 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 Œket, majd egy
másik gyermek következik. Ezt addig folytassátok, amíg minden kártya pontosan
össze nem illik a párjával!

Az alábbi párokat felhasználhatod a Hittételeken alapuló memóriajátékhoz:

Egy – Istenség

KettŒ – Ádám

Három – EngesztelŒ áldozat

Négy – AlapvetŒ tételek és szertartások

Öt – Kézrátétel

Hat – Egyházi rend

Hét – Adományok

Nyolc – Isten szava

Kilenc – Kinyilatkoztatás

Tíz – Tíz törzs

Tizenegy – Imádat

TizenkettŒ – Törvény

Tizenhárom – Becsületes

14. Játsszatok kérdezz–feleleket! Helyezz több kérdést egy dobozba, és a tanulók
felváltva húzzanak egyet e kérdések közül, majd válaszoljanak rá.
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A beszélgetésekben és más, tanulást serkentŒ tevékenységekben való részvétel segíti
a gyermekeket az evangéliumi alapelvek elsajátításában. A következŒ irányelvek
segíthetnek neked tartalmas kérdések megfogalmazásában, valamint az óra alatti
beszélgetések ösztönzésében:

1. Tegyél fel kérdéseket és adj szentírásutalásokat, így a tanulók megtalálhatják a
választ 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 kezdŒdnek, hogy miért, hogyan, ki, mit, mikor és hol.

3. Légy tapintatos azokhoz a gyermekekhez, akik vonakodnak a részvételtŒl. Azokat a
tanulókat, akik többnyire nem vesznek részt a tevékenységekben, vond be úgy, hogy
a nevükön szólítod Œket, és olyan kérdést teszel fel nekik, amelyre szerinted tudnak
válaszolni. Adj nekik idŒt a válaszra. Segíts nekik, ha igényt tartanak erre, de csak
azután, hogy volt idejük gondolkodni és felelni.

4. Biztasd a gyermekeket, hogy osszák meg érzéseiket arról, amit tanulnak! Tegyél
pozitív megjegyzést közremıködésükre.

5. Ãszintén dicsérd meg a gyermekeket, amikor válaszolnak a kérdésekre! Segíts
nekik felismerni, hogy gondolataik és érzéseik fontosak.

Segíts a gyermekeknek, hogy életükben alkalmazzák, amit tanultak. Jakab arra hívott
fel bennünket, hogy „az igének . . . megtartói legy[ünk] és ne csak hallgatói” (Jakab 1:22).
A következŒ ötletek talán segítséget nyújtanak ahhoz, hogy megvalósítsd ezt a
feladatot:

1. Ahogy a Szellem arra ösztönöz, tégy bizonyságot az általad tanított igazságokról!
Leckéid hathatósabbak lesznek, ha Œszintén és meggyŒzŒdéssel tanítasz.

2. Buzdítsd a gyermekeket, hogy hozzák magukkal szentírásaikat az órára. Legyenek
nálad tartalék szentírások, hogy ha a gyermekeknek nincs sajátjuk vagy elfelejtik
elhozni, ezeket a példányokat használhassák az órán. Ha egyházközségedben vagy
gyülekezetedben van könyvtár, onnan szerezhetsz szentírásokat. Az év folyamán
buzdítsd a tanulókat arra, hogy saját szentírásaikban (nem a könyvtári példányok-
ban) jelöljék meg azokat a különleges verseket, amelyek különösképpen vonatkoz-
nak életükre. Például megjelölhetik a Tanok és szövetségek 3:7, 4:2, 8:2–3 és 14:7
verseit.

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

4. Tégy úgy, mint egy riporter, és készíts interjút a gyermekekkel, mintha az
egyháztörténetbŒl ismert személyek lennének. Kérd meg Œket, mondják el a
történelmi beszámoló részeit, és hogy mit éreznek a történtekkel kapcsolatban.

5. Oszd két vagy több kis csoportra az osztályt. A szentírásbeli vagy történelmi
beszámoló elmondását követŒen mindegyik csoporttal írasd le a beszámolóban
szereplŒ fontos alapelveket. Ezután a csoportok felváltva beszéljék meg, hogy
ezek az alapelvek miként érvényesülnek életükben.

6. Végezz szentíráskeresést: adj meg a tanulóknak egy megoldó kulcsot, például egy
eseményt, helyzetet vagy problémát; aztán szólítsd fel Œket, hogy határozzák meg a
helyét egy olyan szentírásnak, amely arra vonatkozik. Az elsŒ gyermek, aki talált egy
megfelelŒ szentírást, segítsen megtalálni azt a szentírást az osztály többi részének.
Aztán mondják el, miért illik ez a szentírás a megoldó kulcshoz.

7. Számolj be olyan esetekrŒl, amikor azt tapasztaltad, hogy a gyermekek betartják az
éppen megbeszélt alapelvet. Például ha a kedvességrŒl tartasz leckét, rámutathatsz
néhány esetre, amikor láttad, hogy a gyermekek kedvesek voltak másokhoz.

Segítség a
gyermekeknek a 
tanult alapelvek
alkalmazásában

Az óra alatti
beszélgetések
irányítása
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8. Buzdítsd a gyermekeket, hogy a tanultakat osszák meg családjukkal! Keresd a
Szellem sugallatát, amikor kiválasztod a lecke egy olyan részét, amelyrŒl úgy
gondolod, javasolhatod a gyermekeknek, hogy otthon megosszák családjukkal.
Elmondhatnak egy történetet, megbeszélhetnek egy kérdést, vagy családjukkal
megszervezhetnek egy tevékenységet a leckébŒl. Légy tapintatos azokhoz
a gyermekekhez, akik különleges családi körülmények között élnek, és akiknek
esetleg arra van szükségük, hogy más, életükben fontos szerepet játszó felnŒttekkel
osszák meg, amit tanultak.

9. EllenŒrizd a feladatokat! Valahányszor feladatot vagy megbízást adsz, következŒ
héten az óra elején feltétlenül kérdezd meg a gyermekeket tapasztalataikról.

A szentírásokkal szemben tanúsított magatartásodnak jelentŒs hatása lesz az
osztályodba járó gyermekekre. Imádságos lélekkel határozd meg, hogyan buzdítsd a
gyermekeket arra, hogy olvassák a szentírásokat magukban és családjukkal együtt is.
Segíts a gyermekeknek megtapasztalni azt, hogy Isten szavát a szívükbe ültetik és
gondozzák. NŒni fog, és ízletes lesz számukra (lásd Alma 32:28). Minden lecke végén
van egy „Javasolt háziolvasmány” címı rész; adhatsz minden gyermeknek minden
héten egy papírt, amelyen ezek a versek fel vannak tüntetve, illetve adhatsz a
gyermekeknek egy könyvjelzŒt, amelyre rá tudják írni a heti olvasnivalókat. Légy
pozitív gondolkodású és kreatív a gyermekek buzdításában.

A szentírások megtanulása hatékony módszer lehet az evangéliumi igazságok
tanulásában. A legtöbb gyermek élvezi a memorizálást, ha érdekes és kreatív
módszereket alkalmazol. A következŒkben olyan élvezetes módszereket javaslunk,
amelyek segítenek a gyermekeknek a memorizálásban:

1. Írd fel a táblára vagy egy kártyára minden egyes megjegyzendŒ szó elsŒ betıjét.
Az elsŒ hittételben szereplŒ szavakhoz például a következŒ ábrát készítheted el:

H I a Ö A é a Œ F J K é a S z
Mutass rá a betıkre, amint megismételsz minden megfelelŒ szót. Ismételd el
néhányszor a szentírást, majd a gyermekek ismételjék meg, amint képesek erre.
Hamarosan nem lesz szükségük a kártyára.

2. Oszd a szentírást rövid mondatrészekre. Ismételj el minden mondatrészt hangosan,
kezdve a végén, visszafelé haladva úgy, hogy a gyermekek a legkevésbé ismert
részt ismételjék el elŒször. A Tanok és szövetségek 4:2 versében például a
gyermekek elismételhetik néhányszor: „hogy feddhetetlenül állhassatok majd Isten
elŒtt az utolsó napon.” Aztán hozzátehetik az ezt megelŒzŒ részt: „teljes szívetekkel,
lelketekkel, elmétekkel és erŒtökkel szolgáljátok Œt.” Ezt követŒen elismételhetik az
egész verset.

3. Ha a gyermekek jól olvasnak, készíts kézzel írt másolatot a szentírásról minden
egyes gyermek számára. Mindegyik másolatot vágd szét szavanként vagy
mondatrészenként. Miután együtt elmondtátok a verset néhányszor, adj minden
egyes gyermeknek egy-egy ilyen cédulákból álló készletet, és mindegyikük
helyezze a cédulákat a megfelelŒ sorrendbe.

4. Többször ismételd meg a szentírást úgy, hogy megállsz és hagyod, hogy egy
gyermek mondja a következŒ szót vagy kifejezést. Aztán egy másik gyermek tegyen
hozzá egy másik szót vagy kifejezést. Ezt addig folytassátok, amíg minden
gyermekre legalább egyszer sor került.

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

6. Adj minden gyermeknek (vagy a gyermekek egy csoportjának) egy-egy szót
vagy kifejezést egy szentírásból, meggyŒzŒdve arról, hogy a szentírás minden
szava ki legyen osztva. A gyermekek sorban mondják a szavaikat vagy

Segítség a
gyermekeknek a
szentírások
megtanulásában

A gyermekek
buzdítása arra, hogy
olvassák a
szentírásokat otthon
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kifejezéseiket (például az elsŒ gyermek mondja az elsŒ szót vagy kifejezést,
a következŒ gyermek a másodikat és így tovább a vers végéig). Ismételjétek meg
többször.

7. Írj fel egy szentírást a táblára vagy egy kártyára. Ismételd el a részletet többször,
fokozatosan letörölve vagy letakarva egyre több szót, amíg a gyermekek megjegyzik
az egész szentírást.

Ha a tervezett leckét az óra vége elŒtt befejezed, rögtönözhetsz egy tevékenységet,
hogy ezzel kitöltsd a hátralévŒ idŒt. A következŒ javaslatok segíthetnek neked ennek az
idŒnek a hatékony felhasználásában:

1. Néhány gyermek beszéljen kedvenc szentírásáról vagy egyháztörténeti
eseményérŒl.

2. Tarts szentíráskeresést úgy, hogy a gyermekeknek egy általuk már megjelölt, fontos
szentírásutalásra vonatkozó megoldó kulcsot adsz. Dolgozzanak együtt párokban
vagy kis csoportokban, és így határozzák meg a helyes szentírásrészletet.

3. Segíts a gyermekeknek megtanulni egy szentírást vagy egy hittételt, ami a leckében
szerepelt.

4. A gyermekek osszák meg ötleteiket arról, hogyan használhatják a leckében szereplŒ
alapelveket otthon, az iskolában és barátaik körében.

5. Oszd csoportokra az osztályt, és a csoportok felváltva tegyenek fel kérdéseket a
leckérŒl.

6. Mindegyik gyermek írjon ki egy idézetet nyomtatott betıkkel, vagy rajzoljon egy
képet a leckére vonatkozóan, hogy azt hazavigyék és kitegyék a lecke céljára való
emlékeztetŒként.

7. Kérd meg a gyermekeket, hogy (saját szentírásaikban) jelöljék meg a szentírásuta-
lásokat a jövŒbeli tanulmányozás végett. Megkérheted a gyermekeket, hogy
jelöljék meg a leckében azokat a verseket, amelyeket különösen szeretnek, illetve
te is javasolhatsz olyan verseket, amelyekrŒl úgy gondolod, emlékeztetni fogják
a gyermekeket a lecke céljára.

8. Az egyházi folyóiratokból használj fel odaillŒ történeteket, cikkeket vagy
tevékenységeket.

9. Tekintsétek át az elŒzŒ leckék alapelveit vagy szentírásbeli és történelmi
beszámolóit.

Zene a 
tanteremben Az evangéliumi tanulás gyarapodhat és erŒsödhet a zene által. A gyermekek gyakran

jobban tudnak emlékezni és tanulni zene segítségével.

Nem szükséges zenésznek lenned ahhoz, hogy olyan megfelelŒ zenét használj,
amellyel segítesz a gyermekeknek érezni a Szellemet és tanulni az evangéliumot. Egy
alapelv kihangsúlyozására a lecke alatt vagy annak kezdetekor lejátszhatsz egy
hangszalagot, illetve meghívhatsz vendégeket is egy-egy zeneszám elŒadására a
Himnuszok és gyermekénekek, illetve a Gyermekek énekeskönyve címı kiadványokból.
Énekelhetsz is, vagy olvashatod a dalok szövegeit a gyermekekkel együtt, hogy
bevond Œket az órai munkába. Használjátok az elemis dalokat, amilyen gyakran csak
lehet.

A többletidŒ bölcs
felhasználása
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Közös foglalkozás Esetenként felkérik az osztályt, hogy az elemi közös foglalkozása keretében tartson
egy egyszerı evangéliumi bemutatót. Ezeknek a bemutatóknak leckéken kell
alapulniuk, kisebb próbákat igényelnek, és segíteniük kell az általad tanított alapelvek
megerŒsítésében. A következŒ ötleteket felhasználhatod a közös foglalkozás
bemutatóihoz:

1. Játsszatok el egy szentírásbeli történetet.

2. Az osztály mondjon el együtt kívülrŒl megtanult szentírásokat.

3. Ismételjetek vagy énekeljetek el egy hittételt, és magyarázzátok el a jelentését.

4. Szerepjátékkal mutassátok be egy evangéliumi alapelv mai alkalmazását.

5. Dolgozzatok át egy kiegészítŒ tevékenységet.

Hittételek Leckéidbe bele kell foglalnod a Hittételeket, és buzdítanod kell minden egyes
gyermeket arra, hogy tanulják meg a Hittételeket, mielŒtt továbblépnek az elemibŒl.
Használj fel minden alkalmat arra, hogy segíts a gyermekeknek megtanulni,
megérteni és elismételni a Hittételeket.

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

és jellemzŒ tulajdonságaikat, valamint megfelelŒ tevékenységeket és órákat kell
tervezned. Az ilyen korú gyermekek jellemzŒ tulajdonságaira vonatkozólag bŒvebb
tájékoztatást tartalmaz a Tanítás, nincs nagyobb elhívás (36123 135) címı könyv. 
Ez a kézikönyv megtalálható a gyülekezeti ház könyvtárában, illetve beszerezhetŒ
a helyi elosztó központból.

Különleges 
irányelvek olyan 
csoportok számára, 
ahol fogyatékosok 
vannak Az ÜdvözítŒ megmutatta a példát nekünk a fogyatékosságban szenvedŒk 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 szenvedŒ? Hozzátok
mind ide, és én meggyógyítom Œket, mert szívem tele van könyörülettel és sajnálattal
irántatok” (3 Nefi 17:7).

Mint elemis tanító, kiváló helyzetben vagy ahhoz, hogy könyörületet mutass. Bár
valószínıleg nem vagy felkészítve arra, hogy szakszerı segítséget nyújts, megértheted
és nevelheted azokat a gyermekeket is, akik fogyatékosságban szenvednek.
TörŒdésre, megértésre van szükség, és vágyra, hogy számítsunk az osztály minden
tagjára a tanulási tevékenységben.

A fogyatékos gyermekeket is megérintheti a Szellem, függetlenül attól, milyen értelmi
szinten állnak. Bár elŒfordulhat, hogy néhány gyermek nem képes figyelni az elemi
teljes ideje alatt, azért szükségük van arra, hogy legyen alkalmuk figyelni – még ha
rövid idŒre is –, hogy érezzék a Szellemet. Lehet, hogy segíthet, ha valaki, aki megérti a
gyermek igényeit, vele van az elemi ideje alatt arra az esetre, ha szüksége van arra,
hogy a csoport egészétŒl egy ideig távol legyen.
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ElŒfordulhat, hogy néhány tanuló tanulási nehézségekkel, értelmi károsodással, nyelvi
vagy beszédproblémákkal, látás- illetve halláskárosodással, magatartásbeli és beil-
leszkedési zavarokkal, elmebetegséggel, mozgási és mozgékonysági problémákkal,
illetve idült egészségkárosodással küszködik. Lehetnek olyanok, 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 Œket, hogy tanulhassák az evangéliumot, hogy érezzék a Szellemet,
hogy sikeresen közremıködjenek és másokat szolgálhassanak.

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 erŒsségei és nehézségei felŒl.

• Tégy meg mindent azért, hogy tanítsd és emlékeztesd a tanulókat arra a
kötelességükre, hogy tisztelniük kell az összes tanulót. Egy fogyatékos tanuló
segítése krisztusi tanulási élmény lehet az egész osztály számára.

• Találd meg a legjobb módszereket a gyermek tanításához, a szülŒkkel, más
családtagokkal, és ha mód van rá, a gyermekkel megbeszélve.

• MielŒtt felkérnél egy fogyatékos gyermeket olvasásra, imára vagy másféle
részvételre, kérdezd meg, mit gondol az órán való szereplésrŒl. Hangsúlyozd ki
minden egyes gyermek tehetségeit, képességeit, és keress olyan módszereket,
amelyek által mindannyian kellemesen és sikeresen közremıködhetnek.

• Dolgozd át a lecke anyagát, és alakítsd át a fizikai környezetet úgy, hogy az
megfeleljen a fogyatékos gyermekek egyéni szükségleteinek is.

A fogyatékos gyermekek tanítására vonatkozólag további anyagok beszerezhetŒk az
egyházi elosztó központokból (lásd „Anyagok fogyatékosok számára” címszó alatt az
elosztó központ katalógusában).

Hogyan kezeljük a 
bántalmazási 
problémákat? Mint tanító elŒfordulhat, hogy tudomásodra jut, hogy vannak olyan gyermekek

osztályodban, akik érzelmi vagy fizikai bántalmazástól szenvednek. Ha aggódsz az
osztályodban egy gyermekért, tanácskozz a püspököddel. Amint felkészülsz a leckére
és megtartod azt, imádkozz az Úr útmutatásáért és irányításáért. Osztályodban minden
gyermeknek segíts érezni, hogy Œ a Mennyei Atya értékes gyermeke, valamint hogy a
Mennyei Atya és Jézus Krisztus szeret mindannyiunkat, és azt akarják, hogy
boldogságban és biztonságban éljünk.



Az egyháztörténet idŒrendi áttekintése
New York
Manchester

South Bainbridge
Kumóra–domb

Fayette

Palmyra
Fayette

Missouri
Independence

Az elsŒ látomás

Moróni angyal elsŒ látogatása Joseph
Smithnél

Joseph Smith feleségül veszi Emma Hale-t
Joseph megkapja az aranylemezeket

Elkészül a Mormon könyve fordítása
A három tanú látja Moróni angyalt és az

aranylemezeket
A nyolc tanú látja az aranylemezeket

Megjelenik a Mormon könyve
Megalakul Az Utolsó Napok Szentjeinek

Jézus Krisztus Egyháza
A szenteknek megparancsolják, hogy

menjenek Ohióba

A szentek letelepednek Jackson megyében
Jackson megye a leendŒ Sionná szenteltetik

A nyomda elpusztítása
A szentek elmennek Jackson megyébŒl

Sion tábora szétszóródik

1820

1823

1827

1828

1829

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

Joseph elkezdi lefordítani az aranylemezeket
Elveszik a kézirat 116 oldala

Visszaállíttatik az ároni papság
Joseph Smith és Oliver Cowdery

megkeresztelkedik
Visszaállíttatik a melkisédeki papság
Joseph és Oliver Fayette-be költözik

Joseph találkozik Newel K. Whitney-vel
Edward Partridge elhívást kap mint elsŒ

püspök

Látomás a dicsŒség három fokozatáról
Josephet kátrányba és tollba forgatják

Megalakul a próféták iskolája
Kinyilatkoztatik a Bölcsesség szava
ElkezdŒdik a Kirtland Templom építése

MegszervezŒdik Sion tábora

Megalakul a Tizenkettek Kvóruma
Megjelenik a Tanok és szövetségek
Megjelenik az elsŒ énekeskönyv

Felszentelik a Kirtland Templomot
A papság kulcsai visszaállíttatnak a Kirtland

Templomban

Az elsŒ misszionáriusok elindulnak Angliába

Pennsylvania
Harmony

Ohio
Kirtland

Hiram

Kirtland



Far West

Liberty

Far West

Iowa
Mount Pisgah

Nebraska
Winter Quarters

Iowa
Kanesville

Iowa City

Joseph Smith Far Westbe költözik
A szentek letelepednek Far Westben
Kinyilatkoztatik Ádám-ondi-Amán 
helye Elhelyezik a templom sarokkövét 

Far Westben
Megölik David Pattent
A megsemmisítési rendelet
A Haun-malmi mészárlás

Joseph Liberty börtönében

A szentek elhagyják Missourit és az Illinois
állambeli Quincybe költöznek

Josephet kiengedik Missouriból
Az apostolok misszióba mennek a 

Britszigetekre

Megalakul a Mormon Hadtest

Létrejön Winter Quarters

Brigham Young és az elsŒ pionír társaság
elindul a Sóstó-völgybe

Brigham Young megerŒsíttetik prófétaként

Az elsŒ kézikocsis pionírok elindulnak
nyugatnak 

1838

1839

1841

1842

1844

1845

1846

1847

1853

1856

1893

1899

Joseph és a szentek Commerce-be 
(a késŒbbi Nauvoo-ba) költöznek

ElkezdŒdik a Nauvoo Templom építése
Felszentelik a templomi keresztelŒ medencét

A Wentworth-levél (Hittételek)
Joseph bujdosásba kezd

Joseph és Hyrum Smith Carthage börtönébe
kerül

Joseph és Hyrum Smith mártírhalált hal
Brigham Young átváltozása

A Nauvoo Templomban végzett elsŒ
felruházások

A szentek megkezdik a kivonulást nyugatra
A Nauvoo Templom végsŒ felszentelése

Az elsŒ pionír csoportok belépnek a 
Sóstó-völgybe

ElkezdŒdik a Salt Lake Templom építése

Felszentelik a Salt Lake Templomot

Lorenzo Snow kinyilatkoztatást kap a tizedrŒl

Illinois
Nauvoo

Carthage

Nauvoo

Utah

Sóstó-völgy

Salt Lake City

St. George



Cél MegerŒsíteni minden gyermek bizonyságát arról, hogy Joseph Smith próféta látta a
Mennyei Atyát és az Œ fiát, Jézus Krisztust.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Joseph Smith története 1:1–26 verseit, valamint
a leckében megadott történelmi beszámolót. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét,
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi
beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és
történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

3. Készíts elŒ két üres tároló alkalmatosságot, például dobozt vagy papírzacskót,
amelyekben látszólag van valami. Mindegyikre írd rá: Válassz engem!

4. Szükséges anyagok
a. Egy Igazgyöngy mindegyik gyermeknek.
b. Térkép a New York – Ohio területrŒl; megtalálható a lecke végén.
c. Képek: 5-1, Joseph Smith próféta (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 401;

62002); 5-3, Joseph Smith családja; 5-4, Joseph Smith bölcsességet keres
a Bibliában (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 402); 5-5, A szent liget;
5-6, Az elsŒ látomás (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 403; 62470).

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására.

Kérj meg egy gyermeket, hogy hagyja el a szobát egy pillanatra. Az osztály többi
részének mutasd meg a két dobozt anélkül, hogy belenézhetnének. Az osztályt oszd
két csoportra, és mindegyiknek adj egy dobozt. Mondd el mindkét csoporthoz tartozó
gyermekeknek, hogy amikor visszajön az a gyermek, aki kiment a szobából, Œk
próbálják meg rábeszélni, hogy az Œ dobozukat válassza. Hívd vissza a szobába a
gyermeket, és válassza ki az egyik dobozt. A gyermeknek, aki a dobozt választotta,
tegyél fel a következŒkhöz hasonló kérdéseket:

• Miért választottad azt a dobozt?

• Mit érzel akkor, ha mások próbálják megmondani, mit tegyél?

Magyarázd el, hogy amikor Joseph Smith tizennégy éves volt, nyugtalan volt egy
döntést illetŒen, amit meg kellett hoznia. Megpróbálta eldönteni, melyik egyházhoz
csatlakozzon. Mások megpróbáltak segíteni neki egy egyházat választani, de Œ csak
még jobban elbizonytalanodott. Úgy érezte, több információra van szüksége ahhoz,
hogy bölcs döntést tudjon hozni: meg akarta tudni, melyik egyház az igaz. Joseph
helyzete hasonlít annak a gyermeknek a helyzetéhez, akinek választania kellett a két
doboz közül. Mindenki azt akarta tŒle, hogy az Œ egyházukat válassza, de Œ nem tudta,
melyik egyház lehet a helyes döntés.

Taníts a gyermekeknek Joseph Smith életérŒl, valamint az elsŒ látomásról és az ezt
eredményezŒ eseményekrŒl, Joseph Smith története 1:1–26 szerint; majd tanítsd meg
az alábbi beszámolót. A megfelelŒ idŒben mutasd meg a térképet és a képeket.

Szentírásbeli 
és történelmi 
beszámolók

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

1.
lecke

Joseph Smith és az 
elsŒ látomás

1
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Joseph Smith 1805-ben született az Amerikai Egyesült Államokban, Vermont államban.
Kilenc gyermek közül Œ volt a negyedik. Amikor Joseph tízéves volt, családjával
együtt New York államba költözött, és Palmyra város közelében telepedtek le (mutasd
meg ezt a területet a térképen). A Smith család szegény volt, és a család minden
tagjának keményen kellett dolgoznia, hogy étellel és más létfontosságú dologgal lássák
el a családot. A családnak sokszor el kellett költöznie, mielŒtt letelepedtek volna
Palmyrában, ahol olyan gazdálkodásra alkalmas földterületet találtak, amelyen a
termény jól megterem.

Josephnek nem sok alkalma volt iskolába járni, így csak az írás, olvasás és az
egyszerı számtan alapjait tanulta meg. Joseph anyja azt mondta, hogy látomásának
idejéig éppen olyan volt, mint a korosztályabeli többi fiú. Azt mondta, csendes és
jól nevelt volt, szeretett tanulni és fontos dolgokon gondolkozni. Magas, sportos,
jókedvı fiú volt, aki ritkán gerjedt haragra.

Joseph családja szerette Istent, és be akarták tartani parancsolatait. Olvasták a Bibliát
és gyakran imádkoztak együtt. Josephhez hasonlóan Œk is nyugtalanok voltak afelŒl,
hogy melyik egyház Jézus Krisztus igaz egyháza. Miután Joseph elsŒ látomásában
részesült, családja hitt neki, és támogatták Œt abban a nagyszerı munkában, amire
elhívatott.

Magyarázd el, hogy az idei tanfolyam a Tanok és szövetségekre, valamint az
egyháztörténetre épül. A Tanok és szövetségek isteni kinyilatkoztatások gyıjteménye,
amelyeknek legnagyobb részét Joseph Smith próféta kapta Jézus Krisztustól. Az
egyház korai idŒszakában történt történelmi események nagy részét maga Joseph
Smith jegyezte fel. Ez az Igazgyöngy „Joseph Smith története” címı részében található.
Segíts a gyermekeknek megtalálni ezt a részt az Igazgyöngyben.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ 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. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Mikor és hol született Joseph Smith? (JST 1:3.) Hogy hívták Joseph édesanyját és
édesapját? (JST 1:4.) Hány gyermek volt Joseph családjában? (JST 1:4.) Hogyan
segítettek Joseph szülei felkészülni neki a rá váró munkára?

• Hová költözött Joseph Smith családja, miután elmentek Vermontból? (JST 1:3.) Segíts
a gyermekeknek megérteni, hogy bár a család azért költözött Vermontból New York
államba, hogy jobb helyet találjanak a gazdaság számára, költözésük fontosabb oka
– amelyrŒl nem is tudtak – az volt, hogy Joseph közelebb élhessen ahhoz a helyhez,
ahová az aranylemezek el voltak ásva. Milyen módszerekkel irányíthatja a Mennyei
Atya életünket anélkül, hogy tudnánk arról?

• Miért volt Joseph nyugtalan amiatt, hogy melyik egyházhoz csatlakozzon?
(JST 1:5–10.) Miként segítettek a szentírások Josephnek eldönteni, mit tegyen?
(JST 1:11–13.) Miként segítettek nektek a szentírások döntést hozni? (Elmondhatsz
egy személyes élményt.)

• Hová ment Joseph Smith imádkozni? (JST 1:14.) Mit gondoltok, miért akart egy olyan
helyet, ahol egyedül lehet? Magyarázd el, hogy azt a helyet, ahová Joseph Smith
imádkozni ment, ma „Szent ligetnek” hívják. (Lásd KiegészítŒ tevékenységek 6.)

• Mi történt, amikor Joseph elkezdett imádkozni? (JST 1:15.) Honnan jött ez a
sötétség? (JST 1:16.) Hogyan szabadult meg Joseph az Œt körülvevŒ sötétségtŒl?
(JST 1:17.) Mit tudott meg Joseph ebbŒl az élménybŒl a Sátánról és az Œ hatalmáról?
Mit tudott meg a Mennyei Atya hatalmáról? (Nagyobb, mint a Sátán hatalma.) Miért
fontos emlékeznünk arra, hogy a Mennyei Atya hatalma nagyobb, mint a Sátáné?

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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• Mit gondoltok, a Sátán miért akarta elérni, hogy Joseph abbahagyja az imádkozást?
Miként próbál megakadályozni bennünket a Sátán az imádkozásban, vagy abban,
ami helyes? Mit tehetünk, amikor a Sátán megkísért bennünket?

• Ki jelent meg Josephnek a Szent ligetben? (JST 1:17.) Milyenek voltak ezek a
személyek? Mit mondott a Mennyei Atya Josephnek? Mit tudott meg Joseph
ebbŒl a látomásból a Mennyei Atyáról és Jézus Krisztusról? (Lásd KiegészítŒ
tevékenységek 1.)

• Mit mondott Jézus Josephnek arról, hogy melyik egyházhoz csatlakozzon?
(JST 1:18–19.) Miért? Mutasd be a figyelemfelkeltŒ tevékenységben alkalmazott
dobozokat, és mutasd meg, hogy mindkét doboz üres. Mutass rá, hogy egyik doboz
sem lett volna „helyes” választás. Magyarázd el, hogy a Joseph Smith idejében a
földön lévŒ egyházak egyike sem volt helyes választás. Ezeknek az egyházaknak
mind voltak jó tanításaik, de az evangélium teljes igazságát nem birtokolta egyik sem.

• Hogyan reagáltak a „hittudósok” Joseph látomására? (JST 1:21–22.) Miért lepŒdött
meg Joseph a reakciójukon? (JST 1:22–23.) Magyarázd el, hogy az üldözés azt
jelenti, hogy valakit amiatt büntetnek, amiben hisz. Üldöztek már valaha benneteket
amiatt, amiben hisztek? Mit tettetek ilyen esetben?

• Hogyan befolyásolta Joseph elsŒ látomásáról szerzett bizonyságát az az üldöztetés,
amiben része volt? (JST 1:25.) Miért fontos, hogy mindannyiunknak személyes
bizonysága legyen Joseph Smith elsŒ látomásáról? (Lásd KiegészítŒ tevékenysé-
gek 2.)

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Készíts minden gyermeknek egy másolatot a lecke végén található rejtvényrŒl.
Segíts a gyermekeknek kitölteni a rejtvényt, aztán pedig beszéld meg velük a
válaszokat. Ha nem megvalósítható minden gyermeknek másolatot adni a
rejtvényrŒl, akkor rajzold fel a rejtvényt a táblára. Ezután olvasd fel a gyermekeknek
a megoldó kulcsokat, szünetet hagyva arra, hogy kiválaszthassák a megfelelŒ
választ. A gyermekek felváltva írják fel a táblán lévŒ rejtvénybe a válaszokat.
(Válaszok: 1-Mennyei Atya; 2-nagyobb; 3-Jézus Krisztus; 4-különálló; 5-válaszol;
6-pusztítani; 7-egyház.)

2. Kérj meg két gyermeket, hogy olvassanak fel egyet-egyet a következŒ idézetekbŒl:

Joseph F. Smith, az egyház hatodik elnöke azt mondta: „A legnagyobb esemény,
ami a világban történt azóta, hogy az Isten Fia feltámadt a sírból és felment a
mennybe, az volt, hogy az Atya és a Fiú eljött ehhez a fiúhoz, Joseph Smithhez. . .
Elfogadva ezt az igazságot könnyınek találok elfogadni minden más igazságot,
amit [Joseph Smith] . . . kijelentett” (Gospel Doctrine, 5. kiad. [Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1939], 495–496. o.).

Ezra Taft Benson, az egyház tizenharmadik elnöke erre tanított bennünket: „Mindig
tegyetek bizonyságot az elsŒ látomás igazságáról! Joseph Smith valóban látta az
Atyát és a Fiút. Úgy társalogtak vele, ahogy azt Œ elmondta” (The Teachings of Ezra
Taft Benson [Salt Lake City: Bookcraft, 1988], 101. o.).

• Miért fontos, hogy bizonyságunk legyen az elsŒ látomásról?

Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy az elsŒ látomás a Jézus Krisztus igaz
egyházáról való bizonyság alapja. Ha már egyszer hisszük, hogy a Mennyei Atya és
Jézus Krisztus valóban megjelent Joseph Smithnek és beszéltek hozzá, akkor
biztosak lehetünk abban, hogy minden más is igaz, amit a próféta tanított vagy
visszaállított nekünk.

1. lecke
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3. Segíts a gyermekeknek megtanulni vagy áttekinteni az elsŒ hittételt. Beszéljétek
meg, miként tesz tanúságot a Joseph Smith elsŒ látomásában felfedezett
igazságról: hogy Isten, az Örökkévaló Atya és az Œ Fia, Jézus Krisztus két különálló
személy.

4. Segíts a gyermekeknek megtanulni Joseph Smith története 1:25 versét (attól a
mondattól, hogy: Hiszen valóban volt látomásom.. . ) vagy Jakab 1:5 versét. Mutasd
meg a gyermekeknek, hol találják Jakab könyvét az Újszövetségben. Beszéljétek
meg, mit jelent az a kifejezés, hogy „mindenkinek készségesen és szemrehányás
nélkül adja”.

5. Magyarázd el, hogy Joseph Smith születése elŒtt ki lett választva Jézus Krisztus
evangéliumának visszaállítására. A gyermekek keressék meg és olvassák el 2 Nefi
3:14–15 verseit. Magyarázd el, hogy az egyiptomi József megjövendölte, hogy
egyik leszármazottja fogja visszaállítani az evangéliumot a földre. Az Œ neve szintén
József lesz, és az apjáról nevezik el. Joseph Smith prófétát az apjáról nevezték el.
Ifjabb Joseph Smithnek hívták. Édesapja neve idŒsebb Joseph Smith volt.

6. A következŒ beszámolót elmesélve segíts a gyermekeknek megérteni, hogy a Szent
liget úgy maradt, ahogy az Joseph Smith idejében volt:

„1860-ban . . . Joseph Smith egy ifjúkori barátja . . . megvásárolta azt a területet, ami a
Smith-farm volt. KésŒbb elmondta fiának, . . . hogy soha nem emelt fejszét a farm
nyugati felén elterülŒ erdŒcskének fáira, mert Joseph számára ez a terület az a hely
volt, ahol látomásban volt része. . . Másfél évszázaddal az elsŒ látomás után a
négyhektáros liget még mindig sokat megŒrzött eredeti [természetes] szépségébŒl.
A már Joseph idejében is nagyméretı fák még mindig ezt az idŒs erdŒt díszítik.
Némelyik több mint 200 éves” (Donald Enders: The Sacred Grove; Ensign, 1990.
ápr., 16. o.).

Elmagyarázhatod, hogy bár tudjuk, hogy a ma Szent ligetnek nevezett terület az,
ahol Joseph Smith részesült elsŒ látomásában, nem tudjuk a ligeten belüli pontos
helyét annak, ahol Josephnek látomása volt.

7. Énekeljétek el a következŒ dalt, vagy olvassátok el a szövegét: „Joseph Smith elsŒ
imája” (Himnuszok).

Befejezés

Bizonyság Mondd el bizonyságodat az elsŒ látomásról és Joseph Smith prófétáról! Buzdíts
minden gyermeket arra, hogy imádkozzanak, hogy az elsŒ látomásról való saját
bizonyságuk megerŒsödjön.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Joseph Smith története 1:1–20 verseit
otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására.

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány
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Amit megtudunk az 
elsŒ látomásból

1. A ____________________ és Jézus Krisztus képmására lettünk teremtve.

2. A Mennyei Atya hatalma ____________________, mint a Sátáné.

3. ____________________ a Mennyei Atya Fia.

4. A Mennyei Atya és Jézus Krisztus két ____________________ személy.

5. A Mennyei Atya ____________________ Œszinte imáinkra.

6. A Sátán valóságos, és el akarja ____________________ a Mennyei Atya és Jézus munkáját.

7. Jézus azt mondta Josephnek, hogy akkoriban egyik ____________________ sem volt igaz a földön.

1

2

3

4

5

6

7



Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni, hogy Jézus Krisztus egyháza az elpártolás miatt
eltınt a földrŒl, és ezért vissza kellett állítani.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Jézus Krisztus egyházának szempontjaira
vonatkozó alábbi utalásokat: Máté 16:17 (folyamatos kinyilatkoztatás), Lukács 9:1–2
és János 15:16 (papsági felhatalmazás), Ámós 3:7 és Efézusbeliekhez 2:20 (élŒ
próféták és apostolok), Máté 3:16 és Apostolok cselekedetei 2:38 (a szertartásokat
Jézus tanítása szerint végezték), valamint Apostolok cselekedetei 7:55–56 (a Mennyei
Atya, Jézus Krisztus és a Szentlélek három különbözŒ személy). Tanulmányozd
továbbá a Tanok és szövetségek 1:1–6, 15–23, 30 verseit, és az e leckében mega-
dott történelmi beszámolót. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd el,
hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi beszámolókat.
(Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és történelmi
beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Ámós 8:11–12, 2 Thessalonikabeliekhez 2:1–3 és 
2 Timótheushoz 4:3–4 (jövendölések az elpártolásról), valamint Az evangélium
tanításai (31110) 16. és 17. fejezetei.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a
lecke célját.

4. Készítsd el az alábbi cédulákat:

1. csomag

2. csomag

Nincsenek élŒ próféták vagy apostolok

A papság megszınt

Nincs többé kinyilatkoztatás

A Mennyei Atya, Jézus Krisztus és a Szentlélek
három különbözŒ személy

Jézus tanítása szerint végezték a szertartásokat

ÉlŒ próféták és apostolok

Papsági felhatalmazás IstentŒl

Folyamatos kinyilatkoztatás

2.
lecke

Az aposztázia és Jézus Krisztus
egyháza visszaállításának
szükségessége

7
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5. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Egy Biblia.
c. Két pohár tiszta víz, némi föld vagy piszok, valamint egy kanál vagy pálca a

keveréshez.
d. Kép: 5-6, Az elsŒ látomás (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 403; 62470).

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mutasd meg az elsŒ látomásról készült képet! Idézd fel az elŒzŒ lecke anyagát a
következŒ, illetve ezekhez hasonló kérdések segítségével:

• Miért ment Joseph Smith az erdŒbe imádkozni?

• Milyen választ várt imájára?

• Milyen választ kapott?

• Mi történt a Jézus Krisztus által megalapított egyházzal, amíg Œ a földön volt?

Mutass a gyermekeknek egy pohár tiszta vizet. Kérdezd meg, hogy a víz iható-e. Az
egyik gyermek keverjen egy kis földet vagy piszkot a vízbe, amíg az zavarossá nem
válik. Kérdezd meg a gyermekektŒl, hogy innának-e most a vízbŒl. Mutass rá, hogy a
víz helyett tiszta vizet kell öntenünk a pohárba. Magyarázd el, hogy amikor Jézus
Krisztus elŒször megszervezte egyházát a földön, megfelelŒen meg lett szervezve és
vezetŒi az igazságot tanították. Az egyház olyan volt, mint a tiszta víz (mutasd meg a
második pohár tiszta vizet). Azután az emberek megváltoztatták az egyházat, és az
olyan lett, mint a zavaros víz. Az igaz egyházat és annak tanításait vissza kellett állítani
(hozni) a földre.

Taníts a gyermekeknek az elpártolásról és Jézus Krisztus egyházának visszaállításáról
a Felkészülés címı részben felsorolt szentírásokban, valamint az alábbi történelmi
beszámolókban foglaltak szerint.

Magyarázd el, hogy amikor Jézus Krisztus a földön volt, tanította evangéliumát, elhívott
tizenkét apostolt, és megszervezte egyházát. Ragaszd ki az 1. csomagban lévŒ
cédulákat, és magyarázd el, hogy ezek a dolgok fontos alkotóelemei voltak Jézus igaz
egyházának. Amikor kiragasztod az egyes cédulákat, röviden beszéljétek meg azok
tartalmát. (A megfelelŒ cédulák megbeszélésekor felolvashatsz néhányat a Felkészülés
címı részben felsorolt versek közül.)

A 2. csomagban lévŒ cédulákat helyezd az 1. csomagból valók tetejére (úgy, hogy
lefedjék azokat), amikor azokról a változásokról esik szó, amelyek Jézus Krisztus
egyházában bekövetkeztek:

Az aposztázia (a Jézus igaz egyházától való eltávolodás) azután következett be, miután
Jézus Krisztust keresztre feszítették, valamint Pétert és a többi apostolt megölték.
ÉlŒ próféták és apostolok nélkül az egyház többé nem kapott kinyilatkoztatást. Olyan
tanításokat fogadott el az egyház, amelyek nem voltak igazak, és elvettek néhány
olyan igazságot, amelyet Jézus Krisztus tanított. A papság (felhatalmazás Isten
nevében való cselekvésre) eltınt a földrŒl. Az emberek úgy keresztelkedtek meg,
hogy például rájuk locsolták a vizet ahelyett, hogy alámerítkeztek volna, ahogy Jézus is
tette. Ez többé már nem Jézus Krisztus egyháza volt. Az az egyház, amelyet Jézus
szervezett meg, többé nem volt a földön. Sok különbözŒ egyház alakult. Néhányan

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

A Mennyei Atyáról, Jézus Krisztusról 
és a SzentlélekrŒl azt gondolták, 

hogy egy hatalmas szellem.

A tanítások és szertartások megváltoztak
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megpróbálták egyházukat visszavezetni Jézus Krisztus tanításaihoz. Bár a Bibliát
olvasva láthatták, hogy egyházuk néhány tanítása rossz, egyházukat mégsem tudták
visszaváltoztatni Jézus Krisztus egyházává, mivel nem volt meg a Jézustól kapott
papsági felhatalmazásuk ahhoz, hogy ezt megtegyék. Ezek közül az emberek közül
sokan szenvedtek el üldöztetéseket, sŒt sokan meg is haltak a hitük miatt.

Magyarázd el, hogy miután Jézus Krisztus igaz egyháza hitehagyásba süllyedt, 
a Mennyei Atya és Jézus Krisztus elŒkészületeket tettek az egyház helyreállítására.
Mondd el az alábbi három reformátorról szóló beszámolókat. Magyarázd el, hogy a
reformátorok becsületes emberek voltak, akik felismerték, Jézus egyházához
képest miben változott meg az az egyház, amelyhez tartoztak. Meg akarták reformálni
egyházukat, és olyanná akarták tenni, hogy az jobban hasonlítson Jézus eredeti
egyházára. Az itt megemlített három férfi azon emberek közé tartozik, akik segítettek
felkészíteni a világot az igaz egyház helyreállítására (lásd KiegészítŒ tevékeny-
ségek 2.).

John Wycliffe

John Wycliffe 1320-ban született Angliában. Egyházában hittudós és vezetŒ lett.
Wycliffe rájött arra, hogy egyházának néhány gyakorlata eltért attól, amit a Bibliában
olvasott. Az egyház, amelyhez tartozott, nem engedte meg az embereknek, hogy
maguk olvassák a szentírásokat; a pap olvasta fel és magyarázta meg a szentírásokat
az embereknek. Wycliffe segített a Biblia angol nyelvre történŒ lefordításában, és így
többen olvashatták azt. Tanítványokat is küldött szét, akik az emberek között éltek,
és segítettek nekik megérteni a Bibliában lévŒ tanításokat. Annak az egyháznak a
vezetŒi, amelyhez Wycliffe tartozott, megpróbálták megakadályozni munkáját, azonban
Wycliffe tovább segített az embereknek megérteni, hogy Jézus milyennek akarta az
egyházat.

Luther Márton

Luther Márton 1483-ban született Németországban. Katolikus pap és vallási oktató lett.
A szentírások tanulmányozása során Luther úgy érezte, az egyház nem ugyanazokat
a dolgokat tanítja, amit a szentírások tanítottak. Kilencvenöt pontban írta le, miben
különbözik az egyház Jézus Krisztus egyházától. Az egyházi vezetŒk dühösek lettek
Lutherre, de Œ továbbra is állította: megállapításai valósak. Az egyházi vezetŒk
tárgyalást tartottak, és azt mondták, hogy vonja vissza, amit az egyház hamis
tanításairól mondott. Luther Márton azonban ezt mondta: „Hacsak a szentírás vagy a
józan ész meg nem gyŒz, . . . nem vonhatok és nem is vonok vissza semmit, mert a
lelkiismerettel szembeszállni sem nem helyes, sem nem célszerı. Isten engem úgy
segéljen, ámen” (az idézet forrása: Roland H. Bainton – Here I Stand: A Life of Martin
Luther, 185. o.). Luthernek megmondták, hogy nem lehet többé a katolikus egyház
tagja, és bınösnek mondták ki. Barátai védelmében Luther tovább folytatta a Biblia
német nyelvre történŒ lefordítását. Az újonnan feltalált nyomda lehetŒvé tette, hogy
Luther Biblia-fordítása sok emberhez eljusson.

Roger Williams

1620-ban egy zarándokokként vagy puritánokként ismert csoport szabadságot akart:
választásuk szerint imádhassák Istent. Elmentek Amerikába, és alapítottak egy várost
Plymouth néven, házakat és templomokat építettek, és végre szabadon, akaratuk
szerint imádhatták Istent. Roger Williams 1631-ben ment ki Amerikába olyan helyet
keresve, ahol szabadon imádhatja Istent. Mivel azt tanította, hogy minden ember
akarata szerint imádhatja Istent, a puritánok elüldözték Œt városukból. Roger Williams
és néhány követŒje épített egy új szálláshelyet. Williams rájött arra, hogy Jézus Krisztus
egyháza már nincs a földön, és hogy a felhatalmazás a Jézus Krisztus nevében való
cselekvésre elveszett. Vallotta, hogy ezt egészen addig nem lehet helyrehozni, amíg
Jézus Krisztus el nem hív új apostolokat, akiknek van felhatalmazásuk elvégezni olyan
szertartásokat, mint például a keresztelés és az úrvacsora megáldása.

2. lecke
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Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy Wycliffe, Luther és Williams nem rendelkezett
Jézus Krisztustól kapott felhatalmazással ahhoz, hogy helyrehozzák a problémákat,
amelyeket láttak egyházukban. Azonban azzal, hogy felhívták ezekre a problémákra a
figyelmet, segítettek felkészíteni a világot arra az idŒszakra, amikor Jézus egyháza
helyre lett állítva.

Magyarázd el, hogy mivel az igaz egyház nem volt a földön, Jézus Krisztusnak újra
vissza kellett hoznia igaz egyházát a földre. Ez az esemény visszaállítás néven ismert.
Amikor elérkezett az idŒ Jézus Krisztus egyházának visszaállítására, a Mennyei Atya
kiválasztotta Joseph Smith-et, hogy megkapja azt a felhatalmazást, amely által újra
megalapíthatta Jézus Krisztus egyházát a földön.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ 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. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Mit jelent az aposztázia? Mi történt Jézus Krisztus egyházával, miután Jézust
keresztre feszítették, és akkori apostolait megölték?

• Miért volt szükség a visszaállításra? (T&Sz 1:15–16.) Miért beszélt Jézus Krisztus
Joseph Smith-tel? (T&Sz 1:17.) Magyarázd el, hogy Joseph Smith volt a visszaállítás
prófétája.

• Mi olyat látott John Wycliffe, Luther Márton és Roger Williams, ami rossz volt azokban
az egyházakban, amelyekhez tartoztak? Miként próbálták helyrehozni ezeket a
problémákat? Miért nem tudták visszaállítani a földre Jézus Krisztus egyházát?

• Mit nyilatkoztatott ki Jézus Krisztus Joseph Smithnek igaz egyházáról? Amíg a
gyermekek válaszolnak, vedd le a 2. csomaghoz tartozó cédulákat, az eredeti
cédulákat a helyükön hagyva.

• Kihez akarja Jézus Krisztus eljuttatni helyreállított evangéliumát? (T&Sz 1:2,4.) Miként
oszthatjuk meg másokkal Jézus Krisztus helyreállított evangéliumát?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Írd egy papírlapra: Az Úr szava. Az óra elŒtt rejtsd el a papírt valahová, ahol a
gyermekek nem találják meg, például a táskádba vagy a cipŒdbe. Mondd el
a gyermekeknek, hogy a szobában van valami egy papírra írva, amit szeretnél, 
ha megpróbálnának megtalálni. Kérd meg Œket, hogy ezt csendben csinálják.
Amikor alaposan átkutattak mindent, vedd elŒ a papírt.

• Mi volt az, amit kerestetek ugyan, de nem tudtatok megtalálni?

A gyermekek hangosan olvassák fel a papírra írt szavakat.

• Hol volt az Úr szava az elpártolás ideje alatt? (Egy része a Bibliában volt, de sok
tanítás eltınt a földrŒl.) Hol találjuk ma az Úr szavát? (A Bibliában, a Mormon
könyvében, a Tanok és szövetségekben, az Igazgyöngyben, valamint az utolsó
napi próféták és apostolok üzeneteiben.) Magyarázd el, hogy az Úr szava a
kinyilatkoztatás.

Az egyik gyermek olvassa fel hangosan Ámós 8:11–12 verseit.

• Mit mondott Ámós, mi fog történni?

• Mi az éhség?

• Mit értett Ámós azalatt, hogy „éhséget . . . az Úr beszédének hallgatása után”?

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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Magyarázd el, hogy mielŒtt Jézus Krisztus visszaállította egyházát Joseph Smith
prófétán keresztül, sokan keresték az Úr igaz szavát, de nem találták meg. Nem
voltak felhatalmazással rendelkezŒ egyházi vezetŒk, akik kinyilatkoztatást kaphattak
volna az Úrtól. Amikor az egyház vissza lett állítva, az Úr újra kinyilatkoztatást
kezdett adni kiválasztott vezetŒinek.

2. Egy héttel elŒre kérj fel három gyermeket, hogy adják elŒ a John Wycliffe-rŒl, Luther
Mártonról és Roger WilliamsrŒl szóló anyagot. Mindegyiküknek adj egy másolatot a
leckében szereplŒ felhasználható anyagról.

3. Segíts a gyermekeknek megtanulni a kilencedik hittételt!

4. Magyarázd el a gyermekeknek, hogy Joseph Smith próféta születése elŒtt Joseph
nagyapja, Asael Smith erŒsen érezte, hogy egyik leszármazottja „nagy hasznára
válik az emberiségnek” (az idézet forrása: Church History in the Fulness of Times
[Egyházi oktatási szervezet kézikönyv (32502), 1993], 17.o.; lásd még History of the
Church, 2:443). Beszéljétek meg, hogy Joseph Smith, Asael unokája miként jelentett
nagy hasznot a világ számára azáltal, hogy segített Jézus Krisztusnak visszaállítani
egyházát a földre.

5. A gyermekek énekeljék el a „Prófétánkat köszönjük, Urunk” (Himnuszok) címı dalt,
vagy olvassák el annak szövegét.

Befejezés

Bizonyság Tedd bizonyságodat a Jézus Krisztus eredeti egyházában bekövetkezett aposztázia
valóságáról, valamint Krisztus egyházának az utolsó napokban történt visszaállításáról!
Tanúsítsd, hogy Joseph Smith prófétán keresztül lett visszaállítva a földre Jézus
Krisztus igaz egyháza. Fejezd ki háládat, amiért Jézus Krisztus visszaállította egyházát,
hogy segítsen nekünk.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 1:17–23
verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására.

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

2. lecke



Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni Moróni üzenetének fontosságát, miszerint Jézus
Krisztus evangéliumának teljességét vissza kellett állítani.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Joseph Smith története 1:27–53; a Jelenések
14:6–7; Mormon 8:1, 4 verseit; valamint a leckében megadott történelmi beszámolót.
Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a
gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a
leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”,
VII–IX. o.)

2. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

3. Szükséges anyagok:
a. Egy Igazgyöngy mindegyik gyermeknek.
b. Egy Biblia és egy Mormon könyve.
c. Egy mikrofont szimbolizáló tárgy (választható).
d. Képek: 5-7, Moróni angyal a Salt Lake Templom tetején; 5-8, Moróni megjelenik

Joseph Smithnek szobájában (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 404; 62492),
5-9, Joseph Smith felfedi az aranylemezeket.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

• Ha valaki kezetekbe adna egy mikrofont, és arra kérne, hogy mondjatok egy fontos
üzenetet az egész világnak, mi lenne ez az üzenet?

Add oda az egyik gyermeknek a „mikrofont”, és Œ mondjon bele egy üzenetet. Néhány
másik gyermek is tegye ugyanezt. Te magad is mondhatsz egy üzenetet.

Mondd el a gyermekeknek, hogy ebben a leckében egy fontos üzenetrŒl fognak
tanulni, amely segítségére vált az egész világnak. Ez az üzenet nem mikrofonon
keresztül érkezett; nem is rádión, televízión vagy mıholdon.

Mutasd meg a templom tetején álló Moróni angyalról készült képet!

• Ki ez? Mit gondoltok, miért úgy ábrázolták Moróni angyalt, hogy trombitát fúj?

Kérd meg a gyermekeket, hogy figyeljenek János leírására Moróni üzenetérŒl, és arról,
miként mondja el. Olvasd fel hangosan a Jelenések 14:6–7 verseit.

Joseph Smith története 1:27–53 versei, valamint az alábbi történelmi beszámoló
alapján taníts a gyermekeknek Moróni Joseph Smithnél tett látogatásáról. MegfelelŒ
idŒpontban mutasd be a Joseph SmithrŒl készült képeket.

Majdnem három és fél év telt el az elsŒ látomás – amikor a Mennyei Atya és Jézus
Krisztus megjelent Joseph Smithnek –, valamint Moróni angyal Josephnél tett
elsŒ látogatása között. Ez idŒ alatt Joseph édesapjával dolgozott a családi gazda-
ságban. Segített ültetni és betakarítani a termést, megtisztítani a fákat a talajtól,

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Moróni angyal meglátogatja
Joseph Smith-et
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és megcsapolni a juharfákat, hogy kinyerjék azt a nedvet, amelybŒl a szörp készül.
Néha alkalmi munkákat is végzett szomszédjánál, Martin Harrisnél. Joseph
megŒrizte bizonyságát a Mennyei Atyáról és Jézus Krisztusról, habár folyamatosan
üldözték azok, akik nem hitték el, hogy látomása volt.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Miért imádkozott Joseph Smith 1823. szeptember 21-én? (JST 1:29.) Milyen választ
kapott Joseph imájára? (JST 1:30–33.) Miért nem jelennek meg angyalok nekünk,
amikor imádkozunk? Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy 1823-ban az igazság
nem volt a földön, és mennyei hírnökök által vissza kellett hozni. Mivel ma már
birtokunkban van az evangélium, személyes imáink túlnyomó része másképp talál
válaszra. Imáinkra a válasz néha eszünkbe jut, amikor hallgatjuk a leckéket vagy az
istentisztelet beszédeit, beszélünk szüleinkkel, egyházi vezetŒinkkel, vagy olvassuk
a szentírásokat.

• Ki volt Moróni? Mutasd meg a gyermekeknek a Mormon könyvében Moróni könyvét.
Magyarázd el, hogy Moróni volt az utolsó nefita próféta. Kr.u. 400 körül élt, és a
Mormon könyve bizonyos részeit Œ írta. Mit tett Moróni az aranylemezekkel, amikor
már nem írt többé azokra? (Mormon 8:1, 4.) Miért Moróni lett kiválasztva Joseph
Smith meglátogatására?

• Mit mondott Moróni, mi fog történni Joseph Smith nevével? (JST 1:33.) Milyen példák
vannak arra, ahogyan Joseph Smith nevének „jó meg rossz híre lett minden nép,
törzs, nyelv és nemzet között”? Hogyan befolyásolja az egyházban való tagságotok
azt, hogy az emberek mit gondolnak rólatok?

• Miféle könyvrŒl beszélt Moróni Josephnek? (JST 1:34.) Mit tartalmazott ez a könyv?
Mi volt elhelyezve az aranylemezek mellett? (JST 1:35.) Miért voltak nélkülözhetet-
lenek ezek a tárgyak? Miért fontos, hogy ma birtokunkban van a Mormon könyve?

• Mire figyelmeztette Moróni Josephet a Joseph Smith története 1:42, 46 verseiben?
Miként segíthet nekünk ellenállni a Sátán kísértéseinek az, hogy tudunk a Sátánról és
az Œ terveirŒl?

• Mit gondoltok, miért jelent meg Moróni Josephnek négyszer (háromszor éjszaka, 
és egyszer másnap reggel), minden alkalommal ugyanazt az üzenetet elmondva?
(JST 1:44–46, 49.) Miként segít nekünk az, ha valami fontosat többször hallunk 
vagy olvasunk? Miért segít az, ha egész életünkön keresztül naponta olvassuk a
szentírásokat? (Lásd 2. kiegészítŒ tevékenység.)

• Mi történt Joseph-fel a Moróni látogatását követŒ reggel? (JST 1:48–49.) Hogyan
reagált Joseph édesapja, amikor Moróniról beszélt neki? (JST 1:50.) Mit gondoltok,
Joseph édesapja miért hitt neki? Miként nyerhetjük el szüleink bizalmát?

• Hogyan tudta megtalálni Joseph azt a pontos helyet, ahol az aranylemezek el voltak
ásva? (JST 1:50.) Mi a neve annak a dombnak, ahol a lemezek el voltak rejtve?
(Kumóra; lásd Mormon 6:6.) Miért volt megtiltva Josephnek, hogy akkor magával
vigye a lemezeket? (JST 1:53.) Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy Joseph csak
tizenhét éves volt, és még sokat kellett tanulnia, mielŒtt felkészült volna a lemezek
lefordítására.

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Mutass rá, hogy Moróni üzenete nagyon fontos volt Joseph Smith számára. Az
üzenet elmagyarázta Josephnek, hogy Isten fontos munkára hívta el, és megtudott
belŒle valamit arról is, hogy mi lesz ez a munka.

• Milyen fontos munkára lett elhívva Joseph Smith?

Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy a Mormon könyve az aranylemezek
fordítása.

Magyarázd el, hogy Moróni üzenete számunkra is fontos. Írd fel a táblára: Amit
Morónitól tanulhatok. A gyermekek olvassák fel, és helyezzék ki az alábbi feliratokat:

Beszéljétek meg az egyes feliratokat, amikor kiragasztjátok azokat. Beszéljétek meg,
milyen fontos ma számunkra a Mormon könyve. Mutass rá, hogy a Mormon
könyve olvasása és tanulmányozása által megtudhatjuk, mit kell tennünk, hogy
Jézus Krisztus evangéliuma szerint éljünk.

2. Az egyik gyermek olvassa fel az alábbi bekezdést:

Moróni hírnök volt, akit Isten küldött el Joseph Smith-hez. Moróni elmondta
Josephnek, hogy Isten egy fontos munkát tartogat számára. Moróni azt is
elmondta Josephnek, hogy az aranylemezekre írt, a domboldalban elrejtett könyv
tartalmazza az evangélium teljességét és az amerikai földrész Œslakosainak
történetét.

Kérdezd meg, hogy meg tudja-e valaki ismételni az olvasott üzenetet. A gyermekek
olvassák fel ugyanazokat a szavakat még kétszer, majd újra kérdezd meg, el
tudja-e valaki ismételni az üzenetet. Mutass rá, hogy az ismétlés könnyebben
megjegyezhetŒvé teszi az üzenetet. Magyarázd el, hogy a Moróni által közölt teljes
üzenet jóval hosszabb volt annál, amit a gyermekek hallottak. Moróni azért ismételte
el az üzenetet, hogy segítsen Joseph Smithnek megérteni és megjegyezni az
üzenetet.

• Miért segít az, ha újra meg újra tanuljuk ugyanazokat az evangéliumi alapelveket?

3. Az óra elŒtt készíts elŒ papírdarabokat; mindegyikre az evangélium egy-egy
alapeleme kerüljön, mint például a Jézus Krisztusba vetett hit, a bınbánat,
az alámerítéssel történŒ keresztelés, a Szentlélek ajándéka, a Mormon könyve,
az élŒ próféták, a folyamatos kinyilatkoztatás, a papság és a templomi
szertartások. Egy üres edényre vagy dobozra írd fel a következŒ szavakat:
Jézus Krisztus evangéliuma.

Az órán mutasd be az üres dobozt. Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy Moróni
angyal azt mondta Joseph Smith-nek, hogy az evangélium vissza lesz állítva a
földre. Magyarázd el, hogy ez megtörtént akkor.

A Mormon könyve Jézus Krisztus
evangéliumának teljességét tartalmazza.

A Mormon könyve azokról az emberekrŒl szól,
akik régen az amerikai földrészen éltek.

A Mormon könyve igaz.
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Minden gyermek válasszon egy papírlapot, olvassa fel, és helyezze a dobozba.
A gyermek magyarázza el, hogy az evangélium azon eleme miért fontos számunkra.
Ezt egészen addig folytassátok, amíg az összes papír bele nem kerül a dobozba,
majd ezt követŒen mutass rá, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza tagjaiként abban az áldásban lehet részünk, hogy magunkénak tudhatjuk
Jézus Krisztus evangéliumát.

4. Segíts a gyermekeknek megtanulni vagy áttekinteni a kilencedik hittételt.
Hangsúlyozd ki a gyermekeknek azoknak a kinyilatkoztatásoknak a fontosságát,
amelyeket Joseph Smith kapott, valamint azoknak a folyamatos kinyilatkoztatá-
soknak a fontosságát, amelyeket napjainkban kapunk az Úrtól élŒ prófétánkon
keresztül.

Befejezés

Bizonyság Fejezd ki háládat azért az üzenetért, amit Moróni hozott Joseph Smith-nek és nekünk.
Tégy bizonyságot, hogy Joseph Smith Isten igaz prófétája volt, és hogy a Mormon
könyve igaz. Buzdítsd a gyermekeket, hogy tanuljanak többet az evangéliumról úgy,
hogy minden egyes nap olvasnak a Mormon könyvébŒl.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Joseph Smith története 1:30–35
verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására.

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

3. lecke



Cél Buzdítani a gyermekeket, hogy készüljenek fel Jézus Krisztus és embertársaik
szolgálatára.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Joseph Smith története 1:53–58 verseit, valamint
az e leckében megadott történelmi beszámolót. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét,
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi
beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és
történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a
lecke célját.

3. Szükséges anyagok:
a. Egy Igazgyöngy mindegyik gyermeknek.
b. Hat üres cédula, valamint néhány toll vagy ceruza.
c. Képek: 5-8, Moróni megjelenik Joseph Smithnek szobájában (Evangéliumi

mıvészeti képcsomag 404; 62492); 5-9, Joseph Smith felfedi az aranylemezeket;
5-10, Joseph Smith családját tanítja.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mondd el a gyermekeknek, hogy szeretnéd, ha segítenének neked elkészíteni néhány
dolgot a leckéhez. Néhány gyermeknek adj üres cédulákat, valamint tollat vagy
ceruzát, és a cédulákra írják rá a következŒ szavakat: Joseph Smith, ima, fény, Moróni,
üzenet, négyszer. Egy másik gyermek mutassa be azt a képet, amely azt ábrázolja,
amint Moróni megjelenik Joseph Smith-nek.

Köszönd meg a gyermekeknek, hogy segítettek neked a felkészülésben!

• Miért fontos felkészülnünk bizonyos eseményekre, például egy iskolai dolgozatra
vagy egy beszédre az elemiben? Mi történik, amikor nem készülünk fel?

A cédulák és a megfelelŒ képek használatával a gyermekek segítsenek neked felidézni,
mit tanultak a 3. leckében Moróni Joseph Smith-nél tett látogatásáról. Emlékeztesd a
gyermekeket arra, hogy Josephnek nem volt szabad elvinnie a lemezeket, amikor elsŒ
alkalommal látta azokat. Magyarázd el, hogy Josephre nagy munka várt, de jobban
fel kellett készülnie erre. Ez a lecke az erre a nagy munkára való felkészülésével
foglalkozik.

Joseph Smith története 1:53–58 versei, valamint az alábbi történelmi beszámoló
alapján taníts arról a négy évig tartó felkészülésrŒl, amelyet Joseph Smith tett, hogy
megkapja az aranylemezeket. Hangsúlyozd Joseph Smith készségét arra, hogy
megtegyen mindent, amit a Mennyei Atya és Jézus Krisztus akart tŒle, valamint emeld
ki, hogy Joseph hogyan készült fel erre a munkára. MegfelelŒ idŒpontban mutasd meg
a képeket.

Joseph Smith édesanyja, Lucy Mack Smith azt írta, hogy Moróni elsŒ látogatása után
„Joseph továbbra is útmutatásokat kapott az Úrtól, és mi továbbra is minden este
összehívtuk a gyerekeket, hogy hallgassuk, amíg Œ elmondja ugyanazt. . . Esti
beszélgetéseink során Joseph alkalmanként a legélvezetesebb beszámolókat osztotta

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Joseph Smith felkészül rá, hogy
megkapja az aranylemezeket
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meg velünk, amit csak el lehet képzelni. Leírta a földrész Œslakosait, ruházatukat,
utazási módszereiket, az állatokat, amelyeket hajtottak; városaikat, épületeiket minden
részletükkel; harcászati módszereiket; és vallásos imádatukat is. És mindezt láthatóan
oly könnyedén, mintha egész életét közöttük élte volna le” (Lucy Mack Smith: History
of Joseph Smith, 82–83. o.). Mivel Joseph mindig Œszinte volt, szülei és testvérei
mindent elhittek, amit Joseph mondott nekik.

Két hónappal Moróni Josephnél tett elsŒ látogatása után nagy tragédia rázta meg a
Smith családot. Joseph legidŒsebb bátyja, Alvin megbetegedett és meghalt. Joseph
szerette Alvint, és Alvin is viszont szerette és támogatta öccsét. Alvin nem sokkal halála
elŒtt adott néhány tanácsot Josephnek, hogy segítsen neki az Urat szolgálni. Alvin 
ezt mondta Josephnek: „Azt szeretném, ha jó fiú lennél, és megtennél mindent, ami
erŒdbŒl telik, hogy hozzájuss a feljegyzésekhez [az aranylemezekhez]. Légy hithı, 
ha útmutatást kapsz, és tarts be minden parancsolatot, amit kapsz” (az idézet forrása:
Smith, 87. o.).

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Hány év telt el attól az idŒtŒl kezdve, hogy Joseph elŒször látta a aranylemezeket,
amíg ténylegesen megkapta azokat? (JST 1:53–54.) Mi történt minden év
szeptember 22-én? Hogyan készítette fel Moróni angyal Josephet arra a munkára,
amelyre el lett hívva? Magyarázd el, hogy a négy év alatt Joseph sok más nefita
prófétával is találkozott: Nefivel, Almával, Mormonnal és a tizenkét tanítvánnyal,
akiket az ÜdvözítŒ Amerikában választott ki (lásd Church History in the Fulness of
Times, 41. o.). Miért látogatták meg Josephet ezek az Œsi próféták?

• Joseph Smith családja miért hitt neki és miért támogatták Œt? Mutass rá, hogy Joseph
mindig becsületes és megbízható volt, és családja tudta, hogy hihetnek neki. Mit
gondoltok, miért volt fontos Josephnek a családi támogatás? Ti hogyan támogatjátok
családtagjaitokat? Hogyan támogatnak Œk titeket? Miként segíthetünk családtag-
jainknak követni az ÜdvözítŒ tanításait? Családtagjaitok miként segíthetnek nektek
követni az ÜdvözítŒt?

• Hogyan segítette Joseph Smith a családját? (JST 1:55.) Mit gondoltok, a kemény
munka megtanulása miként segített Josephnek felkészülni az Úr szolgálatára?
Hogyan dolgoztok családotokban? Miért kell készségesen dolgoznunk otthonunkban
és kertünkben, hogy segítsünk a családunknak? Miként segít az Urat szolgálnunk,
ha megtanulunk dolgozni és eleget teszünk kötelezettségeinknek?

• Hogyan készülhetsz fel már most arra a munkára, amit a Mennyei Atya és Jézus
Krisztus akar majd tŒled a jövŒben? (Lásd 1. kiegészítŒ tevékenység.)

• Mutass rá, hogy Joseph Smith hı volt bizonyságához, és az evangélium szerint élt;
a más emberektŒl elszenvedett üldöztetések ellenére is. Hogyan segített ez felké-
szíteni Josephet arra a nagy munkára, ami rá várt? Miért kell már most elhatároznunk,
hogy mindig engedelmeskedünk az evangélium tanításainak? Miként segít ez nekünk
felkészülni az egyházi szolgálatra? (Lásd 2. kiegészítŒ tevékenység.)

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Írd fel a táblára a következŒ címsorokat (vagy ragassz fel feliratokat, ha elkészítetted
elŒre): Így segít nekem felkészülni a Mennyei Atya:, Így készülhetek fel én:

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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• Mit adott nekünk a Mennyei Atya és Jézus Krisztus, ami segít nekünk felkészülni
az Œ szolgálatukra? (Lehetséges válaszok: szentírások, szülŒk, próféták, tanítók, 
a Szentlélek ajándéka és az elemi.) A gyermekeknek a kérdésre adott válaszait 
az „Így segít nekem felkészülni a Mennyei Atya:” címsor alá írd.

• Mi a mi kötelességünk a felkészülésünkben? A táblán felsorolt dolgokat használva
beszéld meg a gyermekekkel, mit kell tennünk azokkal a dolgokkal, amelyeket
a Mennyei Atya és Jézus Krisztus adott nekünk (például: szentírások – naponta
tanulmányozzuk; szülŒk – fogadjuk meg tanácsaikat). A válaszokat az „Így
készülhetek fel én:” címsor alatt összegezd!

• Mire készülünk fel? (A Mennyei Atya, Jézus Krisztus és mások szolgálatára;
tanítóként, misszionáriusként vagy szülŒként.) Miként segít nekünk ma ez
a felkészülés? Miként fog segíteni nekünk a jövŒben? Segíts a gyermekeknek
megérteni azt a kötelességüket, hogy már most fel kell készülniük a szolgálatra!

2. Magyarázd el a gyermekeknek, hogy az egyik módja annak, ahogy felkészülhetnek
a Mennyei Atya és Jézus Krisztus szolgálatára az, hogy már most elhatározzák,
mindig engedelmeskedni fognak a parancsolatoknak; akkor is, amikor kísértések és
problémák adódnak. Írd fel a táblára: Már most elhatározom, hogy. . . A gyermekek
gondolkozzanak olyan dolgokon, amit már most elhatározhatnak, hogy kövessék az
ÜdvözítŒt, és felkészüljenek az Œ szolgálatára. Írd fel a válaszokat a táblára!

Adj minden gyermeknek egy papírlapot, valamint egy ceruzát vagy tollat, és a
gyermekek írják fel egy lapra: Már most elhatározom, hogy. . . Ezután írjanak fel egy
dolgot a tábláról a mondat mögé. Kérd meg a gyermekeket, hogy a papírra
írtakat beszéljék meg családjukkal, majd pedig helyezzék a papírlapot olyan helyre,
ahol gyakran látják.

3. Külön papírlapokra írj fel néhány olyan dolgot, amit Joseph Smith megtanult az Úr
szolgálatára való felkészülése során; például: hit, engedelmesség, áhítat, a
szentírások tanulmányozása, valamint a Mennyei Atyába és Jézus Krisztusba vetett
bizalom. Minden gyermek egymás után válasszon egy-egy papírt, és olvassa fel
az osztálynak! A gyermekek beszéljék meg, hogyan tanulhatják meg ugyanezeket a
dolgokat.

4. Énekeljétek vagy mondjátok el a „Tartsd meg a törvényt” (Csillagocska, 1994.
szeptember, 10. o.), a „Taníts meg az Ã fényében járnom” (Himnuszok), illetve
a „Tudom, hogy Atyám él” (Himnuszok) címı dalt, vagy olvassátok el a dalok
szövegét!

5. Rajzolj fel a táblára egy amŒba-táblázatot. A négyzetekbe írd be 1-tŒl 9-ig a
számokat.

Oszd két csapatra az osztályt, és mindkét csapatnak adj egy-egy jelet (például X és O).
A csapatok között felváltva a gyermekek egymás után válasszanak számokat, és
válaszoljanak a számokhoz tartozó kérdésekre! Ha egy gyermek helyes választ ad egy
kérdésre, a kérdés számát cserélje fel a csapat jelére! Ha egy csapat három jelet tesz
egy sorba, átrendezheted a táblázatban a számokat, és újra lehet játszani.



19

Lehetséges kérdések:

1. Hány év telt el Moróni elsŒ látogatásaitól addig, amíg Joseph megkapta a
lemezeket? (Négy.)

2. Melyik dombon voltak elrejtve az aranylemezek? (Kumóra.)

3. Kit vett feleségül Joseph? (Emma Hale.)

4. Nevezz meg olyan dolgokat, amelyeket a Mormon könyvében szereplŒ emberekrŒl
mondott Joseph a családjuknak! (Ruházatuk, utazási módszereik, állataik, városaik,
harcászati módszereik vagy vallásos imádatuk.)

5. Joseph melyik testvére halt meg 1823-ban? (Alvin.)

6. Nevezz meg két nefita prófétát, akik meglátogatták Joseph Smitht, amikor felkészült
arra, hogy megkapja az aranylemezeket. (Nefi, Alma, Mormon, Moróni.)

7. Milyen munkát végzett Joseph a Smith-birtokon? (Ültetett, betakarított, fát vágott,
juharszirupot készített.)

8. Hogyan bántak mások a közösségben Josephfel az elsŒ látomás után? (Nem hittek
neki, és üldözték Œt.)

9. Kivel találkozott Joseph Smith a Kumóra-dombon minden évben négy éven át?
(Moróni angyallal.)

Befejezés

Bizonyság Tégy bizonyságot arról, hogy Joseph Smith próféta Isten igaz prófétája volt! Fejezd ki
háládat azért, hogy jól felkészült az aranylemezek lefordítására. Buzdítsd a
gyermekeket, hogy tegyenek valami pluszt a következŒ héten azért, hogy
felkészüljenek az Úr szolgálatára.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Joseph Smith története 1:53–58
verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

4. lecke



Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni, hogy ha engedelmesek vagyunk, és megtesszük
a részünket, a Mennyei Atya segíteni fog nekünk.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Joseph Smith története 1:59–65, Ésaiás
29:11–12 verseit (Martin Harrisnek Anthon professzornál tett látogatására vonatkozó
jövendölés), valamint a leckében megadott történelmi beszámolót. Ezt követŒen
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a
szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.;
és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: 2 Nefi 27:15–20.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Az alábbi ábrákat másold át egy papírlapra vagy a táblára:

5. Szükséges anyagok:
a. Egy Igazgyöngy mindegyik gyermeknek.
b. Egy Biblia és egy Mormon könyve.
c. Térkép a New York – Ohio területrŒl; megtalálható az 1. lecke végén.
d. Képek: 5-11, Joseph Smith megkapja az aranylemezeket (Evangéliumi mıvészeti

képcsomag 406; 62012); 5-12, Joseph Smith a kocsihoz viszi az aranylemezeket;
5-13, Az aranylemezek.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására.

Mutasd be a kidöntött fa, a tızhely, a mıhely és a babos hordó ábráját.

• Mi a közös ezekben a tárgyakban?

Miután a gyermekek elmondták gondolataikat, magyarázd el, hogy mindezeket a
dolgokat Joseph Smith arra használta, hogy az aranylemezek megŒrzése érdekében
elrejtse azokat. Kérd meg a gyermekeket, hogy figyeljenek az órán, és találják ki,
Joseph miként használta ezeket a helyeket!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Joseph Smith megkapja 
az aranylemezeket

5.
lecke
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Joseph Smith története 1:59–61 versei, valamint az alábbi történelmi beszámoló
alapján taníts a gyermekeknek arról, ahogy Joseph Smith megkapja az
aranylemezeket, Moróni tanácsot ad Josephnek az aranylemezek biztonságára
vonatkozólag, és ahogy Joseph erŒfeszítéseket tesz a lemezek védelmében.
A megfelelŒ idŒpontban használd fel a képeket és a térképet!

Amikor Joseph Smith számára elérkezett az idŒ, hogy megkapja az aranylemezeket,
kölcsönkért egy lovas kocsit, és feleségével, Emmával elment a Kumóra-dombhoz,
ahol a lemezek el voltak ásva. Joseph Emmát a domb aljánál hagyta a kocsival, Œ pedig
egyedül mászott fel a dombra, hogy találkozzon Moróni angyallal. Moróni odaadta
Josephnek az aranylemezeket. Odaadta Josephnek azokat az eszközöket is, amelyek
segítettek az aranylemezek lefordításában: az Urimot és a Thummimot, valamint a
mellvértet.

Moróni figyelmeztette Josephet arra, hogy a gonoszok keresni fogják az alkalmat,
hogy ellopják a lemezeket, és azt mondta Josephnek, hogy mindent meg kell tennie
a maga erejébŒl, hogy biztonságban tartsa azokat (lásd JST 1:59). Joseph Smith
megtapasztalta, hogy amint az emberek megtudták, hogy nála vannak a lemezek,
megpróbálták elvenni tŒle (lásd JST 1:60). A lemezeket el kellett rejtenie különbözŒ
helyekre, hogy biztonságban tudja azokat.

Miután Joseph és Emma elhagyta a dombot, ahol a lemezek el voltak temetve, Joseph
megállt, és bevitte a lemezeket az erdŒbe. Talált ott egy nagy kidöntött fát, amely
puha volt, és belül korhadt. Lefaragta a fa kérgét, kivájt egy üreget, és abban rejtette el
a lemezeket, majd visszatakarta azt fakéreggel.

Néhány nap múlva, mialatt Joseph több mérföldre dolgozott Palmyrától, családja
megtudta, hogy néhány ember jön keresni az aranylemezeket. Emma azonnal lóra ült,
és elhajtott, hogy figyelmeztesse Josephet az emberekre. Josephet az Urim és a
Thummim is figyelmeztette arra, hogy a lemezek veszélyben vannak. Joseph visszatért
Palmyrába, kivette a lemezeket a fából, vászonba csomagolta, és elindult velük
hazafelé. Úgy gondolta, biztonságosabb, ha az erdŒn keresztül megy, mint az úton,
azonban az erdŒben valaki megütötte egy fegyverrel hátulról. Joseph leütötte a
rátámadó embert, és amilyen gyorsan csak tudott, elfutott. Még kétszer rátámadtak,
de minden alkalommal meg tudott szökni, és biztonságosan el tudta vinni otthonába
a lemezeket.

Egy másik alkalommal Joseph megtudta, hogy egy banda jön a lemezeket keresni. 
A tızhely elŒtt felszedett néhány követ a burkolatból, és a lemezeket ez alá rejtette el.
Amikor a kövek már visszakerültek a helyükre, egy csoport férfi jött a házhoz. Joseph
édesapjával és testvéreivel együtt üvöltve kiszaladt a bejárati ajtón. A banda azt
gondolta, sokan segítenek Josephnek, és megrémülve elfutottak.

Néhány nappal késŒbb Joseph késztetést érzett rá, hogy a lemezeket – azzal a
fadobozzal együtt, amelyben azokat tartotta – kivegye a tızhely kövei alól. A csomagot
az utca túloldalán lévŒ egyik mıhelybe vitte, amely a Smith-birtokon volt. Kivette az
aranylemezeket a dobozból, ruhaanyagba csomagolta, és a mıhely padlásán rejtette
el. Aztán felszedett néhány padlódeszkát, az üres fadobozt elrejtette a deszkák alá, 
és visszaszögelte a deszkákat. Amikor beesteledett, egy banda érkezett a lemezekre
vadászva. A banda felszedte a padlódeszkákat, és megtalálták az üres fadobozt, de az
aranylemezek biztonságban maradtak ott, ahová Joseph elrejtette a padláson.

Mindezen üldöztetések miatt, valamint amiatt, hogy az emberek megpróbálták ellopni
az aranylemezeket, Joseph tudta, hogy nem tud dolgozni a fordításon Palmyrában.
Joseph és Emma elhatározta, hogy a Pennsylvania állambeli Harmony-ba költöznek,
ahol Emma szülei éltek. Josephet nyugtalanította, hogyan tudja biztonságban elvinni az
aranylemezeket Harmony-ba. A lemezeket egy dobozba tette, a dobozt pedig egy

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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hordó aljába. Ezt követŒen Joseph a hordót megtöltötte babbal, és leszögelte a tetejét.
A hordót és más személyes holmijukat egy kocsira rakva Joseph és Emma elindult
Harmony felé. Bár az út során többször megállították Œket, és kocsijukat átkutatták
olyanok, akik a lemezeket keresték, a lemezeket nem találták meg.

Mivel Joseph – ahogy Isten megparancsolta neki – megtette, amit tehetett, hogy
megvédje a lemezeket, a Mennyei Atya segített neki megŒrizni a lemezeket, és más
módon is küldött segítséget. Az egyik ilyen segítség egy Martin Harris nevı sikeres
farmer személyében jelentkezett, aki a Smith család régi barátja volt. Amikor Joseph és
Emma Harmony-ba készült költözni, Martin Harris elment Josephhez, és azt mondta:
„Itt van ötven dollár, Smith úr. Önnek adom – végezze vele az Úr munkáját; nem:
az Úrnak adom – végezze vele a saját munkáját” (az idézet forrása: Lucy Mack Smith:
History of Joseph Smith, 118. o.). Joseph és Emma ebbŒl a pénzbŒl el tudott költözni
Harmony-ba, hogy folytassák az Úr munkáját a Mormon könyve elŒhozatalában.

Martin Harris számtalan módon továbbra is segített Joseph Smith-nek. Miután Joseph
és Emma Harmony-ba költözött, Martin meglátogatta ott Josephet. Joseph sok
írásjegyet lemásolt az aranylemezekrŒl, és néhányat lefordított közülük. Martin elvitte
az írásjegyeket és azok fordításait Charles Anthonhoz, a nyelvtudományok pro-
fesszorához New York Citybe, és késŒbb egy bizonyos dr. Mitchellhez is.

Joseph Smith története 1:62–65 versei alapján taníts a gyermekeknek Martin Harris
tapasztalatairól Anthon professzorral és dr. Mitchell-lel kapcsolatban. Segíts a
gyermekeknek megérteni, hogy ezek az események Ésaiás próféta egy jövendölését
teljesítették be (Ésaiás 29:11–12; lásd még 2 Nefi 27:15–20) több ezer évvel Joseph
Smith kora elŒtt.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Hány év telt el Moróni angyal elsŒ látogatásától addig, amíg Joseph Smith megkapta
az aranylemezeket? (JST 1:53.) Miért kellett Josephnek oly sokáig várnia arra, hogy
megkapja a lemezeket?

• Milyen felelŒsséget ruházott Moróni angyal Joseph Smith-re az aranylemezekre
vonatkozólag? (JST 1:59.) Mire figyelmeztette Moróni Josephet, és milyen ígéretet tett
számára?

• Mi történt közvetlenül azután, hogy kitudódott, Joseph Smith-nél vannak az
aranylemezek? (JST 1:60.) Mit gondoltok, az emberek miért akarták elvenni JosephtŒl
az aranylemezeket? (Az aranylemezek sokat értek; Sátán nem akarta, hogy a
lemezek le legyenek fordítva.) Mutass rá, hogy ezek az emberek nem hitték el, hogy
Joseph próféta, azonban abban hittek, hogy nála vannak az aranylemezek. Mit
gondoltok, az emberek miért hittek abban, hogy Josephnél vannak az aranylemezek,
ha nem hittek abban, hogy Œ próféta?

• Mit tett Joseph Smith, hogy biztonságban tartsa a lemezeket? Honnan tudta Joseph,
mikor és hová kell vinni az aranylemezeket, hogy biztonságban legyenek? Segíts a
gyermekeknek megérteni, hogy a Mennyei Atya segített megtudni Josephnek,
amikor a lemezek veszélyben voltak. Mutass rá, hogy Joseph elvégezte a dolgát, és
engedelmeskedett Moróni figyelmeztetésének.

• Miként nyerhetjük el a Mennyei Atya segítségét problémáink vagy nehézségeink
leküzdésében? Oszd meg az osztállyal egy személyes élményedet, amikor
segítséget kértél és kaptál a Mennyei Atyától. Szólítsd fel a gyermekeket, hogy
beszéljenek olyan alkalmakról, amikor a Mennyei Atya segítette Œket problémáik
megoldásában.

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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• Mit mondott Anthon professzor, amikor Martin Harris elŒször mutatta meg neki a
Mormon könyve írásjelei egy részének másolatát? (JST 1:64.) Mit gondoltok, Anthon
professzor miért tépte szét az igazolást, amikor megtudta, hogy egy angyal mutatta
meg Joseph Smith-nek, hol találja az aranylemezeket? (JST 1:65.)

• Mit gondoltok, Martin Harrisnek Charles Anthonnál és dr. Mitchellnél szerzett
tapasztalatai miként segítettek megerŒsíteni bizonyságát arról, hogy Joseph Smith
próféta volt? Miként segíthet megerŒsíteni a mi bizonyságunkat az, ha olvasunk
ezekrŒl a tapasztalatokról? (Lásd Ésaiás 29:11–12.)

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Az óra elŒtt írd fel a következŒ helyzeteket – illetve olyan helyzeteket, amelyek
alkalmazhatók az osztályodban lévŒ gyermekekre – külön papírdarabokra:

• Dolgozatot fogsz írni az iskolában. 

• Felkértek egy beszédre az elemiben.

• Sportrendezvényen fogsz szerepelni.

• Most költöztél új helyre, és új barátokat akarsz szerezni.

• Összevesztél egy barátoddal.

• Néha verekszel egyik testvéreddel.

• Játszani fogsz egy darabban, vagy szavalni fogsz.

• Egyik barátoddal akarsz játszani, de szüleidnek szüksége van a segítségedre
otthon.

Beszéld meg a gyermekekkel, hogy a Mennyei Atya miként segít nekünk
problémáink és nehézségeink megoldásában, ha mi megtesszük a részünket. Írd fel
a következŒket a táblára:

Minden gyermek válasszon egy-egy papírt, és olvassa fel az osztálynak! A táblára írt
lépések használatával beszéljétek meg, a gyermekek miként oldhatják meg a
problémát vagy nehézséget.

2. Röviden tekintsétek át, hogy az Úr azt mondta Nefinek, menjen vissza
Jeruzsálembe, és szerezze meg a rézlemezeket Lábántól, valamint beszéljétek meg
azokat az erŒfeszítéseket, amelyeket Nefi tett, hogy megszerezze a rézlemezeket
(lásd 1 Nefi 3–5). Emeld ki, hogy mivel Nefi engedelmes volt, és elvégezte a dolgát,
az Úr segített neki véghezvinni, amit meg kellett tennie. Az egyik gyermek olvassa
fel hangosan 1 Nefi 3:7 versét, és segíts a gyermekeknek megtanulni az elsŒ részét
annak, amit Nefi mondott édesapjának: „Megyek és megteszem, amit az Úr
parancsolt”.

Imádkozz a problémáról vagy nehézségrŒl!

Élj becsületesen és kövesd a Szellem sugallatait!

Tégy meg mindent a probléma megoldása érdekében!

5. lecke



24

3. Kérd meg a gyermekeket, hogy nevezzenek meg olyan embereket, akik nap mint
nap segítenek nekik. Soroljátok fel ezeket az embereket a táblán. Segíts a
gyermekeknek megérteni, hogy a Mennyei Atya segítséget nyújthat nekünk barátok
formájában is. Tekintsétek át, az Úr miként sugalmazta Martin Harrist arra, hogy
segítsen Joseph Smith-nek, amikor Josephnek segítségre volt szüksége. Beszéljétek
meg, mennyire fontos barátnak lenni, és ha lehetséges, segíteni másoknak, akik
rászorulnak. Kérd meg a gyermekeket, hogy osszák meg az osztállyal egy olyan
élményüket, amikor segítségre volt szükségük, és a segítség egy barát formájában
érkezett, illetve egy olyan élményt, amikor segíteni tudtak egy barátjuknak.

4. Taníts a gyermekeknek az Urimról és a Tummimról:

Az Urim és Tummim szent eszköz, amelyet Isten adott, hogy segítsen a prófétáknak
kinyilatkoztatásokat kapni az Úrtól, és segítsen nyelveket lefordítani.

Joseph Smith leírása szerint az Urim és Tummim „két ezüst keretbe foglalt . . .
mellvérthez erŒsített két” kŒ (JST 1:35). A próféta megállapította, hogy ha alázatos
és imádságos lelkületı volt, belelátott ezekbe a kövekbe, és el tudta olvasni az
aranylemezekre írt idegen nyelvet. Ha belenézett ezekbe a kövekbe, a Mennyei
Atya szavait is megtudta azokról a bizonyos dolgokról, amiket meg akart tudni
vagy tenni.

Segíts a gyermekeknek megtalálni az Urimra és a Tummimra vonatkozó következŒ
szentírásokat, és beszéljétek meg ezeket:

2 Móz. 28:30

Móziás 28:11, 13

Éther 3:23–24, 4:4–5

Tanok és szövetségek 17:1

5. Írd külön papírdarabokra a következŒ állításokat:

• Mindegyik aranylemez kb. 15 cm széles és kb. 20 cm hosszú volt.

• Joseph Smith leírása szerint az egyes lemezek „nem egészen olyan vastagok,
mint a közönséges ónlemez”.

• Három gyırı fogta össze a lemezek könyveit.

• Az egész könyv kb. 15 cm vastag volt.

• A lemezekre kis írásjelek voltak vésve.

• A könyv egy része le volt pecsételve, és nem lehetett lefordítani.

• Joseph Smith megtudta, hogy a lepecsételt rész késŒbb lesz majd lefordítva.

Add oda az összes papírdarabot az egyik gyermeknek, és a gyermek olvassa fel
hangosan az állításokat, hogy segítsen a tanulóknak megérteni, milyenek voltak az
aranylemezek (lásd History of the Church, 4:537).

Befejezés

Bizonyság Tedd bizonyságodat arról, hogy a Mennyei Atya szeret mindannyiunkat, és segít
nekünk, ha engedelmesek vagyunk, és elvégezzük a részünket. Fejezd ki
elismerésedet Joseph Smith példájáért és szorgalmáért, amiért sok problémával és
kihívással kellett szembesülnie az aranylemezek védelme érdekében.
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Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Joseph Smith története 1:59–60
verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

5. lecke



Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni, hogy amikor imádkozunk, a Mennyei Atya
válaszait kell keresnünk, és követnünk kell útmutatását.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd az e leckében megadott történelmi beszámolót;
Mormon 9:32 versét; valamint a Tanok és szövetségek 3:1–3, 7–10; 10:1–19, 30–32,
38–46 verseit. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod
tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd
„Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók
tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Mormon szavai 1:3–7 és a Tanok és szövetségek 3:4–6,
11–20; 10:20–29, 33–37.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Egy Mormon könyve.
c. „A Mormon könyve címei” – megtalálható a lecke végén.
d. Térkép a New York – Ohio területrŒl; megtalálható az 1. lecke végén.
e. Kép: 5-13, Az aranylemezek.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mutasd be „A Mormon könyve címei” feliratú oldalt. Kérdezd meg a gyermekektŒl, 
el tudnak-e olvasni valamit a szavakból vagy írásjegyekbŒl. Segíts a gyermekeknek
azonosítani az egyes nyelveket.

Beszéljétek meg a világszerte használt sok nyelvet, és magyarázd el, hogy a fordítani
szó azt jelenti: írást vagy beszédet egyik nyelvbŒl a másikba átültetni (érthetŒvé tenni).

Mutasd meg az aranylemezekrŒl készült képet, és beszéljétek meg Joseph Smith
feladatát a lemezeken lévŒ idegen írás lefordításában! Az egyik gyermek olvassa fel
hangosan Mormon 9:32 versét!

• Milyen nyelvı volt az aranylemezeken lévŒ írás? (Átalakított egyiptomi.)

Magyarázd el, hogy a fordítóknak általában érteniük kell mindkét nyelvet, amellyel
dolgoznak. Joseph Smith azonban nagyon alacsony iskolázottságú volt, és sem
beszélni, sem olvasni nem tudott más nyelven, mint angolul. A lemezeken lévŒ
átalakított egyiptomi írásjegyek nagyon ismeretlenek voltak számára. Az Úr szellemére, 
és nem a saját tudására kellett számítania, hogy segítsen neki angolra fordítani a
lemezeken lévŒ írásjegyeket.

Röviden tekintsétek át azokat a problémákat, amelyekkel Joseph Smith szembesült,
miután Morónitól megkapta az aranylemezeket, valamint azt a segítséget, amelyet
Joseph Martin Harristól kapott (lásd 5. lecke).

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Joseph Smith elkezdi
lefordítani az aranylemezeket

6.
lecke
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Az alábbi történelmi beszámoló alapján taníts a gyermekeknek az aranylemezekbŒl
lefordított kézirat 116 oldalának elvesztésérŒl (a megfelelŒ helyen utalj a térképre).
Beszéljétek meg az eseményre vonatkozó kinyilatkoztatásokat, amelyeket Joseph
Smith kapott: Tanok és szövetségek 3. és 10. része.

Mihelyt Joseph és Emma Smith letelepedett a Pennsylvania állambeli Harmony-ban,
Joseph elkezdte lefordítani az aranylemezeket. Joseph kezdetben sok idŒt töltött azzal,
hogy megismerkedett a lemezekkel, és azzal a nyelvvel, amelyen íródott. Amint tanult
és imádkozott, az Urim és a Tummim segített neki megérteni a lemezeken lévŒ írás-
jegyeket. Joseph megtanulta, hogy a fordítás folyamatához hitre, kemény munkára,
érdemességre, türelemre és engedelmességre van szükség.

Martin Harris elment Joseph Smith Harmony-ban lévŒ otthonába, hogy segítsen a
prófétának az aranylemezek lefordításának munkálataiban. Martin Joseph írnoka lett.
Amint Joseph hangosan olvasott fel a lemezekbŒl, Martin Harris leírta azokat a
szavakat, amelyeket Joseph olvasott. Joseph kéthavi munka után lefordította a lemezek
elsŒ részét. A fordítás 116 oldalnyi papírra volt írva.

Martin megkérdezte JosephtŒl, elvihetné-e a 116 lefordított oldalt magával Palmyrába.
Martinnak felesége és barátai szemére hányták, hogy elhagyta a farmját, hogy
Josephnek segítsen, és Martin meg akarta nekik mutatni az oldalakat, hogy elhiggyék
neki, hogy az Úr munkáját végzi.

Joseph engedélyt kért az Úrtól, hogy Martin elvihesse a lefordított oldalakat, de az Úr
nemet mondott. Martin megkérte Josephet, hogy másodszor is kérdezze meg az Urat.
Joseph újra megkérdezte az Urat, és a válasz ismét „nem” volt. Martin könyörgött
Josephnek, hogy még egyszer kérdezze meg az Urat. Joseph eleget akart tenni Martin
óhajának, úgyhogy harmadszor is megkérdezte az Urat. Ezúttal az Úr azt mondta, hogy
Martin elviheti a fordítást, ha megígéri, hogy csak a feleségének és családja bizonyos
tagjainak mutatja meg. Martin megígérte, hogy senki másnak nem fogja megmutatni a
lapokat. A 116 oldalnyi fordítást elvitte Palmyrában lévŒ otthonába.

Néhány nappal azután, hogy Martin elment, Emma Smith fiúgyermeket szült, aki csak
néhány órát élt. Emma nagyon beteg volt, és majdnem meghalt. Joseph két hétig
Emmával maradt, és segített gondját viselni. Amikor Emma megerŒsödött, Joseph
kezdett aggódni Martin Harris felŒl, aki három hete elment a lefordított oldalakkal.
Emma arra biztatta Josephet, hogy menjen el Palmyrába, és keresse meg Martint.

Joseph elment Palmyrában élŒ szüleihez, és üzenetet küldött Martinnak, hogy keresse
fel. Amikor Martin megérkezett, így kiáltott fel: „Ó, lelkem elveszett! Lelkem elveszett!”
Joseph felugrott onnan, ahol éppen ült, és felkiáltott: „Martin! Elvesztetted a kéziratot?
Megszegted az esküdet, kárhozatot hoztál a fejemre, csakúgy, mint a tiédre?”
(Az idézet forrása: Lucy Mack Smith: History of Joseph Smith, 128. o.) Martin
beismerte, hogy megszegte ígéretét, és megmutatta a lefordított oldalakat másoknak
is. A 116 oldal elveszett vagy ellopták.

Joseph így szólt: „Minden elveszett! Minden elveszett! Mit tegyek? Vétkeztem – én
voltam az, aki kivívta Isten haragját. Meg kellett volna elégednem az elsŒ válasszal,
amit az Úrtól kaptam; mert Œ azt mondta nekem, hogy nem biztonságos, ha kiengedem
kezeim közül az írást” (Az idézet forrása: Smith, 128. o.).

Joseph és Martin nagyon szenvedett a fordítás elvesztése miatt. Joseph visszatért
Harmony-ba, ahol bocsánatért imádkozott. Moróni angyal egy kis idŒre elvette az
aranylemezeket, valamint az Urimot és a Tummimot. Joseph Œszinte bınbánata miatt
azonban az Úr késŒbb megbocsátott Josephnek, és Moróni visszahozta a lemezeket,
valamint az Urimot és a Tummimot. Ez idŒ alatt kapta Joseph a Tanok és szövetségek
3. és 10. részében lévŒ kinyilatkoztatásokat.
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Magyarázd el, hogy az Úr azt mondta Josephnek, hogy a Sátán rávett néhány bınös
embert az oldalak ellopására. Ezek az emberek meg akarták változtatni a szavakat,
hogy az emberek ne higgyenek a Mormon könyvében (lásd T&Sz 10:10–19).
Joseph azt az utasítást kapta, hogy ne fordítsa le újra a lemezek elsŒ részét (lásd
T&Sz 10:30–31). Mivel az Úr mindent tud, azt is tudta, hogy ez a váratlan esemény be
fog következni. Ennélfogva megparancsolta Mormonnak, az Œsi prófétának, hogy az
aranylemezek egy másik részében írjon egy hasonló beszámolót arról, amit a 116 oldal
tartalmaz (lásd Mormon szavai 1:3–7). Joseph ezt a részt fordította le az elveszett
rész újrafordítása helyett (lásd T&Sz 10:38–42). Joseph megtudta, hogy a Sátán és a
gonosz emberek nem tudják megállítani a Mennyei Atya munkáját (lásd T&Sz 3:1;
10:43).

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. (Lásd. 1. lecke.) A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, 
az órán történŒ elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást
nyerni azokba.

• Mit kellett tennie Josephnek, hogy képes legyen fordítani? (Hitre volt szüksége, 
és imádságos lelkületınek, engedelmesnek, türelmesnek kellett lennie.)

• Hányszor kérte Joseph Smith az Úrtól, hogy engedje meg Martin Harrisnek elvinni
a lefordított oldalakat? Mit mondott az Úr Josephnek az elsŒ két alkalommal? Mit
mondott az Úr harmadszor?

• Martin Harris miért kérlelte oly kitartóan Joseph Smith-et, hogy kérjen engedélyt,
amikor már az Úr nemet mondott? Miért tartott Joseph jobban az emberektŒl, mint
IstentŒl? (T&Sz 3:7.) Miért félünk néha attól, amit mások gondolhatnak rólunk, ha
engedelmeskedünk a Mennyei Atya parancsolatainak?

• Mit gondoltok, mit tanult Joseph ebbŒl az élménybŒl a Mennyei Atya akaratának
elfogadására vonatkozóan? Miért fontos inkább azért imádkoznunk, ami helyes, mint
azért, amit akarunk? Miért fontos elfogadni a Mennyei Atya imáinkra adott válaszait?

• Mit érzett Joseph a 116 oldal elvesztése miatt? Mit mondott az Úr Josephnek, 
mit tegyen? (T&Sz 3:10.) Miért olyan csodálatos tantétel a bınbánat?

• Milyen utasítást kapott Joseph, hogy meghiúsítsa azoknak a tervét, akik ellopták a
116 oldalt? (T&Sz 10:30–31, 38–42.) Mit jelent az: „Isten szándékait meghiúsítani nem
lehet”? (T&Sz 3:1.)

• Mit nyilatkoztat ki nekünk az Úr a Tanok és szövetségek 10:5 versében, ami segít
nekünk felülkerekedni a Sátán befolyásán?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Magyarázd el, hogy amikor imádkozunk, hallgatnunk kell a Mennyei Atya válaszára,
és követnünk kell útmutatását. Az imára adott válaszok sokféleképpen érkezhetnek;
például egy szülŒtŒl vagy egyházi vezetŒtŒl kapott tanácson keresztül, a szentírások
olvasása által, vagy a vasárnapi gyıléseken egy lecke vagy beszéd hallgatása
során.

Ãszinte imáink mindig válaszra találnak, habár nem mindig úgy, ahogy szeretnénk.
Néha „nem” a válasz, mivel nem az lenne a legjobb számunkra, amit kértünk. Néha
„igen” a válasz, és meleg, megnyugtató érzésünk van arról, mit tegyünk. Néha a
válasz ez: „Várj egy kicsit!” A Mennyei Atya imáinkra mindig akkor és úgy válaszol,
ahogy szerinte a legjobb lesz nekünk.

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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Ha lehetŒség van rá, beszélj a gyermekeknek egy olyan alkalomról, amikor Œszinte
imádra nemleges választ kaptál! Szólítsd fel a gyermekeket, hogy mondják el
hasonló élményeiket!

2. Mutasd be a képet, amelyen Jézus a Gecsemáné kertjében imádkozik (Evangéliumi
mıvészeti képcsomag 227; 62175). Magyarázd el, hogy Jézus Krisztus a tökéletes
példa a Mennyei Atyánk akaratának elfogadására. Földi élete végén Jézus tudta,
hogy eljön az idŒ, amikor nagy kínokat kell elszenvednie, hogy megbınhŒdjön
a világ bıneiért. Jézus elment Gecsemáné kertjébe. A földre esett, és imádkozott.

Kérd meg az egyik gyermeket, hogy olvassa fel hangosan Máté 26:39 versébŒl, amit
Jézus imájában mondott: „Atyám! ha lehetséges, múljék el tŒlem e pohár;
mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te.”

Magyarázd el, hogy Jézusnak egy angyal jelent meg, hogy lelki erŒt adjon neki
(lásd Lukács 22:43). Jézus elfogadta a Mennyei Atya akaratát; megbınhŒdött értünk
azáltal, hogy a Gecsemáné kertjében szenvedett, és életét adta a kereszten.

3. Írd fel a táblára a következŒket: „Ha az Úr parancsolja, tedd meg!”

Magyarázd el, hogy Joseph Smith tanult a hibáiból és a kihívásaiból. Habár két-
ségbe esett, amikor a 116 oldal elveszett, megtanulta az engedelmesség, a bın-
bánat, és a Mennyei Atya akarata elfogadásának fontosságát. Megtanult figyelni a
Szellem sugallataira, és fejlesztette képességét az Urim és a Tummim haszná-
latában. Életében késŒbb ezt mondhatta: „Szabály lett számomra: Ha az Úr paran-
csolja, tedd meg!” (History of the Church, 2:170.)

Minden gyermek másolja le az idézetet egy papírlapra, amit majd elvisznek haza.

4. Magyarázd el, hogy habár Martin Harris elvesztette a 116 oldalnyi fordítást,
megbánta ezt, és továbbra is fontos szolgálatokat tett az egyháznak. Az
aranylemezek fordításában a továbbiakban nem segédkezhetett Josephnek,
de késŒbb eladta gazdasága egy részét, hogy segítsen fedezni a Mormon
könyve nyomtatásának költségeit. Egyike volt a Mormon könyve három tanújának,
és egész életében tanúbizonyságát tette a könyv igazságáról. Mutasd meg a
gyermekeknek a három tanú bizonyságtételét, amely a Mormon könyve elején
található!

5. A gyermekek mutassák be a kézikönyv elsŒ hat leckéjének képeit, és mondják el
újra a képeken megörökített eseményeket!

Befejezés

Bizonyság Fejezd ki háládat Joseph Smith prófétáért, valamint a Mormon könyve lefordítására
fordított munkájáért. Tedd bizonyságodat arról. hogy áldásban lesz részünk, ha
elfogadjuk a Mennyei Atya ránk vonatkozó akaratát, és megtesszük, amit elvár tŒlünk.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 3:1–3 és
10:1–5 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

6. lecke
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Cél Segíteni a gyermekeknek abban, hogy megértsék és felismerjék a Szentlélek hatását,
valamint hogy érdemesek kívánjanak lenni az Œ társaságára.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Joseph Smith története 1:66–67 verseit; 
a leckében megadott történelmi beszámolót; valamint a Tanok és szövetségek 5:30,
34; 6:14–23; 8:1–3; 9:3–9; 10:4 verseit. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét,
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi
beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és
történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Az evangélium tanításai (31110 135), 7. fejezet.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Egy Igazgyöngy.
c. Egy kisrádió (vagy egy rádiót ábrázoló kép).
d. Képek: 5-2, Joseph Smith (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 400; 62449); 

5-11, Joseph Smith az aranylemezeket fordítja.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mutasd meg a gyermekeknek a rádiót, de ne kapcsold be (ha egy rádiót ábrázoló
képet vittél, szükség szerint alakítsd át a beszélgetést). Kérdezd meg a gyermekektŒl,
hogy hallják-e az adást, és röviden beszéld meg velük, hogy miért nem hallják.
Kapcsold be a rádiót, de ne állíts be semmilyen állomást. Mutass rá, hogy a rádió be
van kapcsolva, de a gyermekek még mindig nem hallják az adást.

• Mit kell tennünk ahhoz, hogy tisztán hallhassuk a rádiót?

Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy a Szentlélekre való hallgatás a rádió hallgatá-
sához hasonlítható. Ahhoz, hogy meghalljuk, mit akar velünk tudatni a Mennyei Atya, rá
kell hangolódnunk a Szentlélekre. Magyarázd el, hogy a Szentlélek más néven a Szent
Szellem és az igazság Szelleme (lásd T&Sz 6:15). Kérd meg a gyermekeket, hogy
figyeljenek az órán, hogy megtudják, a Szentlélek miként segített Joseph Smithnek és
Oliver Cowderynek.

A Tanok és szövetségek 6:14–23, 8:1–3, 9:3–9; Joseph Smith története 1:66–67;
valamint az alábbi történelmi beszámoló alapján taníts a gyermekeknek a Szentlélek
hatásának megértésérŒl és felismerésérŒl. Mutasd meg a képeket a megfelelŒ idŒben!

A 116 oldalnyi kézirat elvesztése miatt Moróni angyal az aranylemezeket, valamint az
Urimot és a Tummimot egy idŒre elvette Joseph Smith-tŒl (lásd 6. lecke). Miután Joseph
megbánta bınét, ezek visszakerültek hozzá. Amikor Joseph folytatta a fordítást,
azt tapasztalta, hogy nincs ideje egyidejıleg gondoskodni családjáról, a gazdaságról,
és olyan gyorsan fordítani, ahogy akar. A fordítási munka azért is lassult, mert
Josephnek nem volt írnoka, aki leírta volna helyette, amit fordított. Martin Harris már
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nem lehetett Joseph írnoka. Emma néha írnokoskodott, de neki más munkája is volt.
Joseph tudta, hogy a fordítás nem halad olyan gyorsan, mint szükséges lett volna,
úgyhogy imádkozott, és a Mennyei Atyától kért segítséget. Olvassátok fel, mit válaszolt
az Úr a Tanok és szövetségek 10:4 versében! Josephnek néhány hónappal késŒbb
abba kellett hagynia a fordítást, amíg az Úr azt nem mondta, hogy újra folytathatja. 
Az Úr megígérte Josephnek, hogy ha ezt megteszi, az Úr gondoskodni fog arról, hogy
segítséget kapjon a fordításhoz (lásd T&Sz 5:30, 34).

Ebben az idŒben egy Oliver Cowdery nevı fiatalember éppen a New York állambeli
Palmyrában tanított, és Joseph Smith szüleinek házában lakott. Abban az idŒben
megszokott dolog volt, hogy a tanítók tanításuk fejében tanítványaik otthonában szálltak
meg. Amíg Oliver a Smith-házban lakott, hallott Joseph Smith-rŒl és az aranyleme-
zekrŒl. ÉrdeklŒdött az aranylemezek felŒl, de Smithék nem akartak neki beszélni a
lemezekrŒl, mivel akiknek korábban beszéltek a lemezekrŒl, üldözték Œket.

Amikor a Smith család megismerte Olivert és megbíztak benne, id. Joseph Smith
(a próféta édesapja) elmondta Olivernek, amit az aranylemezekrŒl tudott. Oliver
napokig gondolkozott azon, amit hallott. Végül úgy döntött, egymagában imádkozik
a dologról. Békés bizonyságot érzett afelŒl, hogy Joseph Smith Isten prófétája
(lásd T&Sz 6:22–23), és az az érzése támadt, hogy Œ lesz Joseph Smith írnoka.

Oliver találkozni akart Joseph-fel, úgyhogy Joseph egyik öccsének, Samuel Smith-nek
a társaságában elutazott a Pennsylvania állambeli Harmony-ba, ahol Joseph és Emma
akkor lakott. Amikor Oliver megérkezett, Joseph felismerte, hogy Olivert az Úr küldte
segítségül a Mormon könyve fordításához. Joseph és Oliver késŒ estig beszélgettek,
és Oliver beleegyezett abba, hogy Joseph írnoka lesz. Oliver ekképpen írt írnoki
élményeirŒl: „Feledhetetlen napokat éltünk – azon hangot hallva ülni, amely a mennyek
ösztönzése által íratott. . . Nap nap után, megszakítás nélkül egyre csak írtam mindazt,
amit a száján kiejtett, ahogy az Urimmal és a Tummimmal . . . fordította azt a történetet,
amelyet Mormon könyvének hívnak” (lábjegyzet Joseph Smith története 1:71 verséhez).

Joseph megtanulta, hogy a Szentlélek segítsége nélkül nem tud fordítani. Egyik reggel
kihozta a sodrából valami, amit Emma tett. Amikor megpróbált fordítani, felismerte,
hogy egyáltalán nem tud fordítani. Joseph kiment a gyümölcsöskertbe imádkozni, és
megkérdezte az Úrtól, miért nem tud fordítani. Hamarosan rájött, hogy ki kell békülnie
Emmával, és csak akkor kaphat segítséget a SzentlélektŒl. Visszament a házba, 
és bocsánatot kért Emmától. Ekkor már képes volt folytatni a fordítást.

Oliver segítségével a Mormon könyve fordítása gyorsabban haladt. Miután egy ideig
írnokként dolgozott, Oliver fordítani akart. Engedélyt kapott a fordításra, de amikor
megpróbálta, nem sikerült neki. Oliver azt hitte, hogy megkaphatja a fordítás
képességét, csak kérnie kell a Mennyei Atyától, de megtudta, hogy ez nagy szellemi és
lelki erŒfeszítést igényel. A fordítás képességének a Szentlélek ösztönzésén keresztül
kell érkeznie.

Beszéld meg a gyermekekkel a döntéshozatal folyamatát, amelyet az Úr Joseph 
Smith-en keresztül nyilatkoztatott ki Oliver Cowderynek a Tanok és szövetségek 
9:8–9 verseiben:

1. Gondolatban vizsgáld meg a problémát, illetve a kérdést! Gondold végig, hogyan
tudnád megoldani a problémát, vagy hogyan tudnál válaszolni a kérdésre.

2. Döntsd el, hogy szerinted mit kellene tenned!

3. Kérdezd meg a Mennyei Atyát, hogy helyes-e a döntésed!

4. Hallgass a szíveddel és az elméddel! Ha döntésed helyes, a Szentlélek jó érzéssel
tölt el. Ha döntésed rossz, nem lesznek jó érzéseid, és más döntést kell hoznod.
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Magyarázd el, hogy ezt a folyamatot kellett volna alkalmaznia Oliver Cowdery-nek,
amikor megpróbált fordítani. Ezt a folyamatot mindannyian alkalmazhatjuk. Ha követjük
ezeket a lépéseket, a Szentlélek segít nekünk helyes döntéseket.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. (Lásd 1. lecke.) A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, 
az órán történŒ elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást
nyerni azokba.

• Miért volt szüksége Josephnek segítségre az aranylemezek fordításához? Mit tett
Joseph ezzel a problémával kapcsolatban? Milyen választ kapott Joseph imáira?
Mit tehetünk, ha valamilyen problémánk van? Kérd meg a gyermekeket, hogy
beszéljenek arról, hogyan adott választ a Mennyei Atya imáikra!

• Mit tett Oliver Cowdery azért, hogy bizonyságot nyerjen arról, hogy Joseph Smith
próféta? (T&Sz 6:14.) Hogyan nyerhetünk bizonyságot arról, hogy Joseph Smith
próféta? Hogyan nyerhetünk bizonyságot a Mormon könyve igazságáról? (Lásd 
6. kiegészítŒ tevékenység.)

• Milyen választ kapott imáira Oliver Cowdery, amikor azért imádkozott, hogy
megtudja, Joseph Smith Isten prófétája-e? (T&Sz 6:15, 23.) Hogyan válaszolhat még
a Mennyei Atya imáinkra? Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy imáinkra gyakran
békés érzések formájában érkezik válasz.

• Mit kellett tennie Oliver Cowderynek, hogy képes legyen fordítani? (T&Sz 9:8–9.)
Miként alkalmazhatjuk ezt a tanácsot életünkben?

• Mit kell tennünk ahhoz, hogy felkészítsük magunkat arra, hogy a SzentlélektŒl
segítséget kapjunk? (Lásd 2. kiegészítŒ tevékenység.) Honnan tudjuk meg,
mikor érezzük a Szentlélek sugallatait? (T&Sz 6:23; 8:2–3; és 9:8–9; lásd 3. és
4. kiegészítŒ tevékenység.)

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Magyarázd el, hogy amikor Joseph Smith a Mormon könyvét fordította, hangosan
mondta a szavakat, írnoka pedig leírta azokat. Néha Joseph és az írnok között egy
paraván volt, és nem láthatták egymást.

Helyezz egy paravánt egy asztal közepére vagy a padlóra (a gyermekek például
tarthatnak egy kis takarót, egy lepedŒt vagy egy nagy kartonpapírt). Egy gyermeket
ültess a paraván egyik oldalára, és lassan olvasson fel egy rövid verset a Mormon
könyvébŒl, mialatt egy gyermek, aki a paraván másik oldalán ül, leírja, amit hall.
Aztán az írnok olvassa fel, amit írt, hogy a szentírást olvasó gyermek ellenŒrizhesse,
helyesen írta-e le. (Lehet több írnok is, tehát minden gyermek elvégezheti ezt, aki
részt akar venni benne.)

2. Készíts két oszlopot a táblán. Az egyik fölé írd fel: Vonzza a Szentlelket; a másik fölé
pedig írd fel: Elızi a Szentlelket. Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy a Szellem
(a Szentlélek) nagyon fontos életünkben. Magyarázd el, hogy a jó dolgok vonzzák a
Szentlelket életünkben, míg a rossz dolgok bántják és elızik a Szentlelket (lásd
Moróni 7:12–13). Kérd meg a gyermekeket, hogy gondoljanak olyan cselekedetekre,
amelyeket fel lehet sorolni az oszlopokban. A Vonzza a Szentlelket felirat alá például
felírhatják: jó zene hallgatása és kedvesség; az Elızi a Szentlelket felirat alá pedig
felírhatják: vitatkozás és becstelenség.

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

7. lecke
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Magyarázd el, hogy a Szentlélek tanít, vigasztal, megvéd, megerŒsít és vezet
bennünket (lásd Az evangélium tanításai [31110 135], 7. fejezet), de ahhoz,
hogy elnyerjük a segítségét, olyan dolgokat kell tennünk, amelyek elŒsegítik,
hogy továbbra is velünk maradjon.

3. A gyermekek keressék ki a Tanok és szövetségek 8:2 versét, és az egyik gyermek
olvassa fel. Beszéljétek meg, hogyan kaphat mindenki személyes kinyilatkoztatást,
ha hallgat a Szentlélek sugallataira. Mondj el egy élményt, amikor a Szentlélek
irányított téged, és kérd meg a gyermekeket, hogy osszák meg hasonló élményeiket!

4. Magyarázd el, hogy amikor velünk van a Szentlélek, mást érzünk, mint amikor nincs
velünk, vagy amikor a Sátán hatása alatt állunk. Olvasd fel az alábbi állításokat, 
és kérd meg a gyermekeket, hogy álljanak fel, ha az állítás azt fejezi ki, amit akkor
érzünk, amikor velünk van a Szentlélek, és üljenek le, ha a mondat azt fejezi ki, 
amit akkor érzünk, amikor nincs velünk a Szentlélek.

• Boldognak és nyugodtnak érzed magad.

• ÖnzŒ érzéseid vannak.

• Nagylelkı érzéseid vannak.

• Könnyen elcsüggedsz.

• Boldoggá akarsz tenni másokat.

• Bosszút akarsz állni.

• Megbocsátó és kedves vagy.

• Boldog vagy, amikor mások jót tesznek.

5. Külön papírlapokra írj fel több olyan tevékenységet, amely vonzza a Szentlelket, és
amelyet a gyermekek el tudnak játszani pantomimszerıen. Helyezd a papírlapokat
egy dobozba! Minden gyermek válasszon egy papírlapot, és pantomimezze 
el az arra írt tevékenységet, amíg a többi gyermek megpróbálja kitalálni, mi az a
tevékenység.

Példák a tevékenységekre:

• Olvasd a szentírásokat!

• Imádkozz!

• Csinálj valami kedveset, vagy végezz szolgálatot (például mosogass el, vagy
játssz egy kisbabával)!

• Ülj áhítatosan az istentiszteleten!

A gyermekek választhatnak egyet a tevékenységek közül, amelyet a hét folyamán
megvalósítanak. Adj a gyermekeknek papírt és ceruzát, hogy felírhassák, mit
választottak; és mondd el a gyermekeknek, hogy tegyék a papírt olyan helyre, ahol
gyakran látják, és emlékezteti Œket a választott tevékenység elvégzésére.

6. Énekeljétek el a „Search, Ponder, and Pray” (Children’s Songbook, 109. o.) címı
dalt, illetve mondjátok el a dal szövegét. Beszéljétek meg, mire tanít a dal, ami által
bizonyságot nyerhetünk (elmagyarázhatod, hogy a tınŒdni szó azt jelenti, hogy
tanulmányozni vagy mélyen elgondolkozni valamin).
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Befejezés

Bizonyság Mondd el bizonyságodat a Szentléleknek az életedre gyakorolt hatásáról, amely
segített neked bizonyságot nyerni, és amely vigaszt és útmutatást adott neked. Segíts
a gyermekeknek megérteni azt a nagy áldást, amit a Szentlélek jelenthet nekik!

Buzdítsd a gyermekeket, kérjék meg szüleiket arra, hogy osszák meg élményeiket a
Szentlélekkel kapcsolatban!

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 8:2–3 és
9:8–9 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

7. lecke



Cél Segíteni a gyermekeknek abban, hogy megértsék a papsági felhatalmazás
fontosságát, valamint hogy érdemesek kívánjanak lenni a papsági szertartásokra és
áldásokra.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Joseph Smith története 1:68–74 verseit (beleértve
a 71. vershez tartozó lábjegyzetet is); a Tanok és szövetségek 13. részét; a 27:7–8,
12 versét; a 128:20 utolsó mondatát; a Hittételek 1:5 versét; valamint a leckében
megadott történelmi beszámolókat. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd
el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi
beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és
történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Máté 4:18–22 és 3 Nefi 11:18–28, 33–34.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek valamint egy Igazgyöngy mindegyik gyermeknek.
b. Egy Biblia és egy Mormon könyve.
c. Egy kb. 60 cm hosszú zsinór.
d. Három-négy egymásra pakolható tárgy (pl. könyvek, téglák, pénzérmék).
e. Képek: 5-15, KeresztelŒ János az ároni papságot adományozza (Evangéliumi

mıvészeti képcsomag 407; 62013); 5-16, A melkisédeki papság visszaállítása
(Evangéliumi mıvészeti képcsomag 408; 62371).

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Kérd meg a gyermekeket, hogy csináljanak a kezükkel az alábbiakhoz hasonló
dolgokat:

• Köss csomót egy zsinórdarabra!

• Pakolj egymásra és szedj szét több tárgyat!

• Csettints az ujjaiddal!

• Írd fel a nevedet a táblára!

• Fogj kezet a tanítóval!

• Ülj le, és tedd ölbe a kezedet!

Ha nagy az osztály, a tevékenységet váltóban is meg lehet csinálni. Az osztályt oszd
két csapatra, és mindkét csapat részére gondoskodj elegendŒ mennyiségı anyagról!
Mindkét csapat egy-egy tagja csinálja meg mind a hat tevékenységet, mielŒtt a
következŒ csapattag elkezdi! (Próbáld meg elérni, hogy a tevékenység ne vegyen
igénybe többet öt percnél!)

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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lecke

36



37

Mutass rá, hogy minden nap sok tevékenységet végzünk a kezünkkel. Magyarázd el,
hogy a papságot viselŒ férfiak és fiúk más fontos tevékenységeket is végeznek a
kezükkel.

• Milyen fontos tevékenységeket végeznek a kezükkel a papságviselŒk, amikor
papsági hatalmukat használják? (Néhány példa a válaszokra: áldásokat adnak,
keresztelnek, meggyógyítják a beteget, elŒkészítik és kiosztják az úrvacsorát,
valamint adományozzák a Szentlélek ajándékát.)

• Mindenki elvégezheti ezeket a tevékenységeket a kezeivel? (Nem. Magyarázd el,
hogy a férfit vagy a fiút fel kell szentelni a papságba, hogy ezeket elvégezhesse.
Ha nincs felszentelve, az Úr nem ismeri el az általa elvégzett szertartásokat.)

Magyarázd el, hogy a papság Isten hatalma. Isten a papságviselŒkön keresztül osztja
meg velünk hatalmát, hogy részesülhessünk a szent szertartásokban (például a
keresztelésben), amelyek segítenek nekünk visszatérni a Mennyei Atya jelenlétébe.
Senki nem adhatja meg saját magának ezt a hatalmat; IstentŒl kell megkapnia. Ezt egy
olyan ember kézrátételével végzik, aki rendelkezik a megfelelŒ felhatalmazással.
Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy a 2. leckében megtanulták, hogy az elpártolás
idején a papság elvétetett a földrŒl. Magyarázd el a gyermekeknek, hogy ebben a
leckében arról fognak tanulni, hogy a papság miként lett visszaállítva a földre.

Joseph Smith története 1:68–74 versei; a Tanok és szövetségek 13. része; 
27:7–8, 12 versei; valamint az alábbi történelmi beszámolók alapján taníts a papság
visszaállításáról. Mutasd meg a képeket a megfelelŒ idŒben!

Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy három évvel Joseph Smith-nek a Mennyei
Atyáról és Jézus Krisztusról való elsŒ látomása után Moróni angyal megjelent
Josephnek, és beszélt neki az aranylemezekrŒl. További négy év felkészülést követŒen
Joseph megkapta az aranylemezeket. Isten segítségével Joseph elkezdte azokat
fordítani.

Magyarázd el, hogy a Mormon könyve, és a Joseph Smith-nek adott kinyilatkoztatások
sok olyan evangéliumi igazságot állítottak vissza, amelyek az elpártolás idején
elvesztek. Azonban Joseph a papság nélkül nem tudta megszervezni Jézus Krisztus
egyházát. A papságot azoknak kellett visszaállítania, akik rendelkeztek a megfelelŒ
felhatalmazással.

Magyarázd el, hogy a papságnak két része van: a melkisédeki papság és az ároni
papság. A melkisédeki papságot néha magasabb rendı papságnak, az ároni
papságot pedig alacsonyabb rendı – vagyis elŒkészítŒ – papságnak is szokták
nevezni. Az ároni papság a melkisédeki papság része, és annak irányítása alatt
mıködik. A papság mindkét része visszaállíttatott Joseph Smith-nek.

Az ároni papság visszaállítása

1829 tavaszán Joseph Smith próféta és Oliver Cowdery a Mormon könyvének azt a
részét fordította, amely leírja, mit tanított a feltámadt Jézus Krisztus a nefitáknak a
keresztelésrŒl (lásd 3 Nefi 11:18–28, 33–34). A keresztelés volt az egyik olyan téma,
amelyrŒl a lelkészek vitatkoztak Joseph fiatal korában, és sok kereszténynek zavaros
elképzelései voltak a kereszteléssel kapcsolatban. Nem tudták, szükséges-e a
keresztelés, hogyan kell elvégezni, ki keresztelhet, és milyen korú személyt lehet
megkeresztelni. Joseph és Oliver elhatározta, hogy választ kér az Úrtól ezekre a
kérdésekre, és 1829. május 15-én elmentek imádkozni a Pennsylvania állambeli
Susquehanna-folyó melletti erdŒbe. Oliver így írta le, mi történt: „Egyszerre mintha csak
az örökkévalóság közepébŒl szólt volna hozzánk a Megváltó hangja, és békességet
szólt. Ezalatt a fátyol szétnyílt, és Isten angyala dicsŒségbe öltözve megjelent, és
elhozta a buzgón keresett üzenetet és a bınbánat evangéliumának kulcsait. Micsoda

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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öröm! Milyen csoda! Milyen bámulat!” (Lábjegyzet Joseph Smith története 1:71
verséhez.)

Joseph Smith története 1:68–74 versei és a Tanok és szövetségek 13. fejezete alapján
mondd el az ároni papság visszaállításának, valamint Joseph és Oliver
keresztelésének történetét!

KeresztelŒ János – az angyal, aki megjelent Josephnek és Olivernek (lásd T&Sz
27:7–8) – volt az az igazlelkı próféta, aki megkeresztelte Jézus Krisztust. Amikor János
meghalt, még birtokában voltak az ároni papság kulcsai. Ez azt jelentette, hogy
megvolt a joga és a képessége az ároni papság felhatalmazásának visszaállítására
Joseph Smith részére. János kézrátétellel szentelte fel Josephet és Olivert az ároni
papságba. János azonban nem rendelkezett a melkisédeki papság kulcsaival,
így azokat nem állíthatta vissza.

A melkisédeki papság visszaállítása

Nem sokkal KeresztelŒ János látogatása után Joseph és Oliver rövid utazást tett a
New York állambeli Colesville-be. Harmony-ba visszafelé tartva Péter, Jakab és János
megjelent Josephnek és Olivernek a Susquehanna-folyó partján (lásd a T&Sz 128:20
utolsó mondatát). Péter, Jakab és János Jézus Krisztus apostolai voltak, amikor Jézus a
földön élt. Ãk Krisztustól kapták meg a melkisédeki papság kulcsait az átváltozás
hegyén és továbbra is rendelkeztek ezekkel a kulcsokkal, miután a papság eltınt a
földrŒl. Péter, Jakab és János átadta Josephnek és Olivernek a melkisédeki papságot,
és mindazt a hatalmat, amivel Jézus eredeti apostolai is rendelkeztek (lásd T&Sz
27:12). Isten hatalma (a papság) újra a földre került: Joseph és Oliver már rendelkezett
azzal a felhatalmazással, amellyel az Úr nevében cselekedhettek a földön. Jézus
Krisztus egyházát hamarosan megszervezték a papság felhatalmazása által.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. (Lásd 1. lecke.) A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az
órán történŒ elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást
nyerni azokba.

• Miért ment Joseph Smith és Oliver Cowdery imádkozni az erdŒbe? (JST 1:68–69.)
Ki jelent meg nekik? Ki volt KeresztelŒ János?

• Hogyan szentelte fel KeresztelŒ János Joseph Smith-et és Oliver Cowdery-t az ároni
papságba? Miért kellett ezt a papsági felhatalmazást egy mennyei küldöttnek
elhoznia? (A papságot egy olyan személynek kellett átadnia, aki rendelkezett a
megfelelŒ felhatalmazással. Mivel a papság eltınt a földrŒl, a földön senkinek nem
volt felhatalmazása.) Miként szentelik fel ma a férfiakat? (Hittételek 1:5.)

• Ki keresztelte meg Joseph Smith-et és Oliver Cowdery-t? (JST 1:71.) Milyen
áldásokban részesült Joseph és Oliver, miután megkeresztelkedtek? (JST 1:73–74.)
Ki keresztelt meg titeket? Milyen felhatalmazása volt a kereszteléshez?

• Milyen papsági felhatalmazás szükséges a kereszteléshez? (Ároni papság; lásd
JST 1:69.) Milyen papsági felhatalmazás szükséges a Szentlélek ajándékának
adományozásához? (Melkisédeki papság; lásd JST 1:70.)

• Ki volt Péter, Jakab és János? (Jézus három apostola; lásd Máté 4:18–22.)

• Mutass rá, hogy bár csak a fiúk és a férfiak rendelkezhetnek papsággal, mindenki
részesülhet annak áldásaiban. Milyen áldásokban részesülhettek (akár most, akár
életetekben késŒbb) a papság hatalmán keresztül? (Példák a válaszokra: gyógyító
vagy vigasztaló áldások, pátriárkai áldások, a fiúk papsági felszentelése és templomi 

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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szertartások.) Hogyan készülhettek fel a papsági áldások elnyerésére?
(Lásd 3. kiegészítŒ tevékenység.)

• Miként mutathatjuk ki elismerésünket a papság visszaállításáért?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Magyarázd el, hogy a kezdetektŒl fogva a kézrátételt alkalmazzák személyek
papságba való felszentelésére, a Szentlélek adományozására, és papsági áldások
adására. A gyermekek keressenek ki néhányat az alábbi szentírásokból, amelyek
azokról az alkalmakról szólnak, amikor a kézrátételt használják:

4 Mózes 27:18, 22–23

Márk 6:5

Apostolok cselekedetei 8:17

Alma 6:1

Tanok és szövetségek 20:70

Tanok és szövetségek 35:6

Tanok és szövetségek 42:44

Tanok és szövetségek 68:27

Tanok és szövetségek 107:65–67

A gyermekek beszéljenek olyan alkalmakról, amikor megtapasztalták a papságot
viselŒk kézrátételét (például amikor csecsemŒként megáldották Œket, amikor
konfirmálták Œket, és megkapták a Szentlélek ajándékát, vagy amikor áldást kaptak,
mert betegek voltak).

2. Írd fel a táblára: A papság hatalma eladó. A hatalma és az eladó szavak
közötti helyet hagyd üresen! Mondd el Simon történetét, amely az Apostolok
cselekedetei 8:9–22 verseiben található.

Magyarázd el, hogy Simon ügyes mágus volt, és az emberek azt hitték, Isten
hatalma vele van. De amikor Simon megtért, és megkeresztelkedett az egyházban,
rájött, hogy nem rendelkezik Isten igazi hatalmával, a papsággal.

Az egyik gyermek olvassa fel az Apostolok cselekedetei 8:18–19 verseit, amelyek
világossá teszik, miként próbálta Simon megszerezni a papságot. Egy másik
gyermek olvassa fel a 20. verstŒl kezdŒdŒen azt a választ, amit Simon kapott Jézus
egyik apostolától, PétertŒl.

Az egyik gyermek írja be a nem szót a táblán lévŒ üres helyre. Emlékeztesd a
gyermekeket, hogy a papságot nem lehet pénzért megkapni, csak igaz élet által.

3. Kérd meg a gyermekeket, hogy soroljanak fel néhány olyan dolgot, amit egy
fiatalembernek meg kell tennie, hogy felkészüljön a papság elnyerésére, és írják fel
válaszaikat a táblára! (Példák a válaszokra: látogassa rendszeresen az istentisz-
teletet, tanulmányozza a szentírásokat, imádkozzon, szolgáljon és szeressen
másokat, legyen becsületes, tartsa be a Bölcsesség szavát, használjon jó szavakat,
engedelmeskedjen a szülŒknek és az egyházi vezetŒknek, legyen teljes tizedfizetŒ
és beszélgessen el a püspökkel.) Emlékeztesd a gyermekeket, hogy ha egy
fiatalember meg is teszi ezeket a dolgokat, csak akkor nyerheti el a papságot, 
ha olyan valakitŒl kapja, akinek megvan a megfelelŒ felhatalmazása.

8. lecke
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Kérd meg a gyermekeket, hogy soroljanak fel néhány olyan dolgot, amit egy fiatal
nŒnek meg kell tennie, hogy részesüljön a papság áldásaiban. Válaszaikat sorold fel
a táblán (ez a felsorolás hasonló a fiatalemberek elŒzŒ felsorolásához). Magyarázd
el, hogy bár a nŒk nem viselhetik a papságot, a papság minden áldásában
részesülhetnek.

4. Taníts a gyermekeknek az ároni papság különbözŒ hivatalainak feladatairól az alábbi
összepárosító játék segítségével:

Az alábbiakban felsorolt feladatokat írd fel külön cédulákra! A megfelelŒ papsági
hivatalt írd nagy betıkkel az egyes cédulák hátoldalára! Vágd félbe a cédulákat, és
oszd szét ezeket a gyermekek között! A gyermekek keressék meg a cédulájuk másik
felét úgy, hogy azt összehasonlítják a többi gyermek cédulájával, és meggyŒzŒdnek
arról, hogy mind az elsŒ, mind a hátoldala összeillik. Amikor az összes cédulának
megvan a párja, olvasd fel az ároni papság hivatalait és feladatait!

Hivatal Feladat

Diakónus kiosztja az úrvacsorát

Diakónus begyıjti a böjti felajánlásokat

Diakónus a püspök küldötte

Diakónus gondját viseli a gyülekezeti ház körüli területnek

Tanító elŒkészíti az úrvacsorát

Tanító házitanítást végez

Tanító szükség szerint elvégzi a diakónusok feladatait

Pap megkeresztel másokat a bınök bocsánatára

Pap megáldja az úrvacsorát

Pap felszentel más papokat, tanítókat és diakónusokat

Pap szükség szerint elvégzi a diakónusok és a tanítók feladatait

Mutass rá, hogy az ároni papság viselŒjének ezen feladatok ellátásához engedélyt
kell kérnie a püspöktŒl.

5. A gyermekek ismételjék el az ötödik hittételt! Mutass rá, hogy a papságot csak olyan
személyek kézrátétele által lehet elnyerni, akiknek van erre felhatalmazásuk.
Magyarázd el, hogy miután egy fiú vagy férfi megkapja a papságot, csak a felette
álló papsági vezetŒ engedélyével végezhet szertartásokat. Egy pap például nem
keresztelhet meg senkit a püspök beleegyezése nélkül. Segíts a gyermekeknek
megtanulni az ötödik hittétel minden részét!

6. Énekeljétek el a „The Priesthood Is Restored”(Children’s Songbook, 89. o.) címı dalt,
illetve mondjátok el a dal szövegét!

Befejezés

Bizonyság Fejezd ki háládat aziránt, hogy a papság visszaállításának következtében elnyerhetjük
mindazokat az áldásokat, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy visszatérhessünk
a Mennyei Atyához. Szólítsd fel a fiúkat, hogy készüljenek fel a papság nagyszerı
hatalmának elnyerésére, és mindig éljenek érdemesen ennek a hatalomnak a gyakor-
lására! Szólítsd fel a lányokat, hogy tiszteljék a papságot, és készüljenek fel arra,
hogy érdemesek lesznek a papság áldásainak elnyerésére!
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Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 13. részét
(beleértve a bevezetŒt is) otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

8. lecke



Cél Segíteni a gyermekeknek abban, hogy tanúi kívánjanak lenni a Mormon könyve
igazságának.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében megadott történelmi beszámolót; 
a Tanok és szövetségek 17. részét; a három tanú bizonyságtételét és a nyolc tanú
bizonyságtételét a Mormon könyve bevezetŒ részében; 2 Nefi 27:12–14; valamint
Éther 5:2–4 verseit. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan
akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd
„Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók
tanítása”, VII–IX. o.)

2. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

3. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek és egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek.
b. Egy csomag vagy doboz, amelyben van valami (lásd a figyelemfelkeltŒ

tevékenységet).
c. Képek: 5-17, Moróni megmutatja az aranylemezeket Joseph Smith-nek, Oliver

Cowdery-nek és David Whitmernek; 5-18, A nyolc tanú látja az aranylemezeket.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mutasd meg a csomagot vagy dobozt, amiben van valami! Jellemezd a tárgyat anélkül,
hogy megmutatnád a gyermekeknek!

• Mit gondoltok, tényleg benne van ez a tárgy a csomagban (dobozban)?

Mutass rá, hogy talán néhány gyermek elhiszi, hogy a tárgy a csomagban vagy
dobozban van, mivel ismernek és megbíznak benned, de mások lehet, hogy nem hiszik
el, mivel senki más nem látta a tárgyat. Hívj oda három gyermeket, hogy nézzék meg
a tárgyat! Kérd meg Œket, hogy jellemezzék azt az osztálynak! Magyarázd el, hogy
most már könnyebb elhinni, hogy a tárgy a csomagban vagy dobozban van, mivel még
hárman látták, vagyis tanúsították azt.

Tekintsétek át újra a gyermekekkel a beszámolót arról, amikor Joseph Smith fordította
az aranylemezeket. Magyarázd el, hogy Joseph Smith volt akkor az egyetlen személy,
aki ténylegesen látta a lemezeket. Olvassátok fel a gyermekekkel 2 Nefi 27:12 versét!

• Mit ígért a Mennyei Atya, mit fog tenni, amikor a Mormon könyve elŒjön?

Magyarázd el, hogy a Mennyei Atya megígérte, hogy bizonyos tanúknak engedi
megnézni az aranylemezeket, hogy ezek a tanúk elmondhassák más embereknek is,
hogy a lemezek léteznek.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

A tanúk látják az
aranylemezeket

9.
lecke
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A Mormon könyve bevezetŒ részében található három tanú bizonyságtétele és a nyolc
tanú bizonyságtétele; a Tanok és szövetségek 17 része; valamint az alábbi történelmi
beszámolók alapján taníts a három tanú és a nyolc tanú élményeirŒl, akik látták az
aranylemezeket. Mutasd meg a képeket a megfelelŒ idŒben!

David Whitmer elmegy segíteni Joseph Smith-nek

1829 májusára a Mormon könyve fordítási munkálatai csaknem véget értek. Bár Joseph
Smith-nél körülbelül két évig voltak az aranylemezek, a fordításon összesen csupán kb.
három hónapig dolgozott. Joseph gondosan vigyázott a lemezekre, és nem mutatta
meg azokat senkinek, azonban Harmony-ban aggódott a lemezek biztonságáért. Oliver
Cowdery, aki Joseph írnokaként dolgozott, levelet írt barátjának, David Whitmernek,
aki nem ismerte Joseph Smith-et, és arra kérte Davidet, hogy vigye el Œt és a prófétát a
New York állambeli Fayette-be, ahol biztonságban lehetnek és befejezhetik a fordítást.

Azonban mielŒtt kocsijával elmehetett volna Josephért és Oliverért, Davidnek elŒ kellett
készítenie földjeit a tavaszi vetésre. Amikor kiment reggel, hogy felszántsa a talajt,
David azt tapasztalta, hogy valaki már felszántotta a föld egy részét. Az illetŒ nagyon jó
munkát végzett, és az ekét munkára készen a barázdák között hagyta. Egy napnyi
vetés végeztével David azt vette észre, hogy egy nap alatt végzett azzal, amit egyéb-
ként két napig szokott csinálni. David apjára, id. Peter Whitmerre nagy hatással volt a
csoda, és azt mondta: „Ebben van valami mennyei; azt hiszem, jobb lesz, ha lemész
Pennsylvaniába, amint elszórtad a gipszet” (Lucy Mack Smith: Joseph Smith története,
148. o.). A gazdák azon a vidéken gipszet szórtak a földbe, hogy lekösse a savat.
Másnap David elment arra a helyre, ahol a gipszet hagyta, nŒvére háza mellett, de a
gipsz eltınt. NŒvére azt mondta neki, hogy elŒzŒ nap Œ és gyermekei három idegent
láttak, akik nagyon gyorsan és ügyesen szórták a gipszet. Azt feltételezte, hogy David
fogadta fel Œket, de David tudta, hogy a segítŒket az Úr küldte.

David hálás volt az isteni segítségért, és sietett Harmony-ba. Joseph és Oliver kijött elé,
amikor a város közelébe ért, amin David meglepŒdött, mivel nem mondta meg, mikor
érkezik. Oliver azt mondta Davidnek, hogy Joseph látomásban látta David utazását, és
onnan tudta, mikor fog érkezni. David soha nem találkozott azelŒtt Joseph Smith-tel,
de hamarosan megbizonyosodott arról, hogy Joseph igaz próféta, és jó barátok lettek.

A három tanú látja a lemezeket

A Mormon könyve fordításának befejezésekor Joseph megtudta, hogy három másik
ember is engedélyt kapott az aranylemezek megtekintésére (lásd Éther 5:2–4).
Amikor Martin Harris, Oliver Cowdery és David Whitmer – akik mindannyian segítettek
a fordításban – megtudták, hogy három tanú engedélyt kap az aranylemezek
megtekintésére, engedélyt kértek arra, hogy Œk lehessenek ezek a tanúk. Joseph Smith
imádkozott errŒl, és az Úr kinyilatkoztatta, hogy ha ez a három férfi alázatos lesz,
megengedi nekik, hogy Œk legyenek a három tanú (lásd T&Sz 17.).

1829-ben egy nyári napon Joseph Smith, Oliver Cowdery, David Whitmer és Martin
Harris kimentek a Whitmer-ház melletti erdŒbe, hogy felkészüljenek az aranylemezek
megtekintésére. Letérdeltek imádkozni, és mindannyian sorban imádkoztak, de nem
kaptak választ. Mindannyian imádkoztak újra, de még mindig nem kaptak választ.
Martin Harris úgy érezte, azért nem kapnak választ, mert valami olyat tett, ami ezt
megakadályozza, úgyhogy elhagyta a csoportot. A többiek újra letérdeltek imádkozni,
és hamarosan egy fény jelent meg felettük; Moróni angyal állt elŒttük. Moróni a kezében
tartotta az aranylemezeket, és egyenként lapozta a lemezeket, hogy a férfiak láthassák
azokon a bevéséseket. Ezt követŒen a Úr hangja így szólt hozzájuk: „Ezeket a
lemezeket Isten hatalma nyilvánította ki, és Isten hatalma által lettek lefordítva. Ezek
fordítása – amit már láttatok – helyes, és megparancsolom nektek, hogy tegyetek
bizonyságot arról, amit most láttatok és hallottatok” (History of the Church, 1:55).

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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Joseph Smith ezután elment megkeresni Martin Harrist. Martin komolyan imádkozott,
amikor Joseph rátalált, és Œ is csatlakozott hozzá. A látomás, amiben Josephnek,
Olivernek és Davidnek része volt, Martin Harris kedvéért megismétlŒdött. A három tanú
bizonyságot tett azzal, hogy leírták élményeiket (lásd a három tanú bizonyságtételét).

A nyolc tanú látja a lemezeket

Néhány nap múlva Joseph Smith megkért nyolc másik férfit – köztük édesapját és két
bátyját is –, hogy nézzék meg az aranylemezeket. Ez alkalommal nem jött angyal. 
A férfiak körülállták Josephet, és Œ megmutatta nekik a lemezeket. A nyolc tanú kezébe
vette a lemezeket, lapozott, és megérintette az ismeretlen eredetı bevéséseket a nem
lepecsételt részben. Ãk is leírták a bizonyságukat arról, hogy az aranylemezek
léteznek. A nyolc tanú a következŒ emberekbŒl állt: id. Joseph Smith, Hyrum Smith,
Samuel H. Smith, Christian Whitmer, Jacob Whitmer, ifj. Peter Whitmer, John Whitmer
és Hiram Page (lásd a nyolc tanú bizonyságtételét).

A tizenegy tanú mindegyike késŒbb fontos hivatalokat töltött be az egyházban.
Néhányan közülük késŒbb elhagyták az egyházat, de egyikük sem cáfolta meg soha,
hogy látta volna az aranylemezeket.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ 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. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ elolvasása és
megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Mit kellett Oliver Cowdery-nek, David Whitmernek és Martin Harrisnek tennie azért,
hogy tanúi lehessenek az aranylemezeknek? Mi történt, amikor Joseph Smith, Oliver
Cowdery, David Whitmer és Martin Harris elment az erdŒbe imádkozni arról, hogy
lehetnek-e tanúk? Hogyan látta meg Joseph, Oliver és David az aranylemezeket? Mit
tett Joseph Smith, hogy segítsen Martin Harrisnek? Mit gondoltok, Martin végül miért
kapott mégis engedélyt arra, hogy ugyanabban a látomásban legyen része, mint a
másik két tanúnak? Mi fogott meg benneteket a leginkább a három tanú élményeibŒl?

• Mit kellett tennie a három tanúnak az élményeivel? Ki mondta nekik, hogy tegyenek
bizonyságot az aranylemezek valódiságáról? („A három tanú bizonyságtétele.”)
Mit gondoltok, miért volt boldog Joseph Smith, hogy másnak is megmutathatta az
aranylemezeket? (Lásd 1. kiegészítŒ tevékenység.)

• A nyolc tanú milyen formában látta az aranylemezeket? Miben különbözött a nyolc
tanú élménye a három tanúétól?

• Miért volt szükség arra, hogy tanúk lássák az aranylemezeket? (Éther 5:4; 2 Nefi
27:12–14.) A tanúk bizonyságai miként jelentenek ma áldást számunkra? Miként
lehettek ti a Mormon könyve tanúi? (Tanulmányozzátok; imádkozzatok afelŒl, hogy
igaz-e; éljetek a tanításai szerint; és beszéljetek róla másoknak.)

• Hányan olvassák közületek a Mormon könyvét otthon, magatokban vagy a családdal
együtt? A Mormon könyve olvasása miként hoz áldást rátok és családotokra?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Magyarázd el, hogy amikor Joseph Smith édesanyja visszatért a házba, feljegyezte,
mi történt, miután a három tanú látta az aranylemezeket. Olvasd fel vagy mondd el
az alábbi beszámolót a gyermekeknek:

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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„Amikor [Joseph és a három tanú] hazatért, délután 3 és 4 óra között járt az idŒ.
Whitmer asszony, Smith úr és jómagam akkor éppen az egyik hálószobában ültünk.
Amikor bejöttek, Joseph ledobta magát mellettem, és felkiáltott: »Apám! Anyám!
Nem is tudjátok, milyen boldog vagyok. Az Úr ma megengedte, hogy rajtam kívül
még hárman lássák a lemezeket. . . Bizonyságot kell tenniük annak igazságáról, amit
mondtam.. . Úgy érzem, mintha egy olyan tehertŒl szabadultam volna meg, amelyet
már alighanem nehéz lett volna hordoznom«” (Lucy Mack Smith: Joseph Smith
története, szerk.: Preston Nibley [Salt Lake City: Bookcraft, 1958], 152. o.).

• Miért könnyebbült meg annyira Joseph, hogy mások is látták az aranylemezeket?

2. A gyermekek gondolkodjanak azon, hogyan lehetnének tanúi a Mormon könyvének,
és annak tanításainak! Válaszaikat sorold fel a táblán! A gyermekek játsszák el,
mit tehetnek azért, hogy tanúk lehessenek olyan különleges helyzetekben, amikor
például valaki megkérdezi tŒlük, miben hisz az Ã egyházuk, vagy mit mond a
Mormon könyve.

3. Mutass rá, hogy a tanúk nem találomra lettek kiválasztva, hanem mind olyan
emberek voltak, akik más-más módon segítettek a Mormon könyve elŒhozatalában.
Mondd el az alábbi tudnivalókat a három tanúról (vagy kérj meg elŒre három
gyermeket, hogy adják elŒ a tudnivalókat):

Martin Harris

Amikor Joseph Smith-et üldözték New Yorkban, Martin Harris adott neki ötven dollárt,
hogy segítsen neki elköltöznie a Pennsylvania állambeli Harmony-ba. Martin még
a gazdaságát is elzálogosította, hogy meg legyen a pénz a Mormon könyve kiadásá-
hoz. Gazdaságának egy részét el kellett adnia egy árverésen, hogy kifizethessék
a Mormon könyve nyomtatási költségeit. Rövid ideig írnokként dolgozott Josephnek.
(Lásd Church History in the Fulness of Times [Az egyház oktatási szervezetének
kézikönyve (32502), 1993], 45–46, 62–65. o.)

Oliver Cowdery

Oliver Cowdery iskolai tanító volt, aki akkor hallott Joseph Smith látomásairól és az
aranylemezekrŒl, amikor a Smith-családnál lakott. Imádkozott, hogy megtudja, igaz-
e, amit hallott, és azt a választ kapta, hogy Joseph Smith igazat mond. Elment a
Pennsylvania állambeli Harmony-ba, hogy találkozzon Joseph-fel, és Joseph írnoka
lett. Oliver is segített a Mormon könyve megjelentetésében, néhány betıt Œ maga
szedett kézzel. (Lásd Church History in the Fulness of Times, 52–53, 64. o.)

David Whitmer

David Whitmer Joseph Smith-rŒl és az aranylemezek fordításáról szóló leveleket
kapott barátjától, Oliver Cowdery-tŒl. Oliver elküldte a fordítás néhány sorát, és
bizonyságot tett a feljegyzésekrŒl, David pedig megosztotta ezeknek a leveleknek a
tartalmát családjával. Amikor az üldöztetés súlyosabbá vált Harmony-ban, Oliver
megkérte Davidet, hogy Joseph Smith hadd maradjon nála, amíg befejezi a fordítást.
David csodákat élt át, amikor felkészült arra, hogy Harmony-ba menjen Josephért.
(Lásd Church History in the Fulness of Times, 56–57. o.)

4. Mondd el az alábbi történetet a saját szavaiddal:

Joseph és Emma Smith, valamint Oliver Cowdery Peter és Mary Whitmernek – David
Whitmer szüleinek – a házában laktak egy ideig a Mormon könyve fordítása alatt.
A vendégek ellátásának plusz munkája legnagyobbrészt Mary Whitmerre esett, de Œ
soha nem panaszkodott erre. Egyik nap, amikor az istállóba ment megfejni a
teheneket, találkozott egy kedves, idŒs emberrel, aki valójában Moróni angyal volt,
és nála voltak a lemezek. Moróni azt mondta neki: „Nagyon hıségesen és
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szorgalmasan végzed a munkádat, de fáradt vagy a rád nehezülŒ kemény munkától;
ezért hát úgy helyes, hogy bizonyságot nyerj, s így hited megerŒsödjék.” Ezután
megmutatta neki az aranylemezeket. Ez az élmény az egész Whitmer-családot
megerŒsítette. (Lásd: Report of Elders Orson Pratt and Joseph F. Smith; Millennial
Star, 1878. dec. 9., 772–773. o.; lásd még Church History in the Fulness of Times
[Az egyház oktatási szervezetének kézikönyve (32502), 1993], 57–58. o.)

Befejezés

Bizonyság Tedd bizonyságodat arról, hogy a Mormon könyve igaz! Fejezd ki háládat azért, hogy
tanúja lehetsz a Mormon könyve igazságának, valamint az ÜdvözítŒnek, Jézus
Krisztusnak. Buzdítsd a gyermekeket, hogy tegyék bizonyságukat a Mormon könyvérŒl
a családjuknak!

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 17:1–4
verseit; a három tanú bizonyságtételét; és a nyolc tanú bizonyságtételét otthon e lecke
áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány



Cél Segíteni a gyermekeknek abban, hogy hálásak legyenek, amiért a Mormon könyve
rendelkezésükre áll az olvasáshoz és tanuláshoz.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében megadott történelmi beszámolót; 
a Mormon könyve bevezetését; a Tanok és szövetségek 19:26, 20:1–16 verseit;
valamint Moróni 10:4–5 verseit. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd el,
hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi beszámolókat.
(Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és történelmi
beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

3. Egy nagy ív papírra írd fel azokat a betıket, amelyek a Mormon könyve: egy másik
bizonyság Jézus Krisztusról kifejezésben szerepelnek, és még néhány olyan
további betıt, amely felesleges a kifejezéshez. A betıket írd elég nagyra, és elég
távol egymástól, hogy szét tudd majd vágni Œket! Vágd szét a kifejezést betıkre,
és helyezd azokat egy kis tasakba vagy egy dobozba!

4. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek és egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek.
b. Kép: 5-19, A Mormon könyve nyomtatása.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mutasd meg a betıket tartalmazó tasakot vagy dobozt, és mondd el a gyermekeknek,
mit kell kiadniuk a betıknek! Kérd meg a gyermekeket, hogy rendezzék a betıket a
helyes sorrendbe, félretéve az összes felesleges betıt! (A kifejezést felírhatod a táblára
is, így a gyerekek nézhetik, miközben rendezik a betıket.)

Miközben a gyermekek rendezik a betıket, magyarázd el, hogy amikor a Mormon
könyve elŒször kiadásra került, a könyveket kézzel szedték fém betıkbŒl. 
A nyomdásznak minden egyes betıt külön-külön kellett kiválasztania és elhelyeznie.
Mutass rá, hogy ez nagyon hosszadalmas eljárás volt, amint azt a gyermekek
is láthatják annak a rövid kifejezés betıinek az összerakásából, amit adtál nekik.

Magyarázd el a gyermekeknek, hogy ebben a leckében többet fognak megtudni a
Mormon könyve kiadásáról.

A Tanok és szövetségek 20:1–16 versei, a Mormon könyve bevezetése, valamint az
alábbi történelmi beszámoló alapján taníts a Mormon könyve kiadásáról.

Amikor az aranylemezek fordítása már majdnem befejezŒdött, Joseph Smith elkezdett
keresni valakit, aki kiadja a fordítást könyv formájában. Beszélt egy Egbert B. Grandin
nevı nyomdásszal Palmyrában, és megkérte, adjon ajánlatot a könyv kinyomtatásához.
Grandin nem akarta kinyomtatni „az arany Bibliát” – ahogy Œ nevezte –, mert tudta,
hogy az emberek a könyv ellen vannak, és félt attól, hogy nem lesz megfizetve. Joseph
elment a New York állambeli Rochesterbe, hogy utánanézzen, talál-e valaki mást a
munka elvégzésére. Az egyik nyomdász megtagadta a könyv kinyomtatását, mert nem
hitt Joseph beszámolójának, hogy honnan szerezte; egy másik beleegyezett a

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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nyomtatásba, de az ára túl magas volt. Joseph végül visszatért Palmyrába, és
megbízta Grandint, hogy nyomtassa ki a könyvet. Grandin csak azután egyezett bele
ebbe, miután Martin Harris jelzálogba adta gazdaságát a nyomtatási költségek
fedezeteként.

A fordítás kéziratának biztonsága érdekében az Úr megparancsolta Joseph Smith-nek,
hogy Oliver Cowdery-vel készíttessen egy teljes másolatot a kéziratról. Joseph Oliver
Cowdery-t és Hyrum Smith-et jelölte ki a nyomtatás felügyeletére. Egyszerre csak a
kézirat néhány oldalát vitték el a nyomdászhoz, Oliver és Hyrum pedig több hónapon át
gyakran látogatott el a nyomdába. Oliver Cowdery a látogatások során tanult valamit a
nyomdászatról, és néhány betıt maga szedett kézzel a könyvhöz. Az eredeti kézirat-
ban nem voltak bekezdések és írásjelek, úgyhogy az írásjeleket és a bekezdéseket
Grandin szedŒje, John H. Gilbert tette a helyére. A kiadott könyvet azért hívták a Mormon
könyvének, mert az Œsi feljegyzés legnagyobb részét Mormon próféta írta, vagyis
szerkesztette egybe.

Azok a palmyrai emberek, akik ellenezték a Mormon könyvét, tartottak egy gyılést, 
és elhatározták, hogy nem veszik meg a könyvet, amennyiben az megjelenik. Grandin
ismét aggódni kezdett amiatt, hogy nem lesz megfizetve. Martin Harris attól félt, hogy
elveszti gazdaságát, és azon tınŒdött, mit tegyen. Joseph Smith megkérdezte az Urat,
az Úr pedig azt mondta Martinnak, hogy ne „kívánja” saját javait, hanem „járuljon
hozzá” a Mormon könyve nyomtatási költségeihez (lásd T&Sz 19:26). Martin Harris
végül eladott kb. 60 hektárnyi területet gazdaságából, hogy kifizesse Grandinnek a
Mormon könyve nyomtatását.

Mutasd meg a képet a Mormon könyve nyomtatásáról! Mutass rá a lapokra, amelyek
nyomtatva vannak, és halomba vannak rakva, készen arra, hogy könyvbe kössék Œket.
Magyarázd el, hogy több oldalt szedtek ki betınként, és azután nyomtatták rá egy
nagy ívre (lásd 3. kiegészítŒ tevékenység). A nyomdász készített egy lenyomatot az
ívrŒl, és megkereste azon a hibákat. Amikor az ív hibátlan volt, ötezer példányt
nyomtattak belŒle. Ezt a folyamatot addig ismételték, amíg a teljes Mormon könyve
ötezer példányát ki nem nyomtatták. Ezt követŒen a nyomtatott oldalakat elküldték a
könyvkötŒhöz, ahol összehajtogatták, méretre vágták és könyvbe kötötték. A Mormon
könyve elsŒ ötezer példánya 1830 tavaszán készült el, és nyomtatása 3000 dollárba
került. A Sátán megpróbálta megnehezíteni és megállítani a Mormon könyve fordítását
és kiadását, de nem járt sikerrel.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ 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. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ elolvasása és
megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Ki fordította le a Mormon könyvét? (T&Sz 20:2, 8.) Mit tartalmaz a Mormon könyve?
(T&Sz 20:9.) Miként áldhatja meg életünket a Mormon könyve olvasása és
tanulmányozása? (T&Sz 20:9–12.) Mit tudunk meg a 20. részbŒl arról, hogy az Úr
ebben a korban és ebben a nemzedékben is törŒdik velünk? (T&Sz 20:11.)

• MirŒl tesz bizonyságot nekünk a Mormon könyve? (Ez egy másik bizonyság
[vagyis tanúságtétel] Jézus Krisztusról; lásd a Mormon könyve címoldalát.) Miként
lehettek Jézus Krisztus tanúi? Mit tehettek, hogy megmutassátok másoknak:
hisztek Jézus Krisztusban?

• Milyen ígéret szól azoknak, akik hittel fogadják a Mormon könyvét? (T&Sz 20:14.)
Magyarázd el, hogy az örök élet a Mennyei Atyával és Jézus Krisztussal együtt töltött
életet jelenti. Mi történik azokkal, akik elvetik a Mormon könyvét? (T&Sz 20:15.)

• Miként nyerhettek bizonyságot a Mormon könyve igazáról? (Moróni 10:4–5.) Miért
elengedhetetlen, hogy mindenki elnyerje személyes bizonyságát a Mormon
könyvérŒl?

Kérdések a
megbeszéléshez és
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• Milyen hatással van rátok, hogy tudjátok, a Mennyei Atya lehetŒvé tette számunkra,
hogy magunkénak tudhassuk a Mormon könyvét?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Az egyik gyermek olvassa fel a Mormon könyve bevezetŒjének hatodik
bekezdésében található idézetet Joseph Smith prófétától (amely úgy kezdŒdik:
„Megmondtam a testvéreknek. . .”).

• Mi az a csúcskŒ?

Rajzolj fel egy egyszerı boltívet a táblára (lásd az ábrát):

Magyarázd el, hogy a csúcskŒ tartja össze az egész boltívet; e nélkül a boltív
összeomlana.

• Mit gondoltok, Joseph Smith miért nevezte a Mormon könyvét „vallásunk
csúcskövének”?

2. Magyarázd el, hogy az egyház tagjai alig várták, hogy olvashassák a Mormon
könyvét, amikor az végre kiadásra került. Mondd el az alábbi történetet a saját
szavaiddal:

1828-ban Mary Elizabeth Rillins családjával együtt az Ohio állambeli Kirtlandbe
költözött. Két évvel késŒbb, amikor Mary Elizabeth tizenkét éves volt,
misszionáriusok jöttek Kirtlandbe. Mary Elizabeth és édesanyja csatlakoztak az
egyházhoz. Egyik nap Mary Elizabeth meghallotta, hogy szomszédjuknak, Morley
testvérnek – aki Kirtlandben elnöklŒ elder volt – van egy példánya a Mormon
könyvébŒl. Ez volt az egyetlen darab a városban. Mary Elizabeth elment hozzá
megkérdezni, kölcsönkérhetné-e, hogy elolvassa. Morley testvér azt mondta, hogy
neki még nem volt alkalma elolvasni. Csak néhány ember volt, aki éppen hogy látta a
könyvet. Mary Elizabeth megkérdezte, elvihetné-e a könyvet csak egy egészen kis
idŒre. Morley testvér megengedte, hogy éjszakára elvigye, de reggel az legyen az
elsŒ dolga, hogy visszahozza.

Aznap este Mary Elizabeth családja nagyon sokáig fennmaradt, sorban olvastak fel
mindannyian a könyvbŒl. Másnap reggel Mary Elizabeth sietett vissza Morley 
testvér házához, hogy visszaadja a könyvet. Morley testvér nem hitte, hogy Mary
Elizabeth sokat elolvashatott volna egy éjszaka alatt, de Mary Elizabeth megmutatta,
családjával együtt mennyit olvastak. Elmondta neki, hogyan kezdŒdik a könyv,
valamint mesélt neki LéhirŒl és családjáról, meg utazásukról az óceánon keresztül.
Morley testvér elcsodálkozott azon, hogy Mary Elizabeth ilyen sokat olvasott és
megértett. Azt mondta neki, hogy elviheti a Mormon könyvét és befejezheti; várni fog
elolvasásával addig, amíg Œ befejezi. Mary Elizabeth és családja folytatta az olvasást,
és amikor már majdnem befejezték, Joseph Smith eljött otthonukba. Meglátta a

CsúcskŒ
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Mormon könyvét, és megkérdezte, hogy került oda, mivel Œ azt Morley testvérnek
adta. Mary Elizabeth nagybátyja elmondta a történetet Joseph Smith-nek, Joseph
pedig látni akarta Mary Elizabethet. Mary Elizabeth azt mondta: „Amikor [Joseph]
meglátott engem, olyan komolyan nézett. . . Egy-két pillanat múlva odajött, kezeit a
fejemre helyezte, és adott nekem egy nagyszerı áldást (az elsŒt, amit kaptam);
aztán pedig odaajándékozta a könyvet, és azt mondta, Morley testvérnek adni fog
egy másikat” (The Life and Testimony of Mary Lightner [Salt Lake City: Kraut’s
Pioneer Press, n.d.], 1–4. o.; lásd még The Utah Genealogical and Historical
Magazine 17:[1926. július]:193–195).

3. Mindegyik gyermek hajtogasson egy papírlapot 8 egyenlŒ részre (lásd az ábrát).
Aztán a gyermekek hajtogassák szét papírjaikat, és mindkét oldalra írjanak
számokat az ábra szerint:

Eleje Hátulja

Bizonyosodj meg afelŒl, hogy a gyermekek 15-öt írnak a 16-os hátuljára, és 10-est a
9-es hátuljára!

A gyermekek újra hajtogassák össze papírjaikat: elŒször úgy, hogy a 14-es és a
15-ös érintkezzenek; aztán úgy, hogy a 12-es és a 13-as érintkezzenek; végül pedig
úgy, hogy a 8-as és a 9-es érintkezzenek. Mindegyik papírlapnak úgy kell kinéznie,
mint egy kis könyv, amelynek 1-es van az elején, és 16-os a hátulján. Olló vagy
papírvágó kés segítségével vágjátok fel a lapok felsŒ és jobb oldali szélét, hogy úgy
lehessen nyitni, mint egy könyvet. A gyermekek lapozzák át az oldalakat, így
láthatják, hogy a számok a helyes sorrendben vannak. (Az óra elŒtt gyakorold ezt a
tevékenységet, hogy megmutathasd a gyermekeknek, hogyan kell csinálni!)

Magyarázd el a gyermekeknek, hogy ez az a módszer, amellyel a Mormon könyve
oldalait is nyomtatták: az oldalakat egy bizonyos sorrendbe rendezték, aztán
rányomtatták egy nagy ív papírra. A nagy ív papírt azután úgy hajtogatták és vágták,
hogy minden oldal a helyes sorrendbe kerüljön. Több ilyen kis „könyvecskébŒl” állt
össze végül a Mormon könyve. Néhány könyvet még ma is ezzel az eljárással
nyomtatnak.

4. A gyermekek a következŒ képek használatával beszéljenek a Mormon könyve
elŒkerülésérŒl! Valamennyi gyermek beszélhet a képekrŒl együtt is, de a
gyermekeknek külön-külön is adhatsz képet, hogy az azon megörökített
eseményeket írják körül.

• 5-8, Moróni megjelenik Joseph Smith-nek szobájában (Evangéliumi mıvészeti
képcsomag 404; 62492)

• 5-11, Joseph Smith megkapja az aranylemezeket (Evangéliumi mıvészeti
képcsomag 406; 62012)

• 5-14, Joseph Smith az aranylemezeket fordítja

• 5-17, Moróni megmutatja az aranylemezeket Joseph Smith-nek, Oliver Cowdery-
nek és David Whitmernek
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• 5-18, A nyolc tanú megtekinti az aranylemezeket

• 5-19, A Mormon könyve nyomtatása

5. Magyarázd el, hogy Ezra Taft Benson elnök, az egyház tizennegyedik elnöke három
okot határozott meg, amiért tanulmányoznunk kell a Mormon könyvét:

• „Ez vallásunk csúcsköve.” (Lásd 1. kiegészítŒ tevékenység.)

• „Korunk számára íródott.”

• „Segít közelebb kerülnünk Istenhez.”

(Conference Report, 1986. okt., 3–7. o.; vagy Ensign, 1986. nov., 4–7. o.; lásd még
a Mormon könyve bevezetŒjét, valamint Mormon 8:34–35 versét.)

Az egyik gyermek olvassa fel a következŒ kijelentést, amelyet Benson elnök tett az
egyház gyermekeihez:

„Mennyire örülök, amikor a Mormon könyve iránti szeretetetekrŒl hallok! Én is
szeretem, és a Mennyei Atya azt akarja, hogy továbbra is minden nap tanuljatok a
Mormon könyvébŒl. Ez a Mennyei Atya különleges ajándéka számotokra. Ha
követitek tanításait, megtanuljátok majd teljesíteni Mennyei Atyánk akaratát”
(Conference Report, 1989. ápr., 103. o.; vagy Ensign, 1989. máj., 81–82. o.).

6. Segíts a gyermekeknek megtanulni a nyolcadik hittételt, vagy Moróni 10:4–5 verseit!

7. Énekeljétek el az „Egy angyal a mennybŒl” (Himnuszok) címı dalt, illetve mondjátok
el a dal szövegét!

Befejezés

Bizonyság Fejezd ki háládat azért, hogy Joseph Smith próféta hite és munkája által a Mormon
könyve kiadásra került, így mi tanulmányozhatjuk, és tanulhatunk belŒle. Tedd
bizonyságodat arról, hogy amikor tanulmányozzuk a Mormon könyvét, közelebb
kerülhetünk a Mennyei Atyához és Jézus Krisztushoz. Szólítsd fel a gyermekeket, hogy
olvassák és tanulmányozzák a Mormon könyvét, és imádkozzanak személyes
bizonyságért annak igazáról!

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 20:8–12
verseit, valamint a Mormon könyve bevezetését otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

10. lecke



Cél MegerŒsíteni minden gyermek bizonyságát arról, hogy az igaz egyház kinyilatkoztatás
által lett visszaállítva a földre.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében megadott történelmi beszámolót,
valamint a Tanok és szövetségek 20:1–4, 37, 71–79 és 21:1–5 verseit. Ezt követŒen
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a
szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.;
és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Tanok és szövetségek 68:27 verse, valamint Az evangélium
tanításai (31110 135), 16. és 17. fejezet.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Képek: 5-6, Az elsŒ látomás (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 403; 62470);

5-8, Moróni megjelenik Joseph Smithnek szobájában (Evangéliumi mıvészeti
képcsomag 404; 62492); 5-11, Joseph Smith megkapja az aranylemezeket
(Evangéliumi mıvészeti képcsomag 406; 62012); 5-14, Joseph Smith az
aranylemezeket fordítja; 5-15, KeresztelŒ János az ároni papságot adományozza
(Evangéliumi mıvészeti képcsomag 407; 62013); 5-16, A melkisédeki papság
visszaállítása (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 408; 62371); 5-20, Az egyház
megszervezése.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Ismételjétek át azokat az eseményeket Joseph Smith életében, amelyek a földön az
igaz egyház visszaállításához vezettek – mutasd meg a felkészülési részben felsorolt
képeket (kivéve az egyház megszervezésérŒl készültet), és hagyd, hogy a gyermekek
beszéljenek az ábrázolt eseményekrŒl.

• Miért történtek mindezek az események Joseph Smith életében?

Olvasd fel, vagy egy gyermek olvassa fel az alábbi idézetet:

„A megalakulás eme napja . . . Joseph számára tíz éves figyelemre méltó tanulás után a
vizsga napja volt. . . Mindezek az események annak a történelmi április 6-ának az
elŒkészületei voltak” (Gordon B. Hinckley: 150-Year Drama: A Personal View of Our
History; Ensign, 1980. április, 11–12. o.).

Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy ezek az események felkészítették Joseph
Smith-et legfontosabb munkájára: segíteni az Úrnak visszaállítani Jézus Krisztus
egyházát a földre.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Megalakul Jézus Krisztus
visszaállított egyháza

11.
lecke
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Az alábbi történelmi beszámoló, valamint a felkészülési részben felsorolt szentírások
alapján taníts a gyermekeknek az egyház megszervezésérŒl, és azokról az
útmutatásokról, amelyeket Joseph Smith próféta kapott. Mutasd meg az egyház
megszervezésérŒl készült képet egy megfelelŒ idŒpontban.

Joseph Smith és Oliver Cowdery 1829-ben kapta meg az ároni és a melkisédeki
papságot KeresztelŒ Jánostól, illetve PétertŒl, Jakabtól és Jánostól; ekkor kapta meg
Joseph a felhatalmazást arra, hogy megszervezze az egyházat, és elnököljön felette.
1830 áprilisában Joseph Smith két fontos kinyilatkoztatást kapott arra vonatkozólag,
hogyan kell megszervezni az egyházat. Ezekben a kinyilatkoztatásokban – amelyek
most a Tanok és szövetségek 20. és 21. részét képezik – Joseph Smith azt az utasítást
kapta, hogy úgy szervezze meg az egyházat, ahogy Jézus Krisztus szervezte meg
egyházát, amikor a földön élt.

Az Úr kinyilatkoztatta a prófétának azt a pontos napot, amikor az egyházat meg kell
szervezni (lásd T&Sz 20. rész fejléce és 1. verse). 1830. április 6-án, egy keddi napon
alakuló gyılést tartottak id. Peter Whitmer házában, a New York állambeli Fayette-ben.
Körülbelül hatvan ember jött el a gyılésre, amelyet Joseph Smith vezetett.

New York államban egy egyháznak hat hivatalos tagja kellett legyen, hogy törvényesen
megalakulhasson. Joseph Smith és Oliver Cowdery ugyanazon a napon keresztelkedett
meg, mint amikor megkapták az ároni papságot, késŒbb pedig Hyrum Smith, ifj. Peter
Whitmer, Samuel H. Smith és David Whitmer is megkeresztelkedett. Ezek a férfiak voltak
az egyház elsŒ hivatalos tagjai. Ezek az emberek mind látták az aranylemezeket,
és bizonyságuk volt arról, hogy Joseph Smith próféta volt, és hogy Œ volt az a személy,
akin keresztül Jézus Krisztus visszaállította egyházát.

Joseph egy ima után megkérdezte a gyılésen résztvevŒ emberektŒl, hogy elfogadják-e
Œt és Olivert tanítójuknak és lelki vezetŒjüknek. Mindenki igent mondott, és ezt kezük
feltartásával jelezték (amint ezt ma is tesszük az egyházban, ha valakit megerŒsítünk
egy elhívásban). Joseph Smith és Oliver Cowdery ezután felszentelték egymást az
elder hivatalba. Joseph és Oliver kiosztotta az úrvacsorát a gyılésen résztvevŒknek,
majd azt követŒen konfirmálták azokat, akik már megkeresztelkedtek, és megadták
nekik a Szentlélek ajándékát. Ezzel Jézus Krisztus igaz egyháza visszaállíttatott, és újra
meg lett szervezve a földön. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
Jézus Krisztus visszaállított egyháza, és ugyanazt az evangéliumot tanítja, amit Jézus
tanított, amikor a földön élt (lásd 3. kiegészítŒ tevékenység).

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Mikor lett megszervezve az egyház? (T&Sz 21:3.) Minek nevezték Joseph Smith-et az
egyházban? (T&Sz 20:2, 21:1.) Minek nevezték Oliver Cowdery-t? (T&Sz 20:3.) 
Ki adta Josephnek és Olivernek ezeket az elhívásokat? (T&Sz 20:4) Ki hívja el ma
az embereket apostoloknak és prófétáknak? (Jézus Krisztus.)

• Kinek kell megkeresztelkednie? (T&Sz 20:37, 71.) Mit jelent felelŒsségre vonhatónak
lenni? Mi a felelŒsség kora? (T&Sz 68:27.) Hogyan kell megkeresztelkednünk?
(T&Sz 20:72–74.)

• Mikor kell úrvacsorát vennünk? (T&Sz 20:75.) Miért veszünk úrvacsorát?

• Mit tanítottak a korabeli egyháztagoknak Joseph Smith prófétáról? (T&Sz 21:4–5.) Ki
mondja meg ma, mit vár el tŒlünk Jézus Krisztus? (Az élŒ próféta.) Hol hallhatjuk vagy
olvashatjuk az élŒ próféta tanításait? Miért kell megtudnunk, mit tanít nekünk ma az
élŒ próféta?

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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• Miért fontos az, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza ugyanaz
az egyház, amelyet Jézus alapított meg, amikor a földön élt? Miért van szükségünk
ma Jézus Krisztus egyházára? Milyen áldásokban részesültök azáltal, hogy Az
Utolsó Napok Szentjeink Jézus Krisztus Egyháza tagjai vagytok?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Adj minden gyermeknek egy másolatot a lecke végén található kérdŒívrŒl! (Ha a
másolatkészítés nem megvalósítható, írd fel a kérdéseket a táblára!) A kérdŒívet 
add oda a gyermekeknek az óra elején, hogy megtudd, mi az, amit már tudnak az
egyház megalakulásáról; vagy add nekik oda a lecke végén ismétléskent.

2. Magyarázd el, hogy Jézus Krisztus pontosan elmondta Joseph Smith-nek, hogyan
kell az egyházat megszervezni. Azt is elmondta Josephnek, mi legyen az egyház
neve (habár ezt a kinyilatkoztatást csak nyolc évvel az egyház megszervezése után,
1838-ban kapta).

• Mit mondott Jézus Krisztus Joseph Smith-nek, mi legyen az egyház neve?

A gyermekek a Tanok és szövetségekben kísérjék végig, amíg az egyik gyermek
felolvassa a Tanok és szövetségek 115:4 versét. Magyarázd el, hogy az egyház
neve azt jelenti, hogy Jézus Krisztus egyháza korunkban, az utolsó napokban lett
visszaállítva a földre.

3. Oszd két csoportra az osztályt! Mindegyik csoportnak adj egy-egy elnevezést az
alábbiakból:

Annak a csoportnak, amely a „Jézus Krisztus egyháza földi élete során” nevet kapta,
add meg az alább felsorolt bibliai utalásokat, a „Jézus Krisztus visszaállított
egyháza” nevı csoportnak pedig add meg az alább felsorolt utalásokat a Tanok és
szövetségekbŒl.

Máté 3:13, 16 / T&Sz 20:72–74
(keresztelés alámerítéssel olyan személy által, akinek erre felhatalmazása van)

Efézusbeliekhez 2:19–20 / T&Sz 21:1
(élŒ apostolok és próféták)

Ámós 3:7 / T&Sz 21:5
(folyamatos kinyilatkoztatás)

Lukács 22:19–20 / T&Sz 20:75
(úrvacsora)

Minden gyermek olvassa fel a csoportja számára kijelölt szentírások egyikét!
Beszéld meg a gyermekekkel, mit mondanak ezek az utalások Jézus Krisztus
egyházáról. Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza ugyanúgy lett megszervezve, mint Jézus Krisztus egyháza
földi élete során.

Jézus Krisztus visszaállított egyháza – Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza

Jézus Krisztus egyháza földi élete során
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4. Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy ahhoz, hogy bizonyságuk legyen Jézus
Krisztusról és a visszaállított egyházról, hinniük kell a következŒkben:

• Jézus Krisztus a Mennyei Atya fia, és Œ a mi ÜdvözítŒnk.

• Joseph Smith Isten prófétája, akin keresztül vissza lett állítva az evangélium.

• Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Jézus Krisztus igaz
egyháza.

• Ma Isten élŒ prófétája vezet minket.

Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy tanulás és ima által bizonyságot nyerhetnek
arról, hogy ezek a dolgok igazak. Segíts nekik olyan megoldásokat találni, amelyek
által bizonyságot nyerhetnek, illetve megerŒsíthetik bizonyságukat ezekkel a fontos
alapelvekkel kapcsolatban.

5. Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy az élŒ apostolok fontos részét képezik Jézus
Krisztus egyházának. A gyermekek keressék ki Máté 10:2–4 verseit, és olvassák fel
Jézus eredeti tizenkét apostolának nevét. Ezután mutass képeket a jelenlegi tizenkét
apostolról (a gyülekezeti ház könyvtárából, illetve az egyházi folyóiratokból), és
tanítsd meg nevüket a gyermekeknek.

6. Segíts a gyermekeknek megtanulni a hatodik hittételt! Mutass rá, hogy az egyházban
ma is megvannak mindazok a hivatalok, amelyek a hittételben említve vannak;
igaz, némelyiket másként hívjuk (pásztorok helyett püspökök, és evangélisták helyett
pátriárkák).

Befejezés

Bizonyság Tedd bizonyságodat arról, hogy Joseph Smith volt az a próféta, akin keresztül Jézus
Krisztus egyháza vissza lett állítva a földre. Fejezd ki háládat azért a sok áldásért, amit
az egyház hoz az életedbe. Engedd, hogy a gyermekek elmondják, hogyan áldja meg
életüket az egyház.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 20:1–4 és
21:1–5 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

11. lecke



Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza megszervezése

Mely napon lett megszervezve az egyház?
1. 1828. június 12.

2. 1830. április 6.

3. 1944. szeptember 13.

Az Egyesült Államok melyik államában lett 
megszervezve az egyház?
1. Missouri

2. Ohio

3. New York

Hány tagra volt szüksége az egyháznak, 
hogy törvényesen megalakulhasson?
1. 6

2. 60

3. 600

Sorolj fel három olyan dolgot, amelyben a visszaállított
egyház megegyezik Jézus Krisztus egyházával, 
amelyet akkor szervezett meg, mikor a földön élt.
1.

2.

3.



Cél Segíteni a gyermekeknek abban, hogy hálát érezzenek azért a kiváltságért, hogy
megkeresztelkedhettek, konfirmálhatták Œket, és úrvacsorát vehetnek.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 20:37, 41, 72–79 verseit;
a 22. részt; a 27:1–4 verseit (az egyes részek fejlécét is); 2 Nefi 31:17–21 verseit;
valamint a leckében megadott történelmi beszámolót. Ezt követŒen tanulmányozd
a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli
és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és
„A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Tanok és szövetségek 58:42, valamint Joseph Smith története
1:68–74.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Készíts másolatot minden gyermek számára a lecke végén található útvesztŒrŒl! Ha
nem oldható meg, hogy minden gyermeknek másolatot készíts, egy nagy papírlapra
vagy a táblára az óra kezdete elŒtt rajzold fel nagyban az útvesztŒt.

5. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Egy Mormon könyve és egy Igazgyöngy.
c. Egy ceruza minden gyermeknek.
d. Térkép a New York – Ohio területrŒl, amely az 1. lecke végén található.

Megjegyzés a tanítónak: Amikor a keresztelésrŒl és a konfirmálásról beszélgettek, légy
tekintettel azoknak a gyermekeknek az érzéseire, akiket nem kereszteltek meg és nem
konfirmáltak.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Adj minden gyermeknek egy ceruzát, valamint egy másolatot a lecke végén található
útvesztŒrŒl. Kérd meg a gyermekeket, hogy keressék meg és jelöljék meg a „Kapu”
jelzésı ponttól az „Örök élet” jelzésı pontig vezetŒ ösvényt. (Ha az útvesztŒrŒl egyetlen
nagyméretı másolatot készítettél, a gyermekek dolgozzanak együtt azon, hogy
megtalálják az ösvényt.)

A gyermekek hasonlítsák össze útvesztŒiket, hogy lássák, mindannyian ugyanazt az
ösvényt találták-e meg. Mutass rá, hogy csak egy tiszta ösvény van, amely átvezet az
útvesztŒn. A többi ösvény végül mind el van zárva.

Magyarázd el a gyermekeknek, hogy az élet néha olyan, mint egy útvesztŒ. Sok
különbözŒ döntést hozhatunk, és sok különbözŒ ösvényen járhatunk, de csak egyetlen
ösvény vezet bennünket a Mennyei Atyával és Jézus Krisztussal együttes örök életre.
Ez az ösvény pedig Jézus Krisztus evangéliuma.

• Ha az útvesztŒn átvezetŒ ösvény az evangéliumot jelképezi, mit gondoltok, mit
jelképez a kapu?

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

12.
lecke

Fontos szertartások
visszaállítása
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Olvasd fel, vagy az egyik gyermek olvassa fel 2 Nefi 31:17 versét! Magyarázd el, hogy
a Jézus Krisztus egyházában való keresztség az a kapu, amely elindít bennünket az
örök élethez vezetŒ ösvényen.

• Mit nyerünk el, miután megkeresztelkedtünk, ami segít nekünk helyesen dönteni, 
és az örök élethez vezetŒ ösvényen maradni? (A Szentlélek ajándékát.)

• Mit teszünk minden héten, ami segít nekünk emlékezni a keresztelés és a konfirmálás
fontos szertartásaira? (Úrvacsorát veszünk.)

Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy az aposztáziát követŒen Jézus Krisztus
evangéliuma eltınt a földrŒl. Nem volt a földön a papság sem, és így senkit nem
keresztelhettek meg, nem konfirmálhattak, és senki nem vehetett úrvacsorát a helyes
módon. Az evangéliumot és a papságot vissza kellett állítani az utolsó napokban.

Röviden ismételjétek át, miként lett visszaállítva az utolsó napokban a papság és Jézus
Krisztus egyháza (lásd a 8. és 11. leckéket)! Magyarázd el, hogy amikor a papság
vissza lett állítva, a papságot viselŒ férfiak keresztelhettek, konfirmálhattak, valamint
megáldhatták és kioszthatták az úrvacsorát. Ez volt az elsŒ alkalom az elpártolás óta,
hogy ezeket a szertartásokat a megfelelŒ felhatalmazással végezték.

A felkészülési részben megadott szentírások alapján taníts a gyermekeknek az Úrnak
a keresztelésre, a konfirmálásra és az úrvacsorára vonatkozó útmutatásairól; valamint
az alábbi történelmi beszámoló alapján a korabeli szentek keresztelés és konfirmálás
utáni vágyáról. Mutasd meg a térképet a megfelelŒ idŒpontban.

Joseph Smith kapott egy kinyilatkoztatást, amely szerint mindenkinek, aki csatlakozni
akar Jézus Krisztus egyházához, meg kell bánnia bıneit, alázatossá kell válnia, és
készségesen kell szolgálnia Jézus Krisztust (lásd T&Sz 20:37). Aztán megkeresztel-
kedhetnek az egyházban, és bıneik meg lesznek bocsátva.

Azon a gyılésen, amelyen az egyházat megszervezték, a már megkeresztelteket az
egyház tagjaivá konfirmálták, és megkapták a Szentlélek ajándékát. A gyılésen
résztvevŒ emberek úrvacsorát is vettek. A gyılést követŒen mások is megkeresztel-
kedtek, köztük a próféta édesanyja és édesapja – Lucy Mack Smith és id. Joseph
Smith. A próféta szülei nagyon boldogok voltak, hogy megkeresztelkedhettek, és ez
Josephet is örömmel töltötte el. Lucy Mack Smith azt írta, hogy amikor férje feljött a víz
alól, amelyben megkeresztelkedett, „Joseph a parton állt, és apja kezeit fogva így
kiáltott örömében könnyezve: »Dicsértessék az én Istenem! Megértem, hogy láttam a
saját édesapámat megkeresztelkedni Jézus Krisztus igaz egyházában!«” (Lucy
Mack Smith: History of Joseph Smith, 168. o.).

Az egyház növekedni kezdett. Az emberek hallgattak Joseph Smith, Oliver Cowdery és
más misszionáriusok tanításaira, és sokan akartak csatlakozni az egyházhoz.
Néhányan már megkeresztelkedtek más egyházakban, és nem értették, miért
szükséges újból megkeresztelkedniük. Joseph megkérdezte az Urat, és a Tanok és
szövetségek 22. részében feljegyzett kinyilatkoztatást kapta. Ebben a
kinyilatkoztatásban az Úr elmagyarázta, hogy azok az emberek, akik más egyházakban
megkeresztelkedtek, nem a megfelelŒ papsági felhatalmazással rendelkezŒ személy
által lettek megkeresztelve, és így újból meg kell keresztelkedniük egy olyan személy
által, aki rendelkezik a felhatalmazással.

Két hónappal az egyház megszervezése után Joseph és Emma Smith, Oliver Cowdery
és mások elutaztak a New York állambeli Colesville-be, mert azon a területen több
ember meg akart keresztelkedni. Amikor megérkeztek Colesville-be, gátat emeltek egy
patakban, hogy tavat készítsenek a kereszteléshez. Azonban aznap éjjel ellenségeik
egy csoportja lerombolta a gátat. Másnap vasárnap volt, és a szentek tartottak egy
gyılést, ahol Oliver Cowdery prédikált, mások pedig bizonyságukat tették a
bınbánatról, a keresztségrŒl és a szentlélek ajándékáról. A csŒcselék néhány tagja
ott volt a gyılésen, és azt követŒen zaklatták és bosszantották a szenteket.

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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HétfŒ reggel az egyháztagok megjavították a gátat, és elvégezték a keresztelését a
próféta feleségének, Emmának, valamint tizenkét másik embernek. Amikor a szertartás
véget ért, az ellenség összegyılt, majd újra megfenyegették a szenteket. Amikor
a szentek bementek egy közeli házba, a csŒcselék követte Œket, de a Mennyei Atya
megvédte a szenteket, és a csŒcselék nem bántotta Œket.

Aznap estére gyılést terveztek, amelynek keretében konfirmálták volna azokat, akik
aznap megkeresztelkedtek, de pont mikor a gyılés megkezdŒdött volna, egy rendŒr
érkezett, és letartóztatta Joseph Smith-et azzal az indokkal, hogy „rendbontó személy,
. . . aki a Mormon könyve hirdetésével lázítja az országot” (History of the Church, 1:88).
A rendŒr tudta, hogy a banda bántani akarja Josephet, úgyhogy Josephet elhelyezték
a kocsiban, és elhajtottak a csŒcselék elŒl. Amint így mentek, a kocsi egyik kereke
kiesett, és ismét közel kerültek ahhoz, hogy a csŒcselék elfogja. Gyorsan visszatették
a kereket, és továbbhajtottak. A rendŒr egy másik városba vitte Josephet. Aznap
éjszaka a rendŒr töltött fegyverrel az oldalán aludt arra az esetre, ha meg kellene
védelmeznie Josephet a bandától.

Másnap tárgyalást tartottak, de Josephet felmentették, mivel nem volt bizonyíték ellene.
Közvetlenül ezután egy másik rendŒr újra letartóztatta, és egy másik városban is
bíróság elé vitték, azonban ekkor sem volt bizonyíték, és végül Josephet hazaen-
gedték.

Ezalatt a colesville-i szentek azért imádkoztak, hogy Joseph épségben maradjon,
visszatérhessen, és az egyház tagjaivá konfirmálhassa Œket. Joseph és Oliver
Cowdery néhány másik férfi társaságában augusztus végén visszatért Colesville-be.
Útközben találkoztak egy nagy csoporttal, akik az úton dolgoztak. Közülük néhányan a
próféta ellenségei voltak, de bár figyelmesen megnézték a prófétát és barátait, nem
ismerték fel egyiküket sem, és hagyták Œket elmenni. E csodának köszönhetŒen
Joseph épségben megérkezett Colesville-be, és az ottani egyháztagok részesülhettek
a konfirmálásban, és úrvacsorát vehettek.

Augusztus elejére Joseph egy kis gyılést tervezett felesége és egy másik asszony
konfirmálásának alkalmából. Amikor Joseph elment borért az úrvacsorához, találkozott
egy angyallal. Az angyal azt mondta neki, hogy ne vegyen bort az ellenségeitŒl (lásd
T&Sz 27:3). Az angyal azt is mondta neki, hogy nem számít, mit eszünk vagy iszunk az
úrvacsora alkalmával, amennyiben az, aki úrvacsorát vesz, megemlékezik Krisztus
engesztelŒ áldozatáról (lásd T&Sz 27:2).

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Miért keresztelkedünk meg? (A bıneink bocsánatáért, és hogy Jézus Krisztus
egyházának tagjaivá váljunk; lásd T&Sz 20:37.) Mit kell tennünk, hogy felkészüljünk
a keresztségre? (T&Sz 20:37.) Ha igazán megbánjuk bıneinket, és megkeresztelke-
dünk, milyen ígéretet kapunk a bıneinkre vonatkozólag? (Meg lesznek bocsátva;
lásd T&Sz 58:42.)

• Milyen felhatalmazás illetve papság szükséges a keresztelés elvégzéséhez?
(JST 1:69.) Hogyan kapta meg ezt a papságot Joseph Smith és Oliver Cowdery?
Miért nem fogadta el az Úr a más egyházakban végzett kereszteléseket?
(T&Sz 22.)

• Miután megkeresztelnek minket, hogyan végzik a konfirmálást? (T&Sz 20:41.) Milyen
papsági felhatalmazás szükséges ehhez a szertartáshoz? (JST 1:70, 72.) Amikor
az egyház tagjaivá konfirmálnak bennünket, milyen ajándékot kapunk? Hogyan kell
élnünk ahhoz, hogy érdemesek maradjunk a Szentlélek ajándékára?

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

12. lecke
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• Mit gondoltok, miért volt annyira boldog Joseph Smith, amikor szülei megkeresztel-
kedtek? Miért vagytok hálásak azért, hogy megkeresztelkedtetek Jézus Krisztus igaz
egyházában?

• Miként próbálták megakadályozni az egyház ellenségei a colesville-i szenteket
abban, hogy megkeresztelkedjenek? Mi tartotta vissza az újonnan megkeresztelt
egyháztagokat attól, hogy ugyanazon a napon konfirmálják Œket? Miként menekült
meg Joseph Smith a csŒcselék elŒl?

• Mit gondoltok, sok szent miért volt kész veszélyekkel is szembenézni, hogy
megkeresztelhessék és konfirmálhassák Œket? Mit gondoltok, mit éreztek, amikor
megkeresztelték és konfirmálták Œket? Mit éreztek ti, amikor azt teszitek, ami helyes?

• Mit mondott az angyal Joseph Smith-nek arról, hogy mit használjunk az
úrvacsorához? (T&Sz 27:2.) Mit használunk ma? (Lásd a T&Sz 27. rész fejlécét.)
Mire emlékezzünk, amikor úrvacsorát veszünk? (T&Sz 27:2.)

• Mit ígérünk meg, amikor az úrvacsorai kenyérbŒl veszünk? (T&Sz 20:77.) Mit ígérünk
meg, amikor az úrvacsorai vízbŒl iszunk? (T&Sz 20:79.) Mit jelent magunkra venni
Jézus Krisztus nevét? Mit jelent mindig megemlékezni róla? Hogyan emlékeztek meg
Jézusról a hét folyamán?

• Az úrvacsoravétel miként emlékeztet bennünket azokra a szövetségekre, amelyeket
keresztelésünkkor kötöttünk?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Egy vagy több gyermek olvassa fel Móziás 18:8–10 verseit, egy másik gyermek
pedig olvassa fel a Tanok és szövetségek 20:37 versét!

Írd fel a táblára:

Röviden beszéljétek meg, mit jelentenek ezek a szövetségek (ígéretek)!

Két másik gyermek olvassa fel az úrvacsorai imákat a Tanok és szövetségek 20:77,
79 verseibŒl. Kérd meg a gyermekeket, hogy figyeljenek az imákra, és emeljék fel a
kezüket, amikor olyan szövetséget említ a szentírás, amely ugyanolyan, vagy
hasonló ahhoz, amit a kereszteléskor kötöttünk.

Beszéljétek meg, miként segítenek nekünk az úrvacsorai énekek és az úrvacsorai
imák abban, hogy emlékezzünk a keresztelésünk alkalmával tett ígéretekre.

2. Segíts a gyermekeknek megérteni annak fontosságát, hogy a keresztelés után
továbbra is engedelmeskedni kell a parancsolatoknak (lásd 2 Nefi 31:17–20).
Az óra elŒtt külön-külön papírlapokon sorolj fel olyan kifejezéseket, amelyek
meghatározzák, hogyan maradhatunk a keresztelés után a szoros és keskeny
ösvényen (például: imádkozás, szentírásolvasás, tizedfizetés, engedelmesség a
szülŒkkel szemben), és hogyan térhetünk le az ösvényrŒl (például: verekedés
a testvérekkel, hazugság, a Bölcsesség szavának megszegése).

A kereszteléskor tanúsítjuk (ígéretet teszünk arra), hogy – 

szolgálunk másokat.

betartjuk a parancsolatokat.

mindig bizonyságot teszünk IstenrŒl.

magunkra vesszük Jézus Krisztus nevét.
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Magyarázd meg a gyermekeknek, hogy Jézus Krisztus evangéliumára néha úgy
utalnak: „a szoros és keskeny ösvény” (lásd 2 Nefi 31:18). Helyezz egy hosszú
zsinórt, kötelet vagy szalagot a padlóra, amely a szoros és keskeny ösvényt fogja
jelképezni.

Kérj fel egy önként jelentkezŒt, hogy álljon a földre helyezett zsinór, kötél vagy
szalag egyik végére. Az osztályban adj minden gyermeknek egyet vagy többet az
elkészített kifejezésekbŒl. Amikor a gyermekek felolvassák a kifejezéseket –
egyszerre egyet –, az ösvényen álló gyermek eldönti, hogy a kifejezés a szoros és
keskeny ösvényen tartja-e. Ha igen, a gyermek tegyen egy kis lépést elŒre. Ha nem,
a gyermek tegyen egy lépést oldalra, lelépve az ösvényrŒl. Amikor egy másik
jó hatású kifejezést olvasnak fel, a gyermek lépjen vissza az ösvényre. Ezt addig
folytassátok, amíg a gyermek el nem éri a zsinór vagy a szalag másik végét.

Emlékeztesd a gyermekeket, hogy ha engedelmeskedünk a parancsolatoknak, és
azt tesszük, amit Jézus elvár tŒlünk, akkor az segít felkészülnünk arra, hogy örökké
vele és a Mennyei Atyával élhessünk. Adhatsz a gyermekeknek papírt és ceruzát is,
és megkérheted Œket, hogy írjanak le egy-két olyan dolgot, amit a héten meg fognak
tenni azért, hogy az segítsen nekik a szoros és keskeny ösvényen maradni.

3. Amíg egy gyermek a Tanok és szövetségek 20:37 versét olvassa fel, sorold fel a
táblán annak a tulajdonságait, aki kész megkeresztelkedni. A felsorolás az
alábbiakat tartalmazhatja:

• Alázatos

• Megtört szívı

• Bınbánó lelkı

• Kész magára venni Jézus Krisztus nevét

• Megbánja bıneit

• Elhatározta magát, hogy a végsŒkig szolgálja az Urat

• Cselekedeteivel mutatja ki Œszinteségét

Beszéld meg a gyermekekkel ezeket a tulajdonságokat, valamint azt, hogyan
fejlŒdhetünk tovább, miután megkeresztelkedtünk. Buzdítsd a gyermekeket, hogy
a hét során olvassák el a Tanok és szövetségek 20:37 versét, és gondolkozzanak
el azon, hogy segítsen nekik felkészülni az úrvacsoravételre.

4. Mutasd meg a képet, amely azt ábrázolja, hogy KeresztelŒ János megkereszteli
Jézust (208. számú kép az Evangéliumi mıvészeti képcsomagban, illetve 62133.
számú kép a gyülekezeti könyvtárban).

• Hol keresztelkedett meg Jézus?

• Hol keresztelkedtetek meg ti?

Magyarázd el, hogy ma sokan langyos, tiszta vízzel töltött keresztelŒmedencében
keresztelkednek meg. Azonban az emberek bárhol megkeresztelkedhetnek, ahol
elég víz van ahhoz, hogy teljesen alá tudjanak meríteni egy személyt. Az emberek
ma is éppúgy, mint régen, folyókban, tavakban, óceánokban, víztározókban és
uszodákban keresztelkednek meg. Joseph Smith egy folyóban keresztelkedett meg,
és az egyház több más elnöke is folyókban, kis tavakban vagy csatornákban
keresztelkedett meg. Howard W. Hunter egy uszodában keresztelkedett meg (lásd
William G. Hartley: Our Prophets’ Outdoor Baptisms; Friend, 1988. márc., 30–31. o.;
és „President Howard W. Hunter: The Lord’s Good and Faithful Servant”; Ensign,
1995. ápr., 9. o.).

12. lecke
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• Számít-e az, hol keresztelnek meg valakit?

• Mi a fontos abban, hogy miként keresztelnek meg valakit?

Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy fontos, hogy olyan személy keresztelje meg
Œket alámerítéssel, aki rendelkezik a megfelelŒ papsági felhatalmazással, tekintet
nélkül arra, hogy hol keresztelik meg Œket.

5. Magyarázd el, hogy azok közül, akik meg kívánnak keresztelkedni, sokan
kihívásokkal találják szembe magukat. Néhány embert például nem támogat a
családja és barátai. Néhány országban, ahol az egyház épphogy csak megvetette
a lábát, nehéz olyan helyet találni, ahol meg lehet keresztelni az embereket.

Mesélj valakirŒl, aki legyŒzött minden akadályt, hogy megkeresztelkedhessen!
Felhasználhatod az alábbi beszámolót:

Afrikában, a Kenyai Köztársaságban az egyháztagoknak sok elŒkészületet kellett
tenniük, hogy kereszteléseket tarthassanak. Egy szomszédos országból hoztak egy
víztárolót. Öt órába telt, amíg vizet szivattyúztak egy kútból, és elvitték a kúttól
négy mérföldre lévŒ egyházi épületig. A tárolóban a víz szintje még így sem volt elég
magas ahhoz, hogy teljesen alámerítsék a megkeresztelendŒ személyt, úgyhogy
tízen beleálltak a tárolóba, hogy megemeljék a víz szintjét. (Lásd E. Dale LeBaron:
Pioneers in East Africa; Ensign, 1994. okt., 22. o.)

6. Segíts a gyermekeknek átismételni vagy megtanulni a negyedik hittételt!

7. Segíts a gyermekeknek elénekelni „A keresztvíz majd lemossa” (Csillagocska,
1994. jún., 12. o.) vagy az „Amikor Jézus megkeresztelkedett” (Csillagocska, 1997.
szept., 5. o.) címı dalt, illetve mondjátok el a dalok szövegét!

Befejezés

Bizonyság Fejezd ki háládat a keresztelés, a konfirmálás és az úrvacsora szertartásáért, valamint
azokért az áldásokért, amelyekben ezen szertartások miatt részesülsz!

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 20:72–79 és
2 Nefi 31:17–21 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány
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Cél Buzdítani minden gyermeket, hogy osszák meg az evangéliumot, és fejlesszék ki
magukban azokat a tulajdonságokat, amelyek egy sikeres misszionárius számára
elengedhetetlenek.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 4. és 14. részét, a
133:37 versét; a leckében megadott történelmi beszámolót; a Tanok és szövetségek
11:7, 9, 20–22 verseit; továbbá a Tanok és szövetségek 32. részét. Ezt követŒen
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a
szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.;
és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Tanok és szövetségek 12.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Vágj ki húsz – harminc kisméretı, embereket ábrázoló képet újságokból vagy
magazinokból; illetve készíts húsz – harminc kis cédulát, és írj egy-egy keresztnevet
mindegyikre, felhasználva a tanulók neveit, és más megszokott nevet.

5. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Képek: 5-1, Joseph Smith próféta (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 401;

62002) vagy 5-2, Joseph Smith (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 400; 62449);
5-21, Misszionáriusok útban a Missouri állambeli Independence felé.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Szórd szét a teremben az embereket ábrázoló kis képeket, vagy a neveket tartalmazó
cédulákat! Kérj egy önként jelentkezŒt! Amikor azt mondod: „Indulj!”, az önkéntes
gyıjtsön össze annyi „embert” (képet vagy cédulát), amennyit egy meghatározott idŒ
alatt képes (kb. öt másodperc; vagy annyi idŒ alatt, amíg egy másik gyermek lassan
elszámol ötig). Számold meg, hány embert tudott összegyıjteni a gyermek.

Kérdezd meg a gyermekektŒl, hogy több embert lehet-e összegyıjteni, ha a gyermek-
nek segítsége van. Szórd szét a teremben újra a képeket vagy cédulákat, és kérj
fel egy másik önként jelentkezŒt. A két gyermek gyıjtsön össze annyi embert, amennyit
tud annyi idŒ alatt, mint az elŒbb. Számold meg, hány embert tudott összegyıjteni
a két gyermek!

• Hány embert gyıjtött össze egy gyermek? Hány embert gyıjtött össze két gyermek?

• Mit gondoltok, hány embert lehetne összegyıjteni, ha az egész osztály együtt
dolgozna?

Mutasd be a Joseph SmithrŒl készült képet!

Magyarázd el, hogy miután a Mormon könyvét kinyomtatták, és az egyházat
megszervezték, a Mennyei Atya és Jézus Krisztus azt akarta, hogy mindenki hallja az
evangéliumot, és mindenkinek legyen lehetŒsége az egyház tagjává válni.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Az elsŒ misszionáriusok az
evangéliumot hirdetik

13.
lecke

64



65

Segíts a gyermekeknek kikeresni a Tanok és szövetségek 133:37 versét, és kérj meg
egy gyermeket, hogy olvassa fel. Magyarázd el, hogy ez a vers egy kinyilatkoztatás
része, amelyet 1831-ben, az egyház megszervezését követŒ évben kapott Joseph
Smith.

• Kinek kell hirdetni az evangéliumot?

• Mit gondoltok, mennyi idejébe telne egy embernek, ha a földön mindenkinek Œ
tanítaná az evangéliumot?

Magyarázd el, hogy Joseph Smith tudta, hogy megvalósíthatatlan lenne, ha Œ maga
tanítaná az evangéliumot mindenkinek. Szüksége volt másokra, hogy segítsenek neki.
Ahogy két gyermek több képet (illetve cédulát) tudott összegyıjteni, mint egy,
ugyanúgy ha több egyháztag dolgozik együtt az evangélium megosztásán, akkor több
embert tudnak tanítani, mint ha Joseph Smith egyedül tenné ezt.

Magyarázd el, hogy az Úr misszionáriusokat hív el, hogy segítsenek az evangélium
hirdetésében. A Tanok és szövetségek 4. és 14. részei alapján taníts a gyermekeknek
a misszionáriusok jellemzŒirŒl és feladatairól. Magyarázd el, hogy bár a kérdéses
részben foglalt kinyilatkoztatások eredetileg meghatározott embereknek szóltak
(id. Joseph Smith-nek illetve David Whitmernek), a bennük foglalt információk bárkire
vonatkoztathatók, aki meg akarja osztani az evangéliumot, és segíteni akar a Mennyei
Atya birodalmának felépítésében.

Ezt követŒen az alábbi történelmi beszámoló alapján taníts a gyermekeknek Az
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza néhány elsŒ misszionáriusának
élményeirŒl.

Samuel Smith, az elsŒ misszionárius

Samuel Smith Joseph Smith egyik öccse volt. Ã volt az elsŒ személy, aki Joseph Smith
és Oliver Cowdery után megkeresztelkedett, és egyike volt az egyház eredeti hat
tagjának. Egyike volt a nyolc tanúnak is. Nem sokkal az egyház megszervezése után
Œ lett az elsŒ teljes idejı utazó misszionárius. Samuel, aki huszonkét éves volt, több
kötet Mormon könyvét vett magához, és gyalog indult útnak az evangéliumot hirdetni.

ElsŒ nap huszonöt mérföldet gyalogolt, és több háznál megállt, hogy tanítsa az
embereket az egyházról. Azonban az emberek barátságtalanul bántak vele, és nem
hallgatták meg. Amikor leszállt az éj, megállt egy fogadónál, és megpróbált eladni
egy könyvet a fogadósnak. Amikor a férfi meghallotta, hogy a Mormon könyvét
aranylemezekrŒl fordították, így kiáltott: „Te hazug! Takarodj a házamból!” (Lucy
Mack Smith: History of Joseph Smith, 169. o.) Samuel szomorúan és elkedvetlenedve
töltötte az éjszakát egy fa alatt a földön.

Másnap Samuel elment John P. Greene házához, aki egy másik egyházban volt lelkész.
Greene úr nem akart könyvet venni, de azt mondta, megpróbál találni valakit, aki
megveszi. Samuel néhány héttel késŒbb visszatért Greene úr házához, és azt
tapasztalta, hogy egy könyv sem került eladásra. Azonban a Lélek azt mondta neki,
hogy adjon egy könyvet Rhonda Greene-nek, John feleségének, és kérje meg, hogy
imádkozzon, és tudja meg, hogy a könyv igaz-e. Greene úr és felesége elolvasta a
Mormon könyvét, és megtértek. Samuel korábban eladott egy könyvet Rhonda Greene
testvérének, Phineas Youngnak. Ã elolvasta, és elhitte, hogy igaz, majd odaadta a
saját példányát öccsének, Brigham Youngnak, aki szintén elolvasta és hitt benne.
Brigham Young ezt követŒen továbbadta a könyvet, amely végül elért Heber C.
Kimballhoz. Két éven belül ezek az emberek és családjaik mind az egyház tagjaivá
váltak – köszönhetŒen a Mormon könyvének és Samuel Smith missziós munkájának
(lásd 4. kiegészítŒ tevékenység). Ezek a férfiak késŒbb vezetŒk lettek az egyházban.

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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Hyrum Smith találkozik Parley P. Pratt-tel

A Tanok és szövetségek 11. részében van egy kinyilatkoztatás, amelyet Joseph 
Smith-en keresztül testvére, Hyrum kapott. Ebben a kinyilatkoztatásban Hyrum azt az
utasítást kapta, hogy keresse a bölcsességet, tanítsa az embereket bınbánatra, és
tanulja az evangéliumot (lásd T&Sz 11:7, 9, 20–22).

Egyik este, amikor Hyrum Smith hazafelé hajtotta teheneit, egy idegen közeledett felé,
és megkérdezte, hol találja Joseph Smith-et, a Mormon könyve fordítóját. Hyrum
elmondta az embernek, hogy Joseph mintegy száz mérföldnyire van, de Œ a testvére.
Behívta a férfit. A férfi neve Parley P. Pratt volt, és egy másik egyház prédikátora volt.
Azt mondta Hyrumnak, hogy megkapta a Mormon könyve egy kötetét, és egész éjjel
fennmaradt olvasni. Parley egy hét alatt teljesen elolvasta a Mormon könyvét, tudta,
hogy igaz, és többet akart megtudni az egyházról. Hyrum az egész éjszakát azzal
töltötte, hogy Parley-nek tanította az evangéliumot, és bizonyságát tette. Néhány
nappal késŒbb Parley és Hyrum huszonöt mérföldet gyalogolt, hogy Oliver Cowdery
megkeresztelje Parley-t. Ezután Parley elment meglátogatni rokonait. Hamarosan
testvére, Orson Pratt is megkeresztelkedett. Mind Parley P. Pratt, mind Orson Pratt
késŒbb vezetŒ lett az egyházban.

Az amerikai indiánoknál végzett misszió

Körülbelül hat hónappal az egyház megszervezése után négy embert – Oliver
Cowdery-t, Parley P. Prattet, ifj. Peter Whitmert és Ziba Petersont – elhívtak, hogy
a Missouri határ mellett élŒ amerikai indiánoknak hirdessék az evangéliumot
(lásd T&Sz 32). Ezek a misszionáriusok küldetésük során több mint 1500 mérföldet
gyalogoltak.

ElŒször a New York állambeli Buffalo melletti Cattaraugus rezervátumban élŒ
indiánokhoz mentek. Aztán áthaladtak Ohio államon, ahol korábban Parley P. Pratt
prédikátor volt. A férfiak megálltak meglátogatni Sidney Rigdont, egy másik prédikátort,
akit Parley ismert az Ohio állambeli Kirtlandben. Parley beszélt Sidney-nek az
evangéliumról, Sidney pedig elolvasta a Mormon könyvét, és megtért az egyházba.
Ã és Parley Pratt az evangéliumot tanította követŒinek, és majdnem az egész
gyülekezetet megkeresztelhették. A kirtlandi gyülekezet hamarosan az egyház egyik
legerŒsebb gyülekezete lett, késŒbb pedig az egyház központjává vált.

A misszionáriusok elhagyták Kirtlandet a tél közepén, és a havon, a jégen keresztül
utaztak el más indián törzsekhez (mutasd meg a misszionáriusokról készült képet).
Csatlakozott hozzájuk Frederick G. Williams, egy új megtért KirtlandbŒl.

A misszionáriusok februárban értek a Missouri állambeli Independence-be. Hárman
közülük tovább utaztak nyugat felé, hogy ellátogassanak a delavár indiánokhoz.
Ezeknek az indiánoknak a vezetŒje, Anderson fŒnök összehívott egy gyılést népe
összes fŒnökének. Oliver Cowdery beszélt a fŒnököknek a Mormon könyvérŒl.
Anderson fŒnök hálás volt a misszionáriusoknak, amiért ilyen messzire eljöttek, hogy
tanítsanak nekik a könyvrŒl. Azt akarta, hogy népe halljon errŒl a könyvrŒl, amely
ŒseikrŒl, a lámánitákról szóló feljegyzés volt. Azonban más egyházak misszionáriusai
féltékenyek voltak, és arra kérték az Egyesült Államok kormányát, hogy zárja ki az
utolsó napi szent misszionáriusokat az indián körzetbŒl. Az eldereket hamarosan arra
kényszerítették, hogy elhagyják Anderson fŒnök népét. Visszatértek Independence-be,
és az ott élŒ fehér telepeseket tanították.

Ez az öt misszionárius megnyitotta az utat az egyház számára nyugat felé. A Missouri
állambeli Independence körüli terület hamarosan az egyháztagok egy másik
gyülekezŒhelyévé vált.
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A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Hogy jellemzi az Úr az evangélium visszaállítását a Tanok és szövetségek 4:1
valamint 14:1 versében? Miért „nagyszerı, csodás dolog” az evangélium
visszaállítása?

• Milyen utasítást adott az Úr a Tanok és szövetségek 4:2 versében azoknak, akik
szolgálni akarják Istent? Mit jelent teljes szívvel, lélekkel és erŒvel szolgálni?
Milyen módon szolgálhatjátok Istent? Mit ígér az Úr nekünk, ha bátran szolgálunk?
(T&Sz 4:2; 14:3.)

• Milyen tulajdonságokkal rendelkezzen Isten szolgája? (T&Sz 4:5–6.) Az elsŒ
misszionáriusok miként mutatták ki ezeket a tulajdonságokat, amikor az evangéliumot
hirdették? Hogyan mutatják ki ezeket a tulajdonságokat a mai misszionáriusok?
Miként fejleszthetjük ki ezeket a tulajdonságokat?

• Mit gondoltok, miért olyan fontos tulajdonság a szeretet a misszionáriusok számára?
Mit éreztek, amikor tudjátok, hogy valaki szeret benneteket? Miként mutatja ki a
Mennyei Atya és Jézus Krisztus iránti szeretetet az, ha misszionárius lesz valakibŒl?

• Milyen utasítást adott az Úr Hyrum Smith-nek és David Whitmernek, hogy jó szolgák
legyenek? (T&Sz 11:20; 14:5–6.) Vonatkoznak-e ránk is ezek az utasítások? Miért
fontos engedelmeskednünk a parancsolatoknak? Mit jelent „mindvégig kitartani”?
(Hithınek maradni egész életünkön keresztül; lásd T&Sz 14:7.) Milyen nagyszerı
áldásokban lesz részünk, ha hithıek vagyunk, és betartjuk a parancsolatokat?
(T&Sz 14:7–8.)

• Mutass rá, hogy Hyrum Smith nem szolgált hivatalosan missziót, amikor Parley P.
Prattnek az evangéliumot tanította. Miként oszthatjátok meg az evangéliumot már
most olyan emberekkel, akiket ismertek? (Példák a válaszokra: beszélhetnek az
embereknek az egyházról, meghívhatják Œket az egyházi gyılésekre, illetve jó példát
mutathatnak helyes viselkedésükkel.)

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Sorold fel a táblán a Tanok és szövetségek 4:5–6 verseiben említett valamennyi
tulajdonságot úgy, hogy a szó elsŒ betıje után megfelelŒ számú üres hely kerüljön
(a remény esetében például: R _ _ _ _ _). Hogy még nehezebb legyen a feladat,
a tulajdonságokat más sorrendben tüntesd fel, mint ahogy a szentírásban
szerepelnek.

Kérj meg egy gyermeket, hogy olvassa fel az osztálynak a Tanok és szövetségek
4:5–6 verseit. Ezután a gyermekek felváltva töltsék ki az üres helyeket a táblán.
Amikor a felsorolás elkészült, segíts a gyermekeknek értelmezni azokat a szavakat,
amelyekkel nincsenek tisztában.

Kérd meg a gyermekeket, hogy javasoljanak olyan módszereket, amelyekkel
kifejleszthetik ezeket a tulajdonságokat, és ötleteiket összegezd a táblán.
Beszéljétek meg, hogy ezek a tulajdonságok miként segítenek majd a
gyermekeknek jó misszionáriussá válni!

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

13. lecke
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2. Miután elmondtad Samuel Smith történetét, a gyermekek saját szavaikkal játsszák
el azt! Adj a gyermekeknek egyszerı névtáblákat, amelyek azt mutatják, kit szemé-
lyesítenek meg a történetben. Használd a Mormon könyvét annak szemléltetésére,
hogyan került egyik embertŒl a másikig a könyv, valamint hogyan tértek meg ezek az
emberek és családjuk.

3. Kérdezd meg a gyermekektŒl, hogy hallották-e azt a kifejezést, hogy „Tedd meg a
második mérföldet is”. Egy gyermek olvassa fel Máté 5:41 versét, és add meg a
szentírás következŒkben leírt hátterét:

Abban az idŒben, amikor Krisztus a földön élt, a Szentföldön élŒ embereket a
rómaiak kormányozták. Volt egy törvény, amely lehetŒvé tette, hogy egy bizonyos
területen áthaladó római katona megparancsolhatta egy civilnek (aki nem a
hadseregben szolgált), hogy egy mérföldig vigye a csomagjait. Krisztus a hegyi
beszédben azt mondta hallgatóinak, hogy készségesen vigyék a csomagokat egy
mérföldre akkor is, ha a katonák nem kérték meg erre Œket. Az elsŒ mérföldet
elvárták tŒlük, azonban a második egy nagylelkı és kedves szolgálat volt, amit
önként végezhettek. (Lásd Bruce R. McConkie: Doctrinal New Testament
Commentary, 3 köt. [Salt Lake City: Bookcraft, 1965–73], 1:228–229.)

Magyarázd el, hogy amikor teljes szívvel, lélekkel, elmével és erŒvel szolgáljuk a
Mennyei Atyát és Jézus Krisztust, gyakran „meg kell tennünk a második mérföldet
is”. Készülj fel néhány példával, hogy segíts a gyermekeknek megérteni a
különbséget aközött, ha olyan dolgot teszünk, amit elvárnak tŒlünk, és aközött, ha
olyan dolgot teszünk, amit „második mérföldnek” tekinthetünk. Írd le ezeket a
példákat külön-külön cédulákra, és minden gyermeknek adj egyet, hogy olvassa fel,
és ezt beszéljétek meg az osztállyal. Használd az alábbi példákat, vagy készíts
néhányat magadtól, amely jobban megfelel az osztályodba járó gyermekek korának
és helyzetének:

• Miután kitakarítottad a kertedet, észreveszed, hogy szomszédod kertje nincs
kitakarítva.

• Megkérnek, hogy vigyázz egy kicsit kishúgodra.

• Testvérednek, akivel egy szobában laksz, korán el kell mennie egy programra;
miután felkeltél és beágyaztál, észreveszed, hogy testvéred ágya nincs elrakva.

• Édesanyád megkér, hogy rakd el a cipŒdet, és észreveszed nŒvéred kabátját egy
széken.

Adhatsz a gyermekeknek papírt és ceruzát, és leírhatnak egy „második mérföldes”
tevékenységet, amit otthon fognak elvégezni a hét során. Kérd meg Œket, hogy a
papírra írtakat beszéljék meg családjukkal, és ezután tegyék a papírt olyan helyre,
ahol emlékezteti Œket a leírt tevékenységek elvégzésére.

4. Állíts fel egy sor dominót (vagy valami hasonló tárgyat, például fahasábokat, vékony
dobozokat vagy kisméretı könyveket)! Helyezd ezeknek a végeit elég messze
ahhoz, hogy ha az egyiket meglököd, az ledöntse a következŒt. Amikor ledöntöd az
elsŒ dominót, kérd meg a gyermekeket, figyeljék meg a láncreakciót. Hívd fel a
figyelmet az egyik dominónak a többire gyakorolt hatására. Magyarázd el, hogy
mi is hatással lehetünk mások életére egy ilyen láncreakcióban. Ha csak egy
emberrel osztjuk is meg az evangéliumot, néha sok más ember életét is megérintjük.
(Emlékeztetheted a gyermekeket arra, ahogyan Samuel Smith eladott egy Mormon
könyvét Phineas Youngnak, aki odaadta testvérének, Brighamnek, Œ pedig ismét
továbbadta. Samuel Smith kis cselekedete – egy Mormon könyve eladása – sok
emberre volt hatással.)
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Magyarázd el, hogy a Tanok és szövetségek 4. részében felsorolt tulajdonságok
kifejlesztésével példák lehetünk mások számára, akik talán érdeklŒdni fognak
az egyház iránt. Beszéljétek meg, a gyermekek miként lehetnek olyan jó példák,
hogy mások tudni akarjanak az egyházról.

5. Kérd meg a gyermekeket, hogy mondják el olyan általuk ismert emberek (például
egyházi vezetŒk, családtagok vagy misszionáriusok) példáit, akik teljes szívükkel
lelkükkel, elméjükkel és erejükkel szolgálták Istent. Segíts a gyermekeknek
megérteni, hogy ugyanolyan odaadással, kemény munkával és erŒfeszítéssel kell
szolgálnunk másokat, és ugyanúgy kell engedelmeskednünk a parancsolatoknak.

6. Segíts a gyermekeknek megtanulni a Tanok és szövetségek 14:7, illetve a Tanok és
szövetségek 4:2 versét!

7. A gyermekek énekeljék el a „Bízom, elhívnak misszióba” (VAJ B, 199. o.) címı dalt,
illetve mondják el a dal szövegének mindkét versszakát.

Befejezés

Bizonyság Fejezd ki háládat az egyház misszionáriusainak erŒfeszítéseiért és példájáért! Buzdítsd
a gyermekeket, hogy törekedjenek kifejleszteni azokat a tulajdonságokat, amelyek
mások szolgálatához kellenek.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 4. részét
otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

13. lecke



Cél Segíteni a gyermekeknek abban, hogy szent himnuszokat kívánjanak énekelni, amikor
a Mennyei Atyát és Jézus Krisztust imádják.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 25. részét, valamint a
leckében megadott történelmi beszámolót. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, 
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi
beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és
történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Az ElsŒ Elnökség elŒszava; Himnuszok, IX–X. o., valamint a
Children’s Songbook elŒszava, III. o.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Készíts egy nagy papírlapot a következŒ felirattal (vagy az óra kezdete elŒtt írd fel a
szavakat a táblára):

5. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Kép: 5-22, Emma Smith (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 405; 62509).

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mutasd be a nagy papírlapot (vagy utalj a táblán lévŒ felsorolásra)! Magyarázd el, hogy
a felsoroláson lévŒ dolgok az istentisztelet részei.

• Mi történik még az istentiszteleten, ami hiányzik a felsorolásból? (Nyitó- és záróének;
úrvacsorai ének; bevezetŒ és záró zene.)

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

ÚRVACSORAI GYÙLÉS

Hirdetések

Nyitó ima

Egyházközségi [vagy gyülekezeti] hirdetések

Úrvacsora

Beszédek

Záró ima

MI HIÁNYZIK?

Emma Smith szent
himnuszokat válogat

14.
lecke
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• Mit gondoltok, miért használunk zenét egyházi összejöveteleinken? Miért éneklünk
himnuszokat? Mit gondoltok, miben lenne más, ha nem énekelnénk himnuszokat
egyházi összejöveteleinken?

Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy a zene – különösen a himnuszéneklés –
mindig fontos része volt a Mennyei Atya és Jézus Krisztus imádatának. A tisztelet és
szeretet szellemét hozza el egyházi összejöveteleinkre (lásd 6. kiegészítŒ
tevékenység).

Az alábbi történelmi beszámoló, valamint a Tanok és szövetségek 25. részében
foglaltak alapján beszéld meg a gyermekekkel az Úr tanácsát és utasítását Emma
Smith-nek.

Miután az egyház megalakult, Joseph Smith-et és az egyház más tagjait gyakran
üldözték. A csŒcselék félbeszakította a gyıléseket, megfenyegették az új
egyháztagokat, és a próféta élete is gyakran veszélyben volt. Az üldöztetés idŒszaka
alatt Joseph Smith számos kinyilatkoztatást kapott a szentek megerŒsítésére,
bátorítására és irányítására vonatkozólag. A 25. rész egy olyan kinyilatkoztatás,
amelyet felesége, Emma számára kapott, hogy vigasztalja Œt, és segítsen neki
megérteni, miként támogathatja férjét nagyszerı elhívásában. Az Úr arra is utasítást
adott Emmának, hogy állítson össze egy énekeskönyvet a szentek számára.

Emma Smith választott hölgy volt

Emma Hale Smith mıvelt és nagy tiszteletnek örvendŒ családból származó tanítónŒ
volt. Magas, vonzó asszony volt, fekete hajú és sötét szemı (mutasd meg az Emma
Smith-rŒl készült képet). Családjának tagjai nem hittek abban, hogy Joseph Smith
próféta, és bár késŒbb barátságosak lettek vele szemben, megütköztek azon, amikor
Emma hozzáment Joseph-hez.

A próféta feleségének ugyanazokat az üldöztetéseket, nehézségeket és szívfájdalmakat
kellett elviselnie, mint férjének. Joseph és Emma szegény volt. Gyakran kellett másokra
számítaniuk, hogy legyen hol lakniuk, és legyen mit enniük, amíg Joseph egyházi
feladatainak tett eleget. Emmának és Josephnek többször el kellett költöznie, hogy
elkerüljék az üldöztetést. Emma nagyon szerette volna, ha saját otthonuk lenne.

Emma segítette és támogatta férjét munkájában. Elkísérte Josephet azon az éjszakán,
amikor a Kumóra-dombon megkapta a lemezeket, és egyszer sietett figyelmeztetni
a férjét, hogy egy csoport férfi kutat az erdŒben a lemezek után, amit Œ rejtett ott el
(lásd 5. lecke). Joseph kinyilatkoztatásból tudta, hogy a lemezek biztonságban vannak,
de elhatározta, hogy hazatér feleségéhez, és így közelebb lesz otthonához, ha
problémák merülnek fel.

Amikor Joseph elkezdte a Mormon könyve fordítását, Emma az Œ írnokaként szolgált
annak ellenére, hogy sok háztartásbeli feladata is volt. Miután Oliver Cowdery
megérkezett, Œ helyettesítette Olivert, amikor elfáradt a hosszú órákig tartó írástól, és
így a próféta folytathatta a fordítást. Emma majdnem két évig élt együtt otthonában
a lemezekkel, de soha nem kapott engedélyt arra, hogy lássa azokat. Gyakran egy kis
bŒröndben tartották a kredencén vagy egy vászon asztalterítŒvel letakarva az asztalon.

Joseph édesanyja ezt mondta Emmáról: „Soha életemben nem láttam olyan asszonyt,
aki a nehézségek és kimerítŒ körülmények minden fajtáját hónapról hónapra, évrŒl
évre olyan rendíthetetlen bátorsággal, buzgalommal és türelemmel viselte volna, mint
ahogy Œ tette; mert tudom, hogy amit neki ki kellett állnia, . . . attól majdnem minden
más asszony megtört volna” (Lucy Mack Smith: History of Joseph Smith, 190–191. o.).

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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Emma Smith összeállít egy énekeskönyvet

Az Úr megparancsolta Emma Smith-nek, hogy készítsen egy válogatást azokból a
himnuszokból, amelyeket a szentek elénekelhetnek egyházi összejöveteleiken (lásd
T&Sz 25:11). Az énekeskönyv 1835-ben készült el, és kilencven himnusz szövegét
tartalmazta. E himnuszok közül harmincnégyet egyháztagok írtak az evangélium
visszaállításáról, a többit pedig azok közül válogatták, amelyeket már más egyházak
használtak. Az énekeskönyvben nem voltak hangjegyek. Az egyház tagjai a kor jól
ismert dallamaira énekelték rá a szövegeket, és néha más-más dallammal énekelték
ugyanazt a himnuszt. Azok közül a dalok közül, amiket Emma válogatott, több
megtalálható jelenlegi énekeskönyvünkben is, például az „Izráel Megváltója”, valamint
a „Mily szilárd az alapja” címıek.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Hogy jellemezte az Úr Emmát? (T&Sz 25:3.) Hogy jellemezte Œt a próféta édesanyja?
Milyen tulajdonságait becsülöd nagyra Emma Smith-nek?

• Mit gondoltok, nehéz lehetett-e Emma számára, hogy otthonában voltak az
aranylemezek, és mégsem kapott engedély arra, hogy megnézze azokat? Miért?
Mit mondott neki az Úr a lemezek megtekintésérŒl? (T&Sz 25:4.) Akartatok-e már
valami olyat, amit nem engedtek meg? Mit tanultatok tapasztalataitokból?

• Mit mondott az Úr Emmának, mit kell tennie, hogy segítsen férjének? (T&Sz 25:5–8;
elmagyarázhatod, hogy a 7. versben a felszentelve szó azt jelenti, hogy Emma el lett
választva annak a munkának az elvégzésére, amire elhívták.) Mit tudtok mondani
arról, hogy milyen ember volt Emma – azokból a dolgokból, amikre felkérték? Miként
készülhettek fel arra, hogy olyan segítséget nyújtsatok az egyházban, mint Emma?

• Egy gyermek olvassa fel a Tanok és szövetségek 25:9 versét. Mit gondoltok, Emma
miért félt? Mit tanácsolt neki az Úr? (T&Sz 25:9–10, 13–15.) Mit tanulhatunk ezekbŒl a
versekbŒl arról, hogyan gyŒzhetjük le félelmeinket és problémáinkat?

• Miért készített Emma válogatást himnuszokból? (T&Sz 25:11.) Mit mondott a Mennyei
Atya a himnuszokról a Tanok és szövetségek 25:12 versében? Segíts a
gyermekeknek megérteni, hogy ahogy a Mennyei Atyához beszélünk, amikor
imádkozunk, éppúgy beszélhetünk hozzá, amikor Œt dicsérve himnuszokat éneklünk.

• Mit ígért nekünk a Mennyei Atya, ha himnuszokat éneklünk, hogy imádjuk Œt?
(T&Sz 25:12.) Milyen áldásokban részesülhetünk a himnuszok éneklése révén?
Magyarázd el, hogy a himnuszok segíthetnek abban, hogy tanuljuk az evangéliumot,
megerŒsítsük hitünket és bizonyságunkat. Segíthetnek nekünk abban is, hogy
meg akarjuk bánni bıneinket, és be akarjuk tartani a parancsolatokat. Felvidíthatnak
bennünket, amikor szomorúak vagyunk, és feltölthetik elménket jó, tiszta
gondolatokkal (lásd 5. kiegészítŒ tevékenység). Emlékeztetnek bennünket arra,
hogy a Mennyei Atya és Jézus Krisztus szeretnek minket.

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz



73

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Oszd meg az osztállyal érzéseidet egy különleges himnuszról, és arról, hogy ez
miként erŒsített meg téged. Oszd szét a Himnuszok illetve a Children’s Songbook
több példányát, és mindegyik gyermek keresse meg benne a kedvenc himnuszát
vagy dalát. Énekeljetek el egy-egy verset egy vagy több kedvenc dalból, vagy
minden gyermek olvassa fel a himnusz vagy dal szövegét, és magyarázza el, miért
szereti. Hozhatsz hangfelvételt is néhány himnuszról, és a gyermekek
meghallgathatják.

2. Mondd el a következŒ történetet John Taylorról, aki az egyház harmadik elnöke lett,
és mondd el, hogyan használta a himnuszokat egy probléma megoldásához:

Két egyháztag Salt Lake City-ben komoly vitába keveredett valami üzleti ügy miatt.
Végül elhatározták, hogy megkérik John Taylor elnököt – aki akkor a Tizenkét
Apostol Kvórumának elnöke volt –, hogy segítsen nekik lezárni a vitát. A testvérek
kölcsönösen megígérték egymásnak, hogy bármit is mond Taylor elnök, azt
elfogadják.

Elmentek hát Taylor elnökhöz, és megkérték, hallgassa meg történetüket, majd
hozzon döntést számukra. Taylor elnök beleegyezett abba, hogy meghallgatja Œket,
de azt mondta: „Testvérek, mielŒtt meghallgatom eseteteket, el szeretném énekelni
nektek Sion egyik dalát.”

Taylor elnök jó énekes volt. Lelkesen énekelt el egy himnuszt a két férfinak. Amikor
befejezte, „megjegyezte, hogy soha nem hallgatott csupán egyet Sion dalai közül,
hanem még egyet meg akart hallgatni, így hát megkérte Œket, hogy hallgassák,
míg Œ elénekel egy másikat.” Taylor elnök elénekelte a második, majd a harmadik
himnuszt is. Ezután így szólt: „Nos, testvérek, nem akarlak fárasztani benneteket, 
de ha megbocsátjátok nekem, és meghallgattok még egy himnuszt, ígérem nektek,
hogy abbahagyom az éneklést, és meghallgatom az eseteteket.”

Amikor Taylor elnök befejezte a negyedik dalt, a testvéreket annyira meghatotta a
himnusz, hogy könnyek szöktek a szemükbe. Kezet fogtak, elnézést kértek Taylor
elnöktŒl, amiért rabolták az idejét, és anélkül távoztak, hogy elmondták volna Taylor
elnöknek, mi a problémájuk. (Lásd Heber J. Grant: John Taylor’s Hymns; Stories for
Mormons, szerk. Rick Walton és Fern Oviatt [Salt Lake City: Bookcraft, 1983], 92. o.;
lásd még Heber J. Grant: Songs of the Heart; Improvement Era, 1940. szept.,
522. o.)

3. Mondd el saját szavaiddal az alábbi történetet:

Egy Brigham Young által vezetett utolsó napi szent pionír csoport a Sziklás-hegység
közelében járt. Egyik este letáboroztak egy kis völgyben. Vacsora után nagy
örömtüzet raktak. Énekeltek, és táncoltak a tız körül, hogy elfelejtsék félelmeiket és
aggodalmaikat.

MielŒtt lefeküdtek kocsijaikban, és Œrt állítottak szolgálatba, elénekelték a „Fel,
szentek, fel” címı dalt, amellyel bátorítani szokták egymást, és amellyel megmutatták
elkötelezettségüket az Úr iránt.

14. lecke
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Aznap este ezer ellenséges indián rejtŒzött a tábor körül, készen állva arra, hogy
megtámadják a pionírokat. Azonban azután, hogy az indiánok meghallották, amint a
pionírok a „Fel, szentek, fel” címı dalt éneklik, képtelenek voltak támadni. Tudták,
hogy a Nagy Szellem (ahogy Œk a Mennyei Atyát hívták) figyel a pionírokra, úgyhogy
lóra szálltak, és a pionírokat magukra hagyva elmentek.

Valamivel késŒbb az az ember, aki az indiánok törzsének fŒnöke volt, elmondta ezt a
történetet néhány utolsó napi szent misszionáriusnak. Amikor befejezte a történetet,
elŒvett egy hegedıt, és elkezdte játszani a „Fel, szentek, fel” címı dalt. Azt mondta a
misszionáriusoknak: „Ez a ti dalotok, de az enyém is. Minden este eljátszom, mielŒtt
lefekszem. Idehozza a Nagy Szellemet hozzám, és népemmel együtt megnyugtat és
boldoggá tesz minket.” (Lásd Lucile C. Reading: Song of the Pioneers; Children’s
Friend, 1965. július, 37. o.)

Kérd meg a gyermekeket, hogy beszéljenek olyan alkalmakról, amikor egy egyházi
himnusz vagy dal megnyugtatta és boldoggá tette Œket.

4. Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy a himnuszok, és más helyes énekek
éneklése segít kiszorítani a helytelen gondolatokat, amelyek bejutottak elménkbe.
Olvasd fel, vagy egy gyermek olvassa fel az alábbi idézetet Boyd K. PackertŒl, 
a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjától:

„Válassz ki kedvencednek egy himnuszt az egyház szent dalai közül, amelynek
szövege felemelŒ, dallama áhítatos, és amely valami olyan érzést kelt benned, mint
a sugalmazás. . . Gondold végig elmédben figyelmesen! Tanuld meg!. . . Ezután ez a
himnusz legyen az a hely, ahová gondolataid visznek. . . Amikor a zene elkezdŒdik,
és a dal szövege gondolataidban kialakul, a helytelen gondolatok szégyenteljesen
elvonulnak onnan” („Inspiring Music – Worthy Thoughts”; Ensign, 1974. jan., 28. o.).

5. Két gyermek olvassa fel az egyházi vezetŒktŒl származó alábbi idézeteket:

„A zenének roppant nagy szerepe van istentiszteleteinken. Hiszek abban, hogy az,
aki kiválasztja, elŒadja és kíséri a zenét, nagyobb hatással lehet az áhítat szellemére
gyıléseinken, mint aki beszédet mond” (Boyd K. Packer; Conference Report, 
1991. okt., 28. o.; vagy Ensign, 1991. nov., 22. o.).

„Testvérek! Használjuk a himnuszokat arra, hogy meghívjuk az Úr szellemét
gyülekezetünkbe, otthonunkba és saját életünkbe. Tanuljuk meg és gondolkozzunk
el rajtuk, idézzük fel, énekeljük Œket, és részesüljünk lelki táplálékukban. Ismerjétek
fel, hogy az igazak éneke ima Mennyei Atyánk számára, »és úgy válaszol rá, hogy
áldást hoz fejetekre«” (Az ElsŒ Elnökség elŒszava, Himnuszok, X. o.).

Beszéld meg a gyermekekkel, miért fontos életünkben az áhítatos zene, és miként
használhatjuk a himnuszokat arra, hogy közelebb kerüljünk a Mennyei Atyához és
Jézus Krisztushoz!

6. Segíts a gyermekeknek megtanulni a Tanok és szövetségek 25:12 versét!

Befejezés

Bizonyság Mondd el bizonyságodat a himnuszok éneklésének fontosságáról, és mondd el
gondolataidat azokról az áldásokról, amelyek az erényes dal éneklésébŒl
származhatnak! Mondd el a gyermekeknek, hogy a Mennyei Atya szereti hallgatni,
amikor énekelünk! Buzdítsd a gyermekeket, hogy örömmel vegyenek részt a
himnuszok éneklésében, az egyházi gyıléseken és egyedül is!
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Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 25. részét
otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

14. lecke



Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni, hogy az egész egyházra vonatkozó
kinyilatkoztatás csak az élŒ prófétán keresztül érkezhet, és hogy Œt kell követnünk.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 28. részét, a 43:1–7
verseit, valamint a leckében megadott történelmi beszámolót. Ezt követŒen
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a
szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.;
és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

3. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Képek: 5-1, Joseph Smith próféta (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 401;

62002) vagy 5-2, Joseph Smith (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 400; 62449);
az élŒ prófétáról készült kép (a gyülekezeti ház könyvtárából illetve egyházi
magazinból).

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mondd el a gyermekeknek, hogy egy „A tanító azt mondja. . . ” elnevezésı játékot
fogtok játszani. Magyarázd el, hogy adni fogsz nekik néhány utasítást, de csak akkor
engedelmeskedjenek az utasításnak, ha elŒtte azt mondod: „A tanító azt mondja. . . ”
Adj a gyermekeknek néhány utasítást! GyŒzŒdj meg arról, hogy azok az utasítások,
amelyeket nem elŒzi meg az, hogy „A tanító azt mondja. . . ”, ellentétesek azokkal,
amelyek elŒtt azt mondod: „A tanító azt mondja. . . ”

Példák:

• A tanító azt mondja, emeljétek fel a jobb kezeteket.

• Tegyétek le a jobb kezeteket!

• Nézzetek mérgesen!

• A tanító azt mondja, mosolyogjatok.

Ha egy gyermek egy olyan utasításnak engedelmeskedik, amely nem úgy kezdŒdik,
hogy „A tanító azt mondja. . . ”, üljön le a játék végéig! Ha az összes gyermeknek le kell
ülnie elég rövid idŒn belül, újra eljátszhatjátok a játékot, hogy kiderüljön, fejlŒdtek-e
abban, hogy miként figyelnek az utasításokra.

Mondd el a gyermekeknek, hogy sokan lesznek majd életünkben, akik megmondják
nekünk, mit csináljunk. Némelyikükben megbízhatunk, hogy jó tanácsot adnak;
másokban pedig nem bízhatunk meg.

• Kire hallgassunk, hogy jó tanácsot kapjunk? (Példák a válaszokra: szüleinkre,
tanítóinkra és a prófétára.)

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

A próféta kinyilatkoztatást 
kap az egyház számára
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Magyarázd el a gyermekeknek, hogy mindig figyelnünk kell arra, amit a próféta mond,
mert Œ azt mondja nekünk, amit a Mennyei Atya és Jézus Krisztus elvár tŒlünk.
A próféta az egész egyházra vonatkozólag utasításokat kap a Mennyei Atyától és
Jézustól. Soha ne hallgassunk arra, aki valami másra akar rávenni bennünket,
mint amit a próféta mond!

Szemléltesd ezt ellentétes utasításokkal, ahogy azt a játékban tetted, de „A tanító azt
mondja. . . ” helyébe „A próféta azt mondja” kerüljön. A gyermekek emeljék fel kezüket,
amikor az utasítást végre kell hajtaniuk. Példák:

Példák:

• A próféta azt mondja, fizessetek teljes tizedet.

• A világ azt mondja, hogy egytized túl sok; csak annyit fizessetek, amennyit
megengedhettek magatoknak.

• A próféta azt mondja, hogy soha ne káromkodjatok, és ne használjatok csúnya
szavakat.

• A világ azt mondja, hogy rendben van, ha egyszer-egyszer egy csúnya szót
használunk.

Magyarázd el, hogy az egyház korai éveiben Joseph Smith prófétán kívül néhány
ember azt állította, hogy kinyilatkoztatásokat kaptak az egész egyházra vonatkozólag.
Az egyháztagok kezdtek összezavarodni; nem tudták, kire hallgassanak, és mit
tegyenek. Az Úr utasításokat adott az egyháztagoknak – amelyek most a Tanok és
szövetségekben találhatók – arra vonatkozólag, hogy ki kaphat kinyilatkoztatásokat
az egész egyház számára.

A Tanok és szövetségek 28. része, a 43:1–7 versei, továbbá az alábbi történelmi
beszámoló alapján taníts a gyermekeknek arról, ahogyan Oliver Cowdery és Whitmerék
kétségbe vonják Joseph Smith kinyilatkoztatásait, valamint taníts Hiram Page-rŒl és a
„látókŒrŒl”. Mutasd meg a képeket a megfelelŒ idŒpontban.

Amikor Joseph és Emma Smith a Pennsylvania állambeli Harmony-ban élt, néhány
hónappal az egyház megszervezése után Oliver Cowdery-nek nem tetszett az egyik
kinyilatkoztatás nyelvezete, amelyet Joseph kapott az Úrtól. Oliver ezt írta Josephnek:
„Isten nevében megparancsolom, hogy töröld ezeket a szavakat!” Joseph azonnal
visszaírt Olivernek, és megkérdezte tŒle: „Milyen felhatalmazást vettél magadra, hogy
megparancsold nekem, hogy megváltoztassak vagy eltöröljek, hogy kiegészítsek
vagy megcsonkítsak egy kinyilatkoztatást vagy parancsolatot, amelyet a Mindenható
IstentŒl kaptam?” (History of the Church, 1:105).

Kis idŒ múlva Joseph és Emma a New York állambeli Fayette-be ment, ahol azt
tapasztalták, hogy Oliver Cowdery és a Whitmer család meg volt gyŒzŒdve arról, hogy
a Joseph által kapott kinyilatkoztatás hibás, és meg kell változtatni. Joseph sokáig
próbált szót érteni Oliverrel és Whitmerékkel. Végül Christian Whitmer meggyŒzŒdött
arról, hogy a kinyilatkoztatás úgy helyes, ahogy azt Joseph megkapta, és segített
meggyŒzni a többieket is errŒl.

Oliver Cowdery és Whitmerék néhány olyan kinyilatkoztatást is megvizsgáltak,
amelyekrŒl Hiram Page – az aranylemezek nyolc tanújának egyike – azt állította, hogy
Œ kapta egy „látókŒ” segítségével. Hiram Page azt mondta, hogy kinyilatkoztatásokat
lát a kŒben. Többek között azt mondta, hogy kinyilatkoztatás által utasításokat kapott
Sion elhelyezkedésére vonatkozólag – ez az a hely, ahol az egyház meg fogja alapítani
Isten földi birodalmát. Sokan elhitték, amit Hiram Page mondott.

Joseph Smith-et aggasztotta, hogy mások azt állították magukról, hogy kinyilatkozta-
tásokat kaptak az egyházra vonatkozólag. Elhatározta, hogy egy hamarosan
megrendezésre kerülŒ konferencián foglalkozik a kérdéssel. A konferencia elŒtt Joseph
imádkozott, és az Úr kinyilatkoztatta a Tanok és szövetségek 28. részét, amely azt

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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mondja, hogy Joseph Smith az egyetlen, akinek felhatalmazása van az egész egyházra
vonatkozó kinyilatkoztatást kapni (lásd 2. vers). A konferencián a férfiak sokáig vitatták
Hiram Page kinyilatkoztatáshoz való jogát, de végül Hiram Page-et is beleértve
mindenki egyetértett abban, hogy Joseph Smith az egyetlen, aki kinyilatkoztatást
kaphat az egyház számára.

Mások is állították, hogy kinyilatkoztatást kaptak az egyházra vonatkozólag. Egyikük
egy Hubble nevı asszony volt. John Whitmer szerint nagyon vallásosnak látszott, és
néhány embert félrevezetett. Joseph Smith imádkozott a Mennyei Atyához a probléma
miatt, és válaszként a Tanok és szövetségek 43. részét kapta. Ez a kinyilatkoztatás
azt mondja, hogy az egyház prófétája – akár Joseph Smith az, akár valaki más, akit
Joseph után prófétának hívnak el – az egyetlen olyan személy, aki kinyilatkoztatást kap
az egész egyházra vonatkozólag.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Eredetileg ki volt kijelölve arra, hogy az egész egyházra vonatkozó parancsolatokat
és kinyilatkoztatásokat kapjon? (T&Sz 28:2; 43:2–5.) Miért volt ez? (T&Sz 43:6.)
Mi történne, ha egyszerre több ember kapna kinyilatkoztatást az egész egyházra
vonatkozólag? (Ha nem értenek egyet, az egyháztagok nem tudnák, kit kövessenek.)
Ki az egyetlen személy, aki ma kinyilatkoztatást kap az egész egyházra vonat-
kozólag? (Az élŒ próféta.) Mit tegyünk, ha valaki, aki nem a próféta azt mondja, hogy
kinyilatkoztatást kapott, amit az egyháztagoknak követnie kell? (T&Sz 43:5–6.)

• Honnan tudjuk, mit mond az élŒ próféta? (Lásd 1. kiegészítŒ tevékenység.)

• Mi a különbség az élŒ próféta és a többi egyházi vezetŒ tanításai között? (T&Sz
28:1–2, 4–5.) Magyarázd el, hogy a Tanok és szövetségek 28:2 versében Joseph
Smith neve helyére behelyettesíthetik az élŒ próféta nevét. Ez azt jelenti, hogy senki
másra ne hallgassunk, csak a prófétára? Magyarázd el, hogy más egyházi vezetŒk
is taníthatnak minket, és adhatnak nekünk utasítást. Azonban csak a próféta
mondhatja meg, mit parancsolt nekünk – mint egyháznak – az Úr.

• Kire vonatkozólag kaphatunk kinyilatkoztatást? Magyarázd el, hogy mindannyian
kaphatunk személyes kinyilatkoztatást saját életünkre vonatkozóan. Kinyilatkoztatást
kaphatunk feladatunk szerint is; az apák és az anyák például kinyilatkoztatást
kaphatnak családjukra vonatkozólag, az elemi egyházközségi elnöke az egyház-
község elemijére, a püspök pedig az egész egyházközségre vonatkozólag.

• Mivel rendelkezik az élŒ próféta, amivel más nem? (Azzal a felhatalmazással, vagyis
kulcsokkal, amelyekkel kinyilatkoztatást kaphat az egész egyházra vonatkozólag;
lásd T&Sz 28:7.)

• Mit csinált rosszul Hiram Page? (Azt állította, hogy kinyilatkoztatást kapott az egész
egyházra vonatkozólag.) Az Úr Oliver Cowdery-hez szóló utasítása a Tanok és
szövetségek 28:11 versében miként mutatja, hogy az Úr szerette Hiram Page-et még
akkor is, ha meg kellett bánnia bıneit? Honnan tudhatjuk, hogy az Úr szeret
bennünket akkor is, ha engedetlenek vagyunk? Hogyan hozhatja tudomásunkra az
Úr, amikor valami rosszat tettünk?

• Egy gyermek olvassa fel a Tanok és szövetségek 28:13 versét! Magyarázd el, hogy a
„közös megegyezés” azt jelenti, hogy az egyház minden tagja elfogadja az egyházi
vezetŒk utasításait és döntéseit. Hogyan alkalmazzuk a közös megegyezést
napjainkban? (Kezünk feltartásával jelezzük, hogy támogatjuk egyházi vezetŒink
cselekedeteit.) Mit jelent támogatni vezetŒinket? (Lásd 3. kiegészítŒ tevékenység.)

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Szerezd be az élŒ próféta egyik általános konferenciai beszédének egy példányát!
Sorold fel a táblán azokat az utasításokat a próféta beszédébŒl, amelyek az
osztályodba járó gyermekekre vonatkoztathatók. Beszéld meg a gyermekekkel,
hogyan követhetik a próféta utasításait!

Szólíts fel minden gyermeket, hogy válasszon egy-két utasítást, amelyen dolgozni
fog a következŒ konferenciáig! Adj a gyermekeknek papírt és ceruzát, és írják le
azokat a dolgokat, amiket választottak! Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg a
papírra írtakat családjukkal, aztán pedig a papírt tegyék olyan helyre otthonukban,
ahol az emlékezteti majd Œket a próféta utasítására. Buzdítsd a gyermekeket, hogy
hallgassák meg vagy olvassák el a próféta üzeneteit a következŒ általános
konferencia alkalmával, hogy megtudják, mit vár el tŒlük az Úr.

2. Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy mindig bölcs dolog követni a prófétát, még
akkor is, ha nem teljesen értjük, miért mondja nekünk, hogy tegyünk meg valamit. 
Ha a prófétát követjük, azt fogjuk tenni, amit az Úr elvár tŒlünk (lásd T&Sz 1:38).

Olvasd fel, vagy egy gyermek olvassa fel Wilford Woodruff elnöknek, az egyház
negyedik elnökének idézetét:

„Az Úr sohasem fogja megengedni nekem vagy bárki más, az egyház élén álló
elnöknek, hogy tévútra vezessen benneteket” (Tanok és szövetségek – 1. hivatalos
nyilatkozat, részletek Wilford Woodruff elnök három beszédébŒl).

Emeld ki, hogy a próféta soha nem fog tŒlünk olyan dolgot kérni, amit az Úr nem
akar, hogy tegyünk.

3. Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy mit jelent „közös megegyezéssel” részt
venni egyházi vezetŒink támogatásában, amikor elŒterjesztik Œket a gyıléseken.
Magyarázd el, hogy amikor feltartjuk kezünket, hogy támogassuk az embereket
elhívásukban, akkor ígéretet teszünk arra, hogy támogatjuk és segítjük Œket.
A gyermekek gondolkodjanak olyan módszereken, amelyekkel segíthetik és támo-
gathatják egyházi vezetŒiket: a püspököt, az elemi elnökét, elemis tanítójukat,
valamint szüleiket egyházi elhívásukban.

4. Segíts a gyermekeknek megtanulni a kilencedik hittételt!

5. Énekeljétek el a „Prófétánkat köszönjük, Urunk” (Himnuszok) címı dalt, illetve
olvassátok el a dal szövegét!

Befejezés

Bizonyság Fejezd ki háládat Joseph Smith próféta, valamint az élŒ próféta iránt! Tedd
bizonyságodat arról, hogy Jézus Krisztus élŒ prófétáján keresztül beszél, és hogy
akkor élünk helyesen, ha a prófétát követjük. Hangsúlyozd ki, hogy az élŒ próféta
mindig jó dolgokra fog tanítani bennünket; a Mennyei Atya és Jézus nem fogják
engedni, hogy rossz dolgokat tanítsanak nekünk.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 43:1–7
verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

15. lecke



Cél Segíteni a gyermekeknek abban, hogy meg kívánják erŒsíteni az egység és a szeretet
érzését családjukban és elemis osztályukban.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 37. részét, a 38:24–42,
39:15 verseket, valamint a leckében megadott történelmi beszámolókat. Ezt követŒen
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a
szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.;
és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

3. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Két zsinór (vagy más olyan anyag, amely könnyen törik vagy szakad, mint például

papír vagy vékony fadarab) minden gyermeknek.
c. Térkép a New York – Ohio területrŒl; megtalálható az 1. lecke végén.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Adj minden gyermeknek két zsinórt (a tevékenységet alakítsd át annak megfelelŒen,
hogy milyen anyagot használsz). Kérd meg a gyermekeket, hogy mindenki szakítsa el
az egyik zsinórt!

• Nehéz volt elszakítani a zsinórt?

• Milyen erŒs egy zsinór magában?

• Hogyan erŒsíthetjük meg a zsinórokat?

Gyıjtsd össze a gyermekek el nem szakított zsinórjait egyetlen kötegbe! Kérj meg egy
gyermeket, hogy próbálja meg elszakítani az egész köteget egyszerre!

• Miért nehezebb elszakítani a zsinórokat, ha együtt vannak?

Magyarázd el, hogy ahogy a zsinórok is erŒsebbek, ha sok van belŒlük együtt, az
egyháztagok is erŒsebbek, ha összegyılnek. Emiatt az Úr azt az utasítást adta a
korabeli egyháztagoknak, hogy gyıljenek össze egy helyen.

A Tanok és szövetségek 37. része, a 38:24–42, 39:15 versei valamint az alábbi
történelmi beszámolók alapján taníts a gyermekeknek arról a parancsolatról, amelyet
az Úr adott a szenteknek, hogy gyıljenek össze Ohióban.

Az Úr megparancsolja a szenteknek, hogy gyıljenek össze Ohióban

Magyarázd el, hogy 1830 végére – ugyanabban az évben, amikor az egyházat meg-
szervezték – több száz tagja lett az egyháznak. Mutasd meg a térképet, és a gyermekek
mutassák meg az alábbi helyeket, ahol az egyháztagok éltek, amíg röviden átismétlitek
azokat az eseményeket, amelyek az egyes helyeken, vagy azok közelében történtek!

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

A szentek az Ohio állambeli
Kirtlandben gyülekeznek
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• Palmyra (New York állam) – Joseph Smith elsŒ látomása, az aranylemezek elnyerése,
a Mormon könyve kiadása.

• Harmony (Pennsylvania állam) – Az aranylemezek fordításának kezdete, a papság
visszaállítása.

• Fayette (New York állam) – Az aranylemezek fordításának befejezése, a Mormon
könyve tanúinak bizonyságtétele, az egyház megszervezése.

• Colesville (New York állam) – Az elsŒ gyülekezet megszervezése, a csŒcselék
támadása, Joseph Smith tárgyalása és felmentése.

• Kirtland (Ohio állam) – A misszionáriusok sok embert térítettek meg az egyházba.

Magyarázd el, hogy 1830 végén az Úr New Yorkban kinyilatkoztatta Joseph Smith-nek,
hogy az egyháztagok Ohióban gyülekezzenek (lásd T&Sz 37:3).

Az Ohióban való gyülekezéssel az egyháztagok megmenekülhettek New York-i
ellenségeik üldözése elŒl, Joseph Smith és más egyházi vezetŒk taníthatták Œket,
további utasításokat kaphattak az Úrtól, együtt készülhettek fel arra, hogy misszionári-
usokat küldjenek minden nemzetbe, és támogathatták, segíthették egymást, amint
azon ügyködtek, hogy igazlelkı nép legyenek.

Joseph Smith arra utasította az egyháztagokat, hogy adják el vagy adják bérbe
gazdaságaikat és házaikat, és költözzenek Ohióba. A szentek nehéznek találták, hogy
a téli hónapokban eladják gazdaságukat, juhaikat és marháikat. Néhány egyháztag
nem hitte el, hogy ez a parancsolat az Úrtól származik, és nem követte a próféta
utasítását. A legtöbb szent azonban készségesen csatlakozott a prófétához Ohióban.

Joseph és Emma Smith Ohióba megy

Az Úr azt mondta Josephnek, hogy azonnal menjen el Ohióba, mert így megmene-
külhet ellenségei elŒl, és mert szükség van rá Kirtlandben. Azonban Joseph aggódott
amiatt, hogy a New Yorkból Ohióba tartó út télen nehéz lesz Emma számára. A négy év
alatt, amióta összeházasodtak, hétszer kellett elköltözniük, és Emma újabb gyermeket
várt. Joseph egy szánnal tette könnyebbé az utat Emma számára. Január végén
mentek el Ohióba, és több napba telt, amíg a háromszáz mérföldes utat megtették
Kirtlandbe.

Amikor a szán megérkezett a Gilbert és Whitney bolthoz az Ohio állambeli Kirtlandben,
Joseph leugrott a szánról, és bement a boltba. Kinyújtotta kezét egy férfi felé, akivel
soha azelŒtt nem találkozott, és azt mondta: „Newel K. Whitney! Te vagy az a férfi!”
Newel Whitney nagyon meglepŒdött, mivel nem ismerte a prófétát. „ElŒnyöd van velem
szemben – mondta. – Én nem tudlak a neveden szólítani, ahogy te tetted.” A próféta így
válaszolt: „Joseph vagyok, a próféta. Imádkoztál értem, mit akarsz hát tŒlem?” (History
of the Church, 1:146). Newel Whitney és családja a misszionáriusok prédikálása által
ismerték meg az evangéliumot, és csatlakoztak az egyházhoz. Imádkoztak azért, hogy
elnyerhessék az Úr szavát. Amíg New Yorkban volt, a próféta egy látomásban látta,
hogy a Whitney család imádkozik érte, hogy jöjjön Kirtlandbe. Whitney-ék több héten
keresztül biztosítottak szállást Joseph és Emma számára.

Néhány hónappal Kirtlandbe érkezésük után Emma ikreknek adott életet, de a
kisbabák csak néhány órát éltek. Emma és Joseph elsŒ kisbabája még Pennsylvaniá-
ban meghalt, úgyhogy az elsŒ három gyermekük közül egyik sem élt sokáig. Az ikrek
születését követŒ napon Julia Murdock is ikreket szült, egy fiút és egy lányt. Amikor
Murdock nŒvér meghalt, férje, John hozzájárult ahhoz, hogy Joseph és Emma
örökbefogadja ikergyermekeit.

A New York-i szentek elutaznak Ohióba

A szentek több csoportban utaztak New Yorkból Ohióba. Az idŒ hideg volt, az út pedig
nehéz. Az egyik csoportot a próféta édesanyja, Lucy Mack Smith vezette. Lucy
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emlékeztette a szenteket, hogy az Úr parancsát követik, és ha hithıek lesznek,
áldásban részesülnek. Bátorította Œket, hogy az út során énekeljenek és imádkozzanak.
Lucy csoportja a New York állambeli Buffalóba ment, és úgy tervezték, hogy az Erie-
tavon kelnek át, ahol már közel kerülnek az Ohio állambeli Kirtlandhez. Amikor a
csoport megérkezett Buffalóba, azt tapasztalták, hogy a hajók képtelenek megmozdulni
a tavon, mivel nagy jégdarabokkal volt tele a kikötŒ. Lucy hitt abban, hogy az Úr
segíteni fog nekik. Amikor a szentek másnap reggel hajóra szálltak, rávette a csoportot,
hogy egyesítsék hitüket, és imádkozzanak az Úrhoz, hogy törje szét a jégdarabokat.
Így magyarázza a történteket: „Egy olyan hangot hallottunk, mint a kirobbanó menny-
dörgés. A kapitány felkiáltott: »Mindenki a helyére!« A jég feloszlott, egy kis utat hagyva
a hajónak, amely olyan szık volt, hogy amikor a hajó átment rajta, a vízkerék lapátjai
recsegve törtek ki. . . Alig tudtunk átmenni az ösvényen, amikor a jég újra összezáródott”
(Lucy Mack Smith: History of Joseph Smith, 204–205. o.).

Végül minden csoport megérkezett Kirtlandbe. Amikor mások Kanadában vagy az
Egyesült Államok más részein csatlakoztak az egyházhoz, Œk is Kirtlandbe mentek.
Az egyháztagok hálásak voltak azért, hogy egymás mellett élhetnek, és hogy a próféta
irányíthatja és vezetheti Œket.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Miért parancsolta meg az Úr a szenteknek, hogy menjenek Ohióba? (T&Sz 38:31–33.)
Milyen ígéretet kaptak a szentek arra az esetre, ha ezt megteszik? (T&Sz 38:32; 39:15.)
Magyarázd el, hogy a szentek azt az ígéretet kapták, hogy további törvényeket és
áldásokat kapnak, ha összegyılnek Kirtlandben, és templomot építenek.

• Milyen áldozatokat hoztak a szentek annak érdekében, hogy Ohióba mehessenek?
Milyen áldozatokat hoznak ma az emberek, hogy segítsenek az egyháznak és
tagjainak?

• Mit gondoltok, a szentek miért mentek keresztül szívesen nehézségeken, hogy
Ohióba költözhessenek? Miként erŒsíthették egymást jobban a korabeli szentek, 
ha együtt voltak?

• A mai egyházi vezetŒk miért nem biztatják az egyháztagokat arra, hogy költözzenek
az egyház központjába? Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy a korabeli
egyháztagoknak azért kellett egy helyen összegyılniük, hogy megalapozhassák
az egyházat, és egy erŒs központot hozzanak létre a szentek számára. Most ott kell
megalapoznunk az egyházat, ahol vagyunk, és azért kell dolgoznunk, hogy
megerŒsítsük egyházközségeinket, gyülekezeteinket és cövekeinket.

• Mikor jövünk össze, vagyis mikor találkozunk mint egyház? Milyen áldásokat kapunk,
ha összegyılünk? Hogyan erŒsítjük egymást, amikor összejövünk?

• Egy gyermek olvassa fel a Tanok és szövetségek 38:24 versét! Mit gondoltok, mit
jelent az, hogy „mindenki úgy becsülje a testvérét, mint saját magát”? Hogy tehetjük
ezt meg? Miként teszi ez erŒsebbé az egyházat és annak tagjait?

• Mit jelent az, hogy „legyetek egyek”? (T&Sz 38:27.) Miért fontos egyesülnünk?
Mit tehetünk azért, hogy segítsünk nagyobb egységet és szeretetet létrehozni
családunkban? És az elemis osztályunkban? Miért nehéz egynek lenni, ha nem
szeretjük egymást és nem törŒdünk egymással?

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy együtt kell dolgoznunk, hogy segítsünk
mindenkinek jól éreznie magát az istentiszteleten. Kérd meg a gyermekeket, hogy
javasoljanak olyan dolgokat, amelyek fejlesztik az egységet egyházközségetekben
(gyülekezetetekben) vagy osztályotokban. Írd fel javaslataikat a táblára! Buzdítsd
a gyermekeket, hogy válasszanak egy-két ötletet, amit a következŒ hetek során
megvalósítanak.

Példák a javaslatokra:

• Viseljétek gondját az egyházi épületnek!

• Bánjatok kedvesen másokkal!

• Figyeljetek oda a beszélŒkre!

• Imádkozzatok egymásért!

• Mondjatok kedves szavakat!

• Figyeljetek és aktívan vegyetek részt az elemi óráin!

• Vegyetek részt az egyházközség (gyülekezet) tevékenységeiben!

• Segítsetek mindenkinek jól érezni magát az egyházi gyıléseken és
tevékenységeken!

• Legyetek jókedvıek!

• Fejezzétek ki hálátokat az egyházi vezetŒkért és a tanítókért!

• Készségesen mıködjetek közre, amikor felkérnek benneteket egy beszédre,
egy imára vagy éneklésre!

2. Külön-külön cédulákra írj fel néhány olyan tevékenységet, szokást és cselekedetet,
amely segíthet fejleszteni az egységet a családon belül; mint például a családi est,
a családi ima, a családi szentírás-tanulmányozás, a közös étkezés, ünnepi
megemlékezések, születésnapi megemlékezések, egymás iránti kedvesség,
valamint önzetlenség.

Beszéld meg a gyermekekkel, mit jelent az egység, és hogy az egységet hogyan
lehet kifejleszteni egy családon belül. Hogy segíts a gyermekeknek meghatározni
olyan módszereket, amelyek által családjuk kifejlesztheti a szeretet és az egység
érzését, minden gyermek válasszon egy cédulát, és adjon egy megoldókulcsot
a többi gyermeknek a papírján jellemzett tevékenységhez vagy cselekedethez.
A többi gyermek találja ki a tevékenységet vagy cselekedetet. Ezután kérd meg a
gyermekeket, hogy beszéljenek arról, hogy az a tevékenység miként hozott áldást
családjuk számára, és miként erŒsítette meg Œket.

3. Kérd meg a gyermekeket, hogy mondjanak el egy olyan élményt, amikor érezték,
hogy családjuk Œket, illetve egyházközségük vagy gyülekezetük tagjai szeretik és
támogatják Œketj. Kérdezd meg tŒlük, mit éreztek, amikor ilyen támogatást kaptak!
Megoszthatod egy saját élményedet is.

4. Mutass a gyermekeknek egy tárgyat, amelynek használata ügyességet igényel
(például kötŒtı vagy egy hangszer). Add oda a gyermekeknek a tárgyat, és kérd
meg Œket, hogy végezzék vele, amit kell! Ha te rendelkezel ezzel a különleges
képességgel, akkor csak azután mutasd meg, hogy kell helyesen használni a
tárgyat, miután a gyermekek megkísérelték használatát. Beszéljétek meg, milyen

16. lecke
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nehéz valamit elŒször csinálni anélkül, hogy egy tanító utasítást vagy útmutatást
adna.

Vonatkoztasd ezt az 1830-ban újonnan megszervezett egyházra! Az egyháztagok
különbözŒ helyeken éltek, egyetlen vezetŒ sem volt a közelben, hogy irányítsa az
egyházat, és segítsen az egyháztagoknak megérteni az egyház tanításait. Gyakran
sok idŒbe telt kapcsolatba lépni a prófétával. Az egyháztagok alig várták, hogy
Ohióba mehessenek, ahol a próféta és más egyházi vezetŒk irányíthatták Œket.

5. Olvasd el, vagy egy gyermek olvassa el az alábbi idézetet Patricia P. Pinegar
nŒvértŒl, az elemi kilencedik általános elnökétŒl, amely arról szól, hogy az
egyháztagoknak miben volt szükségük egymásra, és hogyan segítettek egymásnak:

„Az óriás szikvójafenyŒknek, amelyek Észak-Kaliforniában [az Egyesült Államokban]
nŒnek, . . . földfelszínhez közeli gyökérrendszere van. Azonban ha más szikvójafenyŒk
veszik körül, a legerŒsebb, a legvadabb szél sem tudja kidönteni Œket. Az óriás
szikvójafenyŒk gyökerei összefonódnak, és megerŒsítik egymást. Amikor vihar jön,
tulajdonképpen egymást tartják meg” (Conference Report, 1994. okt., 103. o.;
vagy Ensign, 1994. nov., 78. o.).

Rajzolj fel a táblára több fát, amint gyökérrendszerük összefonódik (lásd az ábrát).
Kérd meg a gyermekeket, hogy mondjanak olyan erényeket és tulajdonságokat,
amelyeket másokban látnak! Néhány gyökérre írd rá ötleteiket, és beszéljétek meg,
hogy az egyéni erŒsségek miként erŒsítik meg az egész csoportot!

6. A gyermekek álljanak fel! Szemléltesd, milyen könnyı elmozdítanod az egyik
gyermeket, ha egyedül van. Ezután a gyermekek fogják át egymás vállát! Mutasd
meg, mennyivel nehezebb elmozdítanod az összes gyermeket egyszerre. Segíts
a gyermekeknek megérteni, hogy amikor családtagokként vagy egyháztagokként
együtt vagyunk és támogatjuk egymást, könnyebb szilárdan megmaradnunk
hitünkben, és jó dolgokat tenni.

7. Szemléltesd a közös munka fontosságát a következŒ tevékenységgel:

Vágj néhány erŒs zsinórt vagy kötelet két méter hosszúságú darabokra, az
osztályban minden gyermek számára! Minden gyermek kösse a zsinórját egy kb.
másfél méteres rúdhoz – például seprınyélhez, felmosónyélhez vagy mérŒrúdhoz –
úgy, hogy egy kicsivel a felén túl essenek a zsinórok!

Tedd a rudat a terem közepére, és a gyermekek üljék körbe! Kérj meg egy
gyermeket, hogy nézze meg, fel tudja-e emelni a botot függŒleges helyzetbe úgy,
hogy csak a saját zsinórját használja. Kérj meg egy másik gyermeket, hogy
csatlakozzon az elsŒhöz, és nézzék meg, hogy két zsinór megtartja-e a rudat.
Ezután kérd meg az összes gyermeket, hogy húzzák meg zsinórjukat, hogy a rúd
függŒlegesen álljon! (Lehet, hogy kissé meg kell igazítanod azokat a helyeket,
ahová a zsinórok rá lettek kötve.)
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• Mi történt, amikor egy személy húzta a zsinórt? Mi történt, amikor valaki más
segített?

• Mit kellett tenni ahhoz, hogy a rúd egyenesen álljon?

Magyarázd el, hogy ahogy mindenkinek együtt kellett dolgoznia azon, hogy a rúd
egyenesen álljon, a Mennyei Atya tudta, hogy a korabeli egyháztagoknak is együtt
kell lenniük, hogy megerŒsítsék és segítsék egymást. Ugyanezt az erŒt és támogatást
tapasztalhatjuk meg a saját egyházközségünkben (gyülekezetünkben) is.

Befejezés

Bizonyság Fejezd ki háládat a korabeli szentek példamutatásáért és hitéért, akik megerŒsítették az
egyházat illetve egymást, amikor összegyıltek az Ohio állambeli Kirtlandben. Buzdítsd
a gyermekeket, hogy próbálják meg fokozni a szeretetet és az egységet családjukban
és elemis osztályukban.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 38:24, 31–32
verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

16. lecke



Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni a püspök feladatait, és kialakítani bennük a vágyat
arra, hogy támogassák püspöküket és más egyházi vezetŒiket.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 41:9–11; 42:30–31,
34–35; 58:14, 17–18; 119:1–4 verseit (beleértve a 119. rész fejlécét is); valamint a
leckében megadott történelmi beszámolókat. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét,
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi
beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és
történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Tanok és szövetségek 46:27–29, valamint a Tanok és
szövetségek 36. részének fejléce.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Írd fel püspökötök vagy gyülekezeti elnökötök nevét egy papírra! Hajtsd félbe a
papírt, hogy a név ne látsszon!

5. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Kép: 5-23, Kátrányba és tollba forgatott ember.

Megjegyzés a tanítónak: Ha gyülekezetbe jártok, magyarázd el a gyermekeknek, hogy
a gyülekezeti elnök hasonló a püspökhöz, a kérdéseket és a tevékenységeket pedig
alakítsd át ennek megfelelŒen.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mutasd meg a gyermekeknek azt a papírt, amely püspökötök illetve gyülekezeti
elnökötök nevét tartalmazza, de ne mutasd meg nekik a nevet! Mondd el a
gyermekeknek, hogy a papírra egy olyan személy neve van írva, aki segíti Œket. Kérd
meg a gyermekeket, hogy tegyenek fel olyan kérdéseket errŒl a személyrŒl, amelyre
csak igennel vagy nemmel lehet válaszolni (például: „Ez a személy egyháztag?”
vagy „Ez a személy nŒ?”), és próbálják meg kitalálni, kinek a neve van a papírra írva!

Amikor a gyermekek kitalálták (vagy ha megmondtad nekik) a nevet, kérdezd meg:

• Hogyan segíthet nekünk püspökünk [gyülekezeti elnökünk] abban, hogy az
evangélium szerint éljünk?

Mondd el a gyermekeknek, hogy ez az óra segíteni fog nekik megérteni, mit tesz egy
püspök azért, hogy segítsen nekünk az evangélium szerint élni, és hogy mi hogyan
támogathatjuk püspökünket és más egyházi vezetŒinket elhívásaikban.

A felkészülési részben felsorolt szentírások, valamint az alábbi történelmi beszámoló
alapján taníts a gyermekeknek Edward Partridge püspöki elhívásáról, továbbá a
püspök feladatairól.

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Edward Partridge elhívást kap:
Œ lesz az elsŒ püspök

17.
lecke
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A püspök feladatai

1831 elején, majdnem egy évvel az egyház megszervezése után sokan csatlakoztak az
egyházhoz, és gyıltek össze Ohióban, ahogy az Úr parancsolta. Ahogy az egyház
növekedett, Joseph Smith-nek további vezetŒkre volt szüksége, hogy segítsenek az
egyház munkájában. Az egyháznak sok anyagi (pénzzel kapcsolatos) kihívással kellett
szembenéznie. A Kirtlandben összegyılt szentek közül sokan szegények voltak.
Nem volt földjük, pénzük, még egy kis élelmük, ruházatuk, és más olyan dolguk sem
volt, ami az életükhöz szükséges lett volna. Az egyháznak azért is szüksége volt a
pénzre, hogy templomot építsenek, és olyan írásos anyagokat jelentessenek meg, mint
a kinyilatkoztatások és a misszionárius füzetek. Magának a prófétának sem volt
otthona, és nem volt módja arra, hogy gondoskodjon családjáról, továbbá más egyházi
vezetŒk is, aki az egyházban teljes idejı szolgálatot láttak el, segítségre szorultak
családjuk eltartásában.

A próféta megkérdezte az Urat, hogy mit tegyenek azért, hogy kielégítsék mindezeket
a szükségleteket. 1831 februárjában a próféta kinyilatkoztatást kapott, amelyben az
Úr elhívta Edward Partridge-et, aki akkor csupán két hónapja volt az egyház tagja,
hogy az egyház elsŒ püspökeként teljesítsen szolgálatot. A püspök elsŒ feladata az
volt, hogy segítsen a prófétának az egyháztagok fizikai és anyagi szükségleteinek
kielégítésében. Joseph Smith a következŒ néhány hónapban más kinyilatkoztatásokat
is kapott, amelyek segítettek Partridge püspöknek megtudni, mi mást kell még tennie
püspökként.

Partridge püspöktŒl az egyház szıkölködŒ tagjai élelem, ruházat és szállás terén kértek
segítséget (lásd T&Sz 42:30–31, 34). Azokat az egyháztagokat, akiknek volt felesleges
élelmiszerük vagy más készletük, arra kérték, hogy osszák meg azokkal, akiknek nincs
elég. Partridge püspök begyıjtötte és szétosztotta ezeket az adományokat, amelyeket
egy tárházban tartott, ahová az egyháztagok szükség esetén mehettek.

Partridge püspök másik feladata az volt, hogy földet vásároljon, és azt felossza
lakóházak és egyházi épületek céljára (lásd T&Sz 42:35). Izráel bírája is Œ volt (lásd
T&Sz 58:17–18). Ez azt jelentette, hogy ha egy egyháztag nem tartotta be az összes
parancsolatot, a püspök eldöntötte, hogy az illetŒ még az egyházhoz tartozzék-e.
Ez fontos módszer volt, amely segített az egyháztagoknak betartani mindazokat az
ígéreteket, amelyeket a Mennyei Atyának tettek.

1838-ban az Úr megparancsolta az egyháztagoknak, hogy fizessenek tizedet. 
Az egyház a tizedet olyan dolgok finanszírozására fordítja, mint a missziós munka,
a templomok és gyülekezeti házak építése és karbantartása, valamint a tananyagok
kiadása (lásd T&Sz 119:1–4). A püspökök (és gyülekezeti elnökök) feladata az
egyháztagok tizedének begyıjtése.

Amikor az egyháztagok 1831 végén elkezdtek gyülekezni Missouriban, Partridge
püspököt a próféta elhívta, hogy költözzön Missouriba, és ott legyen püspök. Newel K.
Whitney lett elhívva azoknak a szenteknek a püspökének, akik Ohióban maradtak.
Ahogy az egyház tovább fejlŒdött, további püspököket hívtak el az egyháztagok
vezetésére. Amikor Whitney püspök elhívást kapott, Partridge püspök az egyház elsŒ,
vagyis elnöklŒ püspöke lett. Az Œ felelŒssége alá tartozott az összes többi püspök.
Ma is csak egy elnöklŒ püspök van, de az egyháztagokról világszerte sok püspök
gondoskodik.

Edward Partridge és családja áldozatai

Edward Partridge és családja sok áldozatot hozott azért, hogy püspökként szolgál-
hasson. Amikor Partridge püspök Missouriba költözött, családját Ohióban kellett
hagynia. Néhány gyermeke kanyarós lett, és egyik lányának olyan súlyos betegsége
volt, hogy Partridge püspök nem tudta, látja-e még valaha élve.
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Amikor mindegyik gyermek felépült, Partridge püspök felesége és öt gyermeke elment
KirtlandbŒl, hogy csatlakozzanak hozzá Missouriban. Amikor egy hajón utaztak a
Missouri folyón, a víz olyannyira tele volt jéggel, hogy kénytelenek voltak kikötni, mielŒtt
elérték volna Missourit. Egy helybéli család adott nekik szállást egy kétszobás faház
ablak nélküli szobájában. Amikor Partridge püspök családja végre megérkezett a
Missouri állambeli Independence-be, mindannyian egy egyszobás, bérelt faházban
laktak. Ezt a szobát egy özvegyasszonnyal és négy gyermekével osztották meg, amíg
Partridge püspök befejezte annak a kétszobás háznak az építését, amely az épülŒ
templom helyéhez közel volt.

Amikor Partridge püspök Missouriban élt, egy banda kátrányba és tollba hempergette,
mivel nem akarták, hogy Œ és a többi egyháztag ott éljenek. Jó személyisége és
másoknak mutatott jó példája megmutatkozik a következŒ beszámolóban (a beszámoló
elmondása közben mutasd meg a kátrányba és tollba forgatott emberrŒl készült képet):

„A banda kivonszolt a házamból, . . . levették kalapomat, kabátomat és mellényemet,
majd tetŒtŒl talpig bekentek kátránnyal, és aztán igen sok tollat szórtak rám; és mindezt
azért, mert nem egyeztem bele, hogy elhagyjam a megyét, és otthonomat, ahol két
éve laktam.

MielŒtt bekátrányoztak és tollal megszórtak volna, megengedték, hogy beszéljek.
Elmondtam nekik, hogy a szenteket a világ minden korszakában üldözték; hogy nem
tettem semmi olyat, ami mást megbánthatott volna; hogy ha bántalmaznak engem,
akkor egy ártatlan embert fognak bántani; hogy Krisztus kedvéért szívesen szenvedek;
de nem voltam hajlandó beleegyezni abba, hogy elhagyjam az országot. . . 

Olyan nagy beletörŒdéssel és megadással viseltem a bántalmazást, hogy úgy tınt,
ez igen meglepte a tömeget, akik megengedték, hogy csendben visszavonuljak. . . ;
ami pedig engem illet, úgy elteltem a Szentlélekkel és Isten szeretetével, hogy nem volt
bennem gyılölet sem üldözŒim, sem más iránt” (History of the Church, 1:390–391).

Edward Partridge püspök odaadó szolgája volt az Úrnak, és igaz példa volt az
egyháztagok, valamint az Œt követŒ püspökök számára.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Ki választotta ki Edward Partridge-et püspöknek? (T&Sz 41:9.) Hogyan választják ma
a püspököt? (Az Úr kinyilatkoztatja a cövekelnököknek, hogy kit hívjanak el
püspöknek; lásd 1. kiegészítŒ tevékenység.)

• Milyen ember volt Edward Partridge? (T&Sz 41:11.) Magyarázd el, hogy aki „hamisság
nélkül való”, az Œszinte, becsületes és önzetlen. Hogyan jellemezte Edward
Partridge-et Joseph Smith? (Lásd a T&Sz 36. részének fejlécét.) Magyarázd el, hogy
„a jámborság mintaképe” azt jelenti, hogy Partridge püspök olyan jó példát mutatott,
mint aki tiszteli Istent, és betartja a parancsolatokat. Mit gondoltok, az Úr miért
választott Œszinte és engedelmes embert püspöknek?

• Milyen jellemzŒket becsültök nagyra püspökünkben? Miként mutat nektek jó példát a
püspök? Hogyan lehettek ti jó példák mások számára?

• Milyen feladatai voltak Partrigde püspöknek? (T&Sz 42:30–31, 34–35; 58:14, 17–18.)
Milyen feladatai vannak a mi püspökünknek? (Lásd 2. kiegészítŒ tevékenység.)
Hogyan segíti püspökünk a szegényeket? (A püspök az egyháztagok által böjti
felajánlásként befizetett pénzt azok megsegítésére fordíthatja, akik szegények ahhoz,
hogy élelmiszerhez, ruhához, szálláshoz és orvosi segítséghez jussanak. Elküldheti
Œket a püspök tárházába is, ahol élelmiszert, ágynemıt és más dolgokat kaphatnak.)

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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• Milyen fontos lelki ajándékkal rendelkezik a püspök? (T&Sz 46:27–29; magyarázd el,
hogy a püspök a tisztánlátás ajándékával sugalmazást kap, amelybŒl fontos
dolgokat tud meg egyházközségének tagjairól; például azt, hogy ki szorul lelki
segítségre, vagy kit hívjon el egy hivatalba.)

• Hogyan támogathatjátok püspökötöket azokban a dolgokban, amiket csinál? Hogyan
támogathatják Œt szüleitek és az egyházközség más tagjai?

• Hogyan segít nektek és családotoknak a püspök? Miben segítenek más egyházi
vezetŒk? Hogyan segítenek? (Lásd 3. kiegészítŒ tevékenység.)

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Annak kihangsúlyozására, hogy a püspököket Isten hívja el, mondd el az alábbi
történetet Newel K. Whitney-rŒl, az egyház második püspökérŒl:

Amikor Newel K. Whitney-t elhívták püspöknek, nem érezte úgy, hogy jó püspök
lehetne. Joseph Smith prófétával jó barátok voltak, és azt mondta neki: „Nem látom
magamban a püspököt, Joseph testvér; de ha te azt mondod, hogy ez az
Úr akarata, akkor megpróbálom.” Joseph így válaszolt: „Neked nem csak az én
szavamra van szükséged; menj, és magad kérdezd meg az Atyától!”

Newel K. Whitney elhatározta, hogy úgy tesz, ahogy a próféta tanácsolta. MielŒtt
lefeküdt, imádkozott azért, hogy megtudja, elfogadja-e a püspöki elhívást. Alázatos
imája válaszra talált. Hangot hallott a mennybŒl, amely így szólt: „ErŒd bennem van.”
Ezek az egyszerı szavak azt mondták Whitney testvérnek, amit tudni akart. Elment
a prófétához, és azt mondta neki, hogy hajlandó elfogadni a püspöki elhívást. Ez,
és még sok más élmény segített Newel Whitney-nek megtudni, hogy az egyház az
Úr gondjaira van bízva. (Lásd B. H. Roberts: A Comprehensive History of the
Church, 1:271.)

2. Külön-külön cédulákra írj fel különbözŒ dolgokat, amiket egy püspök (vagy
tanácsosai) megtehet(nek); mint például az alábbiak:

• Felügyeli az egyházközségi vezetŒket.

• Üdvözöl benneteket és kezet fog veletek istentisztelet elŒtt.

• Meglátogatja az elemit és arra buzdít benneteket, hogy engedelmeskedjetek a
Mennyei Atyának.

• Elfogadja tizedeteket, és elküldi az egyház központjába.

• Az egyházközség egy-egy tagját elhívja elemis tanítónak.

• Elbeszélget a 12 éves fiúkkal, hogy felszentelhessék Œket diakónusnak.

• Elbeszélget a 12 éves lányokkal, amikor átlépnek a fiatal nŒk közé.

• Elbeszélget a 8 éves gyermekekkel, hogy megkeresztelkedhessenek.

• Segít a szegény családoknak abban, hogy a püspök tárházából élelmiszert
és ruhát kapjanak.

• Imádkozik egyházközségének tagjaiért.

A gyermekek egymás után válasszanak egy-egy papírt, és játsszák el a leírt
cselekedetet! Szükség szerint több gyermek is segítsen a szerepjátékban. A többiek
próbálják meg kitalálni, mi ez a cselekedet.

3. Segíts a gyermekeknek köszönŒleveleket írni a püspöknek, tanácsosainak vagy más
egyházi vezetŒnek, illetve tanítónak! MielŒtt a gyermekek megírnák a leveleket,

17. lecke
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megbeszélhetitek azoknak a személyeknek a feladatait, akiknek a gyermekek írnak.
Írd fel ezeket a feladatokat a táblára, hogy a gyermekek utalhassanak ezekre
levelükben!

4. Segíts a gyermekeknek megtanulni az ötödik hittételt! Beszéljétek meg, miként
vonatkozik ez a hittétel a püspökökre (Isten hívja el Œket, és a megfelelŒ
felhatalmazással rendelkezŒ személy szenteli fel Œket).

5. Énekeljétek el a „Püspökünk” (VAJ B, 206. o.) címı dalt, illetve mondjátok el a dal
szövegét!

Befejezés

Bizonyság Fejezd ki háládat a korai egyházi vezetŒk iránt, és mindazok iránt, akik áldozatot
hoztak azért, hogy segítsenek Isten földi birodalmának megalapításában. Oszd meg
a gyermekekkel jó érzéseidet a püspökrŒl, és azokról a dolgokról, amiket azért tesz,
hogy segítsen nektek és az egyházközség többi tagjának! Elmondhatsz egy olyan
esetet is, amikor egy püspök segített neked vagy valaki más, általad ismert személynek
az evangélium szerint élni.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy gondolkozzanak el azon, hogyan támogathatják
püspöküket, és más egyházi vezetŒiket elhívásaikban!

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 41:9–11
verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány



Cél Buzdítani a gyermekeket arra, hogy készségesen ajánlják fel idejüket, tehetségüket és
javaikat Isten királyságának felépítésére a földön.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Zsoltárok 24:1; Tanok és szövetségek 42:30–39,
42, 53– 55, 71–73 verseit (a felajánlás törvénye, ahogy azt az Úr kinyilatkoztatta);
és a leckében megadott történelmi beszámolót. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét,
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi
beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és
történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Móziás 2:17; Ap. csel. 2:44–45, 4:32; és Az evangélium
tanításai (31110 135), 32. és 34. fejezet.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Írd fel külön-külön cédulákra az élelem, ruházat, szállás, pénz, valamint a könyvek
és játékok kifejezéseket, és helyezd a papírokat egy tálba vagy valamilyen más
dobozba!

5. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
B. Egy Biblia és egy Mormon könyve.
c. Egy darab papír és egy ceruza minden gyermeknek.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Játssz a gyermekekkel „Nincs szükségem rá – Neked kell?” játékot, hogy a gyermekek
megértsék a lényegét annak, hogy megosszák feleslegüket másokkal. Adj minden
gyermeknek egy darab papírt és egy ceruzát, és a gyermekek írják fel sorban a
papírjukra az élelem, ruházat, szállás, pénz, valamint a könyv és játékok kifejezéseket.
A játék célja, hogy minden gyermek hozzájusson a felsorolt dolgokhoz vagy úgy, hogy
kiveszik a dobozból, vagy úgy, hogy megkapják egy másik gyermektŒl.

Add át a dobozt az egyik gyermeknek, és Œ válasszon egy papírt, olvassa el, majd
tegye vissza a dobozba! A gyermek karikázza be a papírján a megnevezett dolgot!
Ezután adja át a dobozt a következŒ gyermeknek! Amikor minden gyermekre sor került,
kezdd újra az elsŒ gyermekkel, és húzzon egy másik papírt!

Ha egy újabb körben egy gyermek olyan dolgot húz ki, amely már be van karikázva a
listáján, a tŒle balra ülŒ gyermekhez fordul, és azt mondja: „Nincs szükségem rá –
Neked kell?” Aztán a balra ülŒ gyermek bekarikázhatja azt a dolgot a felsorolásában.
Ha annak a gyermeknek szintén be van már karikázva az a dolog, a tŒle balra ülŒ
gyermeknek teszi fel ugyanazt a kérdést. Ez addig megy, amíg valaki be nem tudja
karikázni azt a dolgot.

Addig játsszátok a játékot, amíg minden gyermek be nem karikázott minden dolgot a
listán!

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

18.
lecke

Az Úr kinyilatkoztatja a
felajánlás törvényét
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Kérj meg egy gyermeket, hogy olvassa fel hangosan a Zsoltárok 24:1 versét!

• Mit jelent ez a szentírás?

Magyarázd el, hogy mivel a földet Jézus Krisztus teremtette a Mennyei Atya irányítása
alatt, a földön minden az övék. Abban az áldásban részesítenek bennünket, hogy
használni engedik nekünk azokat a dolgokat, amelyeket teremtettek. A Mennyei Atya
és Jézus azt akarja, hogy osszuk meg másokkal, amink van, különösen akkor, amikor
több van, mint amennyire szükségünk lenne. Az adományozás az egyik módja annak,
ahogyan kimutathatjuk szeretetünket a Mennyei Atya és Jézus iránt, és ahogy
megköszönhetjük nekik mindazt, amit adtak nekünk.

Magyarázd el, hogy az egyház korai idŒszakában a szentek olyan parancsot kaptak,
mely szerint meg kellett osztaniuk egymással mindazt, amivel rendelkeztek. Ezt 
a parancsolatot a felajánlás törvényének hívták. Írd fel a táblára a felajánlás szót!
Magyarázd el, hogy felajánlani annyit jelent, hogy valamit egy szent célnak szentelünk
vagy adunk. A Tanok és szövetségek 42:30–39, 42, 53–55, 71–73 versei, valamint az
alábbi történelmi beszámoló alapján taníts a gyermekeknek a felajánlás törvényérŒl!

Amikor az 1831. év elején a szentek elkezdtek gyülekezni Ohióban, Joseph Smith
próféta aggódott, mert sokan közülük szegények voltak, és nem rendelkeztek azokkal a
dolgokkal, amikre szükségük volt, például élelemmel, ruházattal és szállással. A próféta
elkezdett módot keresni arra, hogyan segíthetne ezeken a szegény egyháztagokon.

Amikor a próféta elŒször érkezett meg az Ohio állambeli Kirtlandbe, azt vette észre,
hogy néhány egyháztag együtt él egy farmon, amely Isaac Morley tulajdonában 
volt. Azt olvasták a Bibliában, hogy az egyház tagjai Jézus idejében mindenüket
megosztották, amijük volt (lásd Ap. csel. 2:44–45; 4:32), és Œk is így próbáltak élni. 
Ez a terv azonban nem mindig mıködött nagyon jól. Például az egyik ember azt
gondolta, hogy ha minden közös, akkor teljesen helyénvaló, ha elad egy karórát, amely
tulajdonképpen egy másik emberé. EttŒl persze az óra tulajdonosa nagyon dühös lett.
A próféta látta, hogy bár jó dolog volt, hogy ezek az emberek megpróbálták megosztani
egymással vagyonukat, tervüket nem fogadta el az Úr. Joseph imádkozott, hogy
megtudja, mit vár el az Úr az egyháztagoktól.

Néhány nappal azután, hogy Edward Partridge-et elhívták az egyház püspökévé, az Úr
kinyilatkoztatta Joseph Smith-nek a felajánlás törvényét (lásd T&Sz 42:30–39, 42).
Ez a törvény megparancsolta a szenteknek, hogy szervezett kereteken belül osszák
meg vagyonukat egymással. Az Úr a következŒ utasításokat adta:

1. A szenteknek fel kellett ajánlaniuk, vagyis oda kellett adniuk minden tulajdonukat és
vagyonukat az egyháznak. Ezekért a felajánlásokért a püspök volt felelŒs.

2. A püspöknek kellett eldöntenie az egyes családfŒkkel egyetértésben, hogy milyen
vagyontárgyakra és dolgokra van szüksége a családnak a munkához és az élethez.
A püspök odaadta ezeket a dolgokat a családnak.

3. A családoknak keményen kellett dolgozniuk azért, hogy gondoskodni tudjanak
magukról azokat a dolgokat használva, amiket kaptak. Miután saját igényeiket és
szükségleteiket kielégítették, minden felesleget, amit kerestek vagy termeltek, 
a püspöknek kellett adniuk, hogy segítsenek a szegényeken és erŒsítsék az
egyházat.

Ez a törvény elŒsegítette az egyház növekedését, és segítette az egyháztagokat
abban, hogy gondoskodjanak egymásról, amíg Ohióban és Missouriban éltek. Az
emberek idejüket és tehetségüket éppúgy adták, mint pénzüket és vagyonukat ahhoz,
hogy a misszionárius munkát elvégezhessék, templomot építhessenek, és hogy az
újonnan érkezŒ szenteknek legyel hol lakniuk, és legyen mit enniük. És bár a legtöbb
ember szegény volt, amikor megosztották, amijük volt, mindenkinek volt elég.

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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Az emberek sokféleképpen adtak az egyháznak. Például mindenki segített a Kirtland
Templom felépítésében. A férfiak magán az épületen dolgoztak, a nŒk pedig ruhákat
varrtak a munkásoknak, valamint függönyöket és szŒnyegeket készítettek a temp-
lomba. Valaki egy lovat és egy pár ökröt adott. Az egyház eladta az állatokat, és a
pénzt a templomhoz szükséges építŒanyag vásárlására, illetve az azt építŒ munkások
számára étel vásárlására fordították. Egy asszony egész nyáron dolgozott, és száz
font súlyú (majdnem 50 kg) gyapjút font meg. Azt mondták neki, hogy megtarthatja
magának a gyapjú felét, mivel olyan keményen dolgozott, de még annyit sem tartott
meg, hogy egy pár harisnyát készíthessen belŒle. Úgy érezte, hogy azoknak, akik a
templomon dolgoznak, nagyobb szüksége van a gyapjúra, mint neki.

Sok ember segített misszionáriusi munkával is. A férfiak elmentek missziót szolgálni,
más egyháztagok pedig segítettek gondoskodni családjukról, és ellátták Œket
élelemmel és ruhával, amíg a férfiak távol voltak. A próféta egyszer megkérte John E.
Page-et, hogy szolgáljon missziót Kanadában. Page testvér azt mondta, hogy nem
tud elmenni, mert nincs kabátja, amit felvehetne, úgyhogy a próféta levetette saját
kabátját, és neki adta.

Mivel a szentek készek voltak keményen dolgozni, és megosztani, amijük volt, az
egyház tagjai boldogultak, és az egyháznak volt elég pénze más fontos célokra is, mint
például földvásárlásra Missouriban házak és egy templom számára. Ahogy a szentek
segítettek egymáson, az evangélium igazságáról való bizonyságuk megnŒtt, Isten
királysága pedig megerŒsödött a földön.

A korai egyháztagok csak egy rövid ideig éltek a felajánlás törvénye szerint. Valamikor
az egyház újra gyakorolni fogja a felajánlás törvényét, de ma egyháztagokként csak
a törvény egy részét kell betartanunk. Nem kérik tŒlünk azt, hogy adjuk mindenünket az
egyháznak, de azt kérik, hogy fizessünk tizedet és böjti felajánlásokat. (Lehet, hogy
el kell magyaráznod, hogy amikor böjtölünk, azt kérik tŒlünk, hogy adjunk az egyháznak
legalább annyi pénzt, amennyit két étkezésre költenénk aznap. Ez a böjti felajánlás.)
A tizedet és a böjti felajánlást arra használják, hogy gondját viseljék a szegényeknek,
templomokat és gyülekezeti házakat építsenek, illetve más dolgokról is gondos-
kodjanak, mint például a kézikönyvekrŒl. Azt is kérik tŒlünk, hogy osszuk meg idŒnket
és tehetségünket például úgy, hogy beszédet mondunk vagy tanítunk az elemis órákon.
Ha ezt tesszük, segítünk felépíteni Isten királyságát a földön.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Miért adta az Úr a korai egyháztagoknak a felajánlás törvényét? (T&Sz 42:30, 34–35.)
Mit tettek az egyháztagok annak érdekében, hogy kövessék ezt a törvényt?
(T&Sz 42:31–33.) Mire használták a felesleges pénzt és javakat? Milyen segítséget
várnak ma az egyháztagoktól az egyházi épületek és templomok építéséhez?
(Tizedfizetést.) Mit kérnek tŒlünk, hogyan segítsünk a szegényeken és a rászor-
ultakon? (Böjti felajánlásokkal és más adományokkal; lásd 1. és 2. kiegészítŒ
tevékenység.)

• Hol tárolta az egyház a felesleges anyagokat, amiket a szentek adományoztak?
(T&Sz 42:34.) Ki felelt ezeknek a dolgoknak az összegyıjtéséért és Œrzéséért?
(A püspök.) Magyarázd el, hogy az egyház ma is használ püspöki tárházakat. Ezek
a tárházak étellel és olyan dolgokkal vannak feltöltve, amelyeket az egyháznak
adományoztak, vagy az egyház vásárolt. Azokat az egyháztagokat, akiknek nincs
meg, amire szükségük van, püspökük elküldheti, hogy élelmiszert vagy más
szükséges dolgot szerezzenek be ezekbŒl a tárházakból.

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

18. lecke
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• Mit mondott az Úr a szenteknek a munka fontosságáról? (T&Sz 42:42.) Miért jó az
embereknek, ha keményen megdolgoznak azokért a dolgokért, amelyekre
szükségük van? Milyen munkát végeztek, hogy segítsétek családotokat? Milyen
munkát végeztek, hogy segítsétek az egyházat? Mi mást tehettek még?

• Ki adta a tehetségeiteket? Miként oszthatjátok meg másokkal idŒtöket és
tehetségeteket? (Lásd 1. kiegészítŒ tevékenység.)

• Mit gondoltok, a szentek miért voltak készek megosztani mindenüket, amikor
legtöbbjüknek nem volt sok vagyonuk? Kit szolgálunk valójában, amikor másoknak
segítünk? (T&Sz 42:31, 38; Móziás 2:17.) Azzal, hogy megosztjuk másokkal,
amink van, hogyan mutatjuk meg a Mennyei Atyának és Jézus Krisztusnak, hogy
szeretjük Œket? Mit éreztek, amikor adtok valamit, vagy segítetek valaki másnak?
(Lásd 3. kiegészítŒ tevékenység.)

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Hogy segíts a gyermekeknek megérteni, hogyan adhatnak másoknak, rajzolj három
oszlopot a táblára, és fejlécükbe írd fel: IdŒ, Tehetség, Anyagiak. Mondd el a
gyermekeknek, hogy az „anyagiak” nem más, mint a pénz és a kézzel megfogható
dolgok, amikkel rendelkeznek.

Segíts a gyermekeknek az egyes fŒcímek alatt felsorolni olyan dolgokat, amelyekkel
Œk vagy családjuk megosztják tulajdonukat, hogy segítsenek másokon, és építsék
az egyházat. Az „anyagiak” alá például beírhatják a tizedet, a böjti felajánlásokat,
a misszionáriusi alapba történŒ befizetéseket, valamint a szegényeknek adott
ételt és ruhát. Az „idŒ” alá beírhatják szüleik támogatását egyházi elhívásukban,
a gyermekfelügyeletet, amíg szüleik a templomban vannak, egy egyházi jóléti
programban való részvételt, vagy egy magányos ember meglátogatását. A „tehet-
ségek” címszó alá beírhatják a beszédet az elemiben vagy az istentiszteleten,
egy hangszeres játékot vagy éneklést mások örömére, és dekoráció készítését
egy egyházi tevékenységre.

Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy sokféleképpen adhatunk másoknak még
akkor is, ha nincs sok pénzünk vagy tulajdonunk. Adhatsz a gyermekeknek ceruzát
és papírt, és minden gyermek leírhat egy dolgot, ahogy meg fogja osztani idejét
vagy tehetségét a hét folyamán.

2. Segíts a gyermekeknek megérteni, hogyan használják fel a böjti felajánlásokat!
Magyarázd el, hogy a püspök a böjti felajánlásokat arra használhatja fel, hogy a
szegényeknek és a rászorultaknak élelmiszert, szállást, ruhát és gyógyszereket
biztosít. Megkérdezheted a püspöködet elŒre, hogy egyházközségedben miként
használják fel a böjti felajánlásokat, és ezt az információt megoszthatod a
gyermekekkel; illetve oszd meg az alábbi leírást arról, hogyan használják fel a böjti
felajánlásokat:

Azonkívül, hogy böjti vasárnapokon rendszeresen böjtölnek, az egyház tagjai néha
különleges böjtöket tartanak, hogy segítsenek a rászorultakon világszerte. Az ilyen
böjtök során adományozott böjti felajánlásokat sokféle célra használják. A pénz egy
részébŒl védŒoltást küldenek az afrikai gyermekeknek, hogy az megvédje Œket a
betegségektŒl. A pénz egy része Afrika egy másik részén élŒ emberekhez kerül,
amelybŒl tiszta ivóvizet biztosítanak a falvak számára. Adnak pénzt arra is, hogy a
guatemalai gazdák megtanulják, hogyan állíthatnak elŒ több és jobb minŒségı ételt
családjuk és jószágaik számára. A böjti felajánlásokból származó pénzt arra is
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használják, hogy orvosi és fogorvosi ellátást nyújtsanak olyan embereknek, akiknek
máskülönben nem lenne lehetŒségük arra, hogy orvos vagy fogorvos kezelje 
Œket, és arra is használják, hogy segítsenek a természeti katasztrófák – például
földrengések vagy árvizek – áldozatainak. Sokan részesültek áldásban a böjti
felajánlások adományozása és felhasználása által. (Lásd Thomas S. Monson,
Conference Report, 1991. ápr., 65–67. o.; vagy Ensign, 1991. máj., 48–49. o.)

3. Mondd el az alábbi történetek egyikét, amelyeket Thomas S. Monson elnök, az ElsŒ
Elnökség tagja mondott el olyan gyermekekrŒl, akik megosztották, amijük volt!
Kérd meg a tanulóidat, hogy figyeljenek jól, és készüljenek fel arra, hogy a történet
után elmondják neked, hogyan osztották meg idejüket, tehetségüket vagy javaikat
a történetben szereplŒ gyermekek.

a. Amikor Thomas S. Monson kisfiú volt, vasárnapi iskolai osztálya pénzt gyıjtött
egy nagy összejövetelre. A gyermekek nagyon izgatottak voltak a sütemények,
kekszek, piték és jégkrémek miatt, amiket a pénzbŒl akartak venni. Azonban
találtak egy fontosabb módszert a pénz elköltésére:

„Egyikünk sem felejti el azt a sötét januári reggelt, amikor szeretett tanítónk
bejelentette, hogy egyik osztálytársunk édesanyja elhunyt. Saját édesanyáinkra
gondoltunk, és arra, milyen sokat jelentenek nekünk. Sajnáltuk Billy Devenportot
nagy gyásza miatt.

Azon a vasárnapon a tanítás az Apostolok cselekedetei 20. fejezetének 35. verse
volt: »Meg [kell] emlékezni az Úr Jézus szavairól, mert Œ mondá: Jobb adni, mint
venni.« A jól elŒkészített lecke elŒadásának befejezéseként tanítónk megjegyzést
tett Billy családjának gazdasági helyzetére. Nyomorúságos idŒk voltak; a pénz
kevés volt. Csillogó szemekkel kérdezte meg : »Mennyire szeretnétek követni az
Úr tanítását? Mit gondoltok, mi lenne, ha fognátok az összejövetelre összegyıjtött
pénzeteket, és az osztály nevében odaadnátok Devenportéknak szeretetünk
jeléül?« A döntés egyhangú volt. Nagyon gondosan megszámoltunk minden
pennyt, és a teljes összeget beletettük egy nagy borítékba.

Mindig emlékezni fogok arra, amikor a pici csapat megjárta azt a három városi
háztömböt, belépett Billy otthonába, üdvözölte Œt, testvéreit és édesapját.
ÉszrevehetŒen hiányzott az édesanyja. Emlékezetemben mindig Œrizni fogom
azokat a könnyeket, amelyek a jelenlevŒk mindegyikének szemében fénylettek,
amikor az összejövetelre összegyıjtött értékes alapot tartalmazó fehér boríték
tanítónk finom kezébŒl egy fájdalomtól megtört apa kezébe került. Majdhogynem
ugrándozva tettük meg az utat vissza a kápolnába. Szívünk könnyebb volt, mint
valaha, örömünk teljesebb, értelmünk tisztább volt, mint bármikor. Ez az egyszerı
kedves cselekedet eggyé forrasztott bennünket. Saját tapasztalatunkból tudtuk
meg, hogy jobb adni, mint kapni” (Conference Report, 1992. ápr., 81–82. o.; vagy
Ensign, 1992. máj., 59–60. o.).

b. „Amikor diakónus voltam, szerettem a baseballt. . . Barátaimmal egy kis sikátorban
szerettünk labdázni a házak mögött, ahol laktunk. A negyedek szıkek voltak, 
de egész jók, mivel lehetŒvé tették, hogy egyenesen a középmezŒbe üssünk.
Azonban ha a labdát a középtŒl jobbra ütöttük, bekövetkezett a baj. Ott lakott egy
hölgy, aki nézte, ahogy játszunk, és amikor a labda a tornácára gurult, kutyája
elhozta a labdát, és odaadta Shinas asszonynak, amikor kinyitotta az ajtót. Shinas
asszony visszatért a házába, és a labdát odatette a sok korábban elkobzott labda
mellé. . . Egyikünknek sem volt egy jó szava sem Shinas asszonyról, viszont sok
rosszat mondtunk rá. . . 

18. lecke
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Egyik este, amint napi feladatomként a házunk elŒtti gyepet öntöztem – kezemben
tartva a tömlŒ végét, ahogy az akkoriban szokás volt –, észrevettem, hogy Shinas
asszony füve száraz volt és barnult. Becsületszavamra nem tudom, mi jött rám,
de néhány perccel többet fordítottam a dologra, és tömlŒnkkel megöntöztem az
Œ füvét. Ezt minden este megcsináltam, és amikor beköszöntött az Œsz, a füvérŒl
letakarítottam a leveleket, mint a miénkrŒl, halomba raktam a leveleket az utca
sarkán, hogy elégessék vagy elszállítsák. Egész nyáron nem láttam Shinas
asszonyt. Már régóta nem játszottunk a sikátorban. Kifogytunk a baseball-
labdákból, és nem volt pénzünk többet venni.

Aztán egyik kora délután kinyílt a bejárati ajtaja, és Shinas asszony intett nekem,
. . . hogy menjek az elülsŒ tornácára. . . Behívott a nappalijába, ahol egy kényelmes
székbe ültetett. Kiment a konyhába, és egy nagy dobozzal tért vissza, amely
tele volt baseball-labdákkal, amelyek elkobzó munkájának több idŒszakát
képviselték. A teli dobozt nekem ajándékozta; a kincs azonban nem az ajándék-
ban volt, inkább a hangjában. ElŒször láttam Shinas asszony arcán mosolyt, 
és ezt mondta: »Tommy! Szeretném, ha megtartanád ezeket a baseball-labdákat,
és szeretném megköszönni, hogy kedves vagy hozzám.« Én is kifejeztem neki
hálámat, és jobb fiúként jöttem ki a házából, mint amikor bementem. Többé nem
voltunk ellenségek. Barátok lettünk” (Conference Report, 1991. ápr., 68–69. o.;
vagy Ensign, 1991. máj., 49–50. o.).

c. „Egyik vasárnap reggel egy ápoló otthonban (ahová beteg vagy idŒs emberek
mennek, amikor nincs jobb módja annak, hogy gondjukat viseljék) . . . , tanúja
voltam egy gyönyörı ajándék átadásának, amikor egy fiatal lány megosztotta
zenei tehetségét a magányos és idŒs férfiakkal és nŒkkel. . . 

Elcsendesült a tolókocsihoz kötött közönség, amikor a lány vonót vett a kezébe,
és hegedıjén egy szép dallamot játszott. A végén az egyik beteg azt mondta:
»Kedvesem, ez szép volt.« Aztán elkezdett tapsolni, hogy kifejezze tetszését. Egy
másik beteg is csatlakozott a tapshoz, aztán egy harmadik, egy negyedik, és
hamarosan mindenki tapsolt.

A fiatal lány és én együtt mentünk ki az ápoló otthonból. Azt mondta nekem:
»Soha nem játszottam jobban. Soha nem éreztem jobban magam«” (Conference
Report, 1991. ápr., 81. o.; vagy Ensign, 1991., máj., 62. o.).

4. Segíts a gyermekeknek megtanulni a Tanok és szövetségek 42:38 versét! Beszéld
meg a gyermekekkel, mit jelent ez a szentírás!

Befejezés

Bizonyság Oszd meg a gyermekekkel érzéseidet azzal a sok áldással kapcsolatban, amit a
Mennyei Atyától és Jézus Krisztustól kaptál. Fejezd ki azt a kívánságodat, hogy
szeretnéd megosztani ezeket az áldásokat másokkal. Beszélhetsz egy olyan alkalomról
is, amikor megosztottál valamit valakivel, vagy mások megosztottak veled valamit.

Emeld ki annak fontosságát, hogy a gyermekek osszák meg, vagyis szenteljék idejüket,
tehetségüket és javaikat arra, hogy segítsenek másoknak, és lehetŒvé tegyék az
egyház további növekedését a földön.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 42:34–39
verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Javasolt
háziolvasmány
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Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

18. lecke



Cél Megtanítani a gyermekeknek, hogyan ismerjék fel és találják meg az igazi lelki
ajándékokat, és hogyan érjék el, hogy ne tévessze meg Œket a gonosz.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében megadott történelmi beszámolót; 
a Tanok és szövetségek 50:1–9, 17–24, 31 és Moróni 7:15–17 verseit (hogyan
tegyünk különbséget az igazi és a hamis lelki megnyilvánulások között); valamint a
Tanok és szövetségek 46:7–26, 32–33 verseit (lelki ajándékok). Ezt követŒen
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a
szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.;
és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Az evangélium tanításai (31110 135), 22. fejezet.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Egy Mormon könyve.
c. Valamit utánzó tárgyak, például játékpénz, üveg „drágakŒ”, vagy papírvirág.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mutasd be az utánzatot! Magyarázd el, hogy a tárgy hamis, egy valódi dologról
készített utánzat.

• Melyiket szeretnétek inkább – ezt az utánzatot, vagy inkább a valódit? Miért?

Mutass rá, hogy az utánzatok gyakran nem olyan jó minŒségıek, és értéktelenebbek,
mint azok a valódi dolgok, amiket utánoznak. Mondd el, hogy a Sátán hamisító!
Megpróbál megtéveszteni bennünket a Mennyei Atyától és Jézus Krisztustól kapott 
jó dolgok rossz utánzataival. Ezt azért teszi, mert azt akarja, hogy a Mennyei Atya és
Jézus helyett Œt kövessük. Mondj néhány példát a Sátán utánzataira, például az
alábbiakat:

Isten dolgai Sátán utánzatai

FelemelŒ zene vagy film Lealacsonyító zene vagy film
Szentírások és jó könyvek Rossz könyvek
Férj és feleség közötti szeretet Erkölcstelenség
A legjobb formánkat hozzuk Jobbak akarunk lenni mindenkinél

Magyarázd el, hogy a Sátán megpróbálja elhitetni velünk, hogy utánzatai éppen 
olyan jók, ha nem jobbak, mint Isten dolgai. Lehet, hogy könnyı megmondani, mi a
különbség az általad bemutatott utánzat és az igazi tárgy között, azonban Sátán
néhány utánzatát nehezebb megkülönböztetni. Magyarázd el, hogy a gyermekek ezen
az órán meg fogják tanulni, hogyan ismerjék fel a Sátán néhány utánzatát, hogy
nehogy megtévesszék Œket.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

A szenteket megtanítják, hogyan
ismerjék fel a jót és a rosszat

19.
lecke
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Az alábbi történelmi beszámoló, valamint a felkészülési részben felsorolt szentírások
alapján taníts a gyermekeknek arról, hogy mi a különbség az igazi és a hamis lelki
ajándékok között, valamint arról, hogyan és miért törekedjenek a lelki ajándékokra.

A Sátán utánozni tudja a csodákat és a lelki ajándékokat

Magyarázd el, hogy az egyház kezdeti éveiben az egyháztagoknak sok csodában 
volt részük. Ezek a csodák azoknak a lelki ajándékoknak köszönhetŒen történtek,
amelyeket az Úr adott az egyháztagoknak. Ismételd át a gyermekekkel a korábbi
leckékben megbeszélt csodák és lelki ajándékok némelyikét, például amikor Joseph
Smith próféta és a három tanú látta Moróni angyalt; a próféta képes volt angolra
lefordítani a Mormon könyvét átalakított egyiptomi nyelvrŒl, holott ezt a nyelvet nem
ismerte; illetve azok a kinyilatkoztatások, amelyeket az Úr adott arra vonatkozólag, 
hogy miként alapítsák meg az egyházat, és hogyan éljenek annak tagjai. Mutass rá,
hogy sok egyháztagnak nem volt személyesen része csodákban, de hittek mások
élményeiben, és ez a lelki ajándék áldást hozott rájuk. Az Úrtól származó lelki
ajándékok megerŒsítették az egyháztagokat, és sokakat vezettek el az egyházhoz 
való csatlakozásig.

1831 tavaszán egy Ezra Booth nevı metodista lelkész érkezett Kirtlandbe egy
csoporttal, akik között ott volt John Johnson és felesége, Elsa is. Elsa Johnson nem
tudta felemelni a karját, mert részlegesen megbénult. Amikor ezek az emberek
beszéltek Joseph Smith-tel, egyikük megkérdezte, meg tudja-e egyáltalán valaki
gyógyítani Elsa karját. A próféta késŒbb kezébe fogta Elsa karját, és csendben azt
mondta: „Asszony! Az Úr Jézus Krisztus nevében megparancsolom neked, hogy légy
egészséges!” Elsa Johnson pedig akkor mindenki meglepetésére felemelte karját.
Másnap minden fájdalom nélkül teregette ki ruháit a ruhaszárítóra, ami hat éve elŒször
történt meg vele (History of the Church, 1:215–16). Ez a csoda azt eredményezte,
hogy Ezra Booth és a Johnson család néhány tagja csatlakozott az egyházhoz.

A Sátán nem szerette nézni az egyház növekedését, és keményen munkálkodott
azon, hogy megállítsa a növekedést. Egyik módszere az volt, hogy utánozta azokat
a lelki ajándékokat, amelyeket az Úr adott az egyház tagjainak. Azért tette ezt,
hogy megtévessze az embereket, és eltérítse Œket az egyháztól.

Az egyház megalapítása utáni elsŒ évben néhányan igényt tartottak arra, hogy a
prófétához hasonlóan kinyilatkoztatásokat kaphassanak az egyház számára (lásd
15. lecke). Mások azt állították, hogy látomásuk volt, vagy más különös dolog történt
velük. Parley P. Pratt megfigyelte, hogy néhány embernek szörnyı arckifejezése
volt, és úgy tınt, mintha elájulnának. Mások rángatóztak, vagy görcs rázta Œket és
vonaglottak. Megint mások azt állították, hogy olyan látomásokat és kinyilatkoztatásokat
kaptak, amelyek nem egyeztek az evangélium tanításaival és szellemével.

Bár néhányan az Úrtól kaptak kinyilatkoztatásokat és látomásokat, Parley P. Pratt és
más egyházi vezetŒk úgy érezték, hogy az általuk észlelt különös események nem az
Úrtól származnak. Megkérték Joseph Smith-et, hogy kérdezze meg az Urat ezekrŒl
az esetekrŒl. A válasz, amelyet Joseph 1831 májusában kapott az Úrtól, a Tanok és
szövetségek 50. részében található.

Hogyan különböztessük meg a hamis lelki ajándékokat az igaziaktól?

A Tanok és szövetségek 50:1–9 verseiben az Úr elmagyarázza, hogy a hamis lelki
ajándékok léteznek, és azok a Sátántól származnak. Beszéld meg a gyermekekkel,
hogy a Sátán miért használja ezeket az ajándék-utánzatokat (lásd 3. v.).

Beszéld meg a gyermekekkel, hogy az egyház tagjai miként tudnak különbséget tenni
az igazi és a hamis lelki ajándékok között, amint azt a Tanok és szövetségek 50:17–24,
31 és Moróni 7:15–17 versei kifejtik. Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy a hamis
lelki ajándékok eltérítenek Krisztustól, míg az igazi lelki ajándékok azt eredményezik,
hogy hiszünk Krisztusban, és segítenek nekünk követni Œt.

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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Igazi lelki ajándékokban részesülhetünk

Magyarázd el, hogy az Úr a Tanok és szövetségek 46. részét – amely kinyilatkoztatást
tartalmaz a lelki ajándékokról – néhány hónappal a Tanok és szövetségek 50. részének
kinyilatkoztatása elŒtt adta. A korabeli egyháztagokat figyelmeztette a Sátán ajándék-
utánzataira (lásd T&Sz 46:7–8) és meghatározott néhány olyan igazi lelki ajándékot,
amelyet az egyház tagjai megkaphatnak (lásd T&Sz 46:9–26).

Magyarázd el, hogy a Tanok és szövetségek 46. részében leírt valamennyi lelki ajándék
ma is elérhetŒ az egyház tagjai számára. Beszéld meg a gyermekekkel a Tanok és
szövetségek 46:9–26 verseiben felsorolt lelki ajándékokat, és hogy azokat miként lehet
elnyerni és használni. Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy a lelki ajándékokat
igazlelkı emberek kapják, és mások segítésére kell ezeket használni (lásd 9., 12.
és 26. v.).

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Honnan származnak a hamis lelki ajándékok? (T&Sz 50:2–3.) Hogyan zavarják meg
néha az embereket a Sátánnak Isten ajándékairól készített utánzatai? Miért akar a
Sátán megtéveszteni minket?

• Mivel rendelkeznek az igazlelkı egyháztagok, ami segít nekik felismerni a hamis lelki
ajándékokat? (A Szentlélek, más néven a Vigasztaló vagy az igazság Szelleme; lásd
T&Sz 50:17.) Miként segít nekünk a Szentlélek abban, hogy megtudjuk, mely dolgok
igaziak?

• Honnan tudhatjuk, hogy amit látunk vagy hallunk, az IstentŒl való-e? (Moróni 7:15–17;
T&Sz 50:23–24.) Egy gyermek olvassa fel a Tanok és szövetségek 50:23 versét!
Mit jelent az, hogy felemelŒ? Magyarázd el, hogy ami felemelŒ, az lelkesebbé tesz és
haladásra ösztönöz. Az IstentŒl származó dolgok arra serkentenek, hogy követni
akarjuk Krisztust, és jobb emberek akarjunk lenni. A Sátántól származó dolgoknak
rossz hatásuk van, és megpróbálnak rávenni minket, hogy ne engedelmeskedjünk
a parancsolatoknak.

• Mit tehetünk, ha nehézségbe ütközik megtudnunk valamirŒl, hogy IstentŒl való-e?
(T&Sz 46:7; 50:31; beszélhetünk szüleinkkel és egyházi vezetŒinkkel is.)

• Miért ad nekünk Isten lelki ajándékokat? (T&Sz 46:8–9, 26.) Miért nem kap mindenki
ugyanolyan lelki ajándékokat? (T&Sz 46:11–12.)

• Milyen valódi lelki ajándékokban részesülhetünk? (T&Sz 46:13–25; lásd 1. kiegészítŒ
tevékenység.) Miként segíthet az az ajándék, ha hiszünk mások bizonyságának
(T&Sz 46:14)? (Lásd 2. kiegészítŒ tevékenység.)

• Hogyan törekedjünk lelki ajándékokra? (T&Sz 46:8–9.) Mit tegyünk, amikor lelki
ajándékban részesülünk? (T&Sz 46:32.) Mit kell tennünk, hogy megŒrizzük ezeket az
ajándékokat? (T&Sz 46:33.)

• Milyen lelki ajándékokat tapasztaltatok meg életetekben, illetve a körülöttetek élŒk
életében?

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Adj minden gyermeknek egy cédulát az alábbi szentírásutalásokkal és lelki
ajándékokkal! A gyermekek keressék ki a szentírásokat, és kössék össze az
utalásokat a megfelelŒ ajándékokkal!

1. T&Sz 46:14 a. A Jézus Krisztusban való hit ajándéka (bizonyság)

2. T&Sz 46:19–20 b. A mások bizonyságában való hit ajándéka

3. T&Sz 46:13 c. A bölcsesség és tudás ajándéka

4. T&Sz 46:17–18 d. A gyógyításban és a gyógyulásban való hit ajándéka

5. T&Sz 46:24–25 e. A prófétálás ajándéka

6. T&Sz 46:22 f. A nyelveken szólás és a nyelvek megértésének ajándéka

(Válaszok: 1-b; 2-d; 3-a; 4-c; 5-f; 6-e.)

Miután a gyermekek befejezték az összekötést, beszéljétek meg az egyes
ajándékokat, és hogy az azokkal rendelkezŒ emberek miként használhatják azt
mások segítésére.

2. Hogy segíts a gyermekeknek megérteni a mások bizonyságában való hit ajándékát,
olvasd fel, vagy egy gyermek olvassa fel az alábbi idézetet, amely Harold B. Lee-tŒl,
az egyház tizenegyedik elnökétŒl származik:

„Ha kétségeitek vannak, hallgassatok ránk, akik erŒs bizonyságot teszünk nektek. . .
Ha nincs bizonyságotok, kapaszkodjatok az enyémbe, amíg megszerzitek és
kifejlesztitek a magatokét” (Qualities of Leadership [address to the Latter-day Saint
Student Association, 1970. aug.], 8. o.).

• Kinek a bizonyságára számíthattok, amikor a sajátokét erŒsítitek?

Magyarázd el a gyermekeknek, hogy mindannyiuknak fejlesztenie kell saját
bizonyságát az evangélium igazságáról, de amíg saját bizonyságukon dolgoznak,
hihetnek az egyházi vezetŒk, szüleik, tanítóik, és más egyháztagok bizonyságában,
akiket tisztelnek, és akikben megbíznak.

Beszéljétek meg, miként erŒsíthetjük egymást azzal, ha a böjti és bizonyságtevŒ
gyıléseken megosztjuk bizonyságunkat! Megoszthatod a gyermekekkel saját
bizonyságodat is az evangéliumról.

3. Saját szavaiddal mondd el a nyelveken szólásról szóló alábbi történetek egyikét:

a. 1921-ben elder David O. McKay, a Tizenkét Apostol Kvórumának egyik tagja,
aki késŒbb az egyház elnöke lett, Új-Zélandra utazott egy egyházi konferenciára.
Beszédet kellett mondania egy csoport maorinak, de Œ nem beszélt maori
nyelven, a maoriak pedig nem beszéltek angolul. Beszéde elején elder McKay
elmondta az embereknek, hogy szeretne az Œ nyelvükön beszélni hozzájuk,
de mivel nem tud, kérni fogja az Urat, hogy adja meg nekik a nyelvek tolmácso-
lásának ajándékát, hogy megérthessék Œt. Elder McKay azt mondta az
embereknek, hogy ha nem is értik pontosan szavait, érezhetik a Szentlelket, és
ebbŒl tudhatják, hogy szavait az Úr sugalmazta.

Elder McKay ezután elkezdte beszédét egy tolmács segítségével. Elder McKay
egy ideig beszélt angolul, majd a tolmács megismételte szavait maori nyelven,
hogy a közönség megérthesse. A közönségbŒl az emberek egyszer csak szóltak

19. lecke
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a tolmácsnak, hogy fejezze be, és üljön le. Megértették elder McKay-t maguktól is,
és már nem volt szükségük tolmácsra. Bár a közönség soraiban ülŒ emberek nem
értettek angolul, az Úr megadta nekik a nyelvek tolmácsolásának ajándékát, és
megértettek mindent, amit elder McKay mondott a beszédében. (Lásd R. Lanier
Britsch: Roots of Faith; Ensign, 1989. szept., 48. o.)

b. Joseph Smith prófétát egyszer felkérték, hogy mondjon beszédet egy csoport
amerikai indiánnak. Az indiánok nem tudtak angolul, és a próféta sem beszélte 
az indiánok nyelvét, úgyhogy a próféta egy különleges állami alkalmazottat fizetett
azért, hogy lefordítsa szavait indián nyelvre. A próféta beszélt néhány percig,
az alkalmazott pedig tolmácsolta szavait az indiánoknak. Amikor az indiánok az
üzenet hallatán mérgesnek tıntek, az Úr segített megtudni a prófétának, hogy 
az alkalmazott nem a helyes szavakat mondja az indiánoknak. Hazudott, hogy
felbŒszítse az indiánokat. A próféta félreküldte az alkalmazottat, és beszédet
tartott az indiánoknak tolmács segítsége nélkül. Habár nem ugyanazt a nyelvet
beszélték, az indiánok minden szót megértettek, amit a próféta mondott
beszédében. Az Úr megáldotta az indiánokat a nyelvek tolmácsolásának
ajándékával, hogy megérthessék, amit a próféta mond nekik. (Lásd E. Cecil
McGavin: The Historical Background of the Doctrine and Covenants [Salt
Lake City: Paragon Printing Co., 1949], 156. o.)

4. Mondd el saját szavaiddal az alábbi történetet, amely a gyógyításba és a
gyógyulásba vetett hit ajándékáról szól:

A Utah állambeli Oremben lakó John Shumway egy cserkészgyılésre igyekezett
kerékpárjával, amikor elütötte egy autó, és súlyos fejsérülést szenvedett. Kórházba
szállították, ahol az orvos azt mondta John családjának, hogy nagyon kevés esély
van arra, hogy John életben marad, és ha túl is éli, súlyos agykárosodása lesz.
Több papságviselŒ, köztük John édesapja és püspöke is, John fejére tette a kezét,
hogy áldást adjanak neki. A püspök késztetést érzett arra, hogy Johnt úgy áldja
meg, hogy meg fog gyógyulni. Az áldás után bonyolult mıtétet végeztek John
agyán. John túlélte a mıtétet, de sokáig eszméletlen volt.

Egy Randy nevı barátja, aki Johnnal volt, amikor a baleset történt, folyamatosan
imádkozott Johnért. Amikor az egyházközség különleges böjtöt tartott, Randy részt
vett benne, és Œszintén imádkozott azért, hogy John felépüljön. Aznap, istentisztelet
alatt John édesapja azt mondta Randy-nek, hogy John visszanyerte eszméletét.
Randy erŒs bizonyságot nyert a böjt és az ima erejérŒl, amikor John késŒbb
elmondta neki, hogy érezte, Randy hite segített neki felébredni.

Johnnak több mıtétje volt, és sok idŒbe telt a felépülés, de végül visszanyerte
egészségét. Orvosának legnagyobb megdöbbenésére tudott kosárlabdázni,
megtanult autót vezetni, sas cserkész lett, leérettségizett, és felkészült a missziójára.
Sok ember hitének köszönhetŒen John meggyógyult.

Magyarázd el a gyermekeknek, hogy habár John meggyógyult, néha az emberek
akkor sem gyógyulnak meg, ha nagy hitük van (lásd T&Sz 42:48). Emlékeztesd a
gyermekeket arra, hogy a Mennyei Atya tudja, mi a legjobb mindannyiunk számára,
és eszerint válaszol imáinkra.

5. Segíts a gyermekeknek megtanulni vagy átismételni a hetedik hittételt!
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Befejezés

Bizonyság Tégy bizonyságot a gyermekeknek a lelki ajándékokra törekvés fontosságáról!
Buzdítsd Œket, hogy legyenek közel az Úrhoz, és imádkozzanak gyakran, hogy
különbséget tudjanak tenni az igazi és a hamis lelki ajándékok között!

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 46:11–14,
17–26 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

19. lecke



Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni Joseph Smith szerepét a szentírások
elŒhozatalában, és buzdítani Œket a szentírások tanulmányozására.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében megadott történelmi beszámolót;
a Tanok és szövetségek 26:1, 45:60–61 verseit; a Hittételek 1:8 versét; valamint az
Igazgyöngyben Mózes könyvének és Ábrahám könyvének fejlécét. Ezt követŒen
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a
szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.;
és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Joseph Smith története 1:9, 12–13, 17–19, 36–39; 1 Nefi 13:26;
valamint az Igazgyöngy bevezetése.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Készíts az alábbihoz hasonló két-három mondatból álló üzenetet a figyelemfelkeltŒ
tevékenységhez (ha kis osztályod van, az üzenet legyen hosszabb és részletesebb):

Két testvér, egy fiú és egy lány ugrált az utcán. A fiú egy lepkét kergetett, és elesett.
NŒvére felsegítette Œt, és hazaszaladtak.

5. Szükséges anyagok:
Szentírások (Biblia, Mormon könyve, Tanok és szövetségek és Igazgyöngy)
mindegyik gyermeknek.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Állítsd sorba a gyermekeket! Súgd a két-három mondatból álló üzenetet a sorban elsŒ
helyen álló gyermek fülébe! Minden gyermek sorban súgja meg az üzenetet a
következŒ gyermeknek! Mondd meg minden gyermeknek, hogy csak egyszer mondja
el az üzenetet! Ezt csinálják addig, amíg az üzenet el nem jut a sorban utolsó helyen
álló gyermekhez. Kérd meg az utolsó gyermeket, hogy ismételje el az üzenetet
hangosan! Hasonlítsátok össze az eredeti üzenettel azt az üzenetet, amit az utolsó
gyermek kapott meg, hogy lássátok, mennyire változott meg az üzenet!

• Mennyire változott meg az üzenet, amíg elért a sor végére? Mi maradt ki? Mi került
bele?

• Mit gondoltok, miért változott meg az üzenet, amikor az egyik személytŒl a másikig
eljutott?

Magyarázd el a gyermekeknek, hogy ahogy üzenetük megváltozott, amikor egyik
személytŒl a másikig eljutott, sok évvel ezelŒtt a Bibliában is megváltozott néhány
szentírás, amikor az emberek lefordították a Bibliát és másolatot készítetek róla
kézzel. Hibák kerültek bele: néhány helytelen tanítást beletettek a Bibliába, néhány
fontos tanítást pedig kihagytak belŒle. Az Úr megparancsolta Joseph Smith-nek,
hogy készítsen egy bibliafordítást, amely helyreállítja a helyes tanításokat (lásd
Hittételek 1:8).

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Joseph Smith lefordítja 
a Bibliát és más szentírásokat

20.
lecke
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Az alábbi történelmi beszámolók, valamint a felkészülési részben felsorolt szentírások
alapján taníts a gyermekeknek Joseph Smith szerepérŒl a Biblia és más szentírások
fordításának elŒhozatalában (lásd 1. kiegészítŒ tevékenység).

Joseph Smith azt a parancsot kapja, hogy fordítsa le a Bibliát

Joseph Smith a Mormon könyve fordítása közben megtudta, hogy az évek során a
Bibliából sok „világos és értékes” rész kimaradt vagy elveszett (lásd 1 Nefi 13:26). A
Biblia szent könyv, amely Isten szavát tartalmazza, azonban hibák kerültek bele, amikor
másolták, illetve amikor különbözŒ nyelvekre lefordították. Kimaradtak, megváltoztak
vagy belekerültek olyan szavak, amelyek megváltoztatták néhány szentírás jelentését.
A Jézus halálát követŒ aposztázia idején nem voltak apostolok vagy próféták, akik
meggyŒzŒdhettek volna arról, hogy a szentírásokat helyesen másolták és fordították le.
Joseph Smith azt az utasítást kapta, hogy készítsen egy új fordítást a Bibliáról, amely
helyreállítja és kijavítja ezeket a világos és értékes részeket.

Nem sokkal azután, hogy a Mormon könyve fordítása elkészült, és az egyház
megalakult, Joseph Smith kinyilatkoztatást kapott, amely megparancsolta neki, hogy
tanulmányozza a Bibliát (lásd T&Sz 26:1). Amikor Mózes I. könyvét tanulmányozta,
Joseph-ben sok kérdés merült fel, és imádságos lélekkel megkérte a Mennyei Atyát,
hogy segítsen neki megérteni a Bibliát. Imájára válaszolva az Úr fontos információt
nyilatkoztatott ki Jézus Krisztus evangéliumáról és a föld teremtésérŒl. Ez az információ
az Igazgyöngyön belül Mózes könyvében került kiadásra. (A gyermekek nézzék
meg az Igazgyöngyben Mózes könyvének fejlécét; nézzék meg a Bibliában Mózes I.
könyvének fejlécét is, és mondd el, hogy ezt a könyvet a Teremtés könyvének is
szokták hívni!)

1830-ban Joseph Smith elkezdett dolgozni a Biblia helyes fordításán. Sidney Rigdon
volt az írnoka. Ennek a bibliafordításnak az elkészítésénél Joseph nem Œsi nyelvbŒl
fordított, mint a Mormon könyve esetében, hanem a Bibliát eredeti jelentésére állította
vissza. Amikor Joseph tanulmányozta a Bibliát, és gondolkozott azon, a Szentlélek
ereje vezérelte Œt a benne lévŒ hibák kijavításában.

Amikor Joseph Smith sugalmazott bibliafordításán tevékenykedett, az evangéliumról
való ismerete gyarapodott, és megáldotta Œt a Szentlélek. A Tanok és szövetségekben
sok olyan kinyilatkoztatás van, amely választ ad azokra a bibliai állításokra vonatkozó
kérdésekre, amelyeket Joseph nem értett.

Joseph Smith más szentírásokat fordít

A Biblia tanulmányozása közben Joseph Smith-nek kinyilatkoztatott információk
némelyike az Igazgyöngyben látott napvilágot Mózes könyveként. Az Igazgyöngyben
megjelent Ábrahám könyve is, amely Joseph Smith sugalmazott fordítása néhány ókori
egyiptomi írásról.

Az 1820-as évek végén egy Antonio Lebolo nevı olasz felfedezŒ tizenegy múmiát talált
egy ókori egyiptomi sírban. Amikor Lebolo meghalt, a múmiákat hajóval az Egyesült
Államokba szállították. A múmiák 1833-ban egy Michael Chandler nevı férfi tulajdonába
kerültek. Felnyitotta a koporsókat (amelyekben a múmiák voltak), és csalódott, amikor
nem talált bennük ékszereket, illetve értékes kincseket. A múmiák némelyikének
testéhez vászon anyagot rögzítettek, amelyekben papirusztekercsek voltak (a papirusz
egyfajta növényekbŒl készített papír). Ezeken a papirusztekercseken egyiptomi írás
volt. Chandler úr elvitte a tekercseket Pennsylvaniába, ahol megpróbált találni néhány
mıvelt embert, akik tudnak mondani neki valamit az írásokról, de még a legmıveltebbek
is csak az írások egy kis részét tudták megérteni.

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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Chandler úr elhatározta, hogy beutazza az országot, megmutatva az embereknek
a múmiákat, és 1835 nyarán elérkezett az Ohio állambeli Kirtlandbe. Ott találkozott
Joseph Smith-tel, aki azt mondta neki, hogy az írásokat le lehet fordítani. A próféta
néhány barátja késŒbb megvett négy múmiát, és megvették a papirusztekercseket
Chandler úrtól. Joseph Smith tanulmányozta az egyiptomi nyelv írásjegyeit és
nyelvtanát, majd a Szentlélek segítségével lefordította a papirusztekercseken lévŒ
írásokat. A Joseph Smith által lefordított írás az ókori prófétáról, Ábrahámról szól,
és jelenleg az Igazgyöngyben Ábrahám könyveként található meg.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Honnan tudta Joseph Smith, hogy hibák voltak a Bibliában? Miként fordulhattak elŒ
ezek a hibák? Hogyan javította ki Joseph ezeket a hibákat?

• Milyen parancsot kapott a Tanok és szövetségek 26:1 versében Joseph Smith?
Miként segített a szentírások tanulmányozása Josephnek felkészülni a fordításra?
Miként részesült áldásban, amikor tanulmányozta a szentírásokat?

• Miért kell tanulmányoznunk a szentírásokat? Mi történik az evangéliumról való
ismereteinkkel, ha tanulmányozzuk a szentírásokat? Ki segíthet nekünk megérteni 
a szentírásokat? A szentírások tanulmányozása miként visz közelebb bennünket 
a Mennyei Atyához és Jézus Krisztushoz?

• Mit tett Joseph Smith, mielŒtt elkezdte fordítani a papirusztekercseken lévŒ írásokat?
Miért tanulmányozta az egyiptomi nyelvet? Miért tudta Joseph lefordítani a
papirusztekercseken lévŒ írásokat, amelyeket mıveltebb emberek nem tudtak
lefordítani?

• Mely szentírás az, amelyet Joseph Smith próféta hozott elŒ vagy fordított le?
(Az összes alapmı: a Biblia, a Mormon könyve, a Tanok és szövetségek, valamint
az Igazgyöngy.) Ismételjétek át a gyermekekkel Joseph Smith szerepét ezeknek
a könyveknek a használatunkra való elŒkészítésében!

• Hogyan tanulmányozhatjátok a szentírásokat ti, és hogyan tanulmányozhatja a
családotok? (Lásd 4. és 5. kiegészítŒ tevékenység.) Miként jelentenek áldást
számotokra és családotok számára a szentírások?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Készíts egy egyszerı tekercset, amelyet az egész óra alatt használni fogsz! Írd fel
az alábbi mondatokat egy hosszú papírra (vagy több, összeragasztott papírra),
elég helyet hagyva a mondatok között arra, hogy egyszerre egy látsszon csak, ha
megmutatod:

• A Biblia szent könyv, amely Isten szavát tartalmazza.

• Az emberek hibákat ejtettek, amikor másolták és fordították a Bibliát.

• Joseph Smith utasítást kapott, hogy javítsa ki a Bibliában lévŒ hibákat.

• Amikor Joseph a szentírásokat tanulmányozta, az evangéliumról való ismerete
gyarapodott.

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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• Papirusztekercseket találtak néhány múmia mellett egy egyiptomi sírban.

• Joseph Smith lefordította a tekercseken lévŒ írásokat.

• Amikor tanulmányozzuk a szentírásokat, többet tudunk meg a Mennyei Atyáról,
Jézus Krisztusról és az evangéliumról.

Ragaszd vagy erŒsítsd a papír mindkét végét egy fapálcához, például csapszeghez,
ceruzához, vonalzóhoz, vagy egy kartoncsŒhöz, amilyen a papírtörölközŒ-tekercsek
közepén van! A papírt az egyik pálcára vagy csŒre úgy tekerd fel, hogy csak az elsŒ
mondat látsszon!

Mutasd meg a gyermekeknek a tekercset, és magyarázd el, hogy az ókori írásokat
gyakran tekercseken Œrizték. A tanítás közben tekerd a papírt az egyik pálcáról vagy
csŒrŒl a másikra, megjelenítve az egyes mondatokat a megfelelŒ információk
megbeszélésekor.

2. Magyarázd el, hogy bár Joseph Smith bibliafordítását nem használjuk önálló
szentírásként, annak részei megtalálhatók más utolsó napi szent szentírásokban.
Segíts a gyermekeknek megtalálni azt a helyet a szentírásokban, ahol Joseph
Smith fordításának részletei találhatók: Joseph Smith – Máté az Igazgyöngyben.

Hasonlítsatok össze néhány verset Joseph Smith fordításából a Bibliában lévŒ
eredeti versekkel! Kérj meg egy gyermeket, hogy olvassa fel a Bibliában lévŒ verset,
és egy másikat, hogy olvassa fel a Joseph Smith fordításában lévŒ verset!
Beszéljétek meg, Joseph Smith fordítása miként segíti elŒ, hogy tisztábban és
könnyebben megérthessük a verseket!

Példák:

3. Ismételd át a gyermekekkel Joseph Smith története 1:11–14 verseit, és mutass rá,
hogy Joseph Smith azután részesült az elsŒ látomásában, hogy a Biblia
tanulmányozása közben késztetést érzett arra, hogy bölcsességet kérjen IstentŒl!
Beszéljétek meg annak fontosságát, hogy tanulmányozzuk a szentírásokat, valamint
hogy imában kérjünk áldást és sugalmazást a Mennyei Atyától!

20. lecke

Utalás

2 Mózes  32:14

1 Sámuel 16:14

János 1:18
(JSF János
1:19)

Biblia (Károli Gáspár féle)

„És abba hagyá az Úr azt a
veszedelmet, melyet akart vala
bocsátani az Œ népére.”

„És az Úrnak lelke eltávozék
Saultól, és gonosz lélek kezdé
gyötörni Œt, mely az Úrtól
küldetett.”

„Az Istent soha senki nem
látta; az egyszülött Fiú, 
a ki az Atya kebelében van, 
az jelentette ki Œt.”

Joseph Smith fordítása

„És így szólt az Úr Mózeshez:
Ha megbánják gonoszságaikat,
amelyeket elkövettek,
megkímélem Œket és elfordítom
róluk ádáz haragomat.”

„És az Úr lelke eltávozott Saultól,
és gonosz lélek kezdte gyötörni,
amely nem az Úrtól küldetett.”

„És Istent soha senki nem látta,
kivéve az, aki tanúságot tett a
Fiúról; mert nélküle nem
üdvözülhet senki.”
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4. Írd fel az alább felsorolt témákat a táblára, az egyes szentírásutalásokat pedig írd fel
külön cédulákra:

Bátorság 5 Mózes 31:6

Missziós munka Tanok és szövetségek 112:28

Megbocsátás Máté 6:14–15

Szeretet János 13:34

A Mennyei Atya szeretete János 3:16

A sabbath napja Mózes 3:3

Engedelmesség Tanok és szövetségek 130:21

Ima 3 Nefi 18:21

Keresztség Tanok és szövetségek 20:72–74

Magyarázd el a gyermekeknek, hogy amikor tanulmányozzuk a szentírásokat,
tanácsot találhatunk különbözŒ témákra. Minden gyermek válasszon egy papírt,
találja meg a szentírásutalás helyét, és olvassa fel az osztálynak a szentírást!
Az osztály kapcsolja össze a szentírásokat a táblán felsorolt témákkal!

5. Kérd meg a gyermekeket, hogy javasoljanak különbözŒ módszereket a szentírások
tanulmányozására! Ötleteiket írd fel a táblára!

Lehetséges javaslatok:

• Tızd ki célul, hogy minden nap elolvasol egy vagy több verset a szentírásból!

• Olvasd a szentírásokat hangosan a családoddal!

• Olvasd el a Csillagocska szentírásbeli történeteit!

• Olvass a Történetek az ÓszövetségbŒl (31118 135), Történetek az ÚjszövetségbŒl
(31119 135), Történetek a Mormon KönyvébŒl (35666 135), Történetek a
Tanok és szövetségekbŒl (31122 135), valamint a Scripture Stories (31120) címı
könyvekbŒl!

• Miután istentiszteleten hallottál egy szentírásbeli történetet az egyik beszédben,
keresd meg a történetet otthon a szentírásokban, és olvasd el!

• Minden egyes elemis órát követŒen olvasd el a javasolt háziolvasmányt a lecke
áttekintéseként!

• Egyik családi esten ossz meg családoddal valamit a szentírásodból felolvasva!

Ha akarod, a gyermekek kiválaszthatnak és leírhatnak egy módszert, ahogy a
következŒ héten tanulmányozni fogják a szentírásokat.

6. Segíts a gyermekeknek megtanulni a nyolcadik hittételt! Beszéld meg a
gyermekekkel, miért akkor hiszünk a Bibliában, „amennyiben a fordítása helyes”!
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Befejezés

Bizonyság Mondd el bizonyságodat a szentírásokról, és fejezd ki háládat azokért! Ossz meg egy
személyes élményt, amikor a szentírásoknak különleges jelentése volt számodra!

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák az Igazgyöngy bevezetésének
második felét – amely elmagyarázza az Igazgyöngy tartalmát – otthon a lecke
áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

20. lecke



Cél Segíteni minden gyermeknek abban, hogy megbocsátó viselkedést akarjanak
kifejleszteni magukban.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 64:8–11, 15–16 verseit,
és a leckében megadott történelmi beszámolót. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét,
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi
beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és
történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

3. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Egy ceruza és két papír minden gyermeknek.
c. Képek: 5-1, Joseph Smith próféta (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 401;

62002) vagy 5-2, Joseph Smith (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 400; 62449);
5-23, Szurokba és tollba forgatott ember.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Adj minden gyermeknek két papírt és egy ceruzát! Az elsŒ papírra minden gyermek
írjon több olyan áldást, amelyben már részesült! A második papírra minden gyermek
valami rossz dolgot, amit valaki tett velük!

A gyermekek helyezzék a fülcimpájukhoz azt a papírt, amelyre áldásaikat írták, azt a
papírt pedig, amelyre a rossz cselekedetet írták, tegyék közvetlenül a szemük elé, 
az orrukat érintve!

• Látjátok azt a papírt, amelyre áldásaitokat írtátok?

Magyarázd el, hogy néha, amikor valaki megbántja érzéseinket, olyan erŒsen
gondolunk sértett érzéseinkre, hogy nem is látjuk vagy élvezzük áldásainkat. Kérd meg
a gyermekeket, hogy gyırjék össze azt a papírt, amelyre a rossz cselekedeteket írták!
Gyıjtsd össze ezeket a papírokat, vagy tegyék a gyermekek a szemetes kosárba!
Magyarázd el, hogy boldogabbnak érezhetjük magunkat, ha megbocsátjuk azokat a
rossz dolgokat, amiket mások tettek velünk, elfelejtjük azokat, és áldásainkra
összpontosítunk.

Magyarázd el, hogy Joseph Smith sok ember üldözésétŒl szenvedett. Más vallások
papjai, idegenek, sŒt még néhány barátja is rosszul bánt vele. El kellett döntenie, hogy
vagy hagyja, hogy ez az igazságtalan bánásmód haragossá és boldogtalanná tegye,
vagy pedig megbocsát ezeknek az embereknek.

Az alábbi történelmi beszámoló leírása alapján taníts a gyermekeknek arról, hogyan
viselkedett Joseph Smith azokkal, akik üldözték Œt. Mutasd be a képeket a megfelelŒ
idŒpontban!

Történelmi 
beszámoló

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Joseph Smith-et tollba és
kátrányba forgatják

21.
lecke
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Nem sokkal az egyház megalakulása után néhány egyháztag elkezdett elpártolni az
egyháztól, vagy el is hagyta az egyházat. Nem jártak tovább az egyházi összejövetelekre,
szembeszegültek a prófétával, és üldözték a szenteket. Az emberek különbözŒ okokból
pártoltak el az egyháztól. Egy férfi például azért hagyta el az egyházat, mert elpusztult
a lova, amikor Missouriba utazott, hogy csatlakozzon az ottani szentekhez. Egy másik
ember azután pártolt el, hogy látta, amint Joseph Smith gyerekekkel játszik. Azt
gondolta, hogy egy prófétának túl komoly a feladata ahhoz, hogy gyermekekkel játsszon.
Egy férfi meglátta, hogy nevét elírták egy egyházi okmányon, és azt gondolta, ez azt
jelenti, hogy Joseph Smith-et nem Isten vezérli. Mások azért hagyták el az egyházat,
mert nem kapták meg azt a segítséget anyagi problémáikhoz, amit elvártak. Néhány
egyháztag azért hagyta el az egyházat, mert nem tudták megbocsátani más egyházta-
goknak azokat a cselekedeteiket, amelyekkel megbántották Œket. Miután elhagyták
az egyházat, gyakran ezek a megbántott emberek váltak az egyház legádázabb
ellenségeivé.

Ezra Booth 1831-ben csatlakozott az egyházhoz azután, hogy látta, amint a próféta
meggyógyítja Elsa Johnson karját (lásd 19. lecke). Hónapokkal késŒbb misszióba
hívták Missouriba. Mérges volt, mert az egész utat gyalog kellett megtennie, és mert a
misszionáriusi élet nem egészen olyan volt, mint amilyenre számított. Csalódott volt,
mert nem látott már több olyan csodát, mint Elsa Johnson meggyógyítása. Kezdett
rossz dolgokat gondolni és mondani az egyház vezetŒirŒl. A missziója alatt tanúsított
helytelen viselkedése miatt, miután visszatért Ohióba, Ezra Booth-ot kizárták. Ez azt
jelentette, hogy attól kezdve nem volt az egyház tagja. Ahelyett, hogy megbánta volna,
amit tett, Booth elkezdett leveleket írni egy helyi újságnak, amelyekben hazugságokat
állított Joseph Smith-rŒl és az egyházról. Ezek a levelek azt eredményezték, hogy
Ohióban sokan bizalmatlanná váltak az egyháztagok iránt, és üldözték Œket.

Egy téli estén egy csoport olyan ember, aki hitt Ezra Booth leveleinek, lerészegedett,
és megtámadta Joseph Smith és Sidney Rigdon házát az Ohio állambeli Hiramben.
Joseph sokáig fent volt, mert ellátta örökbefogadott fiát, aki éppen kanyarós volt, és aki
éppen elaludt, amikor a dühös banda betört a házba. Josephet kivonszolták a házból,
átkozták, és megfenyegették, hogy megölik. Fojtogatták, leszakították ruháját, és
megpróbáltak egy lapát forró kátrányt és egy üveg savat önteni a szájába. A savas
üveg eltörött, aminek következtében Joseph egyik fogának egy darabja letörött, és
egész hátralévŒ életében sípoló hanggal tudott csak beszélni. A bandában lévŒ férfiak
Sidney Rigdont is kivonszolták otthonából. Amikor Joseph meglátta, hogy Sidney a
földön fekszik, azt gondolta, hogy Sidney meghalt. A banda úgy döntött, nem öli meg
Josephet, hanem súlyosan megsebzik, forró kátránnyal borítják be egész testét, és
tollba hempergetik.

Amikor Joseph végre hazaért, Emma meglátta Œt és elájult, mert azt gondolta, hogy a
Josephet borító kátrány vér. Joseph barátai segítettek neki eltávolítani a kátrányt, ami
hosszú és fájdalmas eljárás volt. Sidney Rigdon elvesztette az eszméletét a fejét ért
súlyos sebektŒl és zúzódásoktól, és napokig nem tért magához. Ezt a szörnyı
eseményt követŒen a kisgyermek, akit Joseph ápolt, aznap este súlyosan megfázott,
és meghalt.

Másnap vasárnap volt, és Joseph a szokásos idŒben istentiszteletre ment a szentekkel.
Az emberek között, akikhez beszélt, ott voltak néhányan abból a bandából is, akik
elŒzŒ este kátránnyal és tollakkal borították be. Bár bŒre sebes volt és fájt, Joseph úgy
beszélt, ahogy szokott, és szóba sem hozta az elŒzŒ esti bántalmazást.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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• Miért pártolt el az egyháztól néhány korai egyháztag? Miként segítette volna Œket a
megbocsátó magatartás? Mit mond az Úr, mit tegyünk, amikor mások megbántanak
bennünket? (T&Sz 64:8–11.)

• Mit mondott az Úr, Ezra Booth mit csinált rosszul? (T&Sz 64:15–16.) Mit vesztünk el,
ha a rosszat kívánjuk? (T&Sz 64:16.)

• Milyen rossz dolgokat tett a csŒcselék Joseph Smith-tel és Sidney Rigdonnal?
Mit gondoltok, miért tették?

• Mit tett Joseph Smith az azt követŒ reggelen, amikor kátránnyal és tollakkal
beborították? Kik voltak ott a gyülekezetben? Miként látszik Joseph Smith
cselekedetébŒl, hogy megbocsátó személy volt? (Joseph Smith nem törekedett
arra, hogy bosszút álljon azokon az embereken, akik kegyetlenek voltak hozzá.
Tudta, hogy a Sátán befolyásolta Œket, hogy megakadályozza a visszaállított
evangélium tanításának és Jézus Krisztus egyháza földön való megalapításának
fontos munkáját.)

• Mit tett Joseph Smith, amikor megpróbáltatásokkal és üldöztetéssel kellett
szembenéznie? (Folytatta az Úr munkáját. Megértette, hogy a Sátán mindent megtesz
azért, hogy elpusztítsa az Úr munkáját. Amikor rossz dolgok történtek, Joseph
Smith a lehetŒ legjobbat tette abban a helyzetben, és tovább szolgálta az Urat.)

• Mit éreztek, amikor valaki rosszul bánik veletek? Miként befolyásolnak minket a
haragos érzések? Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy a haragoskodás és a
rosszindulat nem segít abban, hogy jobban érezzük magunkat. Ha haragosak
maradunk, vagy viszonzásul rosszindulatúan cselekszünk, attól még boldog-
talanabbak leszünk. Mit tehettek, amikor valaki rosszul bánik veletek? (Lásd 1. és 
3. kiegészítŒ tevékenység.) Mi történne, ha rosszindulatúak lennétek azzal szemben,
aki rosszindulatú volt veletek? Mi történne, ha kedvesek lennétek hozzá?

• Miként követhetjük Joseph Smith példáját: hogyan fejleszthetünk ki megbocsátó
magatartást azok iránt, akik megbántottak vagy megsértettek minket?

• Miként befolyásol bennünket a keserı és engesztelhetetlen magatartás? Miként
befolyásol bennünket a megbocsátó magatartás?

• Kinek kell megbocsátanunk? (T&Sz 64:10–11.) Miért fontos, hogy megbocsássunk
másoknak? (T&Sz 64:9.) Mit érzünk, amikor megbocsátunk valakinek, aki
megbántotta érzéseinket?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Olvass fel a gyermekeknek az alábbiakhoz hasonló mondatokat! Kérd meg Œket,
hogy hüvelykujjukkal mutassanak felfelé, ha a mondat megbocsátó magatartást
tükröz, és hüvelykujjukkal mutassanak lefelé, ha nem tükröz megbocsátó
magatartást! Beszéljétek meg, hogy egyes leírt cselekedetek miként mutatják a
megbocsátást vagy a megbocsátás hiányát!

• Nem volt kedves hozzám, úgyhogy én sem leszek hozzá kedves.

• Amikor csak találkozunk, mindig lökdös engem. Biztos valami baja van, különben
nem bánna ilyen rosszul másokkal.

• Megvertem, mert kicsúfolta a húgomat.

• Az öcsém összefirkálta az iskolai füzetemet, úgyhogy újra meg kellett írnom a házi
feladatot. Nem haragudtam rá, mert Œ még túl kicsi ahhoz, hogy megértse, milyen
fontos az a papír.
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• Megbocsátok neki, de soha többé nem beszélek vele.

• A legjobb barátnŒm goromba volt hozzám ma. Talán nyugtalanítja valami.

2. Olvasd fel, vagy egy gyermek olvassa fel a Példabeszédek 15:1 versét, és beszéld
meg ennek jelentését a gyermekekkel! Ezután mondd el a következŒ történetet a
saját szavaiddal:

1838 nyarán, amikor Joseph Smith és családja a Missouri állambeli Far Westben
laktak, egy alaptalan pletyka terjengett, amely szerint Joseph megölt hét embert,
és egy olyan csoportot készül szervezni, amely megöl mindenkit, aki nem tagja
az egyháznak. Egy nagy csoport fegyveres férfi jött nyolc tiszt vezetésével, akik
Josephet keresték szülei házában, ahol látogatóban volt. A tisztek azt mondták Lucy
Smith-nek, Joseph édesanyjának, hogy azért jöttek, hogy megöljék Joseph Smith-et
és az összes többi egyháztagot. Lucy nyugodtan válaszolt, és bemutatta Josephet
a férfiaknak. Joseph barátságosan kezet fogott velük, miközben azok hitetlenkedve
bámultak. A történetek után, amiket hallottak, nehezen tudták elhinni, hogy ez a
kedves és Œszinte ember Joseph Smith.

A próféta sokáig beszélt a férfiakkal, elmagyarázva nekik az egyház nézeteit, és az
üldöztetést, amit az egyháztagok elszenvedtek. Elmondta az embereknek, hogy
ha bármelyik egyháztag megszegte a törvényt, akkor a törvény szerint bírósági
tárgyalást kell tartani felette, mielŒtt bárkinek baja esne. Ezután Joseph menni
készült, elmagyarázva édesanyjának, hogy haza kell érnie, amikorra Emma várja.
Két tiszt talpra ugrott, és ragaszkodott ahhoz, hogy hazakísérjék, mert nem volt túl
biztonságos egyedül hazautaznia. A fegyveresek már nem akarták bántani
Josephet, és úgy tértek haza, hogy nagy tiszteletet éreztek iránta. (Lásd Lucy Mack
Smith: History of Joseph Smith, szerk. Preston Nibley [Salt Lake City: Bookcraft,
1958], 254–256. o.)

• Miként követte Lucy és Joseph Smith a Példabeszédek 15:1 versében foglaltakat
azzal, ahogy ezekkel az emberekkel bántak?

• Mi volt az eredménye Joseph „finom válaszának”?

3. A gyermekek játsszanak el olyan helyzeteket, amelyekben választhatnak a
megbocsátó magatartás és a nem megbocsátó között! Segíts nekik megérteni, hogy
amikor megbántják Œket, akkor is szabadon eldönthetik, milyen magatartást
tanúsítanak. Azt is segíts nekik megérteni, hogy a megbántottság érzése gyakran
inkább félreértésbŒl fakad, mint szándékos megbántásból. Használd az alábbi
helyzeteket, illetve az 1. kiegészítŒ tevékenységben használtakat:

• Kitakarítottad a szobádat, mielŒtt elmentél az iskolába, de miután elmentél, húgod
rendetlenséget csinált. Amikor hazajössz az iskolából, édesanyád nem enged
játszani a barátaiddal, mert nem tiszta a szobád.

• Mindig utolsóként választanak be az iskolai sportcsapatokba, ami nagyon bánt
téged. Egyik nap az iskolából hazafelé látod az egyik csapatkapitányt, amint elesik
kerékpárjával. Könyvei és füzetei mind szétszóródtak.

• Barátod bulit tart, de nem hívott meg.

4. Mondj el, és hagyd, hogy a gyermekek is elmondjanak olyan megfelelŒ személyes
élményeket, amelynek során megbocsátottatok másoknak, vagy megbocsátottak
nektek!

21. lecke
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Befejezés

Bizonyság Oszd meg bizonyságodat arról a békérŒl, amit akkor érzünk, amikor megbocsátó
magatartást tanúsítunk! Buzdítsd a gyermekeket, hogy igyekezzenek megértŒek és
kedvesek lenni még akkor is, ha mások rosszul bántak velük!

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 64:9–11
verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt!

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány



Cél Segíteni a gyermekeknek bizonyságot szerezni a Tanok és szövetségek, valamint az
élŒ próféta általi folyamatos kinyilatkoztatás fontosságáról.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében megadott történelmi beszámolókat,
a Tanok és szövetségek magyarázó bevezetését, valamint a Tanok és szövetségek
43:8, 67:4–9, 69:1–2 és 70:1–4 verseit. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és
döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi
beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és
történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Tanok és szövetségek 28:2.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Kép: 5-24, A parancsolatok könyvének megmentése (Evangéliumi mıvészeti

képcsomag 409; 62605).

Javasolt 
leckekidolgozás Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Gyıjtsd össze a teremben lévŒ összes Tanok és szövetségeket, és rakd Œket egy
kupacba melléd az asztalra vagy a padlóra! Írd fel a táblára: Tanok és szövetségek
43:8! Kérd meg a gyermekeket, hogy beszéljék meg ezt a verset egymás között,
és készüljenek fel elmondani, mirŒl szól a vers! Ne engedd nekik használni a szentírá-
saikat eközben! Kis idŒ múlva kérdezd meg tŒlük, hogy készen állnak-e arra, hogy
elmondják, mirŒl szól a vers!

• Miért nem tudjátok elmondani, mirŒl szól a vers?

Add vissza a gyermekeknek a Tanok és szövetségeket, és adj azoknak is, akik nem
hozták el a sajátjukat! Minden gyermek keresse ki a táblára felírt verset, és kövessék,
ahogy felolvasod!

Magyarázd el, hogy a korai egyháztagok azt az utasítást kapták, hogy tanítsák
egymásnak az Úr kinyilatkoztatásait, amit Joseph Smith próféta által kaptak meg, de az
egyháztagoknak nem volt olyan könyvük, amelybŒl elolvashatták volna a kinyilatkoz-
tatásokat. Az Úr megparancsolta az egyháztagoknak, hogy a kinyilatkoztatásokat adják
ki könyv formájában, hogy olvasni és tanulmányozni tudják azokat. Ezt a könyvet hívjuk
ma a Tanok és szövetségeknek.

Az alábbi történelmi beszámolók, valamint a felkészülési részben felsorolt szentírások
alapján taníts a gyermekeknek a parancsolatok könyve elsŒ kiadása körüli
eseményekrŒl!

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

22.
lecke

Kiadják az utolsó napi
kinyilatkoztatásokat
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William E. McLellin megpróbál kinyilatkoztatást írni

A Tanok és szövetségek 67–70. részeiben feljegyzett kinyilatkoztatások 1831
novemberében egy Ohio államban megtartott konferencia-sorozat során adattak. 
Az egyik legfontosabb dolog, amit ezeken a konferenciákon megbeszéltek, a Joseph
Smith próféta által már megkapott kinyilatkoztatások kiadása volt. A parancsolatok
könyveként akarták megjelentetni. (Néhány évvel késŒbb több kinyilatkoztatással
bŒvült, és Tanok és szövetségek lett a neve.)

Az egyik konferencián néhány egyházi vezetŒ panaszkodott némelyik Joseph Smith
által kapott kinyilatkoztatás nyelvezetére. Azt gondolták, jobb kinyilatkoztatásokat
tudnának írni. Az Úr válaszként a Tanok és szövetségek 67. részében feljegyzett
kinyilatkoztatást adta, tanúsítva azt, hogy a Joseph Smith által kapott kinyilatkoztatások
igazak (lásd T&Sz 67:4), és ebben felhív mindenkit, aki szeretne megpróbálni
kinyilatkoztatást írni, az tegye meg (lásd T&Sz 67:5–8). William E. McLellin megragadta
az alkalmat, és megpróbált kinyilatkoztatást írni. Joseph Smith megjegyezte, hogy
McLellin testvér azt gondolta, elég ügyes ahhoz, hogy kinyilatkoztatást írjon, de nem
tudta megtenni. A próféta azt mondta, hogy „borzasztó nagy felelŒsség az Úr nevé-
ben írni” (History of the Church, 1:226). Minden jelenlevŒ, aki látta McLellin testvér kísér-
letét, megerŒsödött abbéli bizonyságában, hogy a Joseph Smith által kapott
kinyilatkoztatások igazak, és az Úrtól származnak.

William E. McLellin késŒbb elhagyta az egyházat. Joseph Smith azt mondta, hogy akik
bírálják az egyházat és annak vezetŒit, azok ha nem bánják meg bıneiket, végül
elszakadnak az egyháztól (lásd Teachings of the Prophet Joseph Smith, 156–157. o.).

Megjelenik a Parancsolatok könyve

Miután William E. McLellin megpróbált kinyilatkoztatást írni, a Szentlélek tanúbizonyságot
tett a konferencián résztvevŒ embereknek arról, hogy azok a kinyilatkoztatások,
amelyeket Joseph Smith kapott, igazak, és az egyházi vezetŒk elhatározták, hogy
összeállítják és kinyomtatják a kinyilatkoztatásokat. Oliver Cowdery azt a feladatot
kapta, hogy körülbelül hetven kinyilatkoztatást vigyen el a Missouri állambeli Indepen-
dence-be, ahol William W. Phelpsnek nyomdája volt. Oliver pénzt is vett magához,
hogy segítsen a Missouriban élŒ szenteknek. Mivel Olivernek lakatlan vidékeken kellett
átutaznia, az Úr azt mondta John Whitmernek, hogy a biztonság kedvéért menjen vele
(lásd T&Sz 69:1–2). Hosszú, hideg út volt, de 1832 januárjában Oliver Cowdery és
John Whitmer épségben megérkezett Independence-be. Átadták a kinyilatkoztatásokat
Phelps testvérnek, aki elkezdte szedni a betıket a Parancsolatok könyvének
kiadásához. 1833 júliusára a Parancsolatok könyvének elsŒ 160 oldalát kinyomtatták.

Mivel akkoriban sok szent érkezett Missouriba, a terület eredeti lakosai nyugtalanok
voltak. Kezdtek félni attól, hogy a szentek elfoglalják a területet, saját tisztviselŒiket
választják meg, és az eredeti lakókat kiızik a földrŒl. 1833. július 20-án, szombati
napon négy-ötszáz olyan ember gyılt össze az independence-i bíróságon, akik a
szentek ellen voltak. Bandába verŒdtek, és azt követelték, hogy a szentek hagyják el új
otthonaikat, vagy megölik Œket. Az egyház missouri vezetŒi három hónapot kértek,
hogy megbeszéljék a dolgot Joseph Smith-tel, aki Ohióban volt, de a csŒcselék
megtagadta kérésüket. Azt mondták a szenteknek, hogy csupán tizenöt percük van,
hogy eldöntsék, mit csinálnak.

MielŒtt a tizenöt perc letelt volna, a tömeg betört William W. Phelps házába, ahol a
nyomda volt, és ahol a Parancsolatok könyvét is nyomtatták. Phelps testvér nem volt
otthon. Phelps nŒvér magához vette beteg kisbabáját és a többi gyermekét, majd a
közeli erdŒbe sietett. A tizennégy éves Mary Elizabeth Rollins és tizenkét éves húga,
Caroline látták, amint a banda tagjai az utcára hajították Phelpsék bútorait és más
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tulajdonukat. A banda ezután kidobta a nyomdagépet és a betıket, a Parancsolatok
könyvének nagy részét képezŒ kötetlen oldalakkal együtt. Mary Elizabeth és Caroline
bátor volt, és úgy döntött, megmentenek valamennyit a papírokból, habár Caroline
tartott attól, hogy a csŒcselék megöli Œket (mutasd meg a képet, amely azt ábrázolja,
amint Mary Elizabeth és Caroline megmentik a Parancsolatok könyvét).

A lányok kifutottak búvóhelyükrŒl, összegyıjtöttek annyi lapot, amennyit el tudtak vinni,
és elszaladtak. Amikor a banda meglátta Œket, üvöltöttek a lányok után, hogy álljanak
meg. Mary Elizabeth és Caroline átcsúsztak egy kerítésen lévŒ lyukon, és befutottak
egy kukoricásba. Csendben feküdtek a földön a kukoricaszárak között, és hallgatták,
ahogy az emberek keresik Œket. Amikor a lépések hangja elhalkult, és a lányok úgy
gondolták, hogy már biztonságosan el lehet menni, újra összegyıjtötték a papírokat a
kezükben, és elkezdték keresni a kiutat a táblából. Amikor egy régi fa istállóhoz
közeledtek, hangokat hallottak. Óvatosan bementek az istállóba, és ott találták Phelps
nŒvért a gyermekeivel, amint ágakból ágyat csinált, hogy éjszakára el tudjanak rejtŒzni
az istállóban. Mivel tudták azt, hogy Phelps testvér tudni fogja, mit kell csinálni a
lapokkal, a lányok odaadták azokat Phelps nŒvérnek. A Parancsolatok könyvének
ezeket az eredeti oldalait késŒbb könyvekbe kötötték, és Mary Elizabeth és Caroline is
kaptak egy-egy példányt. Egész hátralévŒ életükben megŒrizték ezeket a könyveket.

Megjelenik a Tanok és szövetségek

A missouri problémák gátolták a Parancsolatok könyvének kiadását. 1834-ben az ElsŒ
Elnökség a kinyilatkoztatások egy új kiadását készült kiadni. A próféta átnézte a
kinyilatkoztatások némelyikét, hogy kijavítsa a nyomdahibákat, és negyvenöt újabb
kinyilatkoztatással bŒvült a Parancsolatok könyve. A módosított könyvet 1835-ben
adták ki Ohióban Tanok és szövetségek címmel.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Miért nem tudott William E. McLellin kinyilatkoztatást írni? Ki volt akkor az egyetlen
személy, aki felhatalmazást kapott arra, hogy kinyilatkoztatást kapjon az egyház
számára? (T&Sz 28:2.) Ma ki kap kinyilatkoztatást az egyház számára? (Az élŒ
próféta.)

• Miért volt fontos Joseph Smith számára, hogy saját korában kinyilatkoztatást kapjon
az egyház számára? Miért van szüksége az élŒ prófétának arra, hogy kinyilatkoz-
tatást kapjon napjainkra vonatkozóan? (Lásd 4. kiegészítŒ tevékenység.)

• Miért nem bölcs dolog bírálni vezetŒinket, ahogy William E. McLellin és mások tették
Joseph Smith-tel? Mit tegyünk, ha bíráló érzéseink vannak vezetŒinkkel szemben?

• Miért volt fontos megjelentetni a Joseph Smith által kapott kinyilatkoztatásokat? (Lásd
a Tanok és szövetségek magyarázó bevezetésének elsŒ bekezdését.) Mit gondoltok,
a kinyilatkoztatások könyv formájában történŒ kiadása miként segített a szenteknek
abban, hogy megtudják, mit vár el tŒlük Jézus Krisztus? A Tanok és szövetségek
tanulmányozása miként segít nektek megtudni, mit vár el tŒletek Jézus?

• Melyek az egyház alapmıvei? Miben különbözik a Tanok és szövetségek a többi
alapmıtŒl? (Lásd a Tanok és szövetségek magyarázó bevezetésének harmadik
bekezdését.) Miért van szükségünk mind a négy alapmıre? (Lásd 1. kiegészítŒ
tevékenység.)

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

22. lecke
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• Az alapmıvek mindegyikének tanulmányozása miként segít nektek abban, hogy
tanuljatok Jézus Krisztusról? (Lásd 1. kiegészítŒ tevékenység.)

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Beszéld meg a gyermekekkel, miért van szükségünk mind a négy alapmıre! Írd fel
az alábbi mondatokat négy külön kártyára, és egy gyermek olvassa fel ezeket az
osztálynak:

• A Biblia Jézus Krisztusról szóló jövendöléseket tartalmaz, valamint leírja az
ÜdvözítŒ életét és tanításait, amikor a földön élt.

• A Mormon könyve egy másik bizonyság Jézus Krisztusról, és Jézusnak az
amerikai földrészen élŒ emberekkel való kapcsolatát írja le.

• A Tanok és szövetségek azoknak a kinyilatkoztatásoknak a gyıjteménye,
amelyeket Jézus Krisztus adott az utolsó napokra, napjainkra vonatkozóan.

• Az Igazgyöngy tanításokat és bizonyságokat tartalmaz Jézus Krisztusról, amelyek
ókori prófétáktól származnak, valamint tartalmazza Joseph Smith történetét és
bizonyságát a Mennyei Atyáról és Jézus Krisztusról.

Adj minden gyermeknek négy kis lapot, és mutasd meg a gyermekeknek, hogyan kell
félbehajtani mindegyik lapot, hogy egy könyvhöz hasonlítson. Segíts a gyermekeknek
megcímezni „könyveiket”: Biblia, Mormon könyve, Tanok és szövetségek és
Igazgyöngy.

Tedd fel a következŒ kérdéseket, a gyermekek pedig tartsák fel a megfelelŒ
papírkönyvet, amikor válaszolnak az egyes kérdésekre:

• Melyik – a föld teremtésével kezdŒdŒ – könyv foglalkozik a legtöbbet az Úrnak a
Szentföldön élŒ népével való kapcsolatairól? (A Biblia.)

• Melyik könyv foglalkozik Jézus Krisztusnak az amerikai földrészen tett látogatásával?
(A Mormon könyve.)

• Melyik könyv foglalkozik a legtöbbet Jézus Krisztus születésével és földi életével?
(A Biblia.)

• Melyik könyvben van feljegyezve, amikor a Mennyei Atya és Jézus Krisztus
megjelenik Joseph Smith-nek a szent ligetben? (Az Igazgyöngyben.)

• Melyik könyv tartalmaz – Jézus Krisztustól Joseph Smith-nek adott – kinyilatkoz-
tatásokat arról, hogy hogyan kell megalapítani az egyházat az utolsó napokban?
(A Tanok és szövetségek.)

Emlékeztesd a gyermekeket, hogy az alapmıvek mindegyike egy-egy bizonyság
Jézus Krisztusról, és hogy tanulmányoznunk kell az összes szentírást.

2. Hogy segíts a gyermekeknek megtanulni, mit tartalmaz a Tanok és szövetségek
néhány része, írd fel az alábbiakat egy oszlopba a táblára:

Bölcsesség szava

Úrvacsorai imák

Az ároni papság visszaállítása KeresztelŒ János által
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A misszionárius tulajdonságai

A próféta kinyilatkoztatást kap az egész egyházra vonatkozóan

Sorold fel a táblán egy másik oszlopban az alábbi részeket a Tanok és
szövetségekbŒl:

T&Sz 4 (2., 5-6. v.)

T&Sz 13

T&Sz 20 (75–79. v.)

T&Sz 28 (2. v.)

T&Sz 89

A gyermekek keressék meg az egyes részeket, és olvassák el a részek elején
található rövid összegzést, hogy meg tudják határozni, mely részek tartoznak az elsŒ
oszlopban felsorolt egyes témakörökhöz! (Ha akarod, fiatalabb gyermekek
elolvashatják a zárójelbe tett verseket is az összegzésen kívül, ha túl nehéz így
meghatározniuk az összegzésbŒl a részek témáját.)

Írd az utalásokat a témakörök mellé, ha a gyermekek megtalálták, melyikhez
tartoznak! Ezután töröld le az utalásokat, és nézd meg, hogy a gyermekek mennyire
emlékeznek! Ismételd ezt el addig, amíg a legtöbb gyermek el nem tudja mondani,
a Tanok és szövetségek mely része tanít nekünk az egyes felsorolt témákról.

3. Kártyákra vagy kis papírlapokra készíts két-két olyan egyszerı képet vagy írj fel
olyan szavakat, amelyek a Tanok és szövetségek bizonyos alapelveit vagy
eseményeit fejezik ki: például keresztelés, éneklés, a Mormon könyve fordítása,
ároni papság, az egyház megalapítása, valamint úrvacsora. Helyezd a kártyákat
vagy papírokat színükkel lefelé egy rácsra a padlóra vagy az asztalra! A gyermekek
egymás után fordítsanak fel egy pár kártyát, és próbálják meg összepárosítani!
Ha egy gyermek megtalál egy párt, indokolja meg, miért fontos, hogy az az alapelv
a visszaállított egyház része legyen! Ha egy gyermek nem párt fordít fel, fordítsa
vissza a kártyákat eredeti helyzetükbe, és egy másik gyermek következik!

4. Kérd meg a gyermekeket, hogy nevezzenek meg olyan dolgokat, amelyek életükben
elŒfordulnak, de amivel a Joseph Smith korában élŒ emberek nem rendelkeztek;
például rádió, telefon, televízió, számítógépek vagy autók. Magyarázd el, hogy bár
magunkénak tudhatjuk a szentírásokat, azért szükségünk van a folyamatos
kinyilatkoztatásra, hogy megtudjuk, mit kell tennünk a változó világban. Segíts a
gyermekeknek néhány olyan dologra gondolni, amit az Úr kinyilatkoztathatna a mai
élŒ prófétának; például hol építsenek templomokat, kit hívjon el, amikor új apostolra
van szükség, hová küldjön misszionáriusokat, és mit tanítson az embereknek az
általános konferenciákon.

Ha akarod, azt is megbeszélheted a gyermekekkel, hogy némelyik általuk
megnevezett modern kényelmi berendezés miként segít az egyház tagjainak tanulni
és megosztani az evangéliumot. Például sok egyháztag tudja meg, mit kíván tŒlük az
Úr úgy, hogy az általános konferenciát rádión, televízión vagy mıholdas közvetítés
útján kísérik figyelemmel.

22. lecke
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Befejezés

Bizonyság Tedd bizonyságodat arról, hogy a Tanok és szövetségek azért fontos számunkra, mert
az utolsó napokban lett kinyilatkoztatva. Fejezd ki háládat azért, hogy az élŒ prófétán
keresztül folyamatos kinyilatkoztatást kapunk az egyházra vonatkozólag! Buzdítsd
a gyermekeket, hogy kérdezzék meg szüleiktŒl, melyek a kedvenc részeik a Tanok és
szövetségekben, és miért azok a részek a kedvenceik.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek magyarázó
bevezetését, valamint a Tanok és szövetségek 67:4 versét otthon e lecke
áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány



Cél Jobban megértetni a gyermekekkel a dicsŒség három fokozatát, és erŒsíteni a vágyat
bennük arra, hogy családjukkal együtt visszatérjenek a Mennyei Atyához.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében megadott történelmi beszámolót;
a Tanok és szövetségek 131:1–4 verseit; 137. fejezetét; valamint a Tanok és
szövetségek következŒ verseit: 11–24. vers (Joseph Smith-nek és Sidney Rigdonnak
a dicsŒség három fokozatáról való látomásának körülményei); 50–60, 62, 70,
92–93. vers (a celesztiális birodalom követelményei és jutalmai); 71–80, 91. vers
(a terresztriális birodalom követelményei és jutalmai); illetve 81– 90, 100–103. vers
(a telesztiális birodalom követelményei és jutalmai). Ezt követŒen tanulmányozd
a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és
történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírás-
beli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: János 5:28–29, valamint Az evangélium tanításai (31110 135),
46. és 47. fejezet.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Készítsd el a következŒ cédulákat:

5. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Egy Biblia.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Kérd meg a gyermekeket, hogy csukják be szemüket, és képzeljék el, hogy kint vannak
a homályos éjszakában, amikor minden teljesen sötét.

• Mit láttok?

• Mit látnátok, ha fényt adnának a csillagok?

• Mit látnátok, ha fényt adna a hold?

• Mit látnátok, ha fényt adna a nap?

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Telesztiális birodalom

Terresztriális birodalom

Celesztiális birodalom

23.
lecke

A próféta látomásban látja a
dicsŒség három fokozatát
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A gyermekek nyissák ki szemüket! Rajzolj egy csillagot, egy holdat és egy napot a
táblára úgy, hogy a csillag legyen a tábla alján, a hold a csillag felett, a nap pedig a
hold felett helyezkedjen el!

• Ha csak egyet választhatnátok a három fényforrás közül, hogy melyik világítson
nektek, melyik lenne az? Miért?

Magyarázd el, hogy a Mennyei Atya három különbözŒ helyet készített, ahol az emberek
élni fognak, miután feltámadtak. Ezeket a helyeket úgy hívják, hogy a mennyei dicsŒség
birodalmai.

Amikor elmagyarázod az alábbi tudnivalókat a birodalmakról, a megfelelŒ cédulát
helyezd a csillag, a hold és a nap rajza mellé:

• A telesztiális királyság a legalacsonyabb rendı birodalom. DicsŒsége a csillagok
fényességéhez hasonlítható. (Lásd T&Sz 76:81.)

• A terresztriális birodalom a középsŒ birodalom. DicsŒsége a hold fényességéhez
hasonlítható. (Lásd T&Sz 76:71.)

• A celesztiális birodalom a legmagasabb rendı birodalom. DicsŒsége a nap
fényességéhez hasonlítható. (Lásd T&Sz 76:70.)

Ha akarod, a gyermekek elismételhetik a cédulákra írt szavakat.

Magyarázd el, hogy ezekrŒl a birodalmakról, valamint arról, hogy ki fog az egyes
birodalmakban élni, egy látomásból tudunk, amelyet Joseph Smith és Sidney Rigdon
kapott.

Az alábbi történelmi beszámoló leírása alapján beszélj a gyermekeknek Joseph 
Smith-nek és Sidney Rigdonnak a mennyországról való látomásáról! Ezután a
felkészülési részben felsorolt szentírások alapján beszéljétek meg Joseph és Sidney
bizonyságát Jézus Krisztusról, értelmezésüket a három birodalomról, és arról,
hogy ki fog azokban élni.

Amikor a három birodalomról beszéltek, emeld ki, hogy a Mennyei Atya és Jézus
Krisztus azt akarja, hogy mindannyian a celesztiális birodalom legmagasabb szintjén,
vagyis fokozatán éljünk velük és családunkkal. Ahhoz, hogy érdemesek legyünk
a celesztiális birodalomra, be kell tartanunk a Mennyei Atya parancsolatait, és fontos
evangéliumi szertartásokban kell részesülnünk. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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Krisztus Egyháza azért lett visszaállítva a földre, hogy segítsen nekünk elérni a
celesztiális birodalmat.

Amikor Joseph Smith és Sidney Rigdon az Újszövetség fordításán dolgozott 1832-ben,
elolvasták János 5:29 versét, amely azoknak a feltámadásáról szól, akik jó dolgokat
illetve gonoszságokat tettek. Ez a szentírás arra késztette Josephet és Sidney-t, hogy
eltınŒdjenek a mennyországon. Rájöttek arra, hogy ha Isten aszerint jutalmazza meg
az embereket haláluk után, amit földi életük során tettek, akkor több helynek, vagyis
birodalomnak kell léteznie a mennyországon belül (lásd T&Sz 76. rész fejléce). Mialatt
ezeken a dolgokon gondolkoztak, látomásban volt részük a Mennyei Atyáról, Jézus
Krisztusról és a dicsŒség három fokozatáról: a celesztiális, a terresztriális, valamint a
telesztiális birodalomról. Ez a látomás a Tanok és szövetségek 76. részében található.

A látomás az Ohio állambeli Hiramben, John Johnson házában történt, ahol Joseph és
Emma Smith lakott abban az idŒben. Körülbelül tizenkét másik ember volt még a
szobában, és volt tanúja annak, hogy Joseph és Sidney ebben a látomásban részesül,
de Œk maguk nem látták a látomást. Philo Dibble, a jelenlevŒ férfiak egyike feljegyezte,
amit megfigyelt:

„Joseph idŒnként ezt mondta: »Mit látok?« – mint amikor valaki kinéz az ablakon, és
olyant lát, amit a szobában senki más nem lát. Aztán elmondta, hogy mit látott, vagyis
mit figyelt meg. Ezután Sidney Rigdon így felelt: »Ugyanazt látom.«

Nemsokára Sidney mondta: »Mit látok?« – és elismételte, amit látott, illetve megfigyelt,
Joseph pedig így felelt: »Ugyanazt látom.«

Ez a fajta társalgás rövid idŒközönként megismétlŒdött a látomás végéig; és egész idŒ
alatt senki más nem szólt egy szót sem.. . Josephen és Sidney-n kívül senki nem szólalt
meg és nem mozgott, és nekem úgy tınt, hogy egy ízületüket vagy végtagjukat sem
mozdították meg azalatt az idŒ alatt, amíg ott voltam – ami gondolom, több mint egy óra
volt –, illetve a látomás végéig.

Joseph egész idŒ alatt szilárdan és nyugodtan ült nagyszerı dicsŒségben, Sidney
viszont olyan erŒtlenül és sápadtan ült ott, mint egy rongydarab. A látomás végén ezt
látva Joseph mosolyogva megjegyezte: »Sidney még nem szokott hozzá úgy, mint én«”
(az idézet forrása Carter E. Grant: The Kingdom of God Restored, 156–157. o.).

Joseph Smith tovább tanult és tanított a dicsŒség három fokozatáról. 1836-ban Joseph
és mások egy másik látomásban részesültek az Atyáról, a Fiúról és a celesztiális
birodalomról, amikor a Kirtland Templomban voltak. Ez a látomás a Tanok és
szövetségek 137. részében van feljegyezve. 1843-ban Joseph azt tanította néhány
barátjának, hogy a celesztiális birodalomnak három szintje, vagyis fokozata van.
A legmagasabb fokozat az egyetlen része a mennyországnak, ahol az emberek a
családjukkal élhetnek majd. A próféta azt tanította, hogy az embernek örök érvényı
házasságot kell kötnie a templomban, hogy elnyerje a celesztiális birodalom
legmagasabb fokozatát. Ezek a tanítások a Tanok és szövetségek 131:1–4 verseiben
találhatók.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Mit látott Joseph Smith és Sidney Rigdon, amikor János 5:29 versén gondolkoztak?
(T&Sz 76:19–21.) Milyen tanúbizonyságot tettek Jézus Krisztusról? (T&Sz 76:22–24.)
Az Œ bizonyságuk miként erŒsíti meg a ti bizonyságotokat Jézus Krisztusról?

• Kik fognak a telesztiális birodalomban élni? (T&Sz 76:81–82, 103.) Az Istenség melyik
tagja látogatja meg az embereket a telesztiális birodalomban? (T&Sz 76:86, 88.)

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

23. lecke
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Magyarázd el, hogy a telesztiális birodalomban lévŒ embereket a Szentlélek és
angyalok fogják segíteni. Az ott élŒ emberek tudnak majd a Mennyei Atyáról és Jézus
Krisztusról, de soha nem élhetnek velük és nem láthatják Œket. (Lásd 3. kiegészítŒ
tevékenység.)

• Kik fognak a terresztriális birodalomban élni? (T&Sz 76:71–76.) Az Istenség melyik
tagja látogatja meg az embereket a terresztriális birodalomban? (T&Sz 76:77.)
Magyarázd el, hogy a terresztriális birodalomban lévŒ embereket Jézus Krisztus
fogja meglátogatni. Az ott élŒ emberek tudnak majd a Mennyei Atyáról, de soha
nem élhetnek vele. (Lásd 3. kiegészítŒ tevékenység.)

• Kik fognak a celesztiális birodalomban élni? (T&Sz 76:50–52.) Magyarázd el,
hogy a celesztiális birodalomba az egyház azon hithı tagjai kerülnek, akiket
megkereszteltek, konfirmáltak, és akik betartották a parancsolatokat (lásd
1. kiegészítŒ tevékenység). Az Istenség melyik tagja él majd együtt az emberekkel
a celesztiális birodalomban? (T&Sz 76:62; lásd 3. kiegészítŒ tevékenység.)

• Hogy írja le Joseph a celesztiális birodalmat a Tanok és szövetségek 137. részében?
(T&Sz 137:1–4.) Kit látott Joseph a Mennyei Atya és Jézus Krisztus mellett a
celesztiális birodalomról szóló látomásában? (T&Sz 137:5.) Emlékeztesd a gyer-
mekeket arra, hogy Alvin Joseph bátyja volt, aki azelŒtt halt meg, mielŒtt Joseph
átvette az aranylemezeket. Miért csodálkozott Joseph azon, hogy Alvint a celesztiális
birodalomban látta? (Mert Alvin nem keresztelkedett meg; T&Sz 137:6.) Mit mondott
az Úr Josephnek Alvinról, és a hozzá hasonló emberekrŒl, akiknek nem volt alkalmuk
hallani az evangéliumról, és nem volt lehetŒségük megkeresztelkedni? (T&Sz 137:7.)
Mi történik azokkal a gyermekekkel, akik nyolc éves koruk elŒtt halnak meg? 
(T&Sz 137:10.)

• Hány részbŒl áll a celesztiális birodalom? (T&Sz 131:1.) Ki él majd a celesztiális
birodalom legmagasabb fokozatában? (T&Sz 131:2–3.) Magyarázd el, hogy a
celesztiális birodalom legmagasabb fokozata azoké lesz, akik szent szövetségeket
kötöttek (ígéreteket tettek) a templomban, és ezeket be is tartották, beleértve a
templomban kötött örök életre szóló házasságot is. Emlékeztesd a gyermekeket arra,
hogy a celesztiális birodalom legmagasabb fokozata az egyetlen hely, ahol a
családok örökké együtt élhetnek!

• Miért szeretnétek a celesztiális birodalomban élni?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Óra elŒtt készíts papírból egy nagy ábrát a napról, és vágd négy összeilleszthetŒ
darabra! A következŒket írd fel az egyes darabokra:

a. Keresztelkedj meg és légy tagja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyházának!

b. Nyerd el a Szentlelket kézrátétel által!
c. Részesülj a templomi felruházásban!
d. A templomban köss házasságot vagy pecsételjenek össze!

Magyarázd el a gyermekeknek, hogy részesülnünk kell bizonyos szertartásokban, hogy
a celesztiális birodalom legmagasabb fokozatában élhessünk a Mennyei Atyával és
Jézus Krisztussal! Helyezd a négy összeilleszthetŒ darabot az asztalra vagy a padlóra,
az ábrával felfelé fordítva! Egy gyermek fordítson meg egy darabot, és olvassa el,
mi van rajta! Ezt ismételjétek el a másik három darabbal is! Ezután a gyermekek rakják
össze a darabokat!
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• Ezek közül milyen szertartásokban részesültetek? Melyeket kell még elnyernetek?

Biztosítsd a gyermekeket afelŒl, hogy ha igazlelkıen élnek, a megfelelŒ idŒben
lehetŒségük lesz arra, hogy részesüljenek ezekben a szertartásokban.

2. Készítsd el az alábbi cédulákat:

Írd fel a táblára: Ha érdemes leszek arra, hogy a celesztiális birodalom
legmagasabb fokozatában éljek, ... 

Kérj fel egy gyermeket, hogy válasszon egy cédulát, olvassa el, és ragassza a
táblára felírt mondat alá! Beszéld meg a gyermekekkel az ígért áldásokat!
Ismételjétek el a többi cédulával is! Segíts a gyermekeknek megérteni, milyen
csodálatos lesz a celesztiális birodalomban, és buzdítsd Œket, hogy tartsák be a
parancsolatokat, és így érdemesek lesznek arra, hogy a celesztiális birodalom
legmagasabb fokozatában éljenek!

3. Minden gyermek számára készíts egy másolatot a lecke végén található
feladatlapról! Kérd meg a gyermekeket, hogy az elsŒ oszlopban szereplŒ birodal-
makat kössék össze vonallal a második oszlopban szereplŒ helyes leírásokkal!
Ha nem valósítható meg, hogy minden gyermeknek legyen egy másolata, olvasd fel
a meghatározásokat, és a gyermekek közösen válasszák ki a helyes birodalmat!
(Válaszok: a–3; b–1; c–2.)

4. Segíts a gyermekeknek megtanulni a Tanok és szövetségek 76:22–23 versét odáig,
hogy az Atya jobbján!

5. Énekeljétek el a „Tudom, hogy Atyám él” (Himnuszok ) vagy a „Mennyország
szívében” (Csillagocska, 1999. április, 5. o.) címı dalt, illetve mondjátok el a dalok
szövegét!

Befejezés

Bizonyság Oszd meg a gyermekekkel érzéseidet a Mennyei Atyáról és Jézus Krisztusról, valamint
arról, hogy miért akarsz velük élni a celesztiális birodalomban! Buzdítsd a gyermekeket,
hogy döntéseik során engedelmeskedjenek a parancsolatoknak, és részesüljenek a
megfelelŒ szertartásokban, hogy érdemesek legyenek arra, hogy a Mennyei Atyával,
Jézus Krisztussal, és családjukkal együtt élhessenek a celesztiális birodalom
legmagasabb fokozatában!

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 76:11–24
verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

elnyerhetem az öröm teljességét (T&Sz 138:17).

igaz családtagjaimmal együtt élhetek (T&Sz 131:2–4).

olyan lehetek, mint a Mennyei Atya (T&Sz 76:58; 132:20).

a Mennyei Atyával és Jézus Krisztussal élhetek (T&Sz 76:62).

23. lecke



A dicsŒség három 
fokozata

Kösd össze egy vonallal az elsŒ oszlopban szereplŒ birodalmat a második oszlopban
szereplŒ pontos meghatározással!

a. Celesztiális birodalom

b. Terresztriális birodalom

c. Telesztiális birodalom

1. Ebbe a birodalomba azok a jó emberek
kerülnek, akik nem hitték el az
evangéliumot, amikor a földön hallották,
de miután meghaltak, elfogadták azt.
Engedelmeskedtek Isten néhány
parancsolatának, de nem az összesnek.
Ebbe a birodalomba tartoznak azok is,
akik elfogadták az evangéliumot, de nem
teljesen engedelmeskedtek a
parancsolatoknak.

2. Ebbe a birodalomba azok az emberek
kerülnek, akik sem a földön, semhaláluk
után soha nem fogadták el az
evangéliumot. Nem engedelmeskedtek
Isten parancsolatainak.

3. Ebbe a birodalomba azok az egyház-
tagok kerülnek, akik hittek Jézus
Krisztusban, megbánták bıneiket,
betartották Isten valamennyi
parancsolatát, és részesültek az összes
szükséges szertartásban.



Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni a Bölcsesség szavát, és aszerint élni.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 88:77–80, 118, 122–127
verseit; a leckében megadott történelmi beszámolókat; valamint a Tanok és
szövetségek 89. részét. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan
akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi beszámolókat.
(Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és történelmi beszá-
molók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Tanok és szövetségek 49:18–19, 55:4; valamint 
Az evangélium tanításai (31110 135), 29. fejezet.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Szerezz egy könnyı kötelet, egy nehéz zsinórt, vagy fonalat, és az alábbi ábra
szerint csinálj hurkot:

5. Szükséges anyagok:
Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.

Javasolt 
leckekidolgozás Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mutasd meg a hurkot, amit készítettél, és magyarázd el, hogy a vadászok néha hurkot
használnak állatok és madarak elejtésére. A vadászok egy csapásra, illetve olyan
helyre teszik a csapdákat, ahová a kis állatok vagy madarak inni járnak. A csapdát
néha egy faághoz erŒsítik úgy, hogy az pont a csapás fölött lógjon, ahol egy állat
belefut. Máskor a csapdát a földre teszik, és betakarják levelekkel, hogy ne lehessen
könnyen észrevenni. A csapdába vagy a mellé csalétket – például ételt – helyezhetnek,
arra csábítva a gyanútlan állatot illetve madarat, hogy lépjen a csapdába. A csapda
úgy megfogja és úgy tartja az állatot, hogy az nem tudja könnyen kiszabadítani magát.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

1. ábra 2. ábra 3. ábra

’A’ vég

’A’ vég ’A’ vég

24.
lecke

A Próféták iskolája és a
Bölcsesség szava
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A hurok ’A’ végét (lásd a felkészülési részben feltüntetett ábrát) kösd egy mozdulatlan
tárgyhoz, például egy kilincshez, egy asztallábhoz, illetve tartsd erŒsen a kezedben!
Egy gyermek helyezze egyik ujját a hurok karikájába, és óvatosan húzd meg a zsinórt!
Mutass rá, hogy a hurok miként lesz egyre szorosabb, amikor valami a hurok zsinórját
húzza!

Magyarázd el, hogy ahogy a vadászok csapdát állítanak, hogy elejtsék az állatokat,
a Sátán is sok csapdát állít nekünk. Csábító dolgokat használ fel csaléteknek,
azt remélve, hogy egyik csapdájával elejt és elpusztít bennünket (lásd 3. kiegészítŒ
tevékenység). Az Úr parancsolatainak megismerésével és követésével azonban
távol tarthatjuk magunkat a Sátán csapdáitól.

A felkészülési részben felsorolt szentírások, valamint az alábbi történelmi beszámolók
alapján taníts a gyermekeknek a próféták iskolájának megalakításáról, és a Bölcsesség
szavának kinyilatkoztatásáról. Ezt követŒen beszéld meg a gyermekekkel a Bölcsesség
szavában megadott egészségügyi irányelveket (T&Sz 89).

Megalakul a Próféták iskolája

A Tanok és szövetségek 88. részében az Úr azt az utasítást adta Joseph Smith-nek,
hogy alakítson egy iskolát, ahol az egyház vezetŒit tanítják az evangéliumra, és
felkészítik Œket az egyház tagjainak szolgálatára. Ebben az iskolában, amelyet Próféták
iskolájának hívtak, az egyházi vezetŒk egymásnak tanították az evangéliumot és más
fontos dolgokat (lásd T&Sz 88:77–80). A kirtlandi egyházi vezetŒk 1833 januárjának
végén kezdtek járni a Próféták iskolájába. Az iskolát esténként tartották, Newel K.
Whitney üzletének egyik emeleti szobájában. A próféta a tanulásnak és az evangélium
hirdetésének a fontosságára tanította az embereket, valamint arra, hogy tanuljanak az
Œket körülvevŒ világról. A szentírások és az evangélium alapelveinek tanulmányozása
mellett tanulmányozták a héber és a görög nyelvet is.

1831-ben az Úr megparancsolta Oliver Cowdery-nek és W. W. Phelps-nek, hogy írjanak
és válogassanak össze tankönyveket gyermekek számára (lásd T&Sz 55:4). Miután
Joseph Smith megszervezte a Próféták iskoláját az egyház papsági vezetŒi számára,
szervezett egy iskolát a gyermekeknek is. Az órákat a Kirtland Templom padlásán
tartották. Száznegyven gyermek járt az iskolába.

Az Úr kinyilatkoztatja a Bölcsesség szavát

A Próféták iskolája gyakran összeült, hogy az evangéliumról és egyházi ügyekrŒl
beszéljenek. Sok férfi dohányzott, illetve bagót rágott a gyılések alatt. (Elmagyaráz-
hatod, hogy akkoriban az emberek nem tudták, hogy a dohány rossz a testüknek.)
Az elsŒ dolog az volt, amikor a testvérek összegyıltek, hogy meggyújtották a pipájukat.
Amikor beszéltek, dohányoztak; és amikor nem dohányoztak, akkor bagót rágtak.
A bagó rágásakor szétköpködték azt az egész padlón. Joseph Smith nem szerette
„dohányfüst-felhŒben” tartani az iskolát, és Emma Smith sem szerette feltakarítani azt a
piszkot, amit a férfiak a pipájukkal és a bagórágással csináltak (Brigham Young;
Journal of Discourses, 12:158).

1833. február 27-én Joseph Smith belépett abba a szobába, ahol a Próféták iskoláját
szokták tartani. A szoba tele volt dohányfüsttel. Joseph éppen a kinti tiszta levegŒrŒl
jött, és a füst szaga megcsapta. Kiment a szobából, és megkérdezte az Urat, mit
tegyen ebben a helyzetben. Az Úr azzal a kinyilatkoztatással válaszolt Joseph imájára,
amelyet ma a Bölcsesség szavának hívunk (T&Sz 89).

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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• Mi volt a Próféták iskolájának célja? (T&Sz 88:77–78, 80.) Mit kellett az egyházi
vezetŒknek tanulmányoznia ebben az iskolában? (T&Sz 88:78–79.) Miért volt fontos
ezeknek a vezetŒknek, hogy tanuljanak? Emlékeztesd a gyermekeket, hogy
Joseph Smith a gyermekek számára is alapított egy iskolát. Miért fontos a tanulás
mindannyiunk számára? Emeld ki a tanulás fontosságát, és buzdítsd a gyermekeket
arra, hogy a legjobb formájukat hozzák az iskolában és más oktatások alkalmával!

• Mutass rá, hogy a Próféták iskoláján résztvevŒ férfiak azt az utasítást kapták, hogy
„ismeretük legyen országokról és birodalmakról” (lásd T&Sz 88:79). A más
országokról és kultúrákról való tanulás miként segít az egyháztagoknak abban,
hogy jó misszionáriusok legyenek?

• Hogyan tanulnak ma az egyház tagjai az evangéliumról? (Lehetséges válaszok:
az elemin és más egyházi gyılésen való részvétellel, az általános konferencia
beszédeinek meghallgatásával vagy elolvasásával, a családi estek és családi
szentírás-tanulmányozás alkalmával, valamint a szentírások, illetve más egyházi
kiadványok személyes tanulmányozása által.) Miért fontos az evangéliumot éppúgy
tanulnunk, mint az iskolai tantárgyakat, például az olvasást és a matematikát?

• Miért nyilatkoztatta ki az Úr a Bölcsesség szavát? Miért fontos számunkra az,
hogy jól gondját viseljük testünknek? Mit gondoltok, kiket takar a Tanok és
szövetségek 89:4 versében említett „alattomos emberek” kifejezés? Miért akarja
a Sátán, hogy használjuk azokat a dolgokat (mint például a dohánytermékek
vagy az alkoholtartalmú italok), amelyeket az Úr megtiltott a Bölcsesség szavában?

• A 89. rész szerint milyen ételek jók testünknek? (Gabonák, gyümölcsök, zöldségek,
kis mennyiségı hús; lásd T&Sz 89:10–16, valamint a 4. kiegészítŒ tevékenység.)
Milyen tanácsot adott nekünk az Úr az alvásra vonatkozóan? (T&Sz 88:124.) Milyen
ígéretet kaptunk arra az esetre, ha engedelmeskedünk a Bölcsesség szavának,
és vigyázunk a testünkre? (T&Sz 89:18–21; elmagyarázhatod, hogy néhány ember
olyan fogyatékosságban vagy betegségben szenved, amely még akkor is megaka-
dályozza Œket abban, hogy teljesen egészségesek legyenek, ha engedelmeskednek
a Bölcsesség szavának. Azonban ha engedelmeskednek Isten törvényeinek, akkor
vagy ebben az életben, vagy a következŒben, de eljön majd az az idŒ, amikor részük
lehet minden áldásban, amely ezekben a versekben szerepel.)

• A 89. részben mit parancsol meg az Úr, mit nem szabad használnunk? (T&Sz 89:5,
7–9; magyarázd el, hogy a próféták azt mondták nekünk, hogy a „forró italok”
kifejezés a teára és a kávéra utal.) Mutass rá, hogy néhány számunkra ártalmas
dolog (mint például a törvénytelen kábítószer) nincs megemlítve név szerint a
Bölcsesség szavában, de az egyházi vezetŒk arra tanítanak minket, hogy ne
használjunk semmit, ami árthat testünknek vagy elménknek. (Ha a gyermekek
felhozzák a gyógyszerként használt kábítószereket, magyarázd el, hogy néhány
kábítószert tartalmazó gyógyszer segít, ha betegek vagyunk, de ezeket csakis szülŒi
illetve orvosi felügyelet mellett lehet használni.) Milyen eredményei lehetnek annak,
ha olyan dolgokat használunk, amelyek ártanak nekünk?

• Milyen ártalmat idézhet elŒ az, ha nem engedelmeskedünk a Bölcsesség szavának?
(Lehetséges válaszok: betegség, nyomor, becstelenség, szenvedélyes szokás,
autóbaleset, inaktivitás az egyházban, és olyan bınök, amelyek a jó ítélŒképesség
elvesztésébŒl származnak.) Magyarázd el, hogy Joseph Smith korában az emberek
nem tudták mindazt, amit mi tudunk a dohányzás és az alkoholfogyasztás káros
hatásairól. Az Úr azonban tudott ezekrŒl a rossz hatásokról, és figyelmeztette az
embereket (lásd T&Sz 89:4). Az Úr azt is tudta, hogy akik nem engedelmeskednek a
Bölcsesség szavának, többé nem fognak vágyni arra, hogy engedelmeskedjenek
más parancsolatoknak, és arra sem, hogy olyanok legyenek, mint Jézus Krisztus.
A testi vágyak fontosabbak lesznek számukra, mint a lelki vágyaik.

24. lecke
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• Mit tehettek, amikor valaki olyan dologgal kínál benneteket, amely ellentétes a
Bölcsesség szavával? (lásd 2. kiegészítŒ tevékenység.)

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Magyarázd el, hogy Spencer W. Kimball, az egyház tizenkettedik elnöke azt
tanácsolta nekünk: határozzuk el most, hogy be fogjuk tartani a Bölcsesség szavát!
Olvasd fel, vagy egy gyermek olvassa fel a következŒ idézetet:

„Amikor fiatal voltam, megváltoztathatatlanul eltökéltem magam, hogy soha nem
fogom megkóstolni a teát, a kávét, a dohányt vagy a szeszes italt. Azt tapasztaltam,
hogy ez a szilárd elhatározás sokszor megmentett engem különbözŒ helyzetekben.
Sok olyan alkalom volt, amikor megízlelhettem volna, megérinthettem vagy
kipróbálhattam volna, de a szilárdan megalapozott megváltoztathatatlan elhatározás
jó okot és nagy erŒt adott ahhoz, hogy ellenálljak” (The Teachings of Spencer W.
Kimball, szerk. Edward L. Kimball [Salt Lake City: Bookcraft, 1982], 164. o.).

Magyarázd el, hogy ha már most eldöntjük, miként fogunk viselkedni, amikor
kísértés ér minket, és nem várunk addig, amíg jön a kísértés, akkor könnyebb lesz
bölcs döntéseket hoznunk. Buzdítsd a gyermekeket, hogy már most döntsék el,
hogy engedelmeskednek a Bölcsesség szavának!

2. A gyermekek játsszanak el szerepjátékon alapuló helyzeteket, amelyekben
megkínálják egymást és ellenállnak az olyan kísértéseknek, mint a tea, a kávé,
a dohány, az alkohol és más kábítószerek! Segíts nekik választ találni az olyan
érvekre, mint az alábbiak:

• „Csak próbáld ki. Egy alkalomtól nem lesz bajod.”

• „Mindenki ezt csinálja. Nem akarsz közénk tartozni?”

• „A filmekben és a tévében az összes híres ember ezt csinálja.”

• „EttŒl jól fogod érezni magad.”

3. Mutass be (magazinokból illetve újságokból kivágott) hirdetéseket, amelyek olyan
termékeket reklámoznak, amelyek ártalmasak testünknek!

• Miért óvott az Úr bennünket az olyan emberektŒl, akik megpróbálnak rávenni
minket, hogy használjuk a Bölcsesség szava által megtiltott dolgokat (lásd
T&Sz 89:4)?

Emlékeztesd a gyermekeket a figyelemfelkeltŒ tevékenységben bemutatott
csapdára! Hasonlítsd a csapdát az olyan egészségtelen szokásokhoz, mint a
dohányzás vagy a szeszesital-fogyasztás! A gyermekek vizsgálják meg a
hirdetéseket, és fedezzenek fel benne olyan csalétkeket, amelyeket az emberek arra
használnak, hogy megpróbáljanak elejteni bennünket a Sátán csapdájával!
A hirdetŒk például szórakozó, vonzó emberek képeit használja, hogy megpróbálja
elhitetni velünk azt, hogy a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás széppé és
boldoggá tesz minket. Ezek a dolgok nem boldogabbá vagy szebbekké tesznek
bennünket, hanem ha elkezdjük használni ezeket a termékeket, beleesünk a
csapdába, és rabjaivá válunk.

Mutass rá, hogy néhány dolgot – mint például a törvénytelen kábítószereket –
nem reklámoznak, de akik azt akarják, hogy megvegyük és használjuk ezeket,
olyan érveket hozhatnak fel, amelyek hasonlóak a hirdetésekben levŒkhöz.
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Magyarázd el, hogy akik a rabjaivá válnak az olyan egészségtelen termékeknek,
mint a dohány, az alkohol, vagy a kábítószerek, még akkor is nehézséget okoz
felhagyniuk azok fogyasztásával, ha tudják, hogy a termékek rossz hatással vannak
testükre és lelkükre. Ha vannak olyan barátaink vagy családtagjaink, akiknek le
kellene szoknia ezekrŒl a dolgokról, akkor imádkozhatunk értük, bátoríthatjuk Œket,
és jó példát mutathatunk nekik.

4. Írj fel a táblára néhány szentírásutalást, amely az alábbiakhoz hasonlóan különleges
tanácsot ad arra vonatkozóan, hogy miként viseljük gondját a testünknek:

T&Sz 88:124 (aludjunk eleget)

T&Sz 89:7 (ne igyunk alkoholtartalmú italokat)

T&Sz 89:8 (ne dohányozzunk)

T&Sz 89:9 (ne igyunk forró italokat – úgy mint kávét és teát)

T&Sz 89:16 (együnk gabonát és gyümölcsöt)

Adj a gyermekeknek ceruzát és papírt, és keressék ki ezeket az utalásokat!
Minden gyermek készítsen egy listát több dologról, amit Œ tud tenni azért,
hogy gondját viselje testének! Buzdítsd a gyermekeket, hogy vigyék haza a
listájukat emlékeztetŒül arra, hogy jól viseljék gondját a testüknek!

5. Magyarázd el, hogy használnunk kell a józan ítélŒképességünket, amikor gondját
viseljük a testünknek (lásd T&Sz 59:20). Még a jó dolgok is ártalmasak lehetnek,
ha túl sokat használunk belŒle.

• Miért lehet rossz a testünknek az, ha túl sokat tornázunk? És ha túl sokat alszunk?
Ha túl sokat fogyasztunk egyfajta ételbŒl?

Mondd el a gyermekeknek, hogy Joseph Smith idejében az Ohio állambeli Kirtland
területén sokakat nyugtalanított, hogy mi a jó az emberi testnek, és mi az, ami nem.
Egy más felekezethez tartozó közeli csoport nagyon szigorú diétát tartott, és nem
evett húst (lásd a T&Sz 49. részének fejlécét).

Egy gyermek olvassa fel a Tanok és szövetségek 49:18–19 versibŒl, mit mondott az
Úr Joseph Smith-nek 1831 márciusában a húsevésrŒl.

• Milyen okai vannak annak, hogy az Úr állatokat helyezett a földre? (Hogy élelmet
és ruházatot biztosítsanak számunkra; T&Sz 49:19.) Mit mond a Bölcsesség szava
a húsevésrŒl? (T&Sz 89:12.)

Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy bár a hús jó és elfogadott étel, azért
bölcsen és takarékosan kell használni!

6. Mondd el saját szavaiddal az alábbi történeteket:

a. Anna Widtsoe, aki korán megtért az egyházba, nem tanult a Bölcsesség szaváról
egészen addig, amíg egy kis ideje egyháztag nem volt. Nem ivott alkoholtartalmú
italokat, viszont kávét és teát igen, amelyek mindennaposak voltak abban az
országban, ahol született. Amikor Anna hallott a Bölcsesség szaváról,
„hozzálátott ahhoz, hogy leszokjon a teázásról és a kávézásról, de nehéznek
találta. Amikor minden éjszaka jóval éjfél utánig varrt, úgy gondolta, egy csésze
kávé felfrissíti. Kéthónapnyi küzdelem után egy szép nap hazament, komoly
elhatározásra jutva a Bölcsesség szava kérdésében. Elméje megvilágosodott.
A szoba közepén állt, és ezt mondta hangosan: »Soha többé. Távozz tŒlem,
Sátán!« És fürgén odament a konyhaszekrényhez, kivette a kávés- és teás
csomagokat, majd a tızre vetette Œket. Attól a naptól kezdve soha nem teázott
vagy kávézott” (Get Behind Me, Satan – Leon R. Hartshorn, szerk., Remarkable
Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, 2 köt. [Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1973–75], 1:255).

24. lecke
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b. LeGrand Richards, aki az egyház elnöklŒ püspöke, és késŒbb a Tizenkét Apostol
Kvórumának tagja lett, fiatalemberként meghívást kapott egy fiatal nŒtŒl, hogy
vacsorázzon vele és néhány barátjával egy bálon. Így írja le, ami a vacsora
alkalmával történt:

„Ahogy az asztalhoz közeledtünk, észrevettem, hogy minden tányér mellett egy-
egy sörösüveg van. Hirtelen megálltam. Ránéztem az asztalra, aztán pedig a
fiatalasszonyra. Azt mondta: »Mi a baj? Túl jó vagy ahhoz, hogy egy kis sört
igyál?« Sietve kellett döntenem. Úgyhogy nevén szólítva így válaszoltam: »Hát,
azt hiszem, igen; azt gondoltam, hogy te is. Viszlát. . .« Felfelé gyorsabban
szedtem a lépcsŒket, mint ahogy lejöttem. Nem emlékszem, hogy azóta láttam
volna azt a lányt a mai napig.

Gyakran gondoltam erre a kis élményre, és tınŒdtem el azon, hogy vajon az
egyház elnöklŒ püspöke lett volna-e belŒlem, ha akkor megiszom azt az elsŒ
üveg sört. Ha valaki soha nem issza meg az elsŒ sört vagy szeszesitalt, 
akkor soha nem kell aggódnia a második miatt sem. Ugyanez a helyzet . . . 
a dohányzással is” (Just to Illustrate [Salt Lake City: Bookcraft, 1961], 298. o.).

7. Írd fel több egészséges étel nevét cédulákra (gyŒzŒdj meg arról, hogy néhány olyan
étel is szerepeljen benne, amelyet a T&Sz 89. része név szerint említ)! Minden
gyermek válasszon egy papírt, és anélkül, hogy kimondaná a nevét, próbálja meg
leírni a feltüntetett ételt! A többiek próbálják meg kitalálni, melyik ételt írja körül a
gyermek!

8. Ha kisebb gyermekeket tanítasz, használhatod a Történetek a Tanok és
szövetségekbŒl címı könyv 31. fejezetét, amely a Bölcsesség szaváról szól.

Befejezés

Bizonyság Tegyél bizonyságot a gyermekeknek a tanulás fontosságáról, különösen azoknak a
dolgoknak a tanulásáról, amiket a Mennyei Atya és Jézus Krisztus elvár tŒlünk. Mondd
el a gyermekeknek, hogy a Bölcsesség szavának történŒ engedelmesség megáldja
életüket. Buzdítsd a gyermekeket, hogy már most döntsék el, hogy engedelmeskednek
a Bölcsesség szavának, és nemet mondanak minden olyan ártalmas dologra, amelynek
használata megkísértheti Œket.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 89:4–14,
18–21 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány



Cél Segíteni a gyermekeknek abban, hogy áldozatot kívánjanak hozni Isten birodalmának
felépítéséért.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 88:119–120; 95:1–3, 8,
11–17 verseit; valamint a leckében megadott történelmi beszámolót. Ezt követŒen
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a
szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.;
és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

3. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Papír és zsírkréta vagy ceruza mindegyik gyermeknek.
c. Képek: 5-25, A Kirtland Templom (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 500;

62431).

Javasolt 
leckekidolgozás Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Adj minden gyermeknek egy papírt és egy zsírkrétát vagy ceruzát. Kérd meg a
gyermekeket, hogy mindannyian rajzoljanak egy templomot, és adj nekik erre néhány
percet! Minden gyermek mutassa be rajzát az osztálynak!

Magyarázd el, hogy a gyermekeknek valószínıleg nem volt túl nehéz templomot
rajzolniuk, mivel tudják, hogy néznek ki a templomok. Láttak már templomot vagy
templomról készült képet. Amikor azonban Joseph Smith azt a parancsot kapta, hogy
építsen templomot, akkor még soha nem látott templomot [utolsó napi szent templomot
– ford.], sŒt még képet sem arról. Az Úr látomásban nyilatkoztatta ki Joseph prófétának
a Kirtland Templom terveit.

A felkészülési részben felsorolt szentírások, valamint az alábbi történelmi beszámoló
alapján taníts a gyermekeknek a Kirtland Templom felépítésérŒl (lásd 1. kiegészítŒ
tevékenység). Egy arra alkalmas idŒben mutasd meg a Kirtland Templom képét!

1832 decemberében az Úr megparancsolta az egyháztagoknak, hogy építsenek
egy templomot az Ohio állambeli Kirtlandben. Alapítaniuk kellett „egy házat, igen, 
az imádság házát, a böjt házát, a hit házát, a tanulás házát, a dicsŒség házát és a
rendezettség házát: Isten házát” (T&Sz 88:119).

A szentek nagyon szegények voltak, és tudták, hogy a templom sok pénzbe fog kerülni,
úgyhogy nem kezdték el azonnal az építkezést. Még hat hónappal késŒbb sem kezdték
el a templom építését. 1833 júniusában az Úr kinyilatkoztatta Joseph Smith-nek, hogy
nincs megelégedve a szentekkel, amiért nem kezdték el házának építését. Az Úr azt
mondta, hogy a szentek „súlyos bınt” követtek el azáltal, hogy nem engedelmeskedtek
ennek a parancsolatnak (T&Sz 95:3). Az egyháztagok megbánták késlekedésüket, 
és négy nap múlva a férfiak elkezdtek követ szállítani és árkokat ásni a templom
építésének elŒkészületeként.

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

25.
lecke
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Joseph Smith megkérdezte a többi egyházi vezetŒ némelyikét, hogy mit gondolnak,
hogyan kellene felépíteni a templomot. Néhányan azt mondták, hogy farönkökbŒl kell
építeni, míg mások amellett voltak, hogy deszkákból. Joseph azt mondta: „Testvérek!
FarönkökbŒl építsünk házat Istenünknek? Nem! Ennél jobb tervem van. Van egy tervem
az Úr házához, amelyet Œ maga adott; és ennélfogva hamarosan ti is látjátok majd a
különbséget a mi számításaink és az Œ elgondolása között” (az idézet forrása Lucy
Mack Smith: History of Joseph Smith, 230. o.). A Kirtland Templom terveit az egyház
ElsŒ Elnöksége – Joseph Smith, Sidney Rigdon és Frederick G. Williams – látomásban
kapta meg. Frederick G. Williams beszámolt arról, hogy az Úr azt mondta Josephnek,
hogy gyıljön össze tanácsosaival, és az Úr megmutatja nekik, hogyan építsék fel a
templomot (lásd T&Sz 95:14).

A három férfi letérdelt imádkozni, és látomásban látták a templomot. ElŒször a külsejét
látták, aztán pedig úgy tınt, mintha az épületen áthatoltak volna, és látták a belsejét.
Frederick G. Williams azt mondta, hogy amikor a Kirtland Templom elkészült, pontosan
úgy nézett ki, mint a látomásban. A templom építése alatt valaki megpróbálta rávenni
Joseph Smith-et, hogy valamennyit változtasson a terven, de Joseph ragaszkodott
ahhoz, hogy a templom pontosan úgy épüljön fel, ahogy az a látomásban megjelent.

A Kirtland Templom nem egészen olyan volt, mint a mai templomok, ahol családokat
pecsételnek össze a földi életre és a teljes örökkévalóságra, illetve ahol halottakért
végeznek munkát. Sokkal inkább egy olyan különleges gyülekezeti ház volt, ahol a
szentek egyházi gyıléseiket tartották. Az Úr pontosan megmondta azt is, milyen
magasra építsék a templomot (T&Sz 95:15). A földtŒl a kupoláig 110 láb (kb. 33,5 m)
volt. A templom kŒbŒl épült, és a külsŒ falai be voltak vakolva. A földszinten három
emelkedŒ sorban három szószék volt, mind a keleti, mind a nyugati oldalon. Az emelet
egyik végének soraiban voltak a melkisédeki papság, a másik végében pedig az ároni
papság szószékei. A szobában a székek megfordíthatók voltak, hogy a hallgatóság
mindkét irányba tudjon nézni.

Mivel az egyház tagjai olyan szegények voltak, sok áldozatot kellett hozniuk a Kirtland
Templom felépítéséért. Majdnem minden férfi segített a templom építésében, aki
tudott dolgozni, és éppen nem volt misszióban. Joseph Smith munkavezetŒ volt abban
a kŒfejtŒben, ahol a követ vágták a falakhoz. Szombatonként a lovakkal és kocsikkal
rendelkezŒ férfiak követ szállítottak a kŒfejtŒbŒl a templom helyére, hogy a kŒfara-
góknak legyen elég kövük, amivel a következŒ héten dolgozni tudnak.

Emma Smith felügyelte azokat a kirtlandi asszonyokat, akik ruhát varrtak a templomi
munkások számára. Az asszonyok szŒnyegeket és függönyöket is készítettek fehér
vászonból. A függönyök a templom mennyezetérŒl lógtak, és arra használták, hogy az
elsŒ és a második emeleten lévŒ nagy termeket kisebb szobákra osszák. Függönyök
lógtak a szószékek felett is, hogy szükség esetén elkülöníthessék azt a részt.

Minden nap sokan dolgoztak a templomon. Mivel minden rendelkezésre álló pénzüket
odaadták, hogy felépítsék a templomot, a munkásoknak néha nem volt túl sok ételük,
illetve szép ruhájuk. Daniel Tyler így idézte fel:

„Milyen gyakran láttam az Úr alázatos, hithı szolgáit, miután egész nap a kŒfejtŒben
vagy az épületen – melynek falai egyre magasabbak voltak – dolgoztak keményen,
hogy fáradtan és elgyengülve, de mégis boldog ábrázattal vonuljanak vissza
otthonukba néhány font kukoricaliszttel, amit adományként kaptak! És azoknak, akiknek
nem volt tehene, amely egy kis tejet adott volna, néha a kukoricaliszt volt napokig
az egyetlen táplálék, amin Œk és családjuk éltek. Ha egy kis liszt, vaj vagy hús került 
az asztalra, az már luxusnak számított. Néha egy kis . . . melaszt . . . is kaptak, de
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gyakrabban kellett máshol is munkát vállalni ahhoz, hogy egy gallonnyihoz (kb. fél
liternyihez) hozzájussanak, aztán pedig mehettek vissza dolgozni a templomon”
(az idézet forrása Karl Ricks Anderson: Joseph Smith’s Kirtland: Eyewitness Accounts,
161. o.).

Az egyházi vezetŒk és az egyháztagok segítségért imádkoztak a templom befejezéséhez.
Az egyik módja annak, ahogy az Úr válaszolt az imáikra, az volt, hogy küldött néhány
gazdag egyháztagot Kirtlandbe. Ezeknek az egyháztagoknak volt elég pénze ahhoz,
hogy visszafizessék azt a pénzt, amivel az egyháztagok tartoztak a banknak, és így a
banknak nem volt tulajdonjoga a templom felett.

Az egyháztagoknak meg kellett védeniük a templomot azoktól a bandáktól, amelyek
megpróbálták lerombolni. Néhány férfi nagyon keveset aludt, mivel napközben a
templom építésén dolgoztak, éjszaka pedig azért maradtak fenn, hogy a templomot
Œrizzék. A bandák a prófétát és más egyházi vezetŒt is életveszélyesen megfe-
nyegették. Oliver Huntington, Joseph Smith testŒre elmondott egy esetet:

„Egy alkalommal, amikor Joseph Smith-et testvérei éjjel-nappal a csŒcselék bántal-
mazásától védelmezték, . . . este egy faházban volt. Több testvér volt vele, és azt
döntötték el, hogy ki fog Œrt állni aznap éjjel.

Joseph felfigyelt a szobában egy kisgyermek imájára, aki csatlakozott hozzájuk. 
A fiú a prófétáért imádkozott, hogy biztonságban legyen és védve legyen 
ellenségeitŒl, a bandától aznap éjjel.

Amikor a fiú végzett az imádkozással, Joseph testvéreihez fordult, és azt mondta
nekik, hogy mind feküdjenek le, aludjanak, és pihenjék ki magukat éjjel, mert Isten
meghallotta a fiú imáját, és válaszolni fog rá. Mindannyian lefeküdtek, és nyugodtan,
zavartalanul aludtak reggelig” (az idézet forrása: Anderson, 165. o.).

Az egyháztagok összegyıjtötték a törött edényeket és üvegeket a vakolatba, hogy a
templom szebb legyen. Amikor a templom elkészült, a templom külsŒ részén a vakolat
csillogott, amikor a nap rásütött.

Az Úr azért parancsolta meg a szenteknek, hogy építsék fel a Kirtland Templomot,
mivel kellett egy hely, ahová Œ és égi küldöttei elmehettek visszaállítani a papság
nélkülözhetetlen kulcsait. A szenteknek is szükségük volt egy helyre, ahol összegyıl-
hettek, és tanulhattak vezetŒiktŒl. A Kirtland Templom felépítése nagy feladat volt, de
az egyháztagok keményen dolgoztak, és hittek abban, hogy az Úr segít nekik megtenni
azt, amire megkérte Œket. 1836 márciusára a templom készen állt a felszentelésre.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Milyen épület felépítését parancsolta meg az Úr a szenteknek? A gyermekek
kövessék a szentírásaikban, amint egy gyermek felolvassa a Tanok és szövetségek
88:119 versét! Miért fontos, hogy az Úr háza mindezeknek megfeleljen? Hogyan
tehetjük otthonunkat ilyenné? (Lásd 2. kiegészítŒ tevékenység.)

• Miért nem volt az Úr megelégedve a szentekkel 1833 júniusában? (T&Sz 95:3.) Miért
vártak a szentek a templom építésének elkezdésével? Volt már olyan dolog, amirŒl
tudtátok, hogy meg kell tennetek, de azért halogattatok, mert féltetek attól, hogy nem
tudjátok megcsinálni, vagy nem tudtátok, hogy hogyan csináljátok meg? Hagyd,
hogy a gyermekek annyi ilyen élményt mondjanak el, amennyit meg akarnak osztani!

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

25. lecke
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Mit ígért az Úr a szenteknek, ha betartják parancsolatait? (T&Sz 95:11.) Mit mondott,
mi fog történni, ha nem tartják be parancsolatait? (T&Sz 95:12.) Mit ígér nekünk az Úr,
ha betartjuk parancsolatait? Mi történik, ha nem tartjuk be parancsolatait?

• Ki adta a templom terveit? (T&Sz 95:13–14.) Honnan tudták az egyház tagjai, hogy
mik voltak ezek a tervek? Ki látta a terveket látomásban?

• Milyen céljai voltak a Kirtland Templomnak? (T&Sz 95:16–17.) Milyen célokat
szolgálnak ma a templomok?

• Milyen áldozatokat hoztak a szentek azért, hogy felépítsék a Kirtland Templomot?
Milyen áldozatokat hoztatok ti az egyházért? Milyen áldozatokat kérhetnek tŒletek a
jövŒben azért, hogy segítsétek Isten földi birodalmának felépítését? (Lásd 3. és 
4. kiegészítŒ tevékenység.)

• Mit gondoltok, mit éreztek a szentek, amikor látták a befejezett Kirtland Templomot?
Mit éreztek, amikor áldozatot hoztok azért, hogy megtegyetek valamit, amire
megkértek?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Hozz olyan tárgyakat, amelyek a történelmi beszámolóban említett tárgyakat
jelképezik; például követ, fehér anyagot a függöny jelképezésére, edényt vagy
üvegtárgyat, tıt, kukoricalisztet, játékpénzt (vagy aprópénzt), és órát (a templom
építésével eltöltött idŒ jelképezésére).

Az óra elején minden gyermek válasszon egy tárgyat! Amikor a történelmi
beszámoló elmondása közben egy-egy tárgyat említesz, a gyermekek tegyék a
tárgyat az asztalra vagy a padlóra! Miután befejezted a történelmi beszámolót,
beszéljétek meg, hogy az egyes tárgyak miként jelképezik azt, amit a szentek
feláldoztak a templom felépítéséhez!

2. Külön-külön cédulákra írj fel minden jellemzŒ kifejezést a Tanok és szövetségek
88:119 versébŒl („az imádság háza”, „a böjt háza” stb.), és a papírokat tedd bele
egy dobozba!

Minden gyermek (vagy ha az osztály nagy, akkor a gyermekek párban) válasszon
(válasszanak) legalább egy papírt a dobozból! Olvasd fel, illetve egy gyermek
olvassa fel a Tanok és szövetségek 88:119 versét, és a gyermekek mutassák fel a
kifejezéseket olyan sorrendben, ahogy a szentírásban vannak! Az a gyermek (vagy
páros), aki az említett papírt választotta, tegyen javaslatot a gyermekeknek arra,
hogyan járulhatnak hozzá ahhoz, hogy otthonuk a leírt tulajdonsággal rendelkezzen.
(Például: „Otthonomat az imádság házává tehetem, ha egyedül is és családommal
együtt is áhítatosan imádkozom.”; vagy „Otthonomat a rend házává tehetem, ha
ruháimat és játékaimat a helyükre rakom.”) Ezután a többi gyermek tegyen további
javaslatot!

Buzdítsd a gyermekeket, hogy válasszanak egy-két dolgot, amin a hét során
dolgoznak majd, hogy otthonukat az Úr házához hasonlóbbá tegyék!
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3. Az áldozat szó minden egyes betıjét írd fel külön cédulákra! Keverd össze a
betıket, a gyermekek pedig rakják a helyükre, hogy kiadják a szót!

• Milyen áldozatokat hoztak a kirtlandi szentek a templom felépítéséhez?

• Milyen áldozatokat láttatok mai egyháztagoktól, hogy eljussanak a templomba?

Beszélj valakirŒl, akirŒl tudod, hogy áldozatokat hozott azért, hogy eljusson a
templomba, vagy mondd el saját szavaiddal a következŒ történetet, amelyet elder
Claudio R. M. Costa, a Hetvenek Második Kvórumának egyik tagja mondott el:

„Találkoztam egy emberrel, aki egy parányi kisvárosban élt az Amazonas-medence
közepén. Miután családjával együtt megkeresztelkedett, alig gyŒzte kivárni, hogy
leteljen az egyéves egyháztagságuk, és elvihesse feleségét és gyermekeit a
templomba. A Sao Paulo Templom nagyon messze van Amazóniától. Általában négy
nap hajóval, és további négy nap busszal eljutni a templomba – ez körülbelül egy
hetes utazás. Ez az ember mıbútorasztalos volt. Hogyan takaríthatna meg annyi
pénzt, amibŒl kifizetheti az útiköltséget magának, feleségének és gyermekeinek?
Bár hónapokon át keményen dolgozott, nagyon kevés pénz gyılt össze.

Amikor eljött az idŒ, hogy elmehessenek a templomba, eladta minden bútorát és
berendezését, még az elektromos fırészét és egyetlen jármıvét, a motorkerékpárját
is – mindenét, amije csak volt –, majd feleségével és gyermekeivel együtt elment
a templomba. Nyolc napig tartott az utazás, amíg megérkeztek Sao Paulóba. 
Miután négy feledhetetlen napot töltöttek a templomban az Úr munkáját végezve, 
a családnak további hét napot kellett utaznia, hogy visszatérjen otthonába. 
De boldogan mentek haza, és érezték, hogy nehézségeik és igyekezetük semmi
ahhoz a nagy boldogsághoz és azokhoz az áldásokhoz képest, amiket az Úr
házában megtapasztaltak” (Conference Report, 1994. okt., 34. o.; vagy Ensign,
1994. nov., 27. o.).

4. Kártyákra vagy kis cédulákra írj fel néhány olyan cselekedetet, amely a gyermekektŒl
áldozathozatalt követel; például részvétel az istentiszteleten, böjt, tizedfizetés,
szolgálattétel, vagy missziós szolgálat. Az osztályodba járó gyermekek
mindegyikének legalább egy kártyát készíts!

Minden gyermek válasszon egy kártyát, olvassa fel az osztálynak, és mondjon két-
három dolgot, amitŒl a felírt cselekedet áldozatot követel! Ezután segíts minden
gyermeknek elgondolkozni azon, hogyan részesülhetnek áldásban azáltal, hogy
áldozatot hoznak azért, amit az Úr kért tŒlük.

5. Hozz két ugyanolyan építŒkészletet (vagy téglalap alakú papírkivágásokat), amiket
egy kis épület felépítésére lehet használni! Oszd a gyermekeket két csoportra,
és üljenek úgy, hogy egyik csoport tagjai se láthassák, mit csinál a másik csoport!
Az egyik csoport „építsen” egy templomot az építŒkockákból, majd Œk adjanak
utasításokat a másik csoportnak arra vonatkozólag, hogy miként építsenek fel egy
ugyanolyan templomot. A második csoport az utasításokra figyelve próbáljon
felépíteni egy ugyanolyan templomot anélkül, hogy megnéznék az elsŒ csoport
templomát. (Erre a tevékenységre megszabhatsz egy bizonyos idŒt.)

Amikor a második csoport befejezte az építést, nézzék meg az elsŒ csoport
templomát, és végezzenek el minden javítást, hogy az övék is ugyanolyan legyen!
Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy Joseph Smith nem csak szóbeli utasítást
kapott ahhoz, hogy miként építsék fel a Kirtland Templomot, hanem egy látomásban
látta is a templomot, és így pontosan tudta, hogyan kell megépíteni.

25. lecke
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Befejezés

Bizonyság Tedd bizonyságodat arról, hogy amikor megtesszük, amit az Úr elvár tŒlünk – akkor is,
ha nagy áldozatot követel meg tŒlünk – segíteni fog nekünk, és meg fog áldani
bennünket.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 88:119
valamint 95:11–12 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány



Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni, hogy a papság kulcsai, amelyek felhatalmazást
adnak a missziós és a templomi munkára, a Kirtland Templomban lettek visszaállítva.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 109:1–16 verseit
(a Kirtland Templomban kapott felszentelŒ ima része); a Tanok és szövetségek 
110. részét; valamint a leckében megadott történelmi beszámolót. Ezt követŒen
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a
szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, 
VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: A Tanok és szövetségek 109. részének többi része, valamint
Az evangélium tanításai (31110 135), 14. fejezet.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Több, különbözŒ méretı és alakú kulcs (ha valódi kulcsok nem állnak

rendelkezésre, az óra elŒtt rajzolj több kulcsot a táblára).
c. Képek: 5-15, KeresztelŒ János az ároni papságot adományozza (Evangéliumi

mıvészeti képcsomag 407; 62013); 5-16, A melkisédeki papság visszaállítása
(Evangéliumi mıvészeti képcsomag 408; 62371); 5-25, A Kirtland Templom
(Evangéliumi mıvészeti képcsomag 500; 62431).

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mutass több, különbözŒ méretı és alakú kulcsot (vagy utalj a táblán lévŒkre)!

• Miért használunk kulcsokat? Hogyan használjuk ezeket?

• Mit gondoltok, mit nyitnak ezek a kulcsok?

• Mi történne, ha elvesztenénk valaminek a kulcsát, ami be van zárva?

Magyarázd el, hogy a papság kulcsai nagyon fontosak az egyház számára, de ezek
nem olyan kulcsok, mint a bemutatottak. Nem fémbŒl készülnek, és nem tarthatjuk a
kezünkben, nem tehetjük zsebre. Amikor papsági kulcsokról beszélünk, azt a hatalmat
és felhatalmazást értjük alatta, amelyet a próféta és más papsági vezetŒk kaptak
meg kézrátétellel, hogy Isten munkáját irányítsák velük a földön. Az egyház elnöke a
papság valamennyi kulcsának birtokában van, míg más papsági vezetŒk csak
néhányat tudhatnak magukénak. A papságviselŒk csak úgy végezhetnek papsági
szertartásokat, ha felhatalmazást kaptak attól, akinek ehhez megvan a megfelelŒ
papsági kulcsa. Például mielŒtt egy apa megkeresztelné fiát, engedélyt kell erre kérnie
a püspöktŒl.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

26.
lecke

A Kirtland Templom
felszentelése
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Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy az aposztázia ideje alatt a papság nem volt a
földön! A papságot és a papsági hatalmat irányító kulcsokat vissza kellett állítani
ahhoz, hogy az egyházat vissza lehessen állítani, és az egyháztagok részesülhessenek
az evangélium minden áldásában.

• Ki állította vissza az ároni papságot Joseph Smith számára? (Mutasd meg a képet,
amely azt ábrázolja, hogy KeresztelŒ János az ároni papságot adományozza!)

• Ki állította vissza a melkisédeki papságot Joseph Smith számára? (Péter, Jakab és
János; mutasd meg a melkisédeki papság visszaállítását ábrázoló képet!)

Magyarázd el, hogy a Kirtland Templom felépítésének egyik célja az volt, hogy
biztosítsanak egy helyet, ahol az Úr és szolgái visszaállíthatják a papsági felhatalmazás
további kulcsait.

Az alábbi történelmi beszámoló, valamint a felkészülési részben feltüntetett szentírások
alapján taníts a gyermekeknek a Kirtland Templom felszentelésérŒl, továbbá az egy
héttel késŒbb a templomban kapott látomásokról. Mutasd meg a Kirtland Templomot
ábrázoló képet egy megfelelŒ alkalommal!

Az elŒzŒ óra anyagából átismételhetitek, hogy a szentek milyen áldozatokat hoztak a
templom építéséhez. Emlékeztesd a gyermekeket, hogy a Kirtland Templomot nem
azokra a szertartásokra tervezték, amelyeket ma a templomokban végzünk. Nem volt
benne keresztelŒmedence, amelyben kereszteléseket lehetett volna végezni a
halottakért, és nem volt oltár sem a templomi házasságkötéshez. Ez inkább olyan
szent hely volt, ahová a mennyei lények eljöhettek visszaállítani a papsági kulcsokat,
és gyülekezeti ház is volt, ahol a szentek összegyılhettek imádkozni, és az evangé-
liumot tanulni.

1836. március 27-én, vasárnap a Kirtland Templomot felszentelték az Úrnak.
Felszentelni azt jelenti, hogy az egyház vezetŒi egy különleges imát mondanak,
amelyben arra kérik az Urat, hogy fogadja el, és áldja meg a templomot, illetve
mindazokat, akik bemennek oda. Szentek százai mentek Kirtlandbe a felszentelŒ
ünnepségre; néhányan nagy távolságot tettek meg, hogy ott lehessenek. 
A templomban közel ezer ülŒhely volt, de sokkal többen akartak részt venni a
felszentelésen. A próféta azt mondta az embereknek, hogy akinek nem jut ülŒhely
a templomban, azoknak külön gyılést tartanak a közeli iskola épületében, és a
következŒ hét csütörtökén megismétlik a felszentelést, hogy ezek az emberek is
hallhassák.

A hét órás felszentelŒ gyılésen a felszentelŒ ima mellett himnuszokat énekeltek,
bizonyságot tettek, úrvacsorát osztottak, Sidney Rigdon két és fél órás beszédet
mondott, és egy ünnepélyes gyılés keretében támogatták Joseph Smith-et és más
egyházi vezetŒket.

Joseph Smith próféta olvasta fel a felszentelŒ imát, amely kinyilatkoztatásban adatott
meg neki. Ez az ima a Tanok és szövetségek 109. részében van feljegyezve. 
Az imában a próféta megköszönte a Mennyei Atyának azokat az áldásokat, amelyeket
az egyháztagoknak adott. Joseph imádkozott azért, hogy a templom az imádság,
a böjt, a hit, a tanulás, a dicsŒség és a rend háza legyen (lásd T&Sz 109:8, 16),
és hogy akik a templomba bemennek, gyarapodjanak hitben és bölcsességben (lásd
T&Sz 109:14–15). Arra kérte az Urat, hogy fogadja el a templomot, és nyilvánítsa szent
hellyé (lásd T&Sz 109:4, 12–13). Az ima után a kórus elénekelte az „Isten Szelleme”
(Himnuszok) címı dalt, amelyet William W. Phelps írt a templom felszentelésére. A
gyülekezet ezután úrvacsorát vett, majd az istentiszteletet a szent Hozsannával zárták –
kezüket a fejük fölé emelték, és háromszor így kiáltottak: „Hozsanna, hozsanna,
hozsanna Istennek és a Báránynak, ámen, ámen és ámen!”

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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A templomokat ma is a Kirtland Templom felszentelésének mintáját követve szentelik
fel. A próféta (vagy akit Œ erre kijelöl) elmondja a felszentelŒ imát, eléneklik az „Isten
Szelleme” címı dalt, és az egész gyülekezet hozsannát mond.

Azon a napon, amikor a Kirtland Templomot felszentelték, az Úr megáldotta szentjeit a
templom építése során hozott áldozataiért. Minden jelenlévŒ szent, örömteli érzésrŒl
számolt be. Sokan angyalokat láttak illetve hallottak énekelni, mások pedig látomásokat
láttak, prófétáltak és nyelveken beszéltek. Többen láttak egy égi küldöttet a templom-
ban, akirŒl Joseph Smith azt mondta, Péter apostol volt. Hosszú palástot, valamint sarut
viselt, és a próféta édesapja mellett ült.

Nagyon kis gyermekeket nem engedtek be a templom felszentelésére. Az egyik nŒvér,
aki hosszú utat tett meg, hogy részt vehessen a felszentelésen, odament hat hetes
kisbabájával id. Joseph Smith pátriárkához. Nagyon izgatott volt, mert nem ismert
senkit, aki vigyázott volna a kisbabájára, de nem tudta volna elviselni, ha kimarad a
felszentelésbŒl. Smith pátriárka azt mondta az édesanyának, hogy vigye be a
gyermekét, és megígérte neki, hogy a baba nem fogja megzavarni a gyılést. Ígérete
igaznak bizonyult: a baba csendben maradt annak ellenére, hogy a felszentelés
nagyon hosszú volt.

Aznap este papsági gyılést tartottak. Több mint négyszáz férfi vett részt ezen. A nap
folyamán korábban a felszentelŒ imában Joseph Smith azt kérte, hogy a templom teljen
meg, mintha „hatalmas szélvihar” töltené meg (T&Sz 109:37), és így megmutatkozzék,
hogy a Mennyei Atyának és Jézus Krisztusnak tetszik a templom. Ez megtörtént a
papsági gyılésen. A próféta a következŒket jegyezte fel:

„Egy hatalmas szélvihar hangjához hasonló hangot hallottunk, amely betöltötte a
templomot, és ezzel egyidejıleg az egész gyülekezetet felemelte, egy láthatatlan erŒ
mozgatta Œket; sokan elkezdtek nyelveken beszélni és prófétálni; másoknak
dicsŒséges látomásokban volt része; én pedig láttam, hogy a templom megtelt
angyalokkal, és ezt a tényt közöltem a gyülekezettel. A környékbeli emberek mind
idejöttek (mivel szokatlan hangot hallottak bentrŒl, és egy tızoszlophoz hasonló
ragyogó fényt láttak a templom fölött), és döbbenten nézték, mi történik. Ez
egészen addig tartott, amíg a gyılés este 11 órakor befejezŒdött” (History of the
Church, 2:428).

Egy héttel késŒbb, egy vasárnap délutáni istentiszteletet követŒen Joseph Smith és
Oliver Cowdery bement a templomba, és leengedték a melkisédeki papság
szószéke feletti függönyt, hogy magányosan imádkozhassanak. Amikor imádkoztak,
csodálatos látomásban volt részük (lásd T&Sz 110). Látták az ÜdvözítŒt, aki azért
jött, hogy elfogadja a templomot. Látták a régi prófétákat is – Mózest, Illést és Éliást –,
akik azért jöttek, hogy odaadják Josephnek és Olivernek azokat a papsági kulcsokat,
amelyek felhatalmazzák Œket a missziós és a templomi munka elvégzésére. Minden
mai egyháztag áldásban részesül a papsági kulcsok jóvoltából, amelyek a Kirtland
Templomban lettek visszaállítva.

E szent események után a Kirtland Templom továbbra is gyülekezŒhelye maradt a
szenteknek, amíg arra nem kényszerítették Œket, hogy elhagyják Ohiót.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Miért építették fel a szentek a Kirtland Templomot? (T&Sz 109:2–3, 5, 14–15.) Miben
különbözött a Kirtland Templom mai templomainktól?

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

26. lecke
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• Milyen ház kellett, hogy legyen a Kirtland Templom? (T&Sz 109:16.) Magyarázd el,
hogy a templom olyan hely kellett legyen, ahol a szentek imádatuk által közelebb
tudnak kerülni a Mennyei Atyához és Jézus Krisztushoz.

• MibŒl látták a szentek, hogy a Mennyei Atyának és Jézus Krisztusnak tetszik a
Kirtland Templom? Hogyan tesz bizonyságot nekünk a Szentlélek fontos dolgokról?
Mondd el, hogy a felszentelés napján történt események valóban csodálatosak
voltak. A Szentlélek általában meleg, jólesŒ érzés formájában mond el nekünk fontos
dolgokat.

• Ki jelent meg elŒször a Kirtland Templomban Joseph Smith-nek és Oliver Cowdery-
nek? (T&Sz 110:2.) Milyen volt az ÜdvözítŒ? (T&Sz 110:3.) Mit mondott Josephnek és
Olivernek a Kirtland Templomról? (T&Sz 110:7.) Ki más jelent még meg aznap
Josephnek és Olivernek a templomban? (T&Sz 110:11–13.)

• Milyen papsági kulcsokat adott át Mózes Joseph Smith-nek és Oliver Cowdery-nek?
(T&Sz 110:11.) Magyarázd el, hogy ezek a kulcsok felhatalmazták a prófétát arra,
hogy misszionáriusokat küldjön szerte a világba az evangéliumot hirdetni. Miért
fontos, hogy az egyház misszionáriusokat küldjön szét a világba?

• Milyen áldásokat élvezünk egyháztagokként, amelyekre másoknak is szüksége
van? (Lásd 1. kiegészítŒ tevékenység.) Hogyan segíthetünk másoknak tanulni az
evangéliumról, és azokról az áldásokról, amelyek azzal járnak?

• Milyen papsági kulcsokat állított vissza Illés? (T&Sz 110:13–16.) Magyarázd el,
hogy ezeket a kulcsokat az összepecsételŒ hatalom kulcsainak hívják. Ezek
felhatalmazzák a prófétát (valamint akit Œ kijelöl erre) a templomban minden olyan
szertartás elvégzésére, amely lehetŒvé teszi mind az élŒk, mind a holtak számára,
hogy mint férj és feleség, illetve mint család összepecsételtessenek. Ti és
családotok miként részesülhettek áldásban a templomi szertartások jóvoltából?
(Lásd 1. kiegészítŒ tevékenység.) Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy minden
gyermek, aki azután születik, hogy szüleik a templomban házasságot kötöttek illetve
ott összepecsételték Œket, automatikusan szüleikhez pecsételtetnek. Ezeket a
gyermekeket szövetségben születetteknek nevezzük. Azokat a gyermekeket, akik
nem a szövetségben születtek, a templomban hozzápecsételhetik szüleikhez.

• Miként részesültek áldásban a szentek azokért az áldozatokért, amelyeket a Kirtland
Templom felépítéséért hoztak? Miként részesülünk ma áldásban mi a Kirtland
Templomban történt események miatt?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Hogy segíts a gyermekeknek megérteni, hogy az egyház tagjaiként kötelességük az
evangéliumot hirdetni és a templomi szertartásokban részt venni, készíts egy
másolatot minden gyermek számára a lecke végén található munkalapról! Adj a
gyermekeknek ceruzát, és töltsék ki a munkalapot! (Ha nincs rá lehetŒség, hogy
minden gyermeknek másolatot készíts, akkor a munkalapot másold át a táblára, és a
gyermekek töltsék ki együtt!) Az osztállyal közösen beszéljétek meg a válaszokat!
(Válaszok: 1. evangéliumot; 2. templomi; 3. hozzápecsételnek; 4. örökké; 
5. templomi munkát; 6. örökkévalóságra.)

2. A gyermekek adják elŒ az alábbi olvasószínházas darabot, hogy segítsen nekik
megérteni a Kirtland Templomban visszaállított kulcsokat. A szövegkönyv nyolc
szereplŒre íródott (Mózes, Éliás, Illés, Joseph Smith, és négy névtelen szónok); oszd
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szét illetve egyesítsd a szerepeket az osztályodba járó gyermekek számának
megfelelŒen! A résztvevŒknek készíthetsz névtáblákat. A gyermekek olvassák fel
sorban a szövegüket (készíthetsz több másolatot a szövegkönyvrŒl)!

1. szónok: A Kirtland Templomban a régi próféták visszaállították a papsági
kulcsokat Joseph Smith-nek és Oliver Cowdery-nek.

2. szónok: Ezek a kulcsok hatalmat és felhatalmazást adnak az egyház
vezetŒinek a missziós munka és a templomi munka irányítására.

Mózes: Az én nevem Mózes. Isten prófétája vagyok.

3. szónok: Mózes Egyiptomban született, és a fáraó lánya nevelte fel.

4. szónok: Egyik nap, amikor Mózes a nyájra vigyázott, Isten szólt hozzá egy
égŒ bokorból.

Mózes: Isten azt mondta nekem, hogy gyıjtsem össze Izráel Egyiptomban
élŒ gyermekeit, és vezessem Œket az ígéret földjére.

Joseph Smith: Joseph Smith vagyok. Mózes megjelent Oliver Cowdery-nek és
nekem a Kirtland Templomban. Átadta nekünk azokat az Izráel
összegyıjtésére vonatkozó papsági kulcsokat, amelyek nála
voltak.

1. szónok: Mivel az összegyıjtés kulcsai vissza lettek állítva, ma a világon
emberek millióit gyıjtik össze az egyházba a misszionáriusok.

2. szónok: Ábrahám is próféta volt. Isten megígérte Ábrahámnak, hogy
gyermekein keresztül a föld minden nemzete az evangélium és 
a papság áldásaiban részesül majd. Isten Ábrahámnak és
gyermekeinek adta azt a feladatot, hogy vigyék el az evangélium
áldásait az egész világon mindenhová.

3. szónok: Ábrahámnak volt egy Izsák nevı fia. Izsáknak volt egy Jákób nevı
fia. Jákóbnak volt tizenkét fia, akiknek családjából lett Izráel
tizenkét törzse. Minden egyháztag Izráel egyik törzséhez tartozik.

4. szónok: Ábrahám családjának tagjaiként mindenkinek segíteni akarunk a
földön abban, hogy megkeresztelkedjen, és a templomban
összepecsételjék. Aztán, ha hithıek vagyunk, örökké együtt
élhetünk majd igaz családtagjainkkal, valamint a Mennyei Atyával
és Jézus Krisztussal.

Joseph Smith: Éliás megjelent a Kirtland Templomban, és Olivernek és nekem
adta az Ábrahámnak ígért áldások kulcsait.

1. szónok: Most, amikor az emberek csatlakoznak az egyházhoz, az
evangélium ugyanazon áldásaiban részesülnek, mint amiben
Ábrahámnak volt része.

Illés: Az én nevem Illés. Próféta vagyok. Izráelben éltem az Ószövetségi
idŒkben.

2. szónok: Isten azt mondta Illésnek, hogy amit megpecsételt a földön, 
az legyen megpecsételve a mennyben is.

Illés: Jézus ideje elŒtt én voltam az utolsó próféta a földön, aki
birtokában volt a melkisédeki papság pecsételŒ hatalmának.
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3. szónok: A pecsételŒ hatalommal a szent templomokban a férfi és a nŒ
eggyé válhat, mint férj és feleség, a családokat pedig
összepecsételhetik a földi életre és az örökkévalóságra.

Joseph Smith: Illés visszaállította a pecsételŒ hatalom papsági kulcsait Olivernek
és nekem a Kirtland Templomban.

4. szónok: Mivel ezek a kulcsok vissza lettek állítva, az igazlelkı családok
örökké együtt élhetnek.

3. Elemis elnököd beleegyezésével kérd meg egy olyan család tagjait, akiket
nemrégiben pecsételtek össze, hogy jöjjenek el az órára, és három-öt percben
beszéljenek a gyermekeknek arról, hogyan készültek fel a templomi szertartásokra,
és mit éreztek, amikor családként összepecsételték Œket!

4. Mondd el egy élményedet, amelyben egy templomi felszentelésen vagy egy
templomlátogatás alkalmával volt részed! (Elemis elnököd beleegyezésével
felkérhetsz valakit egyházközségedbŒl illetve gyülekezetedbŒl, aki már részt vett
templomi felszentelésen, hogy beszéljen a gyermekeknek élményeirŒl.) Szólítsd
fel a gyermekeket, hogy osszák meg a templommal kapcsolatos élményeiket!

Elmesélheted Sylvia Cutler Webb alábbi élményét, aki fiatal lányként jelen volt a
Kirtland Templom felszentelésénél:

„Egyik legrégibb emlékem a Kirtland Templom felszentelése volt. Édesapám ölébe
vett minket, és elmondta, miért mentünk oda, és hogy mit jelent Istennek felszentelni
egy házat. És bár nagyon fiatal voltam akkor, tisztán emlékszem a történtekre. Az
évek múlásával is fel tudom idézni, és látom, ahogy akkor láttam Joseph prófétát,
amint kezét az ég felé tartva állt, arca sápadt, könnyek folytak végig az arcán, amint
beszélt azon az emlékezetes napon. Majdnem mindenki könnyezett. A ház annyira
tele volt, hogy a legtöbb gyermek idŒsebb emberek ölében ült; nŒvérem édesapám
ölében, én pedig édesanyáméban. Még arra a ruhára is emlékszem, amit akkor
viseltünk. Elmém túl fiatal volt akkor még, hogy felfogjam mindennek a teljes
jelentŒségét, de az idŒ múlásával egyre többet értettem meg belŒle, és nagyon
hálás vagyok azért a kiváltságért, hogy ott lehettem” (az idézet forrása Karl
Ricks Anderson: Joseph Smith’s Kirtland: Eyewitness Accounts [Salt Lake City:
Deseret Book C., 1989], 182–183. o.).

5. Énekeljétek el az „Isten Szelleme” (Himnuszok) címı dalt, vagy mondjátok el a dal
szövegét!

Befejezés

Bizonyság Fejezd ki háládat a Mennyei Atyának a missziós munka és a pecsételŒ szertartások
papsági kulcsainak a földre való visszaállításáért. Segíts a gyermekeknek megérteni,
hogy a Kirtland Templomban történt események miatt Œk és családjuk az egyház
tagjai lehetnek, és lehetŒségük van arra, hogy családként összepecsételjék Œket.
Megoszthatod érzéseidet arról, hogy milyen Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyháza tagjának lenni, és tudni azt, hogy családodat hozzád pecsételték
illetve hozzád pecsételhetik az örökkévalóságra.
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Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 110. részét
otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

26. lecke



A kulcsok vissza lettek 
állítva a Kirtland 
Templomban

Írd be az üres helyekre a következŒ szavak vagy kifejezések egyikét:
templomi, örökkévalóságra, evangéliumot, hozzápecsételnek, örökké,
templomi munkát.

Amikor megosztom az (1) _______________ másokkal, akkor az emberek

tanulhatnak az egyházról, megkeresztelkedhetnek, 

és (2) _______________ szertartásokban részesülhetnek.

Abban az esetben, ha a templomban (3) _______________ férjemhez illetve

feleségemhez, akkor családom (4) _______________ együtt lesz, feltéve hogy

hithıek vagyunk.

Ha (5) _______________ _______________ végzek azokért, akik meghaltak,

akkor Œket családjukhoz pecsételhetik az (6) _______________ .



Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni, hogy ha problémákkal és megpróbáltatásokkal
találjuk is szembe magunkat, áldottak leszünk, ha engedelmesek vagyunk, 
és mindvégig kitartunk.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 82:10 és 57:1–6 verseit;
a leckében megadott történelmi beszámolókat; valamint a Tanok és szövetségek
97:1–2; 98:1–6, 11–14, 22–27; 101:1–9 verseit. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét,
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi
beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és
történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Éther 13:1–8; Tanok és szövetségek 45:64–67; 90:34;
valamint Az evangélium tanításai (31110 135), 41. fejezet.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Gyakorold a figyelemfelkeltŒ tevékenységben bemutatott kémiai reakciót! Az óra
megtartásának napján hozz sütŒport, ecetet, mérŒkanalakat, és két nyitott
szájú edényt, amely elég nagy ahhoz, hogy a reakció lejátszódjon benne. Ha úgy
döntesz, hogy a választható figyelemfelkeltŒ tevékenységet csinálod meg,
akkor ehelyett vigyél egy ceruzát és egy másolatot minden gyermeknek az alábbi
üzenetrŒl:

Is tenvál tozat lan. Min digmegál dben nünket, haen ged elmesk edün kne ki.

5. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Kép: 5-26, A mormonokat kiızik Missouriból.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Helyezz két nyitott szájú, üres edényt egy asztalra! Az egyik edényben hozz létre
egy kémiai reakciót azáltal, hogy összekeversz egy teáskanálnyi sütŒport két evŒkanál
ecettel (ha ezek a dolgok nem állnak rendelkezésre, használd a választható
figyelemfelkeltŒ tevékenységet, amely a következŒ oldalon található). Kérj meg egy
gyermeket, hogy próbálja ki a kísérletet a másik edényben! Figyeljétek meg, hogy
a létrejött kémiai reakció mindkét esetben ugyanúgy játszódott le! Amikor az ecet és a
sütŒpor összekeveredik, mindig ugyanaz a reakció lép fel. Ez a reakció változatlan.
Kérd meg a gyermekeket, hogy határozzák meg a változatlan szó jelentését (példák a
szinonimákra: állandó, megbízható, rendíthetetlen, mindig ugyanolyan).

Magyarázd el, hogy Mennyei Atyánk változatlan és állandó. Amikor ígéretet tesz,
bízhatunk benne, hogy meg is tartja. Egy gyermek olvassa fel a Tanok és szövetségek
82:10 versét! Magyarázd el, hogy nem számít, milyen megpróbáltatásokat és
problémákat kell elviselnünk, ha hıek és engedelmesek vagyunk, végül megkapjuk a
megígért áldásokat.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

27.
lecke

A szenteket kiızik Jackson
megyébŒl

147
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Adj minden gyermeknek egy ceruzát, és egy másolatot az üzenetrŒl! Magyarázd el,
hogy az üzenet betıi helyes sorrendben vannak, azonban a szavak közötti helyek
nincsenek jó helyen. Kérd meg a gyermekeket, hogy vizsgálják meg az üzenetet, 
és húzzanak egy vonalat oda, ahol az egyes szóközöknek lennie kell! Mondd el a
gyermekeknek, hogy ne fedjék fel az üzenetet, amíg nem volt mindenkinek lehetŒsége
befejezni!

Egy gyermek olvassa fel a helyes üzenetet („Isten változatlan. Mindig megáld minket,
ha engedelmeskedünk neki”)! Kérd meg a gyermekeket, hogy határozzák meg a
változatlan szó jelentését (példák a szinonimákra: állandó, megbízható, rendíthetetlen,
mindig ugyanolyan)!

Magyarázd el, hogy Mennybéli Atyánk változatlan és állandó. Amikor ígéretet tesz,
bízhatunk benne, hogy meg is tartja. Egy gyermek olvassa fel a Tanok és szövetségek
82:10 versét. Magyarázd el, hogy nem számít, milyen megpróbáltatásokat és
problémákat kell elviselnünk, ha hıek és engedelmesek vagyunk, végül megkapjuk
a megígért áldásokat.

Amikor az alábbi történelmi beszámolók, és a felkészülési részben feltüntetett
szentírások alapján az Új JeruzsálemrŒl (Sionról); a Missouri állambeli Jackson
megyében élŒ szentek üldözésérŒl; valamint a szenteknek a megyébŒl való végleges
kiızésérŒl tanítasz a gyermekeknek, emeld ki annak fontosságát, hogy folyamatosan
engedelmeskedni kell Isten parancsolatainak! Mutasd meg a képet egy alkalmas
idŒpontban!

Sion elhelyezkedésének kinyilatkoztatása és a föld megszentelése

A Mormon könyve prófétái megjövendölték, hogy a Sionnak nevezett szent város,
vagyis az Új Jeruzsálem – ahol mindenki becsületes lesz – az amerikai földrészen fog
felépülni (lásd Éther 13:1–8). A Tanok és szövetségek úgy írja le ezt a helyet, mint a
szentek békéjének és biztonságának helyét, azt a helyet, ahol Jézus Krisztus fog lakni,
és ahová a bınösök nem jutnak be (lásd T&Sz 45:66–67).

1831 júliusában Joseph Smith kapott egy kinyilatkoztatást (T&Sz 57), hogy Sion városa
a Missouri állambeli Jackson megyében fog elhelyezkedni, és hogy egy templom
fog épülni a Jackson megyei városban, Independence-ben (lásd T&Sz 57:1–3). 
1831 augusztus 2-án Sidney Rigdon felszentelte Jackson megye földjét az Úrnak a
szentek összegyıjtésére, Joseph Smith pedig másnap felszentelte a templom helyét
Independence-ben. A föld felszentelésének részeként a felszentelŒ ünnepségen
résztvevŒ egyháztagok megígérték, hogy megtartják Isten törvényeit, és segítenek
embertársaiknak is abban, hogy ugyanezt tegyék.

A szentek letelepednek Jackson megyében

Sok egyháztag erŒsen vágyott arra, hogy Jackson megyébe mehessen, hogy ott
felépíthessék Sion városát. Az Úr utasítását követve annyi földet vásároltak, amennyit
csak lehetett a farmok és a házak számára (lásd T&Sz 57:4–6). A szentek, akik azért
jöttek, hogy felépítsék Siont, élvezték a béke idŒszakát. Nem voltak köztük tolvajok és
naplopók, és mind együtt imádták Istent. Parley P. Pratt ezt mondta az akkori Jackson
megyei szentekrŒl: „Nemigen van – ha van egyáltalán – boldogabb nép a földön,
mint akkoriban az egyháztagok voltak” (Autobiography of Parley P. Pratt, 93. o.).

Azonban ahogy múlt az idŒ, néhány egyháztag engedetlenné vált. Néhányan csalódtak
Joseph Smith prófétában amiatt, hogy nem költözött Missouriba, és elkezdték bírálni Œt.
Néhányan vitába szálltak papsági vezetŒikkel, vagy semmibe se vették Œket, mert azt
gondolták, hogy jobb munkát tudnának végezni, mint az az ember, akit Isten elhívott az
egyház vezetésére. A szentek beengedték maguk közé a féltékenység és az
engedetlenség szellemét.

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók

Választható
figyelemfelkeltŒ
tevékenység
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A szenteket bınbánatra szólították fel. Emlékeztették Œket arra, hogy olvassák a
Mormon könyvét, és engedelmeskedjenek a parancsolatoknak, amiket kaptak. 
A szentek többsége megbánta bıneit, és fogadalmat tettek, hogy a jövŒben megtartják
Isten parancsolatait. Amikor a szentek elkezdték megbánni bıneiket, az Úr azt
mondta Joseph Smith-nek, hogy „az angyalok örvendeznek ezen” (T&Sz 90:34).

A szentek üldöztetéssel találják szembe magukat Jackson megyében

Bár a Jackson megyei egyháztagok között béke volt, néhány Missouriban lakó nem
egyháztag személy félt tŒlük, illetve haragudott rájuk. Amikor a szentek elkezdtek
Jackson megyébe költözni, Independence városa zord határfalu volt kb. húsz házzal és
néhány üzlettel. Csak néhány ott élŒ ember tudott írni vagy olvasni; viszont a Jackson
megyébe érkezŒ szentek többsége tudott írni-olvasni. Néhányan hallották, amint a
szentek azt mondják, hogy Isten nekik adta Jackson megye földjét. Ezek az emberek
attól tartottak, hogy az egyháztagok elfoglalják a megyét, és mindenki mást kiıznek
onnét. A terület prédikátorai is aggódtak, mert féltek attól, hogy egyháztagjaik
csatlakoznak a szentekhez. A prédikátorok próbáltak félelmet és egyet nem értést
szítani az emberek között.

1833 áprilisában a gyılölet és az irigység arra indított egy háromszáz fŒbŒl álló
csŒcseléket, hogy Independence-ben találkozva eltervezzék, hogyan szabaduljanak
meg a szentektŒl. Az egyház vezetŒi hallottak a gyılésrŒl, és buzgón imádkoztak az
Úrhoz, hogy gátolja meg a csŒcselék gonosz terveit. Imájuk válaszra talált: a csŒcselék
tagjai, miután nem tudtak konkrét tervben megegyezni, leittasodtak, és végül egymást
verték meg. A csŒcselék tagjai azonban nem hagytak fel abbéli igyekezetükkel, hogy
az egyház tagjait kiızzék Jackson megyébŒl.

1833 júliusában az egyház ellenségeinek nagy csoportja gyılt össze újból
Independence-ben. A gyılésen megfogadták, hogy „ha tudják, békésen; de ha kell,
erŒszakkal is” megszabadulnak a szentektŒl. A gyılésen résztvevŒk tömeggé
alakultak, és lerombolták William W. Phelps nyomdáját, ahol a Parancsolatok könyvét
nyomtatták (lásd 22. lecke). Néhány nappal késŒbb egy felfegyverzett banda
felgyújtotta a szentek termését, és lerombolta néhány épületüket, majd magukat a
szenteket is megfenyegették. Hat egyházi vezetŒ – név szerint Edward Partridge,
William W. Phelps, Isaac Morley, Sidney Gilbert, John Whitmer és John Corrill – bátran
felajánlották, hogy megadják magukat, ha a csŒcselék a többi szentet békén hagyja,
de Œk ezt visszautasították. Az egyházi vezetŒk végül aláírtak egy megállapodást,
mely szerint a következŒ év elejére elhagyják Jackson megyét, ha a csŒcselék hagyja
a szenteket békében elmenni.

A Jackson megyei szentek dühösek voltak, és féltek az átélt üldöztetések miatt, és
természetesnek vették, hogy bosszút álljanak. Azonban még mielŒtt a próféta teljesen
tisztában lett volna azzal, hogy mit élnek át a Jackson megyei szentek, kapott
egy kinyilatkoztatást (T&Sz 98), amelyben az Úr azt mondta a szenteknek, hogy ne
törekedjenek bosszúra, hanem türelmesen tartsanak ki, és dolgozzanak a vidék
törvényei szerint. A szentek engedelmeskedtek a vidék törvényeinek, és arra kérték a
helyi vezetést, hogy állítsa meg a csŒcselék üldözéseit, azonban a tömeg semmibe
vette a törvényt, és még keményebben üldözték Œket. A szentek nem kaphattak
segítséget a vezetéstŒl sem; néhány helyi tisztviselŒ is a csŒcselékhez tartozott. 
A Jackson megyében élŒk többsége barátságos volt a szentekkel szemben, de féltek
megvédeni a szenteket a tömegtŒl.

27. lecke
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A szentek elhagyják Jackson megyét

1833. november 4-én a Nagy Kék folyó közelében a tömeg tagjai harcolni kezdtek egy
kis csoport utolsó napi szent férfi és fiú ellen. Az egyik egyháztag hasbeszélŒ volt, és
egy ideig megrémítette a tömeget azzal, hogy hangját olyanná tette, mintha sok szent
állna harcra készen. A valóságban azonban a tömeg kétszeres túlerŒben volt a
szentekkel szemben, és majdnem háromszor annyi fegyverük volt. Bár a tömeg tagjai
lŒttek elŒször, és a szentek védték magukat, az egyház ellenségei úgy adták elŒ a
történetet, mintha az egyháztagok megtámadták volna Jackson megye lakóit. Az
egyházi vezetŒk arra buzdították az összes egyháztagot, hogy a biztonság kedvéért
hagyják el a megyét.

A következŒ két napban több mint 1000 szent menekült el ellenségei elŒl a keserı
hidegben. Egy többnyire asszonyokból és gyermekekbŒl álló 190 fŒs csoport harminc
mérföldet tett meg a préri éles tarlóján, amely menekülés közben felvágta a lábukat.
A szentek többsége a Missouri folyó partján táborozott le; néhányan sátorban,
néhányan a szabad ég alatt a tábortız körül, míg hevesen esett az esŒ. Bár a szentek
szenvedtek, tudták, hogy a Mennyei Atya még mindig szereti Œket. Egyik éjjel
csodálatos csillaghullást láttak az égbolton. A hosszú fénycsóvák bámulatos
alakzatokat rajzoltak az éjszakába. A szentek ezt annak jelének tartották, hogy a
Mennyei Atya vigyáz rájuk. A csŒcselék tagjai, amint ismét a szenteket üldözték
a folyó felé lovagolva, szintén látták a csillaghullást, és annyira meglepŒdtek, hogy
visszafordultak és hazamentek. Tíz napig nem is zaklatták a szenteket.

A szentek soha nem térhettek vissza Jackson megyei házaikba. Sok üldöztetést
szenvedtek el, de tudták, hogy ha hithıek és engedelmesek lesznek, akkor végül
elnyerik mindazokat az áldásokat, amelyeket megígértek nekik; ha nem ebben az
életben, akkor a következŒben. A korai szentek nem tudták felépíteni Sion városát, az
Új Jeruzsálemet, de végül, az ÜdvözítŒ második eljövetelére felkészülve fel fog épülni.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• A Joseph Smith által kapott kinyilatkoztatás szerint hol lesz Sion városa?
(T&Sz 57:1–2.) Hol fog felépülni a templom? (T&Sz 57:3.) Mikor épül fel Sion városa?
(Közvetlenül a második eljövetel elŒtt.) Milyen lesz? (T&Sz 45:66–67.)

• Miben volt engedetlen néhány Jackson megyei szent? (T&Sz 101:6–7.) Mit jelent
lassúnak lenni a hallgatásra? Miért kell gyorsan engedelmeskednünk? Hogyan
befolyásolja engedelmességünk az imáinkra kapott válaszokat?

• A korotokbeli gyermekek milyen kísértéseknek és hatásoknak vannak kitéve, amelyek
engedetlenséghez vezethetnek? Miként állhattok ellen ezeknek a kísértéseknek és
hatásoknak?

• Mit mondott az Úr a Jackson megyei szenteknek, amikor azt tanácsolta nekik, hogy
ne törekedjenek bosszúra? (T&Sz 98:1–3.) Mit mondott nekik, hogyan viselkedjenek,
ha családjukat üldözik? (T&Sz 98:23–24; lásd 2. kiegészítŒ tevékenység.) Miként
fejleszthetünk ki nagyobb türelmet és megbocsátást azokkal szemben, akik rosszul
bánnak velünk?

• Magyarázd el, hogy az Úr azt mondta a szenteknek, hogy ne féljenek meghalni az
evangéliumért (T&Sz 98:13–14). Ma általában nem az a megpróbáltatás ér minket,
hogy meg kell halnunk az evangéliumért, hanem hogy élnünk kell érte. Hogyan
tudunk az evangéliumnak élni? Mit mondott az Úr, hogyan kell élnünk? (T&Sz 98:11.)

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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• Mit érzett az Úr a Jackson megyei szentek iránt akkor is, amikor engedetlenek voltak?
(T&Sz 101:1–3, 9.) Magyarázd el, hogy néhány szent nem követett el súlyos bınöket,
mégis elızték otthonukból. Ãk megkaptak, illetve meg fognak kapni minden áldást,
amit engedelmességükért ígértek nekik. Milyen ígéreteket kaptatok már engedel-
mességetek miatt? Milyen áldásokat remélhetünk a következŒ életünkben, ha ebben
az életben engedelmeskedünk a parancsolatoknak?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Nevezz meg egy parancsolatot, amit kaptunk, és egy módszert annak betartására;
ezután dobj egy babzsákot vagy valami ehhez hasonló tárgyat az egyik gyermeknek!
A gyermek mondjon egy másik parancsolatot, és egy módszert annak betartására,
majd dobja tovább a babzsákot egy másik gyermeknek! Ezt addig folytassátok,
amíg minden gyermekre legalább egyszer sor kerül!

2. Egy nagy zokniba vagy textiltáskába rakj bele tíz ismert tárgyat; például kis játékot,
kulcsot, gombot, szöget, cukorkát. Csomózd be a zokni vagy a táska nyílását, vagy
kösd át valamilyen zsinórral, hogy zárva maradjon!

Adj a gyerekeknek papírt és ceruzát, és engedd meg, hogy minden gyermek
megtapogassa a zoknit vagy táskát, és listát készítsen arról, amirŒl úgy gondolja,
hogy benne van! Miután mindenkire sor került, nyisd ki a zoknit vagy táskát, és
mutasd meg a gyermekeknek a tartalmát! Mutass rá, hogy nehéz volt kitalálni, mi
van a zokniban vagy táskában úgy, hogy csak a külsejét nézhették és tapinthatták
meg. Ehhez hasonlóan láthatjuk egy ember cselekedeteit, de nem láthatjuk
azokat a gondolatokat vagy érzéseket, amelyek azokat a cselekedeteket okozták.

Magyarázd el, hogy a szenteknek azt parancsolta az Úr a Tanok és szövetségek
98:23–24 verseiben, hogy viseljék üldöztetésüket türelemmel, és ne törekedjenek
bosszúra ellenségeikkel szemben. A szentek látták ellenségeik cselekedeteit,
de csak az Úr tudta, miért tette azt a csŒcselék, amit tett. Csak Œ tudta szívük
szándékát. A szenteknek a bosszú forralása helyett meg kellett bocsátaniuk.

• Mi történik azokkal az emberekkel, akik visszautasítják a megbocsátást?
(A gyılölet, a harag és a bosszú érzései eltaszítják Isten Szellemét. Senki nem
lehet igazán boldog, aki visszautasítja a megbocsátást.)

3. Mondd el saját szavaiddal az alábbi történetet:

Jackson megyében a csŒcselék tagjaival vívott csata során az egyik egyháztagot,
Philo Dibble-t hasba lŒtték. Nem tartották valószínınek, hogy életben marad – az így
megsérült emberek azokban az idŒkben vagy elvéreztek, vagy a fertŒzéstŒl haltak
meg.

A szentek menekültek Jackson megyébŒl, és Philo Dibble barátai nem akarták Œt
otthagyni, azonban túl súlyos volt a sérülése ahhoz, hogy magukkal vigyék, és túl
veszélyes lett volna maradniuk. Egyik barátja, Newel Knight beosont a tömeg tagjai
mellett Philo Dibble házába, gyorsan adott Philonak egy papsági áldást, aztán
elment.

Másnap Newel Knight találkozott Philo Dibble-lel, majdnem teljesen felépülve, tíz
mérföldre otthonától. Philo elmondta Newelnek, hogy amikor megkapta az áldást, 
a fájdalom elmúlt, és teste „nagy mennyiségı fertŒzött váladékot vetett ki magából,
valamint a golyót, és némi ruhafoszlányt az ingjébŒl”. A papsági áldásnak köszön-
hetŒen Philo teljesen felépült. Átszelte a síkságot Utah-ba, és élete hátralévŒ
részében hithı tagja maradt az egyháznak. (Lásd Dean Hughes and Tom Hughes:
Great Stories from Mormon History [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1994],
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35–37. o.; lásd még Parley P. Pratt: Autobiography of Parley P. Pratt [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1975], 99–100. o.; és History of the Church, 1:431.)

4. Segíts a gyermekeknek megtanulni a Tanok és szövetségek 82:10 versét, és emeld
ki, hogy ha betartjuk a parancsolatokat, az Úr megáld bennünket!

5. Segíts a gyermekeknek megtanulni vagy átismételni a harmadik hittételt!
Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy az Isten parancsolatainak való
engedelmesség szükséges üdvözülésünkhöz!

6. Énekeljétek el a „Tartsd meg a törvényt” (Csillagocska, 1994. szept., 10. o.) címı
dalt, illetve mondjátok el a dal szövegét!

Befejezés

Bizonyság Szólítsd fel a gyermekeket, hogy engedelmeskedjenek Isten parancsolatainak! Tegyél
tanúbizonyságot arról, hogy ha mindannyian problémákkal és megpróbáltatásokkal
küszködünk is, azért ha engedelmesek vagyunk, és mindvégig kitartunk, akkor végül
elnyerjük a megígért áldásokat.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák és lehetŒleg tanulják meg a Tanok és
szövetségek 82:10 versét otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány



Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni, hogy a megpróbáltatások és próbatételek
megerŒsíthetnek minket, ha hithıek és engedelmesek vagyunk.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 103:1–6, 27–36 verseit;
a leckében megadott történelmi beszámolót; valamint a Tanok és szövetségek
105:1–13, 18–23 verseit. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan
akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd
„Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók
tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Ábrahám 3:24–26, valamint a Tanok és szövetségek 103. és
105. részének többi része.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Egy Igazgyöngy.
c. Egy papír és egy ceruza minden gyermeknek.
d. Kép: 5-27, Az Úr megvédi Sion táborát (62033).

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mondd el a gyermekeknek, hogy egy tudáspróbát (dolgozatot) fogsz adni nekik! Adj
minden gyermeknek egy papírt és egy ceruzát, majd a gyermekek a papír egyik
oldalára írják fel a számokat 1-tŒl 7-ig! Kérd meg Œket, hogy döntsék el, hogy az általad
felolvasott egyes mondatok igazak vagy hamisak, és írjanak I betıt az igaz, H betıt
pedig a hamis mondatoknak megfelelŒ szám mellé! Olvasd fel az alábbi mondatokat:

1. Joseph Smith látta a Mennyei Atyát és Jézus Krisztust. (I)

2. Moróni angyal beszélt Joseph-fel. (I)

3. Joseph ezüstlemezekrŒl fordította le a Mormon könyvét. (H; aranylemezek voltak.)

4. Joseph Smith és Oliver Cowdery megkeresztelték egymást, miután megkapták az
ároni papságot. (I)

5. A melkisédeki papságot Ábrahám, Izsák és Jákób adományozta Josephnek. 
(H; a melkisédeki papságot Péter, Jakab és János adományozta.)

6. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 1830. április 6-án 
alakult meg. (I)

7. Joseph Smith-et Isten hívta el prófétának. (I)

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

28.
lecke

Sion tábora Missouriba
menetel
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Röviden beszéljétek meg a válaszokat! Ha a gyermekeknek van hibás válaszuk, akkor
javítsák ki a hibás választ!

Beszéljétek meg a gyermekekkel azokat a dolgozatokat, amelyeket az iskolában írnak!

• Miért íratnak a tanítók dolgozatot? (Hogy megtudják, megtanultunk-e bizonyos
dolgokat, vagy megtanultuk-e, hogyan kell bizonyos dolgokat csinálni, és hogy
segítsenek nekünk is megtudni, mit tanultunk.)

• Milyen más próbákat kell még tennünk az életben? (Magyarázd el a gyermekeknek,
hogy a dolgozat is egyfajta próbatétel, „tudáspróba”, de vannak ezen kívül más
próbatételek is.)

Magyarázd el, hogy az egyik oka annak, hogy a földre kellett jönnünk az, hogy Jézus
Krisztusba vetett hitünket próbára tegyék. Azért vagyunk itt, hogy próbánkat
kiállva a felmerülŒ megpróbáltatások és nehézségek ellenére is úgy éljünk, ahogy azt a
Mennyei Atya és Jézus Krisztus elvárja tŒlünk (lásd Ábrahám 3:24–25). Néha nem
úgy élünk, ahogy a Mennyei Atya és Jézus elvárja tŒlünk, de bınbánatot tarthatunk, és
változtathatunk ezen úgy, hogy jót teszünk. Mondd el a gyermekeknek, hogy ezen az
órán Sion táboráról fognak tanulni; egy olyan eseményrŒl, amely próbára tette néhány
korai egyháztag hitét.

Az alábbi történelmi beszámoló, valamint a Tanok és szövetségek 103. és 105. része
alapján taníts a gyermekeknek a Sion táborában élŒ szentek élményeirŒl! Mutasd meg
a képet egy megfelelŒ idŒpontban!

1833–34 telén a Missouri állambeli Jackson megyében lakó szenteket az ellenséges
tömeg kiüldözte és elkergette otthonukból. A szenteknek nagyon kevés élelmük volt, 
és semmi védelmük nem volt a téli idŒjárással szemben. Daniel Dunklin, Missouri
kormányzója megígérte, hogy segít a szenteknek visszaszerezni földjüket és házaikat,
ha megszerveznek egy csoportot, amely megvédi a szenteket a tömegtŒl, úgyhogy a
Missouriban lévŒ egyházi vezetŒk elküldték Parley P. Pratt-et és Lyman Wight-ot
Kirtlandbe, hogy segítséget és útmutatást kapjanak Joseph Smith prófétától. A próféta
kapott egy kinyilatkoztatást (T&Sz 103), amelyben azt az utasítást kapta, hogy
szervezzen egy csoportot, amely Missouriba menetel, és segíti az ottani szenteket.
Ennek a csoportnak, amelyet Sion táborának hívtak, élelmet, ruhát és pénzt kellett
vinnie a Missouriban élŒ szenteknek, és segíteni kellett nekik visszaszerezni otthonaikat
és földjeiket.

Az Úr azt akarta, hogy Sion tábora ötszáz emberbŒl álljon, de ha az egyházi
vezetŒk nem tudnak összegyıjteni ötszázat, akkor legalább százat kell találniuk (lásd
T&Sz 103:30–34). Az emberek lassan gyıltek össze, de amikorra a tábor elérte
Missourit, már több mint kétszáz tagja volt; a legfiatalabb tizenhat éves, a legidŒsebb
pedig hetvenkilenc. Több nŒ és gyermek is ment a táborral. A tábor tagjai huszonöt
kocsit vittek magukkal, de a kocsik a missouri szenteknek szánt segélyszállítmánnyal
voltak megrakva, úgyhogy a férfiaknak a Missouriba tartó út nagy részét gyalog kellett
megtenniük.

MielŒtt Sion tábora elindult volna, a próféta társaságokba szervezte az embereket,
amelyek élére egy-egy parancsnokot nevezett ki, és meghatározta azokat a
szabályokat, amelyeket követniük kellett. 1834. május 5-én Sion tábora megkezdte az
ezer mérföldes menetelést az Ohio állambeli KirtlandbŒl Missouriba. Az emberek
minden reggel és este imádkoztak, és vasárnaponként összejöttek úrvacsorát venni, 
és meghallgatni a beszédeket. Színlelt (próba) csatákat vívtak és gyakorlatoztak, hogy
felkészüljenek az ellenséges tömeggel való összeütközésekre. Joseph próféta ezt
mondta az utazásról: „Isten velünk volt, és angyalai elŒttünk jártak, kis csoportunk hite
pedig rendületlen volt. Tudtuk, hogy angyalok voltak a társaink, mert láttuk Œket”
(History of the Church, 2:73; lásd még T&Sz 103:20).

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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A hosszú menetelés nehéz volt, és az embereknek sok megpróbáltatáson kellett
keresztülmenniük. Meleg volt, és párás volt a levegŒ, az utak pedig rosszak voltak. Az
emberek lába fájt, felhólyagosodott, és gyakran vérzett. Gondot okozott nekik elegendŒ
mennyiségı jó ételhez és ivóvízhez jutni. Gyakran kellett romlott ételt enniük, és
néha meg kellett szırniük a vizet, mielŒtt ittak volna belŒle, hogy eltávolítsák belŒle a
rovarokat. Ezek miatt a nehézségek miatt néhány ember között nézeteltérések és
vitatkozások támadtak.

Egyik este szóváltás alakult ki Sylvester Smith (aki nem volt rokonságban a prófétával)
és néhány más ember között. Megkérték a prófétát, hogy döntse el a vitát. Mivel
Sylvester Smith és néhány másik ember olyan lázadó természetı volt, a próféta azt
mondta nekik, hogy még több bajuk is lesz, mielŒtt elhagyják azt a helyet, ahol akkor
éppen táboroztak. Másnap reggel a táborban majdnem minden ló beteg volt. A próféta
azt mondta az embereknek, hogy ha megbánják bıneiket, és megalázzák magukat az
Úr elŒtt, lovaik újra egészségesek lesznek. Az emberek megbánták bıneiket, és délre
minden ló meggyógyult, kivéve Sylvester Smith lovát, amely elpusztult.

Amikor Sion tábora elérte Missourit, Joseph Smith elküldte Parley P. Pratt-et és Orson
Hyde-ot az állam fŒvárosába, hogy találkozzanak Dunklin kormányzóval. Amikor ez a
két testvér visszatért, elmondták, hogy a kormányzó meggondolta magát, és nem volt
hajlandó segíteni a szenteknek visszaszerezni otthonukat és birtokaikat. A kormányzó
azt javasolta, hogy a szentek hagyják ott birtokaikat Missouriban, és keressenek más
helyet, ahol élhetnek. A rossz hírek ellenére Sion tábora tovább menetelt Jackson
megye felé.

Menetelés közben Sion táborának tagjait a missouri csŒcselék tagjai kikémlelték és
zaklatták. A banda egyik vezetŒje, egy James Campbell nevı ember megesküdött:
„A sasok és a dögkeselyık tápláléka legyek, ha nem intézem el két napon belül Joe
Smith-et és seregét.” Campbell és társai megpróbáltak átkelni a Missouri folyón, de
csónakjuk elsüllyedt a folyó közepén, és James Campbell valamint hat másik ember a
vízbe fulladt. Campbell teste a víz felszínén úszott az árral, és sasok, keselyık, valamint
más madarak és vadállatok ették a húsát, mielŒtt maradványait megtalálták. (Lásd
History of the Church, 2:99–100.)

Egyik este Sion tábora megállt a Fishing-folyónál. Miközben az emberek sátraikat
verték fel, öt puskával felfegyverzett bandita ment a táborhoz, és megfenyegették Œket,
hogy a tömeg meg fogja támadni Œket. Sion táborában néhányan meg akartak küzdeni
a csŒcselékkel, de Joseph Smith azt mondta nekik, hogy bízzanak az Úr védelmében.
Alighogy ezt kimondta, hatalmas vihar kerekedett. EsŒ és jégesŒ hullott, a föld pedig
megrázkódott. Folyamatosan villámlott és mennydörgött. A vihar eláztatta a csŒcselék
lŒszereit, lovaik a félelemtŒl elfutottak, a vihar felsebezte a banditák hátát, és még
néhány karabélyuk is eltört. Az esŒtŒl annyira megemelkedett a folyó vízszintje, hogy a
tömeg nem tudott átkelni rajta, és nem tudták megtámadni Sion táborát.

Március elején Joseph Smith prófétai figyelmeztetést adott Sion táborának. Elmondta
a táborban lévŒ embereknek, hogy ha vitatkoznak, panaszkodnak és nem tartják be az
Úr parancsolatait, nagy veszedelem (csapás vagy betegség) tör majd a táborra.
A próféta azt is megjövendölte, hogy néhányan meg fognak halni a veszedelem miatt.
De azt is mondta, hogy ha az emberek megalázkodnak, és megbánják bıneiket, 
a veszedelem nagyrészt elkerüli Œket.

Körülbelül három héttel késŒbb beteljesedett ez a jóslat, amikor egy kolera nevı súlyos
betegség ütötte fel a fejét a táborban. A betegség éppúgy sújtotta azokat, akik
engedelmesek voltak, mint azokat, akik vitatkoztak és panaszkodtak. Még Joseph
próféta, és testvére, Hyrum is megbetegedett. Joseph és Hyrum olyan beteg volt, hogy
azt gondolták, meg fognak halni, és megpróbáltak több alkalommal segítségért
imádkozni. Egyszer csak Hyrum talpra ugrott, és így kiáltott: „Joseph, térjünk vissza
családunkhoz. Világosan láttam egy látomásban, ahogy édesanyánk egy almafa alatt
térdel; és még most is azt kéri IstentŒl könnyeivel küszködve, hogy kímélje meg
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életünket. . . A Lélek bizonyságot tett arról, hogy imája a miénkkel együtt válaszra talál”
(az idézet forrása Lucy Mack Smith: History of Joseph Smith, 229. o.).

Miután a táborban nyolc napig tartott a betegség, Joseph találkozott a csoport több
tagjával, és elmondta nekik, hogy ha megalázkodnak az Úr elŒtt, és ígéretet tesznek
arra, hogy megtartják parancsolatait, akkor a kolera azonnal eltınik. Az emberek
felemelték kezüket, és szövetséget kötöttek az Úrral, a betegség pedig azonnal
megszınt. Sion táborából mintegy hatvannyolcan szenvedtek a betegségben, és
tizennégyen haltak meg.

1834 júniusának végén Joseph Smith kapott egy kinyilatkoztatást (T&Sz 105) az Úrtól,
amely megparancsolta Sion táborának, hogy ne harcoljon a missouri csŒcselék ellen.
Sion táborának néhány tagja visszatért missziós szolgálatuk helyére, néhányan
Missouriban maradtak, de a legtöbben visszatértek otthonukba és családaikhoz. Bár
Sion tábora nem segített a missouri szenteknek visszaszerezni otthonukat és földjeiket
a tömegtŒl, ez az esemény fontos célt szolgált: próbára tette az abban résztvevŒ
emberek hitét. Meg kellett tanulniuk követni Joseph Smith prófétát panaszkodás nélkül,
és túl kellett jutniuk az elŒttük álló akadályokon. Akik sikeresen megfeleltek ennek a
próbatételnek, és hıek maradtak, erŒs vezetŒk lettek az egyházban: A Tizenkét Apostol
Kvórumának elsŒ tagjai és a Hetvenek ElsŒ Kvórumának tagjai közül a legtöbben ebbŒl
a csoportból kerültek ki.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Miért szervezte meg Joseph Smith Sion táborát? (T&Sz 103:1.) Mi volt az eredeti célja
a csoportnak? Hány embert szeretett volna az Úr Sion táborába? (T&Sz 103:30.)
Miért volt hajlandó elfogadni a csupán száz fŒs létszámot? (Tudta, hogy nem
mindenki hajlandó segíteni; T&Sz 103:31–34.)

• Milyen próbákat kellett kiállnia Sion táborának? (Lásd 1. kiegészítŒ tevékenység.)
Mit tettek, ami miatt néhány ilyen problémát magukra hoztak? Miként hozunk néha
magunkra bajt? Miért érték éppúgy megpróbáltatások azokat, akik engedelmesek
maradtak, mint azokat, akik vitatkoztak és panaszkodtak? Miért ér bennünket néha
annak ellenére megpróbáltatás és probléma, hogy engedelmesek voltunk? (Példák
a válaszokra: hogy ezáltal tanuljunk és fejlŒdjünk; hogy próbára tétessünk; véletlenül
[baleset miatt]; mert másoknak is szabad akarata van, és hozhatnak rossz döntést,
amely hatással van ránk.)

• Honnan tudták Sion táborának tagjai, hogy az Úr vigyáz rájuk? Honnan tudhatjuk,
hogy az Úr vigyáz ránk? Mit tehetünk azért, hogy az Úr segítségére törekedjünk
életünkben?

• Miért nem vitte véghez Sion tábora azt, amiért megalakult, vagyis miért nem foglalták
vissza a missouri szentek házait és földjeit? (T&Sz 105:1–6.) Mit kell tennie a
szenteknek, mielŒtt Sion felépül Missouriban? (T&Sz 105:9–11.) Mutass rá, hogy Sion
felépítése Missouriban még vissza van. Nem sokkal az ÜdvözítŒ második eljövetele
elŒtt fog megtörténni.

• Miért vitte keresztül az Úr Sion táborát ezeken az eseményeken, ha késŒbb azt
parancsolta nekik, hogy ne küzdjenek a tömeggel, ahogy azt elŒtte tervezték?
(T&Sz 105:19.) Mit jelent az, hogy „hitüket próbára tegyem”? Mutass rá, hogy Sion
táborában sokan kiállták a próbát, és hithıek tudtak maradni. Nem panaszkodtak,
nem vitatkoztak, nem vesztették el türelmüket. Hitük erŒsebb lett, és többet tudtak
meg a vezetésrŒl, amikor a prófétára hallgattak, és Œt figyelték.

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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• Miként van próbára téve a Mennyei Atyába és Jézus Krisztusba vetett hitünk? Milyen
próbáknak volt kitéve a hitetek? Hogyan tettek ezek a próbák erŒsebbé?

• Egy gyermek olvassa fel a Tanok és szövetségek 105:23 versét! Milyen tulajdon-
ságokat vár el az Úr a szentektŒl? Hogyan erŒsít meg bennünket, és segít
nekünk hitünk próbára tétele során az, ha hithıek vagyunk, alázatosak, és mindig
imádkozunk? (Lásd 4. kiegészítŒ tevékenység.)

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Hozz egy kis durva, szálkás fadarabot és egy csiszolópapírt (vagy hozz egy durva,
érdes kavicsot, és egy simát, és eszerint alakítsd át a tevékenységet)!

• Milyen problémákkal néztek szembe Sion táborának tagjai? (Példák a válaszokra:
betegség, ellenségeik üldöztetése, vitatkozás, ingerültség, romlott étel,
szennyezett víz és fájó lábak.)

Amikor a gyermekek megnevezik a problémákat, add körbe a durva fadarabot, és
engedd nekik megtapintani! Hasonlítsd a durva, szálkás fát Isten gyermekeihez,
mielŒtt próbákat álltak volna ki, és problémákkal néztek volna szembe.

• Szeretnétek-e használni valamit, ami ilyen fából van (például kanalat vagy
ceruzát)? Miért nem?

• Milyen próbákat állunk ki az életben?

Írd a gyerekek válaszait a táblára!

• Hogyan felelhetünk meg ezeknek a próbatételeknek?

Mialatt megbeszélitek, milyen próbákat állunk ki, és miként felelhetünk meg ezeknek,
a csiszolópapírral addig dörzsöld a fát, amíg legalább egy része sima nem lesz.
Hasonlítsd ezt ahhoz a csiszoló hatáshoz, amikor problémákkal találjuk szembe
magunkat és megoldjuk Œket. Amikor megoldjuk a problémákat, gyarlóságaink
„kisimulnak”, és jobb emberekké válunk, sokkal hasznosabbak leszünk a Mennyei
Atya és Jézus Krisztus számára.

Add körbe újra a fadarabot, hogy a gyermekek érezhessék a különbséget a durva
és a sima rész között!

2. Rajzolj két nagy kört a táblára! Az egyiknek add azt a nevet, hogy Halandóság elŒtti
lét, a másik pedig legyen a Földi élet! Olvassátok el a gyermekekkel Ábrahám
3:24–26 versét! Magyarázd el, hogy elsŒ állapotunk a földi élet elŒtti létünk, vagyis
a földre születésünk elŒtti életünk volt.

• Honnan tudhatjuk, hogy ott kiálltuk a próbát? (Megtartottuk elsŒ állapotunkat –
megszülettünk a földre.)

Magyarázd el, hogy a második állapotunk a földi életünk.

• Mit kell tennünk, hogy kiálljuk a próbát itt is, és „megtegyünk mindent, amit az Úr,
a mi Istenünk parancsol nekünk”?

Segíts a gyermekeknek egy listát készíteni a táblán azokról a dolgokról, amiket Isten
kért tŒlünk (például tizedfizetés, istentiszteletre járás, egymás szeretete)! Minden
gyermek válasszon egy-két dolgot, amin a hét során dolgozni fog, és írják ezt fel a
figyelemfelkeltŒ tevékenységben elvégzett tudáspróba hátoldalára.

Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy egész életünkön keresztül próbákat kell
kiállnunk – ha egy napig vagy egy hétig betartjuk a parancsolatokat, nem
gondolhatjuk azt, hogy már kiálltuk a próbát. MásfelŒl viszont, ha megszegünk egy
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parancsolatot, az nem jelenti azt, hogy végleg megbuktunk; ha megbánjuk
bıneinket, és azt követŒen betartjuk a parancsolatot, még érdemesek leszünk arra,
hogy visszatérjünk a Mennyei Atyához.

3. Válassz ki egy részt a történelmi beszámolóból, amit a gyermekek eljátszhatnak!
Írhatsz a gyermekeknek párbeszédet, illetve kommentálhatod a történetet, és
a gyerekek eljátszhatják, mit mondhattak a szereplŒk azokban a helyzetekben.

4. Soroljátok fel és beszéljétek meg azokat az alapelveket a Tanok és szövetségek
105:23–24 verseiben, amelyek a gyermekekre vonatkoztathatók; például: legyenek
hıségesek, imádkozzanak sokat, legyenek alázatosak, ne dicsekedjenek és ne
kérkedjenek hitükkel és tetteikkel! Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy ezeknek
az alapelveknek a betartása miként segíthet nekik a megpróbáltatások idején!
A gyermekek döntsék el, mit tehetnek a héten azért, hogy ezeket az alapelveket
jobban betartsák!

5. Szervezd az osztályt „Sion táborává”, és beszéljétek meg, mit tehettek – mint osztály
– azért, hogy segítsetek az egyházközség illetve gyülekezet tagjainak; például
meglátogathattok egy özvegyet, részt vehettek az egyházközségi vagy gyülekezeti
takarítási programban, illetve elhívhatjátok az osztály egy kevésbé aktív tagját az
elemibe. Papsági vezetŒd beleegyezésével válasszatok ki és végezzetek el egy
szolgálatot!

Befejezés

Bizonyság Oszd meg érzéseidet arról a lehetŒségrŒl, hogy a földre jöhettél, és fejezd ki az iránti
vágyadat, hogy egy nap érdemes szeretnél lenni arra, hogy visszatérhess a Mennyei
Atyához és Jézus Krisztushoz, hogy velük élhess. Emlékeztesd a gyermekeket arra,
hogy ha hıségesek és engedelmesek lesznek még a megpróbáltatások és a
próbatételek idején is, akkor érdemesek lesznek erre a nagy áldásra.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 105:1–6, 
9–10 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány



Cél Fokozni a gyermekekben a vágyat arra, hogy misszionáriusok legyenek, és megosszák
az evangéliumot másokkal.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 107:23, 33, 35 verseit;
a 112. rész fejlécét, a 112:19–22, 28, 30–34 versét (a tizenkét apostol feladatairól);
valamint a leckében megadott történelmi beszámolókat. Ezt követŒen tanulmányozd
a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és
történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírás-
beli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Tanok és szövetségek 11:21, 18:26–28 és 112:4–10.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Írj külön-külön cédulákra fontos kifejezéseket az óra anyagából! Annyi cédulát
készíts, ahány gyermek van az osztályodban! (Ha az osztályod kicsi, készíthetsz két
cédulát egy-egy gyermeknek.) Használj az alábbiakhoz hasonló kifejezéseket:

Tizenkét apostol

„GyŒz az igazság”

87 dollár

1800 ember

Verseny a keresztségért

Jézus Krisztus különleges tanúi

RendŒr

„Éljen, éljen Izráel!”

5. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Világtérkép; megtalálható a lecke végén.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

• Mentetek már valaha kirándulni vagy nyaralni? Milyen messzire utaztatok el
otthonotoktól?

Kérd fel a gyermekeket, hogy meséljenek valakirŒl a családjukból, aki elutazott már
a világ egy másik részére.

Mutasd meg a világtérképet! Segíts a gyermekeknek megmutatni azokat a helyeket,
ahová Œk vagy családtagjaik elutaztak, vagy ahol laktak már.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

29.
lecke
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• Hová hívtak el olyan misszionáriusokat, akiket ismertek? (Ha a gyermekek nem
tudnak válaszolni, megmutathatod azokat a helyeket, ahol te, barátaid illetve
családtagjaid missziót szolgáltak, vagy ahol egyházközségetekbŒl illetve
gyülekezetetekbŒl jelenleg misszionáriusok szolgálnak.)

Magyarázd el, hogy a missziós munka mindig fontos része volt Jézus Krisztus
egyházának. Ahogy az egyház erŒsebb lett Ohióban és Missouriban, az Úr
misszionáriusokat hívott el az evangélium hirdetésére a világ más részeire.

Adj minden gyermeknek egyet az elkészített cédulákból! Kérd meg a gyermekeket,
hogy az óra folyamán figyeljenek a papírjukon lévŒ kifejezésre! Amikor a kifejezés
említésre kerül, a gyermek vigye a papírt az osztály elé, és tegye ki a táblára vagy az
asztalra!

A felkészülési részben feltüntetett szentírások, valamint a „Megalakul a Tizenkét
Apostol Kvóruma” címı alábbi beszámoló alapján taníts a gyermekeknek a tizenkét
apostol feladatairól – arról, hogy Krisztus különleges tanúi kell legyenek, és irányítaniuk
kell a missziós munkát. Ezután a többi történelmi beszámoló alapján taníts a
gyermekeknek a korai misszionáriusok erŒfeszítéseirŒl – arról, hogy hogyan hirdették
az evangéliumot más népeknek. Mutasd meg a térképen azokat a helyeket, amelyek
szóba kerülnek!

Megalakul a Tizenkét Apostol Kvóruma

Jézus Krisztus egyháza visszaállításának fontos része volt a Tizenkét Apostol
Kvórumának megszervezése. 1835 februárjában tizenkét embert hívtak el és szenteltek
fel apostolnak. Az Úr kinyilatkoztatta Joseph Smith prófétának a tizenkét apostol
feladatait, és a próféta megtanította az apostoloknak, mit kell tenniük. Az apostoloknak
„Jézus Krisztus különleges tanúinak” kellett lenniük, valamint az egész világban
hirdetniük kellett az evangéliumot, és tanítaniuk kellett az embereknek Jézus Krisztusról
(lásd T&Sz 107:23, 33, 35; lásd még T&Sz 18:28). A jelenlegi tizenkét apostolnak
ugyanezek a feladatai, bár ezt kissé másképp látják el, mint az elsŒ utolsó napi szent
apostolok.

Az elsŒ tizenkét apostol több száz mérföldet utazott missziós munkát végezve, valamint
megerŒsítve és irányítva az egyháztagokat. Bár Œk feleltek az egyházban a missziós
munkáért, nem csak Œk szolgáltak misszionáriusként. Maga Joseph Smith is több rövid
missziót szolgált az Ohio melletti államokban, valamint Kanadában, és másokat is
elhívtak misszionáriusnak az Ohio állambeli Kirtland körüli területekre, hogy Jézus
Krisztus igaz egyházának visszaállításáról tanítsanak. A legtöbb misszionárius elment
tanítani néhány hétig vagy hónapig, hazatért egy rövid idŒre, aztán elment egy másik
misszióra. Ezeknek a misszionáriusoknak a feleségei és gyermekei otthon maradtak, és
gondját viselték a háznak és a gazdaságnak, amíg a férfiak missziót szolgáltak.
Hamarosan a misszionáriusok kezdtek egyre messzebb utazni, és hosszabb
idŒszakokig szolgálni, hogy szerte a világon mindenkinek hirdessék az evangéliumot.

Heber C. Kimball Angliába megy

1837 júniusában Joseph Smith odament Heber C. Kimball-hoz, a tizenkét apostol
egyikéhez a Kirtland Templomban, és azt mondta neki: „Heber testvér! Az Úr Szelleme
azt súgta nekem: »Heber szolgám menjen Angliába, hirdesse az én evangéliumomat,
és nyissa meg az üdvözülés kapuit azon nemzet elŒtt«” (az idézet forrása Orson F.
Whitney: Life of Heber C. Kimball, 103–104. o.; lásd még History of the Church, 2:490).
Elder Kimball szegény volt, és aggódott amiatt, hogy nem tud missziót szolgálni,
azonban elfogadta az elhívást, és imádkozott azért, hogy jó misszionárius legyen.

Elder Kimball és hat társa elhajózott az angliai Liverpoolba. Miután néhány napja
Liverpoolban voltak, az Úr Szelleme azt mondta nekik, hogy menjenek Prestonba, egy
kb. 30 mérföldnyire fekvŒ városba. Amikor megérkeztek Prestonba, az utcák tele voltak
emberekkel, mivel választási nap volt. A misszionáriusok láttak egy nagy zászlót,
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amelyen ez állt: „GyŒz az igazság.” Remélték, hogy ez annak a jele volt, hogy sikeres
misszionáriusok lesznek ebben az országban, és azt mondták: „Ámen. Hát úgy
legyen!” (az idézet forrása Stanley B. Kimball: Heber C. Kimball: Mormon Patriarch and
Pioneer, 45. o.).

Másnap a misszionáriusokat meghívta néhány lelkész, hogy prédikáljanak a
gyülekezetüknek. A gyülekezetben néhányan látták a misszionáriusokat álmukban,
mielŒtt a misszionáriusok Angliába jöttek volna. A misszionáriusok az embereknek
otthonukban és az utcán is prédikáltak. Egy héten belül néhányan készek voltak
megkeresztelkedni.

Aznap reggel, amikor Angliában az elsŒ keresztelŒt tartották, a misszionáriusok érezték
a gonosz szellemek jelenlétét szobájukban. Tudták, hogy a Sátán megpróbálja
megakadályozni az egyház terjedését Angliában. A misszionáriusok buzgón
imádkoztak, az Úr pedig kiızte onnan a gonosz szellemeket. A keresztelŒk terv szerint
zajlottak. Néhányan annyira vágytak arra, hogy megkeresztelkedhessenek, hogy
versenyeztek a folyóig, ahol elder Kimball várakozott. George D. Watt nyerte meg a
versenyt, és Œ lett Anglia elsŒ megkeresztelt megtértje. Nyolc hónapon belül az elderek
több mint kétezer embert tanítottak és kereszteltek meg Angliában. Heber C. Kimball
1838 májusában tért haza Kirtlandbe, miután majdnem egy évig távol volt.

A tizenkét apostol Angliába megy

A Tizenkét Apostol Kvórumának tagjai azt a parancsolatot kapták, hogy 1839-ben
menjenek Angliába, és folytassák az evangélium hirdetését. Amikor eljött az utazás
ideje, több apostol és családjuk megbetegedett maláriában. Az apostolok úgy
döntöttek, hogy elmennek, annak ellenére, hogy betegek voltak, és bíztak abban, hogy
az Úr majd vigyáz rájuk.

Az apostolok feleségei – akik közül szintén többen betegek voltak – tudták, hogy nehéz
lesz az élet férjük nélkül otthon, de támogatták férjeiket missziós elhívásukban. Bár
erŒtlenek voltak a betegségtŒl, Heber C. Kimball és Brigham Young éljeneztek
feleségeiknek, amikor egy kocsin elhajtottak. Kalapjukat fejük fölött meglengették
háromszor, és így kiáltottak: „Éljen, éljen Izráel!” Feleségeik kijöttek az ajtóba, és
visszakiáltottak nekik: „Viszlát! Isten áldjon benneteket!” (Az idézet forrása: Whitney,
266. o.).

Elder Youngnak és elder Kimballnak nagyon kevés pénze volt angliai utazásukra.
KettŒjüknek közösen volt 13,50 dollárjuk, amelyet barátaiktól kaptak. Missouriból
Kirtlandbe postakocsin utaztak, és úgy számították, hogy nem sokáig jutnak, és elfogy
a pénzük, azonban amikor elder Young a bŒröndjéhez ment, hogy kivegye a pénzt az út
elsŒ részére, azt tapasztalta, hogy elég pénzük maradt tovább menni. Ugyanez történt
következŒ alkalommal is, egészen addig, amíg megérkeztek Kirtlandbe. Négyszáz
kilométert utaztak postakocsin, és 87 dollárt költöttek, pedig csak 13,50 dollárral
indultak el. Elder Young és elder Kimball úgy érezte, hogy a többi pénzt egy mennyei
küldött rakhatta a bŒröndbe, aki tudta, hogy segítségre szorulnak.

Amikor a Tizenkettek Kvórumának tagjai megérkeztek Angliába, szétváltak, és az
ország különbözŒ részeibe mentek. Wilford Woodruff délre ment Herefordshire terü-
letére, ahol sok olyan embert talált, aki alig várta, hogy elfogadhassa az evangéliumot.
Elder Woodruff gyılésein – ahol Œ tanított – néha több mint ezren vettek részt. Egyszer
egy rendŒr jött be a gyılésre, ahol elder Woodruff tanított. A rendŒr azt mondta, hogy a
helyi egyház papja küldte, hogy tartóztassa le elder Woodruff-ot prédikálásért. Elder
Woodruff elmagyarázta, hogy hivatalos engedélye van a prédikálásra, és megkérte a
rendŒrt, hogy üljön le. Megígérte, hogy a gyılés után beszélni fog vele. A rendŒr több
mint egy órán át hallgatta, amint elder Woodruff az evangélium alapelveit tanította.
A gyılés végén heten akartak megkeresztelkedni, köztük négy olyan ember, akik más
egyházakban papok vagy lelkészek voltak, valamint a rendŒr is, aki azért jött, hogy
letartóztassa elder Woodruff-ot. A rendŒr visszament ahhoz a paphoz, aki küldte Œt, és
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megmondta neki, hogy nem fogja letartóztatni elder Woodruff-ot, mert hallotta, amint
elder Woodruff „az egyetlen igaz evangéliumi beszédet mondta, amit valaha hallott
ebben az életben.” A pap két másik papot küldött el kémkedni egy másik gyılésre,
hogy megtudja, mit prédikál elder Woodruff. A két pap is megtért és megkeresztel-
kedett. (Lásd Matthias F. Cowley: Wilford Woodruff: History of His Life and Labors,
118. o.) Wilford Woodruff és társai erŒfeszítéseinek köszönhetŒen több mint
nyolcszázan lettek az egyház tagjai Anglia déli részén.

A többi apostol is nagy sikereket ért el Angliában az evangélium hirdetésével. Amikorra
visszatértek az Egyesült Államokba 1841 tavaszán, több ezren csatlakoztak az
egyházhoz. A megtértek közül sokan az Egyesült Államokba költöztek. Az angliai
szentek hite és támogatása nagy áldás volt az egyház számára.

Misszionáriusok mennek a világ más részeire

Amikor a tizenkét apostol visszatért az Illinois állambeli Nauvoo-ba, ahol akkor az
egyház központja volt, Œk irányították a missziós munkát világszerte. Elder Orson Hyde
már rövid ideig hirdette az evangéliumot Németországban és Hollandiában, és elment
Jeruzsálembe is, hogy felszentelje a Szentföldet, ahol Jézus élt, mikor a földön volt.
A misszionáriusokat hamarosan elhívták a Csendes-óceáni szigetvilágba is. A tizenkét
apostol által az Úr szava elkezdett terjedni a föld minden nemzete között.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Mi a tizenkét apostol fŒ feladata? (T&Sz 107:23.) Mit jelent Krisztus neve tanújának
lenni? (Tanítani az embereknek Krisztusról, és bizonyságot tenni arról, hogy
Œ a mi ÜdvözítŒnk.) A tizenkét apostol kiknek a számára különleges tanúi Jézus
Krisztusnak?

• Azon kívül, hogy tanúi Jézus Krisztusnak, mire vonatkozik még a tizenkét apostol
elhívása? Magyarázd el, hogy a tizenkét apostol felügyeli a missziós munkát
(T&Sz 18:26–28; 112:21– 22), és más egyházi ügyeket is intéznek (T&Sz 107:33).
Ãk együttesen a papság valamennyi kulcsának birtokában vannak (T&Sz 107:35;
112:30–32).

• Mit ígért az Úr, hogyan áldja meg a tizenkét apostolt, és a többi misszionáriust, akiket
elküldött más országokba az evangéliumot hirdetni? (T&Sz 112:19, 21.) Mit kellett
tenniük a misszionáriusoknak, hogy elnyerjék ezt az áldást? (T&Sz 112:10, 22, 28;
lásd még T&Sz 11:21.) Miként vonatkozhat ez az áldás ránk? Mit tehetünk, hogy
elnyerjük ezt az áldást?

• Miként reagált az angol nép a misszionáriusok üzenetére? Mit gondoltok, miért
mentek a gonosz szellemek elder Kimballhoz és társaihoz? Miért akarja a Sátán
megállítani a missziós munkát?

• Miként járultak hozzá a tizenkét apostol feleségei és gyermekei a missziós
munkához? Milyen áldásban részesültek a misszionáriusok és családaik, amikor a
misszionáriusok tanították az evangéliumot? Milyen áldásban részesülnek ma
a misszionáriusok és családaik? (Elmondhatsz egy személyes élményt egy olyan
alkalomról, amikor te vagy családtagjaid áldásban részesültetek egy missziós
szolgálat vagy egy misszionárius támogatása miatt.)

• A Mennyei Atya és Jézus Krisztus miért akarja, hogy megosszuk az evangéliumot
másokkal? Milyen áldásokban van részünk, amiben szeretnénk, ha más is
részesülne? (Példák a válaszokra: a Mennyei Atya tervének és irántunk érzett
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szeretetének ismerete; a parancsolatoknak való engedelmességbŒl származó
boldogság; valamint azok a szertartások, amelyek lehetŒvé teszik, hogy egy nap – ha
arra érdemesek vagyunk – újra a Mennyei Atyával és Jézus Krisztussal élhessünk.)

• Hogyan lehettek már most misszionáriusok? (Lásd 1. kiegészítŒ tevékenység.)
Hogyan készülhettek fel arra, hogy egyszer teljes idejı misszionáriusok legyetek?
(Lásd 2. kiegészítŒ tevékenység.) Miként segít közelebb kerülnünk a Mennyei
Atyához és Jézus Krisztushoz, ha misszionáriusok vagyunk?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Az óra elŒtt írj külön-külön papírlapokra az alábbiakhoz hasonló utasításokat
(legalább egy jusson az osztályodba járó valamennyi gyermeknek), és helyezd az
egyes papírlapokat külön-külön mıanyagpoharakba, vagy hasonló edénybe:

• Mondd el szó szerint kedvenc szentírásodat, vagy mondd el, mirŒl szól!

• Mondd el szó szerint az egyik hittételt, vagy mondd el, mirŒl szól!

• Nevezz meg egy egyházi tevékenységet, amelyre elhívhatod egy barátodat!

• Nevezz meg egy egyházi videofilmet, amit megmutathatsz egy barátodnak!

• Nevezz meg egy egyházi folyóiratot vagy könyvet, amit megoszthatsz egy
barátoddal!

• Tegyél javaslatot arra, hogyan lehetsz barátja valakinek az iskolában, akit látszólag
más nem fogad el!

• Határozz meg két módszert, ahogy udvarias lehetsz másokkal szemben!

• Határozz meg két módszert, ahogy jó példát mutathatsz másoknak!

• Énekeld el a kedvenc egyházi himnuszodat vagy dalodat, illetve beszélj róla!

• Mondd el, miért tiszteled Jézus Krisztust!

• Mondd el, mit írhatsz a Mormon könyvébe, amit egy barátodnak adsz!

• Mondd el, mit tehetsz azért, hogy bizonyságod nagyobb legyen!

• Dicsérj meg valakit Œszintén!

• Nevezd meg a kedvenc személyedet a szentírásokból, és mondd el, miért Œ a
kedvenced!

Írd fel a táblára: Már most misszionárius lehetek; és magyarázd el, hogy arra fogod
kérni a gyerekeket, gyakorolják, hogyan lehetnek már most misszionáriusok.
Csoportosítsd a mıanyag poharakat egymáshoz közel a padlón, és az egyik
gyermeknek adj egy kis kavicsot vagy gombot! A gyermek dobja a kavicsot vagy
gombot az egyik pohárba, emelje ki a poharat a többi közül, vegye ki a papírt,
és kövesse a papírra írt utasítást! Ezt ismételd el egy másik gyermekkel is, és addig
csináljátok, amíg mindenkire legalább egyszer sor kerül, és az utasításokat mind
végrehajtották!

A tevékenységet követŒen adhatsz a gyermekeknek papírt és ceruzát, és
mindannyian leírhatják, hogyan próbálnak meg a hét folyamán misszionáriusok lenni.
A gyermekek vigyék haza ezeket a papírokat, hogy emlékeztesse Œket arra, hogy
már most misszionáriusnak kell lenniük.
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2. Külön-külön cédulákra írj fel olyan ügyességet igénylŒ dolgokat, amelyeket a
gyermekek megtanulhatnak, illetve olyan tevékenységeket, amelyeket megtehetnek
azért, hogy felkészüljenek a majdani teljes idejı missziós szolgálatra. Helyezd
ezeket a cédulákat egy dobozba! Minden gyermek húzzon egy papírt a dobozból,
és pantomim módszerrel (vagy a táblára rajzolva) adjon megoldó kulcsokat,
amelyek segítenek a többi gyermeknek kitalálni a kérdéses tevékenységet.

Használd az alábbi ötleteket, vagy készíts magadtól (megkérheted a gyermekeket
is, hogy saját tehetségüket vagy kedvenc tevékenységüket is elpantomimezhetik):

• Olvasd a szentírásokat!

• Írj a naplódba!

• Tegyél félre pénzt!

• Mutatkozz be másoknak!

• Vasalj ki egy inget vagy blúzt!

• Varrj fel egy gombot!

• Köss meg egy nyakkendŒt!

• FŒzz egy ételt!

• Rakj fel egy gumit a kerékpárodra!

3. Kérdezd meg a gyermekektŒl, közülük hányan lettek a missziós munka által tagjai
az egyháznak. Segíts a gyermekeknek rájönni, hogy mindannyian azért lettek
egyháztagok, mert a misszionáriusok vagy Œket, vagy szüleiket, vagy más
családtagjukat tanították. Mondd el egy személyes élményedet arról, hogy neked
vagy családtagjaidnak hogyan tanították az evangéliumot! Hagyd, hogy a
gyermekek elmondják hasonló élményeiket! Buzdítsd a gyermekeket, hogy
kérdezzék meg szüleiktŒl, családjukban az elsŒ egyháztagot hogyan tanították az
evangéliumra.

4. Írd fel a táblára: Misszionárius voltam-e ma?

Egy gyermek olvassa fel a következŒ idézetet Spencer W. Kimballtól, az egyház
tizenkettedik elnökétŒl:

„Minden férfi, nŒ és gyermek – minden fiatal, valamint minden kisfiú és kislány –
szolgáljon missziót! Ez nem azt jelenti, hogy külföldön kell szolgálniuk, és
hivatalosan elhívva és elválasztva teljes idejı missziót kell szolgálniuk. Azt jelenti,
hogy mindannyiunk feladata, hogy tanúságot (bizonyságot) tegyünk azokról az
evangéliumi igazságokról, amelyeket megkaptunk. Mindannyiunknak vannak
rokonaink, szomszédaink, barátaink és munkatársaink – és a mi feladatunk elvinni
az evangélium igazságait hozzájuk, példamutatással éppúgy mint tanítással”
(It Becometh Every Man; Ensign, 1977. okt., 3. o.).

• Mit értett azalatt Kimball elnök, amikor azt mondta, hogy példamutatással kell
tanítanunk az evangéliumot? Hogyan lehetünk már most – ahogy Kimball elnök
mondta – misszionáriusok? Mi olyat tettetek már, ami esetleg segít valakinek
abban, hogy többet akarjon megtudni az evangéliumról?

5. Segíts a gyermekeknek megtanulni vagy átismételni a tizedik hittételt! Magyarázd el,
hogy Izráel összegyıjtése arra utal, hogy az embereket Jézus Krisztus egyházához
vezetik. Ez a missziós munkán keresztül zajlik, amikor az embereket világszerte az
evangéliumra tanítják.

6. Énekeljétek el a „Bízom, elhívnak misszióba” (VAJ B, 199. o.) címı dalt, illetve
olvassátok el a dal szövegét!
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Befejezés

Bizonyság Fejezd ki háládat az evangélium visszaállításáért, és a misszionáriusokért, akik az
evangéliumot hirdetik a világnak. Buzdítsd a gyermekeket, hogy kövessék az
egyház korai misszionáriusainak példáját, és fokozzák az iránti vágyukat, hogy
megosszák az evangéliumot másokkal.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 107: 23 és
112:10, 19 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány
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Cél Segíteni a gyermekeknek abban, hogy várják Jézus Krisztus második eljövetelét és a
Millenniumot, illetve készüljenek fel rá.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében megadott történelmi beszámolókat,
valamint a Tanok és szövetségek 29:9–11; 43:20–23, 29–31; 45:32, 39–40, 44–45,
55–59; 101:22–34; 107:53–56; 115:7–10 verseit; és a 116. részt. Ezt követŒen
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a
szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.;
és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Máté 24:36; Apostolok cselekedetei 1:9–11; Tanok és
szövetségek 49:7; valamint Az evangélium tanításai (31110 135) 41., 43. és 44.
fejezetei.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Készíts kis cédulákat a következŒ feliratokkal: elsŒ, feleség, kert, gyümölcs,
kiızetés, halandó, gyermekek!

5. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Egy Biblia.
c. Térkép Missouriról és környékérŒl; megtalálható a lecke végén.
d. Kép: 5-28, A második eljövetel (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 238; 62562).

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Írd fel az Ádám nevet a táblára!

• Ki volt Ádám?

A gyermekek egymás után válasszanak egyet az általad készített kis cédulákból,
és a szavakat emlékeztetŒként használva mondják el, mit tudnak Ádámról! Ha kell,
segíts nekik!

GyŒzŒdj meg róla, hogy az alábbi pontokat megemlítették-e:

Ádám volt az elsŒ ember, akit Isten a földre küldött. Ádám és felesége, Éva az
édenkertben laktak. Miután ettek a jó és a rossz tudása fájának gyümölcsébŒl,
kiızettek a kertbŒl. Halandókká váltak, és gyermekeik lehettek.

Magyarázd el, hogy ezen az órán a gyermekek olyan dolgokat fognak megtudni
Ádámról, amiket Joseph Smith kinyilatkoztatásban kapott.

Az alábbi történelmi beszámolók valamint a Tanok és szövetségek 107:53–56;
115:7–10 versei; és a 116. rész alapján taníts a gyermekeknek az egyház
növekedésérŒl Missouri északi részén, valamint az Ádám-ondi-Ámánon történt
eseményekrŒl. Mutasd meg a képet és a térképet a megfelelŒ idŒpontokban!
Ezután a Tanok és szövetségek 45:55–59 és 101:22–34 versei alapján tanítsd meg a
gyermekeknek, milyen lesz az élet a Millennium alatt.

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

30.
lecke

Ádám-ondi-Ámán
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Az egyház gyarapodik Far Westben

Az egyháztagokat kiızték a Missouri állambeli Jackson megyébŒl, de 1836-ban
engedélyt kaptak a helyi kormányhatóságoktól, hogy Észak-Missouriba
költözhessenek, és egy új megyét alapítsanak. A megye körül volt egy hat mérföld
széles sávú lakatlan terület, így az egyháztagok és a nem egyháztagok elkülönülten
maradhattak. A szentek beköltöztek erre a területre, és építettek egy központi várost,
Far Westet, valamint eköré még több másik várost is.

Odahaza az Ohio állambeli Kirtlandben sok probléma volt, különösen a hajdani
egyháztagokkal, akik ádáz ellenségei lettek a prófétának. 1838 januárjában Joseph
Smith-nek felhívták a figyelmét arra, hogy néhányan, akik magukhoz akarták
ragadni az egyház irányítását, eltervezték, hogy megölik Œt. Josephnek el kellett
hagynia Kirtlandet, és az egyháznak Far Westben is szüksége volt a segítségére a
szervezésben, úgyhogy Joseph és Emma Smith elköltözött Far Westbe.

Joseph Smith ellenségei nem akarták, hogy elmenjen KirtlandbŒl, úgyhogy néhány
barátja segített Josephnek kiosonni a városból. Elrejtették egy nagy ládában, és a ládát
egy ökörfogatra rakták. Ezután a kocsit kihajtották a városból anélkül, hogy a próféta
ellenségei tudtak volna arról, hogy Œ a kocsin van. Mikor már biztonságban kijutott a
városból, Joseph kiszállt a ládából, felszállt a lovára, és Sidney Rigdonnal együtt
ellovagolt Far Westbe. Mintegy hatvan mérföldet utaztak, megvárták, amíg családaik
csatlakoztak hozzájuk, aztán pedig mentek tovább. Felfegyverzett ellenségeik több
mint kétszáz kilométeren keresztül követték Œket, de nem tudták utolérni Œket. A Far
West-i szentek kocsikat és ellátmányt küldtek a próféta és csoportja elé, és hálásan
fogadták Far Westben Œket.

Néhány hónappal azután, hogy Joseph Smith megérkezett Far Westbe, kapott egy
kinyilatkoztatást, amely arra utasította a szenteket, hogy ott építsenek egy templomot.
Az Úr azt mondta a szenteknek, hogy a templom építését 1838 július 4-én kezdjék
meg (lásd T&Sz 115:8–10). Július 4-én reggel a mormon nemzetŒrség (egy kis helyi
hadsereg), egyházi vezetŒk és egyháztagok nagy felvonulást tartottak. Zenére
menetelve a templom helyéhez mentek, és körbe álltak. Sidney Rigdon beszélt, majd
ezután a tömeg hozsannát kiáltott, és Solomon Hancock elénekelte a Levi W. Hancock
által az alkalomra írt dalt. Joseph próféta ezután felügyelte a templom négy sarok-
kövének elhelyezését.

Joseph Smith kinyilatkoztatásokat kap Ádám-ondi-Ámánról

1838-ban egy nap a próféta és néhány másik ember helyet keresett más városok
építésére, ahol a szentek lakhatnának. Elértek egy Spring Hillnek nevezett helyre, ahol
Joseph újabb kinyilatkoztatást kapott (T&Sz 116). Az Úr azt mondta Josephnek, hogy
Spring Hill neve eredetileg Ádám-ondi-Ámán volt. Orson Pratt késŒbb azt mondta, hogy
a név „azon a nyelven, amit Ádám beszélt” azt jelenti: „Isten völgye, ahol Ádám lakott”
(Journal of Discourses, 18:343).

Írd fel a táblára: Ádám-ondi-Ámán!

Joseph Smith szerint Ádám-ondi-Ámán volt az a hely, ahol Isten beszélt Ádámmal,
és ahol Ádám áldozatokat hozott az Úrnak. Ádám-ondi-Ámánnál hívta össze Ádám a
családját halála elŒtt, hogy megáldja Œket (lásd T&Sz 107:53–56).

Ádám-ondi-Ámán a jövŒben is fontos hely lesz: nem sokkal Krisztus második eljövetelét
megelŒzŒen Ádám újra eljön Ádám-ondi-Ámánba, és tart egy nagy tanácskozást.
Minden próféta ott lesz ezen a tanácskozáson, akinek a földön birtokában voltak
a papsági felhatalmazás kulcsai, hogy munkájukról beszámoljanak Ádámnak. Ezután
Jézus Krisztus látogat el Ádám-ondi-Ámánba, és Ádám visszaadja neki a papsági
kulcsokat. Ezt követŒen Krisztus visszatér a földre, hogy megkezdje a Millenniumot –
azt az ezer évet, amikor Krisztus a földön él, és uralkodik a földön.
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Ez az információ Ádám-ondi-Ámánról nagyon izgatta az egyháztagokat. Joseph Smith
azt mondta, hogy a terület gyülekezŒhelye lesz azoknak a szenteknek, akik KirtlandbŒl
Missouriba költöznek. Sok szent költözött Ádám-ondi-Ámánba 1838 nyarán. Nagy
áldásnak tartották, hogy ott élhetnek, ahol Ádám élt.

A Millennium

Amikor a gyermekekkel megbeszélitek, milyen lesz az élet a földön a Millennium 
alatt, magyarázd el a Tanok és szövetségek 101:22–34 verseinek alábbi pontjait 
(a gyermekek kikereshetik a verseket a saját szentírásaikban):

• Mindenki látni fogja az ÜdvözítŒt (23. v.).

• Minden bınös elpusztul (4. v.).

• Az emberek és az állatok békében élnek (26. v.).

• A Sátánnak nem lesz hatalma senki felett (28. v.).

• Nem lesz sem fájdalom, sem halál (29. v.).

• Az emberek miután megöregedtek, halandóból halhatatlanná lesznek (30–31. v.).

• Az Úr mindent kinyilatkoztat a földrŒl és a mennyrŒl, beleértve azt is, hogyan lett
megteremtve a föld, és mi lesz belŒle (32–34. v.).

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Miért volt olyan fontos a Spring Hill nevı terület? (T&Sz 107:53–56; 116.) Mit
gondoltok, mit éreztek az egyháztagok, amikor megtudták, hogy Ádám élt ott?

• Milyen események történtek sok-sok évvel ezelŒtt Ádám-ondi-Ámánban?
(T&Sz 107:53–56; mutass rá, hogy Ádám 927 éves volt, amikor megáldotta családját,
és megjósolta, mi fog történni utódaival.) Milyen jövŒbeli események fognak
történni Ádám-ondi-Ámánban? (Ádám újra eljön; T&Sz 116.) Magyarázd el, hogy
Krisztus is eljön Ádám-ondi-Ámánba, hogy visszavegye a papsági felhatalmazás
kulcsait Ádámtól, és a többi prófétától, felkészülve második eljövetelére és a
Millennium kezdetére.

• Mit értünk Jézus Krisztus második eljövetele alatt? Magyarázd el, hogy amikor
Jézus elŒször eljött, hogy a földön éljen, akkor csecsemŒként érkezett, azonban
amikor újra eljön, felnŒttként fog érkezni. Emlékeztesd a gyermekeket arra,
hogy halála és feltámadása után Krisztus megjelent apostolainak, és felemelkedett a
mennybe. Két angyal jelent meg, és azt mondta az apostoloknak, hogy egy napon
Jézus ugyanúgy fog visszatérni a földre, ahogy elment (lásd Apostolok cselekedetei
1:9–11; lásd még T&Sz 29:11; 45:44.) Azóta várják az emberek Jézus második
eljövetelét a földön.

• Mikor fog bekövetkezni a második eljövetel? (T&Sz 29:9–11.) Magyarázd el, hogy a
„közel van az óra” kifejezés azt jelenti, hogy hamarosan eljön, de a Mennyei Atya
kivételével senki nem tudja pontosan, mikor fog ez megtörténni (lásd Máté 24:36;
T&Sz 49:7). Miért jó, hogy nem tudjuk, mikor jön el Jézus?

• Meddig fog az ÜdvözítŒ uralkodni a földön, amikor újra eljön? (T&Sz 29:11.) Hogy
hívják majd ezt az ezer éves idŒszakot? (T&Sz 43:30.)

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

30. lecke
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• Mi történik majd az igaz emberekkel, amikor Jézus újra eljön? (T&Sz 45:45, 57–59.)
Miért kell várnunk Jézus Krisztus második eljövetelét és a Millenniumot? (T&Sz 45:39,
44; magyarázd el, hogy a 39. versben a fél azt jelenti, hogy tisztel.) Segíts a
gyermekeknek felismerni, hogy akik szeretik az ÜdvözítŒt, engedelmeskednek neki,
és várják, hogy eljöjjön, azok áldottak lesznek. Hogyan készülhetünk fel az ÜdvözítŒ
második eljövetelére? (T&Sz 43:20–23; 45:32, 57; lásd 1. kiegészítŒ tevékenység.)

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Készítsd el az alábbi cédulákat, amelyek azt írják le, hogyan készüljünk fel a
második eljövetelre és a Millenniumra (lásd T&Sz 43:20–23; 45:32, 57):

Egy gyermek válasszon egy cédulát, olvassa fel az osztálynak, és tegye ki a táblára,
az asztalra vagy a padlóra! Beszéld meg a gyermekekkel, mit jelent a cédulán
lévŒ kifejezés, és hogy készülhetnek fel ezáltal (például: „Álljatok szent helyeken” –
a gyermekek élhetnek úgy, hogy érdemesek legyenek belépni a templomba; részt
vehetnek istentiszteleten; elkerülhetik az olyan helyeket, ahol rossz hatások érik Œket;
és megŒrizhetik a jóérzést otthonukban).

2. Írd fel a következŒ szavakat vagy kifejezéseket kártyákra: Ádám-ondi-Ámán,
második eljövetel, Millennium, készülj fel! Fordítsd a kártyákat színükkel lefelé az
asztalra vagy a padlóra! A gyermekek egymás után válasszanak egy kártyát, és
mondjanak egy dolgot, amit megtanultak arról a témáról az órán! Minden gyermek
fordítsa vissza a kártyát, és keverje össze a kártyákat, mielŒtt a következŒ gyermek
jönne! Ezt addig csináljátok, amíg minden gyermekre legalább egyszer sor nem
került, és mindegyik témakört meg nem beszéltétek!

3. Készíts egy-egy másolatot a lecke végén található rajzokról minden gyermeknek,
vagy rajzolj hasonló ábrákat a táblára! Magyarázd el, hogy ezek a rajzok mind
egy-egy jelet jelképeznek, amelyek Jézus Krisztus második eljövetele elŒtt fognak
megjelenni.

Minden gyermek keressen ki egyet vagy többet a következŒ szentírásokból, 
és határozzák meg, melyik rajz képviseli a szentírásban említett jelet:

T&Sz 29:14

T&Sz 29:16

T&Sz 29:18

T&Sz 45:26–27

T&Sz 45:32

T&Sz 45:33

Ne hagyjátok, hogy félrevezessen a Sátán!

Fogadjátok vezetŒül a Szent Szellemet (Szentlelket)!

Fogadjátok be az igazságot!

Álljatok szent helyeken!

Bánjátok meg bıneiteket és keresztelkedjetek meg!
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Biztosítsd a gyermekeket afelŒl, hogy ha megpróbálunk az evangélium szerint
élni, akkor nem kell félnünk a második eljöveteltŒl. Meg leszünk védve, úgyhogy
megtehetjük, amire a Mennyei Atya megkér bennünket, hogy tegyük meg érte,
és várhatjuk, hogy újra együtt legyünk Jézus Krisztussal.

4. Segíts a gyermekeknek megtanulni a tizedik hittételt!

Befejezés

Bizonyság Fejezd ki szeretetedet és háládat az ÜdvözítŒ iránt, és mondd el, milyen csodálatos
lesz, amikor egyszer eljön, hogy a földön éljen! Buzdítsd a gyermekeket, hogy
készüljenek fel a második eljövetelre és a Millenniumra úgy, hogy követik
Jézus Krisztust, és engedelmeskednek parancsolatainak.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 29:10–11
valamint 107:53–56 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

30. lecke
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Cél Segíteni a gyermekeknek megbecsülni a korai egyháztagok nehézségeit, 
és megerŒsíteni a gyermekekben a vágyat arra, hogy hallgassanak a prófétára, 
és engedelmeskedjenek neki.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 105:6–10 versét, valamint
a leckében megadott történelmi beszámolókat. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét,
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi
beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és
történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

3. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Térkép Missouriról és környékérŒl; megtalálható a 30. lecke végén.
c. Képek: 5-29, Haun’s Mill; az élŒ prófétát ábrázoló kép (a gyülekezeti ház

könyvtárából illetve egyházi folyóiratból).

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

• Mit tennétek, ha azt hallanátok, hogy valaki azt kiáltja: „Tız van!”; és amikor felnéztek,
azt látnátok, hogy füst jön be a szobába?

• Mi történne, ha nem csinálnátok semmit?

• Mit tennétek, ha hallanátok egy figyelmeztetést, miszerint egy hurrikán (vagy tornádó,
árvíz, tájfun, vulkánkitörés, illetve más katasztrófa) fogja sújtani a ti területeteket?

• Mi történne, ha nem csinálnátok semmit?

Mondd el a gyermekeknek, hogy hallgatnunk kell a figyelmeztetésekre, és meg kell
fogadnunk azokat! Magyarázd el, hogy néhány korabeli egyháztagnak sok olyan
problémája volt, amelyek közül némelyik elkerülhetŒ lett volna, ha az egyháztagok
hallgatnak Joseph Smith próféta figyelmeztetésére, és azt követik.

A következŒ történelmi beszámolók alapján taníts a gyermekeknek a korai missouri
egyháztagok által elszenvedett néhány megpróbáltatásról és üldöztetésrŒl. Mutasd
meg egy alkalmas pillanatban a Haun-malmáról készült képet, és mutasd meg a
térképen, hol történtek az egyes események! Ha akarod, egy gyermek elhelyezhet egy
kis jelzést a térképen, amikor az egyes helyeket megemlíted.

Emlékeztesd a gyermekeket, hogy a szenteket kiızték a Missouri állambeli Jackson
megyébŒl. Az Úr azt mondta nekik, hogy várniuk kell Sion felépítésével, mert nem
voltak olyan engedelmesek, mint kellett volna (lásd T&Sz 105:6–10). A szentek ezután
letelepedtek Észak-Missouriban, de ott is problémák adódtak.

Történelmi
beszámolók

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

A kiirtási parancs31.
lecke
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MegkezdŒdik az erŒszak Észak-Missouriban

1838 augusztusában, a választás napján egy csoport utolsó napi szent Ádám-ondi-
Ámánból elment szavazni Gallatin városába. Találkoztak egy bandával, akik meg
akarták Œket állítani. A banda tagjai attól tartottak, hogy ha a szentek szavaznak,
jelöltjük nem fogja megnyerni a választást. A banda egyik tagja megütötte, majd
leütötte az egyik szentet, és verekedés alakult ki. Többen megsérültek – szentek és
bandatagok egyaránt. Másnapra, amikor az egyházi vezetŒk a Missouri állambeli Far
Westben értesültek a küzdelemrŒl, a történet túlzásokkal egészült ki, és arról számoltak
be, hogy néhány egyháztagot megöltek. Joseph Smith és még néhányan fegyvert
fogtak, és az Ádám-ondi-Ámán területén lévŒ településre mentek, ahol azt tapasztalták,
hogy szerencsére senkit nem öltek meg. Az egyház ellenségei hamisan megvádolták
az egyháztagokat azzal, hogy Œk kezdték a küzdelmet, és több ilyen valótlan
beszámolót küldtek el Missouri kormányzójának, Lilburn W. Boggsnak.

A következŒ hónapban a banda tagjai eltervezték, hogy Ádám-ondi-Ámánban
megtámadják a szenteket. David Atchison altábornagy és Alexander Doniphan
dandártábornok, a Missouri nemzetŒrség (helyi hadsereg) vezetŒi megvédték a
szenteket, és megelŒzték a tényleges küzdelmet.

Más bandák is okoztak problémát az egyháztagoknak a közeli városban, DeWittben.
Az egyháztagok azzal a kéréssel fordultak a kormányzóhoz, hogy segítsen, de Œ nem
válaszolt. Joseph Smith a szentekért aggódva mellékutakon, és a banda Œrszemei
mellett elosonva ment, hogy bejusson DeWittbe. Azt tapasztalta, hogy az emberek
majdhogynem éhenhaltak, miközben megpróbáltak szembeszállni a nagy tömeggel.
A szentek újból védelmet és segítséget kértek a kormányzótól, de a kormányzó
megtagadta a segítséget, és azt mondta: „Ez a mormonok és a csŒcselék problémája”;
majd hozzátette: „Maguk között kell elintézniük” (History of the Church, 3:157). Mivel
nem tudtak segítséget hívni, a szentek elhatározták, hogy elhagyják DeWittet.
Felpakoltak hetven kocsit, és október 11-én elmentek. Egy asszony, akinek éppen
akkor született gyermeke, az elsŒ nap meghalt, amikor a csoport elment, és a
csoportból még többen meghaltak, mielŒtt biztonságos helyre értek volna.

A bandák örültek annak, hogy sikerült a szenteket kiızni DeWittbŒl, és hogy a
kormányzó megtagadta az együttmıködést. Elhatározták, hogy legközelebb Ádám-
ondi-Ámánt támadják meg. George M. Hinkle ezredes, egy egyháztag, aki a missouri
nemzetŒrségnek is tagja volt, segített megszervezni, hogy a szentek meg tudják védeni
magukat. Joseph Smith néhány önkéntest elvitt Far WestbŒl segíteni az embereknek
Ádám-ondi-Ámánban. Amikor október közepén megérkeztek, azt tapasztalták, hogy
több szentet felakasztottak, megkorbácsoltak, házakat gyújtottak fel, és a jószágokat
elkergették.

A szenteket ezután figyelmeztették, hogy a missouri nemzetŒrség tervbe vette Far West
megtámadását, úgyhogy felkészültek arra, hogy megvédik magukat. A nemzetŒrség
egy része Samuel Bogart parancsnok irányításával Far West közelében megkezdte a
szentek házainak támadását. A nemzetŒrség három foglyot ejtett, a többi egy-
háztagnak pedig megparancsolták, hogy hagyják el Missourit. Hinkle ezredes össze-
gyıjtött egy csoport szentet, hogy megmentsék a foglyokat, mielŒtt megölik Œket.
Egyik nap kora reggel ez a csoport készen állt arra, hogy húsz mérföldre Far WesttŒl
átkeljenek a Crooked-folyón. Nem tudták, hogy Bogart parancsnok és katonái elrejtŒz-
tek a folyónál. Bogart Œreinek egyike tüzelt, és elkezdŒdött a csata. A küzdelem
gyorsan véget ért, de mindkét oldalon voltak sebesültek, köztük elder David W. Patten
is, a tizenkét apostol egyike, aki órákkal késŒbb meghalt. Két másik egyháztagot is
megöltek.
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Boggs kormányzó kihirdeti a kiirtási parancsot

A csata hírei nagy túlzásokat tartalmaztak, mire elértek Boggs kormányzóig. 
A kormányzónak azt mondták, hogy az egyháztagok megölték vagy bebörtönözték
Bogart parancsnok nemzetŒrségének összes tagját. Egész Észak-Missouriban bandák
támadtak meg utolsó napi szent településeket, felgyújtották a házakat és a termést,
ellopták a marhákat, és foglyokat ejtettek, de a kormányzó azt hitte, hogy a szentek
okozták a bajt. Atchison altábornagy sürgette Boggs kormányzót, hogy jöjjön és
gyŒzŒdjön meg maga a történtekrŒl, de ehelyett a kormányzó elhitte a hamis
beszámolókat, és megparancsolta csapatainak, hogy harcoljanak a szentek ellen.
Azt írta: „A mormonokat ellenségként kell kezelni, és ki kell irtani, vagy ki kell üldözni
az államból” (History of the Church, 3:175; a kiemelés eredeti). Magyarázd el,
hogy kiirtani azt jelenti, megölni vagy meggyilkolni. 1838 októberére több mint kétezren
gyıltek össze Far West mellett, készen állva arra, hogy végrehajtsák a kormányzó
„kiirtási parancsát”.

Mészárlás Haun’s Millben

Far WesttŒl húsz mérföldre keletre volt Haun’s Mill (Haun malma), egy kisváros, amelyet
egy Jacob Haun nevı egyháztag alapított. A városban volt egy gabonaŒrlŒ malom, egy
kovácsmıhely és néhány ház. A Crooked-folyó melletti csata után Joseph Smith azt
mondta, hogy minden szent menjen Far Westbe vagy Ádám-ondi-Ámánba a biztonság
kedvéért, de Jacob Haun nem akarta elhagyni birtokát. Semmibe vette, amit a próféta
mondott és arra utasította a többi családot, hogy maradjanak a városban. Ãröket
állítottak a malom és a város védelmére.

Október 30-án KirtlandbŒl kilenc kocsi érkezett Haun’s Millbe. A rajta ülŒ embereket
két nappal korábban megállította a csŒcselék, és arra kényszerítette, hogy adják
át minden fegyverüket és lŒszerüket. Elhatározták, hogy Haun’s Millben megpihennek
néhány napra, mielŒtt továbbmennek Far Westbe. Aznap délután egy 240 fŒs
csoport támadta meg Haun’s Millt. A városiak nagy része befutott az erdŒbe, míg
néhányan a kovácsmıhelybe futottak, és azt tervezték, hogy erŒdítményként
használják. A csŒcselék tagjai fegyvereiket a falon lévŒ széles repedések felé, valamint
a kovácsmıhely nyitott ajtaja felé irányították, és sokat lŒttek. Ezután bementek az
épületbe, és szándékosan megöltek egy tízéves fiút, aki ott bújt el, a fiú haldokló apját
pedig végighúzták a folyosón, miközben megpróbálták ellopni csizmáját. Tizenhét
embert öltek meg a támadás során, és további tizenhárman megsérültek.

Évekkel késŒbb Joseph Smith próféta ezt mondta: „Haun’s Millben a testvérek
szembeszálltak tanácsommal; ha nem tették volna, életben maradtak volna” (History
of the Church, 5:137).

A Haun’s Mill-i támadást követŒ napon a missouri nemzetŒrség néhány tagja bekerítette
Far Westet. Hinkle ezredes, egy egyháztag, aki elŒzŒleg már segített szent barátain,
az egyház ellen fordult. Elárulta Joseph Smith-et és a többi egyházi vezetŒt azzal, hogy
úgy tett, mintha béketárgyalást kezdeményezne a nemzetŒrség tagjával, Samuel
D. Lucas tábornokkal. Ehelyett Lucas tábornok foglyul ejtette az egyházi vezetŒket.
Lucas tábornok megparancsolta, hogy az egyházi vezetŒket végezzék ki, azonban
Doniphan dandártábornok, a szentek barátja megtagadta ebben a részvételt, és
megparancsolta Lucas tábornoknak, hogy ne tartsa meg a kivégzést.

A szenteknek megparancsolták, hogy hagyják el Missourit, de végül megengedték
nekik, hogy télre Far Westben maradjanak, amennyiben nem vetnek el semmit, és
semmi olyat nem tesznek, ami arra utal, hogy tovább maradnak.
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A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Miért ızték ki a szenteket Missouriból, ha ezt a földet szentelték fel arra, hogy itt lesz
Sion? (T&Sz 105:6–10.) Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy Sion a jövŒben lesz
felépítve.

• Mi akadályozhat meg bennünket abban, hogy áldásokat kapjunk a Mennyei Atyától?
(Az engedetlenség; T&Sz 105:6.) Mit tehetünk, hogy érdemesek legyünk áldásaira?

• Miért nem tette azt Jacob Haun és a Haun’s Mill-i telepesek, amit Joseph Smith
mondott nekik? Mutass rá, hogy Jacob Haun tudta, mit mondott a próféta, de úgy
gondolta, jó oka van arra, hogy ezt ne tegye meg. Keményen dolgozott, hogy
felépítse malmát és a köré épített települést, és nem akarta ezeket elveszteni. Azt
gondolta, képes lesz megvédeni. Miként lehetett volna elkerülni a Haun’s Mill-i
tragédiát?

• Mutasd meg az élŒ prófétát ábrázoló képet! Ki ez az ember? Honnan tudhatjuk meg,
mit mond nekünk a prófétánk? Miért kell megtennünk, amire megkér minket?
(Lásd 2. kiegészítŒ tevékenység.) Magyarázd el, hogy a próféta követése nem véd
meg minket minden szenvedéstŒl. Azokat az egyháztagokat is üldözték Missouri-
ban, akik megtették, amit Joseph Smith próféta mondott nekik, és maga a próféta is
sokat szenvedett. A Mennyei Atya mindenkinek szabad akaratot és választást
biztosít, és néha más emberek rossz döntései miatt is szenvedünk. A próféta
követése azonban segít nekünk abban, hogy elkerüljük azt a szenvedést, ami saját
rossz döntéseinkbŒl származik.

• ElŒfordult-e már veletek (vagy valakivel, akit ismertek), hogy rosszul bántak veletek,
mert az egyház tagjai vagytok? Hogy viselkedjünk azokkal szemben, akik rosszul
bánnak velünk?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Írd fel a következŒ mondatokat papírcsíkokra:

1. Jézus Krisztus kinyilatkoztatja akaratát a prófétának.

2. A próféta elmondja nekünk, amit Jézus Krisztus elvár tŒlünk.

3. Mi hallgatunk a prófétára.

4. Megtesszük, amit a próféta mond.

5. Egy napon visszatérünk, és együtt élünk a Mennyei Atyával és Jézus Krisztussal.

Készíts láncot a papírcsíkokból alakított láncszemek egymáshoz kapcsolásával!
GyŒzŒdj meg róla, hogy a szavak a láncszemek külsején legyenek! A papírcsíkokat
számsorrendben kapcsold össze úgy, hogy az 5. mondat mind a 4., mind az 
1. mondathoz kapcsolódjon, és így a láncszemek egy kört alkossanak. A gyermekek
olvassák el sorban a papírcsíkokat, és beszéljétek meg azt a folyamatot, amellyel
a próféta vezet minket, hogy visszatérhessünk a Mennyei Atyához és Jézus
Krisztushoz! Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy ha átugorjuk a 4. lépést, akkor
nem jutunk el az 5. lépésig. Nem csak hallgatnunk kell a prófétára, hanem meg is
kell tennünk, amit mond.

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

31. lecke
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2. Sorolj fel a táblán vagy egy nagy papírlapon több olyan dolgot, amit a próféta
mondott nekünk, mint például: olvassuk a szentírásokat, vezessünk naplót,
szeressük családainkat, és legyünk érdemesek arra, hogy bejussunk a templomba.
Beszéld meg a gyermekekkel, hogyan követhetik a prófétát mindezekben a
dolgokban, és azt is beszéljétek meg, mi történne, ha nem követnék a prófétát, 
és nem tennék meg ezeket a dolgokat.

3. Magyarázd el, hogy a szentek még nagy üldöztetések és szenvedések közepette is
tudták, hogy az Úr vigyáz rájuk. Néhányan még csodákat is tapasztaltak. Olvasd
fel, illetve mondd el saját szavaiddal a következŒ történetet Amanda Barnes SmithrŒl
és Haun’s Mill-i élményeirŒl:

Amikor a támadók megérkeztek Haun’s Millbe, Amanda Barnes Smith elfutott két
lányával, és Œk nem sebesültek meg. Miután véget ért a lövöldözés, Smith nŒvér
visszament megnézni, mi történt férjével és fiaival. KésŒbb ezt írta:

„A kovácsmıhelybŒl legidŒsebb fiam jött elŒ, vállain tartva kistestvérét, Almát. – Ó!
Alma meghalt! – üvöltöttem kínomban. – Nem, anya. Azt hiszem Alma nem halt meg.
Viszont apát és Sardius testvéremet megölték! – mondta a fiam.. . 

Sérült fiamnak az egész csípŒjét szétlŒtték. A húst, a csípŒcsontot, az ízületet, és
mindent szétlŒttek annak a fegyvernek a csövével, amit a bandita a mıhely falán
keresztül fiam csípŒjére irányított, és szándékosan belelŒtt. Lefektettük a kis Almát a
sátrunkban, és megnéztem a sebet. Szörnyı látvány volt. Nem tudtam, mit tegyek.
Már éjszaka volt. . . 

– Ó, Mennyei Atyám – kiáltottam fel –, mit tegyek? Látod szegény sérült fiamat, és
tudod, milyen tapasztalatlan vagyok. Ó, Mennyei Atya, irányíts engem, hogy tudjam,
mit tegyek! És akkor egy hang szólt hozzám, az adott nekem irányítást.

Tızhelyünkben a hamu még parázslott. Elégettük a feketedió kérgét. Azt az utasítást
kaptam, hogy vegyem ezt a hamut, és készítsek belŒle lúgot [egy erŒs fertŒtlenítŒ-
szert], majd egy ezzel átitatott ruhát tegyek közvetlenül a sebre. Ez fájdalmas volt,
de a kis Alma túl közel volt a halálhoz, hogy ezzel túlságosan törŒdött volna. Újra és
újra átitattam a ruhát, és abba a lyukba helyeztem, amelybŒl a csípŒízület kijött;
minden alkalommal pépes húsdarabok és csontszilánkok jöttek ki a ruhával együtt,
és a seb olyan fehér lett, mint a csirkehús. Miután az utasítás szerint megtettem
mindent, újra imádkoztam az Úrhoz, és újabb útmutatást kaptam olyan érthetŒen,
mintha egy orvos állt volna mellettem, és beszélt volna hozzám. A közelben volt egy
sikamlós szilfa. Azt az utasítást kaptam, hogy ebbŒl készítsek egy sikamlós szilfa
borogatást, és borítsam be vele a sebet. . . 

Másnap visszavittem a sérült fiút a házba, némileg távolabb, és bekötöttem a
csípŒjét, ahogy az Úr megmutatta nekem elŒtte. Emlékeztem arra, hogy férjem
bŒröndjében volt egy üveg balzsam. Ezt beleöntöttem a sebbe, ami nagy mértékben
csillapította Alma fájdalmait. – Alma, gyermekem – mondtam. – Hiszel abban, hogy
az Úr teremtette a csípŒdet? – Igen, anya – felelte. – Akkor hát az Úr tud készíteni
valamit, ami helyettesítheti a csípŒdet. Elhiszed, hogy megteheti ezt, Alma? –
kérdeztem tŒle. – Te hiszel abban, hogy az Úr ezt megteheti, anya? – kérdezte a
gyermek a maga egyszerı módján. – Igen, fiam; mindezt megmutatta nekem egy
látomásban – feleltem. Ezután kényelmesen a hasára fektettem Œt, és ezt mondtam:
– Most feküdj így, ne mozdulj, és az Úr egy másik csípŒt fog neked készíteni.

Öt hétig feküdt Alma hason, míg teljesen meg nem gyógyult. Egy hajlékony porc
nŒtt a hiányzó ízület és üreg helyén.. . Azon a napon, amikor újra járt, kint voltam
egy vödör vízért, amikor gyermekem sikoltásait hallottam. Ijedten futottam vissza,
bementem, és ott volt Alma – a padlón táncolt, a gyermekek pedig csodálkozásuk-
ban és örömükben sikoltoztak” (A Living Miracle of the Power of God – szerk.
Leon R. Hartshorn; Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women,
22 köt. [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1973–75], 1:164–167).
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Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy nem mindenki részesül csodákban,
aki segítségért imádkozik szenvedéseiben vagy megpróbáltatásaiban. Azonban
az Úr mindig figyel ránk, és tudja, mi a legjobb számunkra. Ha nem könnyít
szenvedésünkön, akkor segít nekünk elviselni azt.

4. Emlékeztesd a gyermekeket, hogy az Úr élŒ prófétáján keresztül beszél hozzánk.
Hallgatnunk kell a prófétára, és meg kell tennünk, amit mond.

Írd fel a következŒ szavakat a táblára: próféták, parancsolatok, hallgass, figyelj,
tedd meg, engedelmeskedj! Mondd el a gyermekeknek, hogy ezek a szavak –
amelyek azt fejezik ki, hogy figyelnünk kell a prófétáinkra, és meg kell tennünk, amit
mondanak – sok szentírásban elŒfordulnak.

Minden gyermek keressen ki egyet-egyet az alábbi szentírásutalások közül:

T&Sz 1:1

T&Sz 1:14

T&Sz 1:32

T&Sz 19:23

T&Sz 63:1

T&Sz 63:5

T&Sz 82:10

T&Sz 89:18

A gyermekek olvassák fel a szentírás verseket, és keressék meg a táblára írt
szavakat bennük! Egy gyermek megjelölheti azokat a szavakat, amelyeket már
felolvastak.

• Miként hallgathatunk az Úr és prófétáinak szavára?

• Miért fontos megtennünk, amit a próféta mond nekünk?

5. Énekeljétek el a „Tartsd meg a törvényt” (Csillagocska, 1994. szeptember, 10. o.)
címı dalt, illetve olvassátok el a dal szövegét!

Befejezés

Bizonyság Tedd bizonyságodat a gyermekeknek arról, hogy az élŒ próféta Isten prófétája! Fejezd
ki szeretetedet és megbecsülésedet iránta, és tanácsaiért. Buzdítsd a gyermekeket,
hogy hallgassák meg a prófétát a következŒ általános konferencián, és tegyék meg,
amire kér minket.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 105:6–10
versét otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

31. lecke



Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni, hogy ha hiszünk az Úrban, segít nekünk elviselni
a viszontagságokat, bármilyenek is.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 121:1–8, 16–22, 26, 33,
36–37, 41–46; 122:5–9 verseit; valamint a leckében megadott történelmi
beszámolókat. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod
tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd
„Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók
tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: 2 Mózes 20:7.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Egy papírzacskóra írd rá: Viszontagság; és helyezz el benne több tárgyat,
amelyek mindegyike egyfajta viszontagságot képviselhet; például egy pénzdarabot,
amely a pénzügyi nehézségeket jelképezi; egy üres gyógyszeres üveget, amely
a betegséget jelképezi; egy villát vagy kanalat, amely az éhséget jelképezi; egy
tankönyvet, amely az iskolai nehézségeket jelképezi; egy mérges arcot ábrázoló
képet vagy rajzot, amely egy mérges vagy barátságtalan barátot jelképez.

5. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Egy Biblia.
c. Térkép Missouriról és környékérŒl; megtalálható a 30. lecke végén.
d. Képek: 5-30, Doniphan dandártábornok megtagadja az egyházi vezetŒk

kivégzését; 5-31, Joseph Smith megfeddi az Œröket a Richmond börtönben; 
5-32, Joseph Smith a Liberty börtönben.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mutasd meg a Viszontagság feliratú zacskót!

• Mi az a viszontagság?

Minden gyermek vegyen ki egy tárgyat a zacskóból, és magyarázza el, hogy a tárgy
miként jelképezheti a viszontagságot, hogy az ember mit tehet, és hová fordulhat
segítségért egy ilyen viszontagság esetén. GyŒzŒdj meg arról, hogy a gyermekek
megemlítik, hogy viszontagság esetén segítségért fordulhatnak a Mennyei Atyához.
Mondd el a gyermekeknek, hogy ezen az órán egy olyan szörnyı viszontagságról
fognak tanulni, amelyet Joseph Smith és más egyházi vezetŒk tapasztaltak meg,
valamint arról, hogy ez az élmény miként erŒsítette meg Œket.

Szólítsd fel a gyermekeket, hogy mondják el, mire emlékeznek az elŒzŒ óra anyagából
a missouri szentek üldöztetésérŒl! Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy Joseph
Smith-et és több egyházi vezetŒt foglyul ejtett Lucas tábornok, miután Hinkle ezredes
elárulta Œket. A „Joseph Smith és más egyházi vezetŒk letartóztatása” címı beszámoló
alapján taníts a gyermekeknek arról, hogy miként börtönözték be igazságtalanul

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Joseph Smith-et 
igazságtalanul bebörtönzik
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Joseph Smith prófétát, és több egyházi vezetŒt. Ezt követŒen a többi történelmi
beszámoló, valamint a felkészülési részben feltüntetett szentírások alapján beszéljétek
meg, Joseph Smith mit élt át a börtönben. Mutasd meg a képeket és a térképet a
megfelelŒ idŒpontban!

Joseph Smith és más egyházi vezetŒk letartóztatása

1838 októberének végére a mormonellenes tömegek és a nemzetŒrség tagjai készen
álltak arra, hogy megtámadják a Missouri állambeli Far Westet. A Far West-i szentek
barikádok emelésével próbálták megvédeni magukat, de ennek nem sok hasznát
vették, mivel a szentek ötször kevesebben voltak, mint ellenségeik. Samuel D. Lucas
tábornok, a missouri nemzetŒrség mormonellenes részlegének vezetŒje titkos
megállapodást kötött George M. Hinkle ezredessel, az egyik egyháztaggal, aki a
nemzetŒrségnek is tagja volt. Hinkle ezredes az egyház árulójává vált, és megegyezett
abban, hogy Joseph Smith-et és a többi egyházi vezetŒt bíróság elé állítja és
megbünteti, habár tudta, hogy az ellenük felhozott vádak hamisak. Hinkle ezredes
abban is megegyezett, hogy a szentek ellenségei elfoglalják a szentek birtokait, és azt
mondta, hogy a szentek maguk teszik majd le fegyvereiket, és hagyják el Missourit.

Hinkle ezredes visszament Far Westbe, és azt mondta Joseph Smith-nek, Sidney
Rigdonnak, Lyman Wightnak, Parley P. Prattnek és George W. Robonsonnak, hogy
Lucas tábornok találkozni akar velük, hogy megbeszéljenek egy béke-megállapodást.
Amikor azonban az egyházi vezetŒk elmentek a találkozóra, Lucas tábornok foglyul
ejtette Œket. Parley P. Pratt így írta le az esetet:

„A gŒgös [Lucas] tábornok odalovagolt, és anélkül, hogy beszélt volna hozzánk,
azonnal megparancsolta az Œröknek, hogy kerítsenek be minket. Ezt nagyon hirtelenül
tették, és betereltek minket egy táborba, amelyet ezernyi vad kinézetı teremtmény
vett körül; némelyikük úgy volt felöltözve és kifestve, mint az indián harcosok. Ezek
mind kitartóan üvöltöztek, mint megannyi véreb, ha áldozatára eresztik, mintha a világ
legdicsŒségesebb gyŒzelmét vitték volna véghez” (Autobiography of Parley P. Pratt,
186–187. o.).

Az egyháztagok hallották ezt az üvöltözést, és attól tartottak, hogy a prófétát megölték.
A legtöbben azzal töltötték az éjszakát, hogy imádkoztak vezetŒik épségéért.

Az egyházi vezetŒknek az esŒ-áztatta földön kellett feküdniük, amíg fogva tartóik
gúnyolták Œket, és megparancsolták nekik, hogy tegyenek csodákat. Az éjszaka
közepén Lucas tábornok egy titkos és törvényellenes haditörvényszéket állított fel, 
és ítéletében úgy döntött, hogy az egyházi vezetŒket másnap reggel kivégzik.
Megparancsolta Alexander W. Doniphan dandártábornoknak, aki nem volt egyháztag,
de a szentek jó barátja volt, hogy hajtsa végre a kivégzést. Doniphan dandártábornok
ezt megtagadta, mondván: „Ez hidegvérı gyilkosság. Nem engedelmeskedem a
parancsának.” Doniphan tábornok és emberei elmentek Far WestbŒl, de azt monda:
ha Lucas tábornok kivégzi az egyházi vezetŒket, „felelŒsségre fogom vonni egy polgári
bíróság elŒtt. Isten engem úgy segéljen” (History of the Church, 3:190–191). Lucas
tábornok megijedt Doniphan dandártábornok válaszától, és nem hajtotta végre a
kivégzést. A szentek imái vezetŒik épségéért válaszra találtak.

Az egyház ellenségei úgy tervezték, hogy letartóztatják azokat az utolsó napi szenteket,
akik részt vettek a Crooked-folyónál vívott ütközetben (lásd 31. lecke), úgyhogy ezek az
emberek elmentek Far WestbŒl Iowába. Hyrum Smith és Amasa Lyman nem tudott
elmenekülni; letartóztatták, és a többi fogollyal együtt Œrizték Œket.

Másnap reggel Hinkle ezredes az utolsó napi szentek csoportjait kivezette Far WestbŒl,
és a missouri nemzetŒrség elfoglalta a várost. Értékes dolgokat loptak el, néhány
embert letartóztattak, és a szentek többi részének megparancsolták, hogy hagyják el
Missouri területét.
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Az egyház ellenségei azt tervezték, hogy foglyaikat Independence városába viszik, és
ott bíróság elé állítják Œket. A foglyok könyörögtek, hogy hadd láthassák családjukat,
mielŒtt elmennek, és Œreik visszavitték Œket Far Westbe. Joseph Smith felesége, Emma,
valamint gyermekeik örültek, hogy láthatták Josephet, mert azt hitték, hogy megölték.
Azonban az Œrök nem hagyták, hogy a foglyok sokáig maradjanak családjukkal. A
foglyokat felterelték egy kocsira, amikor Lucy Mack Smith, Joseph és Hyrum édesanyja
megérkezett, és éppen csak meg tudta érinteni a kezüket, amikor elvitték Œket. KésŒbb
azonban Lucy kapott egy vigasztaló kinyilatkoztatást. Így szólt: „Nyugodjék meg a
te szíved gyermekeid miatt; nem bánthatják Œket ellenségeik” (Lucy Mack Smith:
History of Joseph Smith, 291. o.).

Joseph Smith megdorgálja az Œröket

Ahogy édesanyja, Joseph Smith is kapott egy vigasztaló kinyilatkoztatást. Azt mondta
fogolytársainak, hogy egyikük sem fog meghalni ezen esemény során: „Legyetek
jókedvıek, testvéreim; az Úr szólt hozzám múlt éjjel, hogy életben fogunk maradni,
és hogy bármit is kell elszenvednünk fogságunk alatt, egyikünk életében sem esik kár”
(az idézet forrása: Pratt, 192. o.). A foglyokat egy üres házban tartották Richmond
városában két hétig, amíg tárgyalásuk elkezdŒdött. A tárgyalás nem volt tisztességes:
az egyházi vezetŒk elleni tanúk hazudtak, az egyházi vezetŒk mellett tanúskodókat
pedig börtönbe vetették vagy kiızték a megyébŒl, mielŒtt még tanúskodni tudtak volna.
Doniphan dandártábornok megpróbálta megvédeni az egyházi vezetŒket, de arra a
következtetésre jutott, hogy „ha angyalok serege szállna alá az égbŒl, és Œk mondanák,
hogy [az egyházi vezetŒk] ártatlanok, akkor is teljesen mindegy lenne” (History of the
Church, 3:213). A bíró már a tárgyalás elŒtt eldöntötte, hogy az egyházi vezetŒket
börtönbe juttatja, úgyhogy semmi nem változtathatta meg a döntését, bármi is hangzott
el a tárgyaláson.

A tizenhárom napig tartó tárgyalás alatt a foglyokat egymáshoz láncolva Œrizték, és
éjszaka a földön kellett aludniuk. El kellett viselniük, hogy az Œrök gonosz dolgokat
mondtak róluk és a többi szentrŒl. Egyik este az Œrök szörnyı dolgokról meséltek,
elmondták, hogy miket csináltak a szentekkel, és rondán beszéltek, gyakran hiába
használva az Úr nevét. Ezeket a dolgokat nagyon fájdalmas volt hallgatniuk a foglyok-
nak. Joseph Smith hirtelen felállt, és így parancsolt: „CSEND LEGYEN, pokol mélyének
ördögei! Jézus Krisztus nevében intelek benneteket, és megparancsolom, hogy
maradjatok nyugton; egy perccel sem bírom tovább az ilyen beszédet. Hagyjátok
abba, különben vagy ti haltok meg, vagy én, EBBEN A PILLANATBAN!” (az idézet
forrása: Pratt, 179–180. o.).

Bár meg volt láncolva és nem volt fegyvere, Joseph Smith nyugodtan és
méltóságteljesen állt. Szavai megrémítették az Œröket, akik bocsánatot kértek, 
és csendben meghúzódtak egy sarokban az Œrségváltásig.

Joseph Smith és több egyházi vezetŒ a Liberty börtönbe kerül

A tárgyalás végeztével néhány foglyot elengedtek, és néhányan a richmondi börtönben
maradtak, azonban Joseph Smith-et és öt másik embert egy másik börtönbe vittek a
Missouri állambeli Liberty-be, egy másik tárgyalásra várva. Ez a kis börtön olyan volt,
mint egy pince, amelyben csak egy kis fény és nagyon kevés meleg volt a tél ellenére.
A mennyezet olyan alacsonyan volt, hogy a foglyok nem tudtak teljesen felállni,
és szörnyı ételt kaptak. Joseph Smith és a többi fogoly négy hónapot töltött ebben
a börtönben, mialatt Brigham Young, Heber C. Kimball és John Taylor segített a
szenteknek Missouriból elmenni Illinois-ba.

Amíg a Liberty börtönben volt, Joseph Smith megkérdezte az Úrtól, meddig kell még
szenvednie a szenteknek (lásd T&Sz 121:1–6). Csodálatos és vigasztaló választ
kapott az Úrtól, amelyben megbizonyosodott arról, hogy az Úr nem feledkezett meg
róla és a többi egyháztagról (lásd T&Sz 121:7–8). Joseph Smith kapott egy másik
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kinyilatkoztatást is a börtönben, és írt egy hosszú levelet a szenteknek, amelyben
elmondta ezeket a kinyilatkoztatásokat (lásd T&Sz 121–123).

1839 áprilisában a foglyokat elküldték Daviess megyébe, majd onnan Boone megyébe
tárgyalásra. Amíg átszállították Œket Boone megyébe, az Œrök elengedték Œket,
mert néhány hivatalnok úgy gondolta, a foglyokat nem lehet elítélni azok miatt a
bıncselekmények miatt, amikkel Œket vádolták, és a tárgyalás csak idŒpocsékolás
lett volna. Joseph Smith és a többi fogoly Illinoisba ment, hogy csatlakozzanak
családaikhoz, és a többi szenthez.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Mit tett Hinkle ezredes, aki egyháztag volt, amivel elárulta a prófétát? Mit tett
Doniphan dandártábornok, aki nem volt egyháztag, amivel segített a prófétának?
Mit gondoltok, miért tették azt ezek az emberek, amit tettek? Miért lehetett nehéz
Doniphan dandártábornoknak kiállni azért, ami helyes? Mikor lehet nehéz kiállnotok
azért, amirŒl tudjátok, hogy helyes? Mit tehettek, hogy segítséget kapjatok egy ilyen
helyzetben?

• Hogy vigasztalta meg az Úr Joseph Smith-et és édesanyját, amikor Josephet
börtönbe vitték? Mit gondoltok, ezek a kinyilatkoztatások miként segítettek Lucy-nek
és Josephnek kiállni a megpróbáltatásaikat? Hogy vigasztalhat meg benneteket az
Úr, amikor szomorúak vagytok, vagy problémáitok vannak?

• Hogy használjuk az Úr nevét? (2 Mózes 20:7.) Mit gondoltok, Joseph Smith-et miért
bántotta az, hogy az Œrök hiába vették fel az Úr nevét? (Lásd 3. kiegészítŒ
tevékenység.) Mit tehettek, ha a körülöttetek élŒk hiába veszik fel (használják)
az Úr nevét? (Lásd 2. kiegészítŒ tevékenység.)

• Miért hagyja az Úr, hogy viszontagságok (problémák és küzdelmek) nehezítsék
életünket? (T&Sz 121:7–8; 122:5–9.) A viszontagságok miként „adnak nekünk
tapasztalatot”, és miként „válnak a javunkra”? (Lásd T&Sz 122:7.) Hogyan tanulha-
tunk a problémáinkból? Kinek kellett a legnagyobb viszontagságokat elviselnie
a földön? (T&Sz 122:8.) Az ÜdvözítŒ viszontagságairól való ismeretünk miként segít
nekünk elviselni a sajátunkat? Elmondhatsz egy ide illŒ élményt arról, hogy miként
erŒsített meg téged a viszontagság, illetve felkérheted a gyermekeket, hogy mondják
el ilyen élményeiket.

• Mi történik azokkal, akik az igazság ellen harcolnak, és hazugságokat mondanak az
egyházra? (T&Sz 121:16–22.) Milyen áldásokat ígért az Úr azoknak, akik hıségesek
maradnak a felmerülŒ viszontagságok ellenére is? (T&Sz 121:7–8, 26, 33.)

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Egy gyermek olvassa fel a Tanok és szövetségek 121:7–8 verseit, és egy másik
gyermek olvassa fel a Tanok és szövetségek 122:7 versét! Idézzétek fel a
figyelemfelkeltŒ tevékenységben a viszontagságok jelképezésére használt
tárgyakat, és a gyermekek döntsék el, hogy az ilyen viszontagságok elviselése
miként „ad nekik tapasztalatot”, és miként „válik a javukra”!

2. Magyarázd el, hogy a szavaknak ereje van! Érzelmeket válthatnak ki bennünk, és
képeket idézhetnek elŒ elménkben. A gyermekek csukják be szemüket, és
figyeljenek, amikor néhány sokatmondó szót mondasz! Mondd a szavakat lassan,

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

32. lecke
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és a szavak között hagyj szüneteket, hogy egy gyermek elmondhassa, milyen
érzéseket vált ki benne a szó! Minden szót más-más gyermek magyarázzon meg!

Példák:

Szivárvány Betegség Édes

Mennydörgés Ragacsos Nevetés

Zavaros Sötétség Savanyú

Karácsony Fény Sírás

Magyarázd el, hogy mivel a szavaknak ereje van, gondosan kell megválasztanunk
azokat a szavakat, amelyeket használunk. Kerülnünk kell az olyan szavakat, amelyek
helytelen képeket idéznek fel gondolatainkban, vagy amelyek tiszteletlenséget
keltenek a Mennyei Atya, Jézus Krisztus vagy a többi ember szemében.

Olvassátok el, és beszéld meg a gyermekekkel a következŒ idézetet az Evangéliumi
normáim címı olvasmányból (megtalálható: Kihívásom napjai [35317 135]):

„Tisztelettel fogom használni a Mennyei Atya és Jézus Krisztus nevét. Nem fogok
káromkodni és csúnya szavakat használni.”

3. Mondd el saját szavaiddal a következŒ történetet, amelyet elder Spencer W. Kimball
mondott el, aki az egyház tizenkettedik elnöke lett:

„Egyszer a kórházban egy gondozó kitolt a mıtŒbŒl, és amikor megbotlott, bosszús
ajkát rosszindulatú káromkodások hagyták el, amelyeket az ÜdvözítŒ nevének több
változatával együtt használta. Habár félig öntudatlan voltam, megdöbbentem, és így
kérleltem:

»Kérem! Kérem! Maga az én Uram nevét gyalázza.« Halálos csend lett, aztán egy
elfojtott hang ezt suttogta: »Sajnálom!«” („Profane Not the Name of Thy God!”;
Improvement Era, 1953. máj., 320. o.).

Magyarázd el, hogy mivel Kimball elnök szerette és tisztelte a Mennyei Atyát és
Jézus Krisztust, fájt neki, amikor hallotta, hogy mások tiszteletlenül, szeretet és
megbecsülés nélkül használják nevüket.

4. A gyermekek képzeljék el, milyen lenne négy hónapot egy olyan helyen tölteni, mint
a Liberty börtön!

• Mi hiányozna a legjobban?

• Hogy töltenétek el az idŒtöket?

• Miként erŒsítene meg benneteket ez az élmény?

Megszervezheted elŒre, hogy néhány gyermek eljátssza Joseph Smith, Hyrum Smith
és a többi fogoly szerepét a Liberty börtönben, míg a többi tanuló interjút készít
velük a börtönben tapasztalt élményeikrŒl.

5. Mondd el saját szavaiddal a következŒ történetet Mercy Thompsontól, Hyrum Smith
sógornŒjétŒl:

„1839. február elseje körül férje [Hyrum Smith] kérésére nŒvéremet [Mary Fielding
Smith-et, aki akkor beteg volt] egy ágyban helyezték el a kocsin, és körülbelül 40
mérföldet utaztak így, hogy meglátogassák Œt a börtönben; ekkor kisfiuk, Joseph F.
mintegy 11 hetes lehetett. Mivel az idŒjárás rendkívül hideg volt, sokat szenvedtünk
az úton. Este értünk a börtönbe. Beengedtek minket, és az ajtók bezáródtak
mögöttünk. Azt az éjszakát nem lehet elfelejteni. Álmatlanul telt. Dajkáltam a kedves
babákat [Joseph F.-et, valamint Mercy saját nyolc hónapos kislányát], és reggel
felkészültünk, hogy indulunk haza szomorú nŒvéremmel, és amennyi ideig az emlék
megmarad, emlékezetembe vésŒdött annak az ajtó-sarokvasnak a csikorgása,
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amely a világ legnemesebb embereire záródott. Ki tudja elképzelni érzéseinket,
amikor hazafelé utaztunk; de eladnám-e a világ minden aranyáért azt a megtisztelte-
tést, hogy összezárva lehettem a börtönben ilyen személyiségekkel? Nem! Soha!”
(az idézet forrása: Don Cecil Corbett: Mary Fielding Smith: Daughter of Britain
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1966], 86. o.).

6. Magyarázd el, hogy a Joseph Smith által a Liberty börtönben kapott kinyilatkoztatás
egy része a papság használatával foglalkozik. A gyermekek egymás után olvassák
fel a Tanok és szövetségek 121:41–46 verseit, hogy megtalálják a választ az alábbi
kérdésekre:

• Hogyan kell használniuk a férfiaknak a papsági hatalmat? (T&Sz 121:41–46.)

• Milyen áldásai vannak a papság helyes használatának? (T&Sz 121:45–46.)

• Hogyan készülhetnek fel a fiatal férfiak a papság helyes használatára?

• Miként tisztelhetitek a papságot?

7. Énekeljétek el a „Tégy bátran jót” (Egyházi énekek, 108. o.) címı dalt, vagy
olvassátok el a dal szövegét!

Befejezés

Bizonyság Fejezd ki háládat Joseph Smithért, és azért, hogy hajlandó volt az Úrra támaszkodni a
legnehezebb körülmények között is! Tégy bizonyságot arról, hogy a viszontagságokon
keresztül megerŒsödhetünk, és buzdítsd a gyermekeket, hogy bízzanak az Úrban,
amikor problémáik adódnak!

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 121:1–8,
41–46 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

32. lecke



Cél Arra ösztönözni a gyermekeket, hogy olyan keményen dolgozzanak, mint azok a
szentek, akik betelepítették Nauvoo-t.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében megadott történelmi beszámolót,
valamint a Tanok és szövetségek 42:40–42, 56:17, 58:27–29, 75:3, 88:124 verseit.
Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a
gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a
leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”,
VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Tanok és szövetségek 124:22–24.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Külön-külön cédulákon tüntess fel olyan olimpiai sportágakat, amelyeket a
gyermekek pantomimszerıen elŒ tudnak adni; például súlyemelés, futás,
mıkorcsolya, úszás, diszkoszvetés, futball és kosárlabda. (Írhatsz a papírra
javaslatokat arra is, hogy hogyan játsszák el az egyes sportokat.) Minden
gyermeknek legalább egy papírt készíts! Helyezd a cédulákat egy dobozba!

5. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Térkép Missouriról és környékérŒl; megtalálható a 30. lecke végén.
c. Képek: 5-33, Nauvoo városa; 5-34, Joseph Smith segít a kisgyermekeknek; 

5-35, Emma Smith, a kiválasztott hölgy.

Megjegyzés a tanítónak: Az 1. kiegészítŒ tevékenység felhasználható választható
figyelemfelkeltŒ tevékenységként.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Adj minden gyermeknek lehetŒséget, hogy választhasson egy cédulát a dobozból,
és pantomimszerıen eljátssza a papírra írt sportágat! A többi tanuló találja ki,
melyik sportágat játssza el a gyermek. Amikor mindenkire sor került, kérdezd meg:

• Hogy kell felkészülnie valakinek, ha indulni szeretne az olimpián (vagy más
versenyen) az egyik ilyen sportágban?

Emeld ki, hogy nem elég gyŒzni akarni; keményen kell dolgoznia az embernek azon,
hogy megtanulja és gyakorolja a sportot. Magyarázd el, hogy a vágynál többre
van szükség ahhoz, hogy valami érdemlegeset véghezvigyen az ember; sok munkát
és elkötelezettséget is igényel.

• Mi olyat vittetek véghez, amihez kemény munkára volt szükség? (Minden
gyermeknek adj lehetŒséget a válaszra!)

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

A szentek Nauvoo, a szépséges
város felépítésén dolgoznak

33.
lecke
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Magyarázd el, hogy a Mennyei Atya és Jézus Krisztus megparancsolta nekünk, hogy
dolgozzunk. Olvasd fel, illetve egy gyermek olvassa fel a Tanok és szövetségek 75:3
és 88:124 verseit! Magyarázd el, hogy a restség lustaságot és tétlenséget jelent, illetve
azt, hogy sok idŒt vesztegetünk el azzal, hogy nagyon keveset, vagy semmit sem
teszünk.

Az alábbi történelmi beszámolók alapján taníts a gyermekeknek a munka értékérŒl,
amikor Nauvoo építésérŒl beszélsz. Aztán a felkészülési részben feltüntetett
szentírásokban megadottak alapján taníts az Úrnak a munkára vonatkozó
parancsolatairól! Mutasd meg a képeket és a térképet a megfelelŒ pillanatban!

A szentek Nauvoo felépítésén dolgoznak

Miután a szenteket kiızték Missouriból, Illinois-ban gyülekeztek, és a Mississippi-folyó
partján egy Commerce nevı kisvárosban telepedtek le. Joseph Smith próféta
átkeresztelte a város nevét Nauvoo-ra, ami héberül azt jelenti: szépséges. Nauvoo
mocsaras területre épült, amit le kellett csapolni, és meg kellett tisztítani a fáktól, mielŒtt
házak és más épületek épülhettek volna. Amíg ez megvalósult, a szentek kocsikban
és sátrakban laktak. Joseph Smith és családja a már meglévŒ néhány faház egyikében
élt, más családok pedig üres katonai barakkokban laktak a folyó másik oldalán.

A szentek keményen dolgoztak azon, hogy Nauvoo városát virágzóvá tegyék. A férfiak
földet mıveltek és házat meg üzleteket építettek, míg az asszonyok gondoskodtak a
gyermekekrŒl, ápolták a betegeket, és gondját viselték otthonuknak. Tızön fŒztek;
ruhát varrtak családjuknak; ellátták az állatokat; gondozták a kertet; szappant, gyertyát
és ruhát csináltak; húst és gyümölcsöt szárítottak; valamint vajat, sajtot, lekvárt,
gyümölcszselét és juharszirupot készítettek. Néha a férfiakat elhívták misszióba, és
családjuknak kellett ellátni minden munkát. Louisa Barnes Pratt férjét is elhívták
misszióba; amíg távol volt, Louisa irányította a családja számára épülŒ ház építését, és
még Œ maga is részt vett az építkezésben. VarrónŒként dolgozott, hogy élelemrŒl és
más szükséges dologról gondoskodjon a családja számára. Tehetséges varrónŒ volt,
és öltönyöket készített Joseph és Hyrum Smith számára is. A következŒ évben azzal
keresett pénzt, hogy otthonában tanított.

A gyermekek is segítettek Nauvoo felépítésében. Ha elég idŒsek voltak, segítettek az
állatok és a gazdaság ellátásában, fát és erdei gyümölcsöket gyıjtöttek, valamint
segítettek almabort, szappant és gyertyát készíteni. Iskolába is jártak. Egy csoport
fiatal fiú különleges módon segített. Sok bınözŒ jött Nauvoo-ba, és a szentek nem
akarták, hogy ezek az emberek ott éljenek a városukban, de nem akartak erŒszakot
alkalmazni, vagyis kiızni Œket. Egy csoport fiú „fütyülŒ és faragó brigádot” alapított.
Amikor a fiúk egy gyanús idegent láttak az utcán, körülállták, és kísérték. Nem
beszéltek, csak fütyültek és farigcsáltak, miközben követték az idegent, bárhova ment.
Ez bosszantotta és akadályozta az idegent, de nem tudott megküzdeni egyszerre az
összes fiúval, és így hamarosan elhagyta a várost (lásd 2. kiegészítŒ tevékenység).

A szentek munkája által Nauvoo gyorsan nagy és szép város lett. Sok faház épült, és
néhányan még kétszintes téglaházakat is építettek. A házak és az udvarok tiszták és
rendesek voltak. Építettek egy vendégházat is a prófétának a látogatók fogadására és
elszállásolására. KésŒbb az Úr arra utasította a szenteket, hogy építsék fel a Nauvoo
házat, egy szállodát, amelyben több szoba volt a Nauvoo-ba látogatók számára (lásd
T&Sz 124:22–24.).

A szentek keményen dolgoztak, de mégis jutott idejük a játékra és a szórakozásra.
Színházba jártak, táncos összejöveteleket, mısorokat szerveztek, kóruskoncerteket,
hangversenyeket és ünnepélyeket tartottak. Labdáztak, birkóztak, és bothúzó versenyt
tartottak (ez egy erŒsségi verseny, ahol két ember egymással szemben ül, fognak

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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egy botot, és mindketten megpróbálják egymást álló helyzetbe felhúzni). Gyakran
kombinálták a munkát és a szórakozást, amikor például ágytakaró-varróversenyt,
fafırészelŒ versenyt rendeztek, valamint házakat és magtárakat építettek együtt.

A Nauvoo-ba látogatókra nagy hatással volt a város. Az egyik ember ezt írta barátjának:

„MeglepŒdnél, ha itt lennél, azon a roppant nagy fejlŒdésen, ami ilyen rövid idŒ alatt
végbement. . . Nem látsz semmi henyélést, csak a szorgalom zümmögését és a
vidámság hangjait hallod.. . Ha egy kis bın történik a szentek között, Krisztus szelleme
és a sötétség szelleme között olyan nagy az ellentét, hogy nagy felbolydulást és óriási
izgatottságot kelt az eset; . . . más közösségekben az ugyanilyen súlyú bıncselekmé-
nyeket észre sem veszik” (az idézet forrása E. Cecil McGavin: Nauvoo, the Beautiful,
73. o.).

A szentek dolgoznak, hogy egymásnak segítsenek

Amellett, hogy saját otthonuk és üzleteik építésén dolgoztak, a nauvoo-i szentek
egymásnak is segítettek. Drusilla Hendricks férje, James nyaklövést kapott a Crooked-
folyónál vívott küzdelemben (lásd 31. lecke), és nem tudott dolgozni, úgyhogy Drusilla
látta el a családot. A Hendricks család számtalan alkalommal menekült meg az
éhségtŒl, mert a szomszédok követték a Szentlélek sugallatait, és ételt vittek nekik. Egy
ember elmondta Drusillának, hogy nagyon sok munkája volt, de abbahagyta munkáját,
hogy egy kis ételt vigyen a családnak, mert a Szentlélek azt mondta neki: „Hendricks
testvér családja szenved” (az idézet forrása: Church History in the Fulness of Times,
215. o.).

Nauvoo-ban Drusilla úgy gondoskodott férjérŒl és öt gyermekükrŒl, hogy ételt készített
nekik, kertet tartott, tehenet fejt, és megetette a jószágokat. Mézeskalácsot sütött,
és italokat készített, amiket eladott a városi ünnepségeken, valamint kesztyıket
is készített, amiket szintén eladott. Egyik télen azonban Drusillának csak egy
kis kukoricalisztet állt módjában venni ételként. Férje megkérte, hogy imádkozzon
segítségért. Amikor végzett az imával, Drusilla tudta, hogy kapnak valamit enni.
Hamarosan egy ember eladott a családnak némi friss disznóhúst, és azt mondta
nekik, hogy tizenkét hónapig nem kell kifizetniük.

Joseph Smith próféta jó példája volt azoknak, akik keményen dolgoztak és segítettek
másoknak. Prófétaként és az egyház vezetŒjeként ellátott feladatain kívül Joseph a
Nauvoo légió (egy körülbelül háromezer fŒs nemzetŒrség) fŒparancsnoka is volt, és
Nauvoo polgármestere is Œ volt. Bár nagyon elfoglalt volt, mindig talált idŒt arra, hogy
segítsen másoknak (lásd 3. kiegészítŒ tevékenység).

A próféta szerette a kisgyermekeket, és szeretett velük játszani, és segíteni nekik.
Egyik nap Margarette és Wallace, két kisgyermek, akik a próféta szomszédságában
laktak, az iskolába igyekeztek. Mivel elŒzŒ nap esett, a föld nagyon sáros volt, és a
két kisgyermek elakadt a sárban. Sírni kezdtek. A próféta odament, és segített nekik
kijönni a sárból, megtisztította cipŒjüket, letörölte könnyeiket, és felvidította Œket,
mielŒtt elküldte volna Œket az iskolába.

Joseph Smith otthon is segített. Felesége, Emma is nagyon elfoglalt volt, mert gyakran
kellett fŒznie és mosogatnia arra a sok emberre, akik hozzájuk mentek ebédre, vagy
ott maradtak éjszakára. Néhány vendég hetekig maradt. Joseph amikor tudott, segített
tüzet rakni, kitisztítani a tızhelyet, fát és vizet hozni, valamint a gyermekekre vigyázni.

Egy ember azt gondolta, hogy ezek a feladatok „nŒi munkák”, és hogy nem helyes,
hogy egy próféta ilyen dolgokat tegyen. A férfi megpróbálta elmondani Josephnek,
hogy miként igazgassa otthonát, mondván: „Joseph testvér! Az én feleségem sokkal
több nehéz munkát végez, mint a tiéd.” A próféta kedvesen elmondta az embernek,
hogy szeresse és becsülje meg feleségét, „és feladatát lássa el vele, gondoskodjon
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róla megfelelŒen” és segítse Œt. A próféta hozzátette, hogy ha a férfi nem bánik jól
feleségével, akkor a következŒ életben nem lehet majd vele. A prófétával folytatott
beszélgetést követŒen a férfi megpróbált többet segíteni a feleségének. (Lásd Richard
Nietzel Holzapfel és Jeni Broberg Holzapfel: Women of Nauvoo, 28. o.)

A szentek az Úr munkáját végzik

A szentek az Úr munkáját végezték azáltal, hogy segítettek másoknak, és
viszonzásképpen az Úr is segítette a nauvoo-i embereket. Amikor a szentek elŒször
idejöttek Nauvoo-ba, a föld ingoványos volt. A szentek nem tudták, hogy a
mocsárvidékeken tenyészŒ moszkitók egy malária nevı súlyos betegséget
terjesztenek. Sok szentet döntött le ez a betegség, amely súlyos hidegrázással és
lázzal jár. Emma Smith sok embert ápolt, és hatéves fia segített neki vizet vinni a
betegeknek, amíg Œ is megbetegedett maláriában. Még a próféta is beteg volt. 
Az Úr azonban megáldotta a népet, és a prófétának képességet adott arra, hogy
meggyógyítsa Œket. Wilford Woodruff beszámolt arról, mi történt, amikor egy csoport
papságviselŒ Joseph Smith vezetésével ellátogatott egy beteg ember otthonába:

„A következŒ hely, ahová elmentek, Elijah Fordham háza volt, akirŒl azt feltételezték,
hogy a végét járja. Amikor a társaság belépett a szobába, Isten prófétája odament a
haldokló férfihoz, ráhelyezte jobb kezét, és beszélt hozzá; de Fordham testvér nem
tudott beszélni, szemei üvegesek voltak, és úgy tınt, teljesen eszméletlen, nem tud
semmirŒl, ami körülötte folyik. Joseph felemelte karját, csendben a szemeibe nézett
hosszú ideig. Hamarosan minden jelenlévŒ számára észrevehetŒ változás következett
be Fordham testvér tekintetében. Visszatért a látása, és miután Joseph megkérdezte,
ismeri-e Œt, halk suttogó hangon azt válaszolta: »Igen.« Joseph megkérdezte tŒle,
hogy hisz-e abban, hogy meggyógyulhat. Így válaszolt: »Attól tartok, túl késŒ; ha
korábban jöttél volna, azt hiszem meggyógyultam volna.« A próféta azt mondta: »Hiszel
Jézus Krisztusban?« ErŒtlen hangon így válaszolt: »Igen, hiszek.« Ezután Joseph
felegyenesedett, kezeit csendben néhány pillanatig még tartotta; majd nagyon
hangosan azt mondta: »Fordham testvér! Jézus Krisztus nevében megparancsolom
neked, hogy kelj fel az ágyadból, és légy egészséges.« Hangja olyan volt, mint
Istené, nem emberi hang volt. Úgy tınt, mintha a ház megremegett volna alapjaiban.
Fordham testvér felkelt az ágyából, és azonnal egészséges lett. Lábai be voltak kötve,
amelyekrŒl lerúgta a kötést, majd felvette ruháit, megivott egy csésze tejet kenyérrel,
és követte a prófétát az utcán” (az idézet forrása: Joseph Fielding Smith: Essentials in
Church History, 223–224. o.).

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Hogyan engedelmeskedtek a szentek a Tanok és szövetségek 58:27 versében
foglalt parancsolatnak? Milyen jó dolgok elvégzésén dolgoztok? Mit éreztek, amikor
megtanultok valami újat, illetve elvégeztek egy feladatot vagy munkát?

• Hogyan követte Louisa Pratt a Tanok és szövetségek 42:40–42 verseiben megadott
tanácsot? Miért kell megtanulnunk keményen dolgozni, és magunktól megcsinálni
dolgokat?

• Hogyan dolgoztak a nauvoo-i gyermekek? Milyen munkát végeztek, amivel segítetek
a családotoknak? Miként segített a „fütyülŒ és faragó brigád” kiızni a gyanús
idegeneket a városból? Mit mond az Úr a Tanok és szövetségek 56:17 versében
azokról, akik lopással akarnak pénzhez és javakhoz jutni ahelyett, hogy
dolgoznának? (Magyarázd el, hogy a jaj szenvedést és boldogtalanságot jelent!)

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

33. lecke
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• Mit tett Drusilla Hendricks, miután férje megbénult? Miután Drusilla megtett minden
tŒle telhetŒt, hogy gondoskodjon családjáról, hogyan segített neki az Úr? Magyarázd
el, hogy Isten gyakran úgy elégíti ki szükségleteinket, hogy más embereket küld
segítségünkre. Mit gondoltok, mit éreztek azok az emberek, akik segítettek a
Hendricks családon, amiatt, amit tettek? Mit tegyünk, ha késztetést érzünk arra, hogy
segítsünk valakinek?

• Milyen példát mutatott Joseph Smith próféta a munkában? Hogyan segíthettek
családtagjaitoknak munkájukban? Miért kell segítenetek családtagjaitoknak
munkájukban? Miként segíthet a munka abban, hogy boldogabbak legyünk?

• Mutass rá, hogy nem csak a saját személyes munkánkat kell elvégeznünk, hanem
segítenünk kell az Úr munkájában is. Mi az Úr munkája? Hogyan végezték a nauvoo-i
szentek az Úr munkáját? Hogyan végezte Emma Smith és fia az Úr munkáját?
Hogyan áldotta meg az Úr a nauvoo-i szenteket azért, mert elvégezték ezt a munkát,
és segítettek egymásnak? Mit tehetünk, hogy segítsünk az Úr munkájában?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Mutass be több szerszámot, amelyet különbözŒ munkákra használnak; például
tollat, könyvet, csavarhúzót, ollót, mérŒkanalat, hŒmérŒt, kalapácsot és
mérŒszalagot.

• Miben közösek ezek a dolgok? (Mindegyiket munkára használják.)

Tartsd fel az egyes tárgyakat, és a gyermekek határozzák meg azt a munkát, amit
a tárggyal el lehet végezni!

• Mit szerettek a munkában? Mit nem szerettek a munkában?

• Mit tehetünk azért, hogy a munkát élvezetessé tegyük? (Emlékeztetheted a
gyermekeket, hogy a nauvoo-iak gyakran kombinálták a munkát és a szórakozást,
azáltal, hogy együtt dolgoztak olyan tevékenységekben, mint az ágyterítŒ-varró
és a fafırészelŒ verseny.)

2. Emlékeztesd a gyermekeket a „fütyülŒ és faragó brigád” történetére! Mutass rá,
hogy habár a „fütyülŒ és faragó brigád” nem valószínı, hogy hatékony lenne a
mai társadalomban, sok dolog van, amit mindannyian megtehetünk azért, hogy
segítsünk családunknak és közösségünknek.

• Milyen munkát végezhettek, amivel segíthettek családotoknak vagy
közösségeteknek?

Sorold fel a gyermekek válaszait a táblán, és kérd meg mindegyik gyermeket, hogy
válasszon egy dolgot, amit a hét folyamán meg fog tenni, hogy segítsen családjának
vagy közösségének!

3. Vigyél az órára két ugyanolyan méretı, tiszta befŒttesüveget; egy kis labdát vagy
követ (körülbelül golflabda méretıt), amely belefér az egyik befŒttesüvegbe; és a
befŒttesüveg megtöltéséhez elegendŒ mennyiségı szárazbabot vagy kavicsot!

Mutasd meg az üres üvegeket! A gyermekek mondják el, milyen dolgokat csináltak a
nap folyamán, és miközben a gyermekek beszélnek, lassan töltsd meg az egyik
üveget szárazbabbal vagy kaviccsal (ne rázd fel ezt az üveget). Magyarázd el, hogy
az emberek néha olyan sok mindent akarnak elvégezni egy nap alatt, hogy azt
gondolják, nincs elég idejük az olyan fontos dolgokra, mint a szentírásolvasás, az
ima vagy mások segítése.
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Mutasd meg a labdát (vagy követ)! Magyarázd el, hogy a labda képviseli azokat a
fontos dolgokat, amelyeket a Mennyei Atya megparancsolt nekünk, a bab (vagy
kavics) pedig azokat a dolgokat képviseli, amelyeket ezen kívül a nap folyamán el
akarunk végezni.

Helyezd a labdát a bab tetejére, és próbáld meg belenyomni az üvegbe! Néhány
bab kiesik. Magyarázd el, hogy ha megvárjuk, amíg végzünk mindennel, amit
a nap folyamán el akartunk végezni, akkor nem tudjuk majd beilleszteni a fontos
parancsolatokat. Ezután helyezd a labdát az üres üveg aljába, és lassan öntsd át a
babot az elsŒ üvegbŒl a labdára, amíg az üveg körülbelül félig megtelik! Óvatosan
rázd meg az üveget, hogy elhelyezkedjenek a babszemek, és töltsd bele a többi
babot! Mutass rá, hogy most a labda is, és a bab is mind (vagy legalábbis majdnem
teljesen) belefért az üvegbe. Magyarázd el, hogy ha azt tesszük meg elŒször, amit
az Úr kér tŒlünk, akkor tudunk idŒt szorítani a többi dologra is, amit el kell
végeznünk, vagy amit el akarunk végezni.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg ezt a szemléltetést családjukkal egy
családi est keretében!

4. Mondd el saját szavaiddal a következŒ történetet:

Joseph Smithnek volt egy farmja három mérföldre Nauvoo városától. Ezt a farmot
Cornelius Lott vezette, aki a farmon élt feleségével, Permeliával, valamint
gyermekeikkel. A próféta olyan gyakran ment ki a farmra dolgozni Corneliussal,
amilyen gyakran csak tudott. Egyszer, amikor a csŒcselék üldözte Josephet, elment
a farmra, és megkérte Permelia Lott-ot, hogy rejtse el. Permelia éppen az ágyakat
vetette, úgyhogy kiszedte a szalmát az ágynemıjébŒl, és azt mondta a prófétának,
hogy másszon bele az ágynemıbe. Ezután normálisan megvetette az ágyat.

Amikor jött a csŒcselék, átkutatták a házat. Permelia megkérdezte, hogy át akarják-e
kutatni az ágyat, de a csŒcselék tagjai zavartan néztek, és azt mondták, hogy nem.
A csŒcselék átkutatta a másik szobákat is, de nem találták meg a prófétát, majd
végül elmentek a farmról. (Lásd Descendants of Cornelius Peter Lott, 1798–1972,
szerk. Rhea Lott Vance [n.p., n.d.], 7–10. o.)

• Hogyan segített Lott nŒvér a prófétának?

• Hogyan segíthetünk ma a prófétának?

5. Segíts a gyermekeknek felsorolni a táblán néhány olyan embert, aki azért dolgozik,
hogy segítsen nekik; például szülŒk és tanítók. Minden gyermek válasszon a listáról
egy személyt, és írjon egy rövid levelet, amiben megköszönik a személynek az általa
végzett munkát!

6. Írd fel a Tanok és szövetségek 88:124 versének szavait egy papírlapra, és vágd
szét a verset minden vesszŒnél és pontosvesszŒnél! Add oda a gyermekeknek a
darabokat, és a gyermekek rendezzék a szentírás mondatrészeit sorba! ElŒször
próbálják meg szentírásaik használata nélkül; majd ha szükséges, engedd meg,
hogy használják a szentírásaikat a mondatrészek helyes sorrendbe rakásához!
Beszéld meg a gyermekekkel, mit gondolnak, mit jelent a szentírás!

7. Énekeljétek el a „Húzd tovább a szekeret!” (Himnuszok) c. dalt, vagy mondjátok el a
szövegét!

Befejezés

Bizonyság Tedd bizonyságodat a gyermekeknek arról, hogy ha legjobb képességünk szerint
végezzük el a munkánkat, akkor befejezettség-érzésünk lesz, és ez áldást hozhat
életünkbe, és mások életébe is, amikor szolgáljuk Œket. Szólítsd fel a gyermekeket,
hogy a hét során készségesen, haladéktalanul és száz százalékosan végezzék el
munkájukat!

33. lecke
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Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 58:27–28
valamint 88:124 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány



Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni a halottakért való keresztelés fontosságát.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd János 3:5; a Tanok és szövetségek 127:1, 5–10;
128:1, 12–13, 15–18; 138:6–19, 28–35, 58–60 verseit; valamint a leckében megadott
történelmi beszámolót. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan
akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd
„Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók
tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: 1 Korinthusbeliekhez 15:29; Tanok és szövetségek 137:1,
5-10; Hittételek 1:4; valamint Az evangélium tanításai (31110 135), 20. fejezet.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Egy Biblia.
c. Egy fésı.
d. Kép: 5-36, Templomi keresztelŒ-medence (Evangéliumi mıvészeti képcsomag

504; 62031).

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Adj egy fésıt az egyik gyermeknek! Kérd meg a gyermeket, hogy fésülje meg a haját
anélkül, hogy behajlítaná a könyökét! Kérdezd meg a gyermeket:

• Miért nem tudod megfésülni a hajad?

Kérdezd meg az összes gyermektŒl:

• Ha nem tudjuk behajlítani a könyökünket, hogy tudjuk megfésülni a hajunkat?
(Valaki másnak meg kell fésülnie helyettünk.)

• Mikor segített már nektek valaki elvégezni valamit, amit nem tudtatok magatok
megcsinálni? Mit éreztetek, amikor valaki így segített nektek? (Adj lehetŒséget
minden gyermeknek a válaszra!)

Egy gyermek olvassa fel János 3:5 versét! Beszéljétek meg a szentírás jelentését,
és emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy a keresztség az egyik elsŒ lépés afelé, hogy
visszatérjünk a Mennyei Atyához és Jézus Krisztushoz, hogy velük élhessünk újra.
Az emberek nem léphetnek be Isten birodalmába, ha nem keresztelkednek meg.

Magyarázd el, hogy sokan éltek a földön olyan idŒszakokban, amikor nem volt
lehetŒség a keresztelésre, illetve voltak olyanok, akik meghaltak, mielŒtt lehetŒségük
lett volna hallani az igaz evangéliumról és a megfelelŒ papsági felhatalmazással
végzett keresztelésrŒl.

• Mivel a keresztség mindenki számára követelmény, akkor ezek az emberek hogyan
juthatnak vissza a Mennyei Atyához és Jézus Krisztushoz? (Valakinek meg kell
keresztelkednie helyettük.)

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

34.
lecke

Joseph Smith a halottakért
való keresztelésrŒl tanít
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Mutass rá, hogy a Mennyei Atya egyformán szereti valamennyi gyermekét, és azt
akarja, hogy mindannyiunknak lehetŒsége legyen újra vele élni. LehetŒvé tette
az egyháztagok számára, hogy segítsenek azoknak, akik földi életük során nem
keresztelkedtek meg. Mi megtehetjük ezek helyett az emberek helyett, amit Œk
már nem tudnak maguktól megtenni.

Az alábbi történelmi beszámoló, valamint a felkészülési részben feltüntetett szentírások
alapján taníts a gyermekeknek a Joseph Smith és Joseph F. Smith által a halottakért
való keresztelésrŒl kapott kinyilatkoztatásokról. Mutasd meg a keresztelŒ-medencét
ábrázoló képet egy megfelelŒ idŒpontban!

1842 májusában a Nauvoo-ban élŒ szentek megtudták, hogy Lilburn W. Boggs-ot
meglŒtték és megsebesült a Missouri állambeli Independence-ben. Boggs volt
Missouri kormányzója, amikor a szentek ott éltek, és Œ hirdette ki a kiirtási parancsot,
amelynek következtében a szenteket kiızték Missouriból. Boggsnak sok politikai
ellenfele volt, aki gyanúsítottként szóba jöhetett a merényletnél, de a missouri
hatóságok Joseph Smith-et vádolták meg azzal, hogy megpróbálta megölni Boggs-t.
Joseph tudta, hogy ártatlan ebben a vádpontban, úgyhogy tett egy nyilatkozatot az
egyik újságírónak, és el is felejtette az esetet.

Két hónappal késŒbb a prófétát, és egyik testŒrét, Orrin Porter Rockwellt letartóztatták.
Boggs hivatalosan megvádolta Porter Rockwellt azzal, hogy Œ sütötte el a fegyvert,
Joseph Smith-et pedig azzal, hogy Œ adott neki erre parancsot. Az Egyesült Államok
törvényei szerint azonban a prófétát és Porter Rockwellt helytelenül és törvényellenesen
tartóztatták le, úgyhogy szabadon engedték Œket. Mivel a próféta rádöbbent, hogy
veszélyben van, a következŒ néhány hónapot bujdosásban töltötte.

Bujdosásának idején Joseph Smith két sugalmazott levelet írt a nauvoo-i szenteknek.
Ezek a levelek utasításokat tartalmaztak az Úrtól arra vonatkozólag, hogyan végezzék a
halottakért való keresztelést. A levelek ma a Tanok és szövetségek 127. és 128. részét
képezik.

Évekkel korábban a Kirtland Templomban Joseph Smith látott egy látomást a
celesztiális birodalomról, amelyben látta testvérét, Alvint, aki azelŒtt halt meg, hogy
Joseph megkapta volna az aranylemezeket (lásd T&Sz 137). Joseph meglepŒdött
azon, hogy Alvint a celesztiális birodalomban látta, mert Alvin nem keresztelkedett meg,
mielŒtt meghalt. Az Úr elmagyarázta Josephnek, hogy minden ember, aki elfogadta
volna az evangéliumot, megkeresztelkedett volna, és helyesen élt volna, ha meg lett
volna a lehetŒsége minderre, azok bejuthatnak a celesztiális birodalomba (lásd T&Sz
137:7). Joseph késŒbb megtudta, hogy a halottakért való keresztelést helyettesítéssel
lehet elvégezni, a földön élŒ embereket helyettesítŒ személyként használva.

Írd fel a táblára a helyettesítŒ szót! Magyarázd el, hogy valamit helyettesítéssel végezni
annyit jelent, hogy egy személy elvégez valamit valaki más helyett. Azt a személyt,
aki ezt a munkát vagy tevékenységet végzi, helyettesítŒnek nevezzük. A templomban
megkeresztelkedhetünk azokért, akik anélkül haltak meg, hogy megkeresztelkedtek
volna. Mi helyettesítŒként szolgálunk ezek helyett az emberek helyett. Mi vagyunk azok,
akik lemegyünk a vízbe, és megkeresztelkedünk, de Œk azok, akikre a keresztelés
vonatkozik. HelyettesítŒ keresztelésekben veszünk részt.

Magyarázd el, hogy mindenkinek meg kell keresztelkednie, hogy beléphessen a
celesztiális birodalomba. Mivel a keresztelés földi szertartás, a keresztelést csak egy
olyan személy végezheti, aki a földön él. Amíg a földön vagyunk, segíthetünk azoknak,
akik még nem keresztelkedtek meg, azáltal hogy helyettesítŒ kereszteléseket végzünk
értük.

Magyarázd el, hogy a halottakért végzett helyettesítŒ kereszteléseket Jézus Krisztus
feltámadása óta végezték (lásd 1 Korinthusbeliekhez 15:29), egészen addig, amíg
Krisztus egyháza aposztáziába nem süllyedt, és a papság el nem tınt a földrŒl. MielŒtt

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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Joseph próféta tudomást szerzett a halottakért való keresztelésrŒl, senki nem ismerte
azt fel, hogy a helyettesítŒ keresztelés része volt Jézus Krisztus evangéliumának.

1918-ban Joseph Fielding Smith, az egyház hatodik elnöke kinyilatkoztatást kapott,
amelyben jobban világossá vált, mi történik azokkal, akik keresztség nélkül halnak
meg. Ez a kinyilatkoztatás a Tanok és szövetségek 138. részében található. Smith elnök
látta Jézus Krisztust és néhány követŒjét a szellemvilágban. Jézus megszervezte
követŒi között, hogy tanítsák az evangéliumot azoknak, akiknek nem volt lehetŒségük
tanulni az evangéliumról és megkeresztelkedni, mielŒtt meghaltak. Ez a tanítás
felkészítette az embereket arra, hogy elfogadják a helyettesítŒ kereszteléseket,
amelyeket elvégeznek értük.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Miért kell megkeresztelkednünk? (János 3:5; Hittételek 1:4.) Mi az a halottakért való
keresztelés? Miért végeznek az egyháztagok kereszteléseket a halottakért?

• Hogyan keresztelkedünk meg? Miért alámerítéssel keresztelkedünk meg? (A vízbŒl
való kiemelkedés annak a jelképe, ahogy a feltámadáskor a sírból elŒjövünk majd;
lásd T&Sz 128:12.) Mutasd meg a templomi keresztelŒ-medencét ábrázoló képet!
Magyarázd el, hogy a keresztelŒ- medencét általában a templom alagsorában vagy
a legmélyebben fekvŒ részén helyezik el. Miért a templom legmélyebb részén
helyezik el a keresztelŒ-medencét? (T&Sz 128:13.)

• Miért utasította az Úr a szenteket arra, hogy vezessenek pontos feljegyzéseket a
halottakért elvégzett keresztelésekrŒl? (T&Sz 127:6–7, 9; lásd 2. kiegészítŒ
tevékenység.)

• Ki keresztelkedhet meg a halottakért? (Azok az egyháztagok, akik legalább tizenkét
évesek, és akik érvényes templomi ajánlást kaptak püspöküktŒl.)

• Mit látott Joseph F. Smith a szellemvilágról való látomásában? (T&Sz 138:11–19,
28–35.) Mi történik azokkal, akik anélkül halnak meg, hogy tanultak volna az
evangéliumról? (T&Sz 138:31–33.)

• Miért fontos mindannyiunk számára biztosnak lenni abban, hogy Œseink részesültek-
e az értük elvégzett keresztelŒ szertartásban? (T&Sz 128:15.) Magyarázd el, hogy
más szertartásokat – mint például a templomi házasságot – is el lehet végezni a
halottakért helyettesítŒ személy által. Ily módon családunk minden tagja egymáshoz
pecsételhetŒ az örökkévalóságra. Minden igaz Œsünk része lehet örökkévaló
családunknak. (Lásd 4. kiegészítŒ tevékenység.)

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Mondd el saját szavaiddal a következŒ történetet:

Brigitte és Carla harmadik osztályban találkoztak egymással Európában. Carla
éppen hogy megkeresztelkedett, és azt akarta, hogy mindenki tudja, hogy Œ tagja
„az egyetlen igaz egyháznak”. Carla néhány osztálytársa gúnyolta Œt, amiért ezt
mondta, de Brigitte a barátnŒje lett.

Brigitte családja aktív volt a saját egyházukban, de tisztelték a többi vallást is.
Brigitte még el is ment Carlával néhányszor az egyházi programokra. Brigitte és
Carla barátok maradtak végig, az iskolai éveik alatt. Aztán tizenhét éves korában
Brigitte meghalt.

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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Két hónappal késŒbb Carla felébredt éjszaka, és látta, hogy Brigitte ott áll az ágya
végénél. Nem beszélt, és Carla eltınŒdött azon, vajon miért jelent meg neki.
A következŒ évben Brigitte újra meglátogatta Carlát, majd az azt követŒ évben
harmadszor is eljött.

Carla késŒbb elköltözött az Egyesült Államokba, és megházasodott a Salt Lake
Templomban. Miután Carla volt már a templomban, Brigitte gyakrabban jelent meg
neki. Aztán egy héttel azelŒtt, amikorra Carla és férje újra a templomba készültek,
Brigitte egymás után háromszor jelent meg Carlának éjszaka.

A harmadik éjjel Carla felébresztette férjét, és elmondta neki Brigitte látogatásait.
Mindketten úgy érezték, hogy Brigitte a szellemvilágban tanult az evangéliumi
tervrŒl, és elfogadta azt. Most meg akart keresztelkedni. Carla és férje imádkoztak,
és megkérdezték az Úrtól, hogyan jussanak hozzá a szükséges adatokhoz. Azt a
sugalmazást kapták, hogy keressenek fel egy kutatót, és így megkaphatják Brigitte
halotti bizonyítványát. Carla így el tudta küldeni Brigitte nevét a templomba, és a
templomi munkát – beleértve a keresztelést is – el tudták végezni.

Néhány héttel késŒbb Carla újból felébredt, és látta Brigitte-t. Ez alkalommal Brigitte
fehér köntöst viselt, és egy olyan helyen állt, mint egy keresztelŒ terem. Másnap
reggel kapott egy levelet a templomból, melyben az állt, hogy Brigitte-ért elvégezték
a keresztelést. (Lásd Carla Sansom: From Beyond the Veil; Ensign, 1978. febr.,
49–50. o.)

Megjegyzés a tanítónak: MielŒtt templomi szertartásokat végeznénk egy elhunyt
személyért, aki kilencvenöt éven belül született, engedélyt kell szerezni az illetŒ
legközelebbi élŒ rokonától.

2. Olvassátok el és beszéld meg a gyermekekkel a Tanok és szövetségek 127:6–7
és 128:6–8 verseit! Segíts a gyermekeknek megérteni, miért fontos pontos
feljegyzéseket készíteni az elvégzett szertartásokról. Magyarázd el, hogy az egyház
minden egyháztagról feljegyzést vezet, amely olyan dolgokat tartalmaz, mint a
születés, keresztelés és házasságkötés dátuma, valamint néhány családtag neve.
Mindannyiunk számára fontos az is, hogy saját feljegyzéseket készítsünk.

Ha lehetséges, mutasd meg a gyermekeknek néhány fontos feljegyzésedet,
például születési anyakönyvi kivonatodat vagy keresztelési bizonyítványodat.
Buzdítsd a gyermekeket, hogy szüleiket kérjék meg, segítsenek nekik egy
különleges gyıjteményt készíteni fontos feljegyzésekrŒl.

3. Ha lehetséges, mutasd meg a tágabb családodat vagy az egyik Œsödet ábrázoló
egyik képet, akikrŒl tudsz beszélni.

• Voltatok már családi összejövetelen (ahol a tágabb család találkozik)?

• Ki volt ott az összejövetelen? Ott volt valamelyik nagyszülŒtök? Ott voltak
dédszüleitek?

Mesélj a gyermekeknek egy családi összejövetelrŒl, amelyen részt vettél, illetve
mesélj arról az ŒsödrŒl, akinek a képét bemutattad! Emlékeztesd a gyermekeket,
hogy akik igaz módon élnek, és részesülnek minden szükséges szertartásban,
azoknak lehetŒségük lesz arra, hogy családjukkal örökké együtt éljenek. Ha
meggyŒzŒdünk arról, hogy a szertartásokat, mint például a keresztelést elvégezték
valamennyi elhunyt családtagunkért, azzal segítünk nekik abban, hogy örökké
velünk élhessenek.

Szólítsd fel a gyermekeket, hogy mondjanak el olyan történeteket, amiket ismernek
nagyszüleikrŒl vagy más ŒsükrŒl!

4. Mutasd be családod leszármazási táblázatát! Mutass rá, hogy minden személy
gyermek egy családban, és ha egy gyermeket a szüleihez pecsételnek, akkor a
családok összeköttetésben lehetnek egymással sok nemzedéken keresztül.
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Magyarázd el, hogy ha Œseink nem részesültek az olyan szertartásokban, mint a
keresztelés, vagy a szülŒkhöz pecsételés, akkor elküldhetjük nevüket a templomba,
hogy ezt a fontos munkát elvégezzék. Mondd el a gyermekeknek, hogy miután
tizenkét évesek lettek, ha igazlelkıen élnek, templomi ajánlást kaphatnak, és
elmehetnek a templomba, hogy részt vehessenek a halottakért való keresztelésben.

5. Mondd el saját szavaiddal a következŒ történetet:

J. Hatten Carpenter, aki jegyzŒként szolgált a Manti Templomban, beszélt egy
pátriárkáról, aki látta, ahogy egy nap a halottakért való keresztelést végezték a
templomban.

A pátriárka látta „azoknak a szellemét, akikért a medencében helyettesítŒ személy
által szertartást végzett. Ott álltak a szellemek a sorukra várva, és amikor a jegyzŒ
felolvasta annak a személynek a nevét, akiért a keresztelést végezték, a pátriárka
észrevett egy kedves mosolyt annak a szellemnek az arcán, akinek a nevét
kimondták, majd elhagyta szellemtársai csoportját, és átment a jegyzŒ felŒli oldalra.
Ott végignézte a helyettesítŒ által saját magáért végzett keresztelést, majd örömteli
ábrázattal eltınt, hogy helyét átadja a következŒ szerencsés személynek, aki
ugyanebben a kiváltságban részesült.”

Amikor ez zajlott, a pátriárka észrevette, hogy néhány szellem nagyon szomorú volt.
Rájött, hogy a templomban aznapra befejezték a keresztelést. A boldogtalan
szellemek azok voltak, akiknek a keresztelését aznap már nem tudták elvégezni.

»Gyakran gondolok erre az esetre – mondja Carpenter testvér – , mert oly gyakran
ülök a keresztelŒmedencénél, és olvasom fel azokat a neveket az elvégzendŒ
szertartásokhoz, amelyek oly sokat jelentenek a halottak számára«” (az idézet
forrása Joseph Heinerman: Temple Manifestations [Manti, Utah: Mountain Valley
Publishers, 1974], 101–102. o.; lásd még The Utah Genealogical and Historical
Magazine 11 [1920. július]:119).

Befejezés

Bizonyság Fejezd ki háládat keresztelésedért, és azért a lehetŒségért, hogy segíthetsz a
keresztelést lehetŒvé tenni minden személy számára, aki a földön élt. Ha úgy találod
jónak, buzdítsd a gyermekeket, hogy beszéljenek családjukkal az Œseikért végzett
keresztelésekrŒl!

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák János 3:5 és a Tanok és szövetségek
128:15, 138:29–34 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

34. lecke



Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni a templomok fontosságát, valamint annak
fontosságát, hogy érdemesnek kell lennünk a templomi szertartásokra.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 124:26–47, 55 verseit
(a Nauvoo Templom felépítésére vonatkozó parancsolat); a Tanok és szövetségek
97:15–17; 105:12, 18; 109:20 verseit (a templomi érdemesség fontossága); a Tanok
és szövetségek 109:22–23 verseit (a felruházás hatalmáról); valamint a leckében
megadott történelmi beszámolókat. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd
el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi
beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és
történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

3. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Két fehér vagy világos színı törülközŒ vagy ruha; egy tiszta és egy koszos.
c. Egy templomi ajánlás; ha beszerezhetŒ.
d. Képek: 5-36, Templomi keresztelŒ-medence (Evangéliumi mıvészeti képcsomag

504; 62031); 5-37, A Nauvoo Templom (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 501;
62432).

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mutasd meg a gyermekeknek a tiszta törülközŒt!

• Milyen lenne ez a törülközŒ, ha azután használnám, miután megmostam a kezemet
szappannal és vízzel?

• Milyen lenne ez a törülközŒ, ha úgy használnám, hogy a kezem koszos?

Tartsd fel a tiszta és a koszos törülközŒt!

• Melyiket használnátok inkább? Miért?

Magyarázd el, hogy életünket hasonlíthatjuk ezekhez a törülközŒkhöz. Amikor
engedelmeskedünk a parancsolatoknak, és úgy élünk, ahogy kell, életünk olyan
lesz, mint a tiszta törülközŒ. Szellemileg tiszták vagyunk. Amikor rosszat teszünk,
életünk olyan lesz, mint a koszos törülközŒ. Szellemileg tisztátalanok leszünk.

• Mit tehetünk, hogy ezt a koszos törülközŒt újra tisztává tegyük?

Magyarázd el, hogy ha életünket a törülközŒkhöz hasonlítjuk, akkor a bınbánat olyan,
mintha a koszos törülközŒt újra tisztává mosnánk. Emlékeztesd a gyermekeket, hogy
elsŒdlegesen jobb nem elkövetni a bınt, de ha bınt követünk el, az Úr gondoskodott
számunkra egy módszerrŒl, és így a bınbánat által újra tiszták lehetünk szellemileg.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

A Nauvoo Templomot szent
szertartásokra használják

35.
lecke
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Magyarázd el, hogy az Úr kiemelte a szellemi tisztaság fontosságát azzal, hogy
megparancsolta: semmiféle tisztátalan dolog vagy személy nem mehet be templomába
(lásd T&Sz 109:20). Azt akarja, hogy a templom szent maradjon. Ahhoz, hogy
belépjünk a templomba, templomi ajánlást kell kapnunk, amelyet csak akkor kapunk
meg, ha a püspökünkkel és a cövekelnökség egy tagjával készített interjú során
érdemesnek ítélnek bennünket erre. Mutass egy templomi ajánlást, ha lehetséges!

Mondd el a gyermekeknek, hogy próbáljanak meg  igazlelkıen élni, és érdemesnek
lenni a templomi ajánlásra, hogy kaphassanak egyet, amikor idŒsebbek lesznek. Ennek
az órának az anyaga segíteni fog a gyermekeknek jobban megérteni, hogyan éljenek
úgy, hogy érdemesek legyenek belépni a templomba, és részt venni a szent templomi
szertartásokban.

Az alábbi történelmi beszámolók, valamint a felkészülési részben feltüntetett
szentírások alapján taníts a gyermekeknek a Nauvoo Templom felépítésérŒl, és arról,
hogyan lehetünk érdemesek arra, hogy templomi szertartásokban részesüljünk!
Mutasd meg a képeket a megfelelŒ idŒpontban!

A szentek parancsolatot kapnak a Nauvoo Templom felépítésére

1841 januárjában Joseph Smith kapott egy kinyilatkoztatást, amely megparancsolta a
szenteknek, hogy építsenek egy templomot az Illinois állambeli Nauvoo-ban (lásd
T&Sz 124:26–44). A próféta kiválasztott egy helyet a városra nézŒ domboldalon, az Úr
pedig jóváhagyta azt (lásd T&Sz 124:43).

A Nauvoo Templom terveit csakúgy, mint a Kirtland Templom terveit, Joseph Smith egy
látomásban látta. Joseph Smith elmondta az építésznek (aki a templom terveit
megrajzolta), hogy nézzen ki a templom. Amikor az építész azt mondta a prófétának,
hogy nincs hely azoknak az ovális ablakoknak, amiket akart, Joseph azt mondta:
„Azt szeretném, ha megvalósítaná az elképzeléseimet. Látomásban láttam az épület
pompás látványát, . . . és az a nekem megmutatott tervek szerint épült fel” (az idézet
forrása E. Cecil McGavin: The Nauvoo Temple, 6. o.).

Ahogy a Kirtland Templom építésének esetében is, az egyháztagok a Nauvoo
Templom építéséért is sok áldozatot hoztak. A tizedbŒl fizették ki az építŒanyagokat,
és az egyháztagok ezen felül annyit fizettek, amennyit tudtak, hogy alapanyagokat
vásároljanak. A SegítŒegylet asszonyai mindannyian befizettek hetente egy pennyt
arra, hogy üvegeket és szegeket vegyenek, és végül ötvenezer penny gyılt össze
(ötszáz dollár). A pennyk 343 fontot (kb. 156 kg-ot) nyomtak. Egy ember kettŒezer-
ötszáz dollárt adott Brigham Youngnak aranyban, amely igen nagy mennyiségı pénz
volt abban az idŒben. Az emberek vagy a templom építési területén, vagy a kŒfejtŒben
dolgoztak, ahol a külsŒ falakhoz készítettek elŒ köveket; gyakran minden tizedik nap
dolgoztak a templomon tizedként. Az asszonyok ruhákat varrtak, és ételt készítettek a
templomot építŒ emberek számára.

A szentek úgy dolgoztak, hogy a lehetŒ legszebb legyen a templom. A keresztelŒ-
medence alatti faragott ökröket például a legszebb élŒ ökrökrŒl mintázták, amiket a
szentek találtak. A lehetŒ legszebb bútorokat helyezték el a templomban, hogy
megfelelŒ házat készítsenek az Úr számára.

A templomot világosszürke mészkŒbŒl építették, és az aljától a tetejéig 165 láb magas
volt, 55 lábbal magasabb, mint a Kirtland Templom. Kívül a nap, a hold és a csillagok
faragott képei díszítették, amelyek a dicsŒség három fokozatát szimbolizálták. A kapuk
felett arany betıkkel ez a felirat állt: Az Úr háza. Építette Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza. Építése elkezdŒdött: 1841. április 6-án. DicsŒség az Úrnak.
A befejezett templom a környék legszebb épülete volt.

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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A Nauvoo Templomban kereszteléseket végeznek a halottakért

A Nauvoo Templom felépítése elŒtt néhány templomi szertartást a templomon kívül
végeztek el, mivel nem állt rendelkezésre templom. A halottakért való kereszteléseket
a folyóban végezték. Amikor azonban az Úr megparancsolta a szenteknek, hogy
építsék fel a Nauvoo Templomot, azt mondta nekik, hogy egy bizonyos idŒ után a
templomon kívül a halottakért végzett keresztelés nem lesz elfogadható a számára
(lásd T&Sz 124:29–32). Éppen ezért amint elkészült egy-egy szoba a templomban,
máris felszentelték és használni kezdték. Mivel a keresztelŒ-medence a templom
alagsorában volt, már akkor készen állt a használatra, amikor a templom többi része
még nem készült el. A halottakért való keresztelések 1841 novemberében kezdŒdtek el
a templomban, amikor a templom külsŒ falai még az elsŒ emeleti ablakpárkányokig
sem értek.

Amíg a szentek a templomot építették, Nauvoo városa tovább virágzott. Néhány nem
utolsó napi szent, aki Nauvoo mellett élt, látta a város növekedését, és kezdett aggódni
amiatt, hogy az egyháznak túl erŒs hatása lesz, úgyhogy elkezdték üldözni az egyház
tagjait. Joseph Smith-et még a templom befejezése elŒtt megölték. A szenteknek
nyugatra kellett költözniük a Sziklás-hegységbe, hogy békére és biztonságra leljenek,
de mielŒtt elhagyták Nauvoo-t, annyi templomi szertartásban akartak részesülni,
amennyiben csak lehetett. A szentek siettek befejezni a templomot.

A Nauvoo Templomban felruházásokat és pecsételéseket végeznek

Az egyik legszentebb szertartást felruházásnak hívják. Ez a szertartás segít abban,
hogy jobban hasonlóvá váljunk a Mennyei Atyához, és felkészít bennünket a
celesztiális birodalom legmagasabb fokozatában való életre. A felruházás részeként
szövetségeket kötünk, ígéreteket teszünk Mennyei Atyánknak. A legtöbb egyháztag
akkor részesül a felruházásban, mielŒtt misszióba megy vagy megházasodik. 
A felruházást követŒen az egyháztagok házasságot köthetnek a templomban a földi
életre és az örökkévalóságra. Amikor egy férj és egy feleség összeházasodik
a templomban, azok a gyermekeik, akik ezután születnek, automatikusan hozzájuk
pecsételtetnek. Ezt úgy hívják, hogy a szövetségbe születnek. Azok a gyermekek,
akik azelŒtt születtek, hogy szüleiket egymáshoz pecsételték volna, a templomban
összepecsételhetik szüleikkel. A templomban azokért is lehet felruházást és
összepecsételést végezni helyettesítéssel, akik nem részesülhettek ezekben a
szertartásokban földi életük során (lásd 34. lecke).

1845 novemberében a Nauvoo Templom több emeleti szobája elkészült, és
felszentelték a felruházási munkára; az elsŒ felruházásokat azonban másfél héttel
késŒbb végezték csak. Ekkorra az üldöztetések súlyosbodtak, és a szentek tudták,
hogy hamarosan el kell hagyniuk Nauvoo-t. Lelkesen várták, hogy felruházásukban
részesülhessenek, és hozzápecsételhessék Œket családjukhoz, mielŒtt elmennek.
Brigham Young egyike volt azoknak, akik a templomi szertartásokat végezték, és 1846
januárjában azt mondta, hogy oly sok szent várta nyugtalanul, hogy részesülhessen
a szertartásokban, hogy „éjjel-nappal teljesen az Úr munkájának kellett szentelnie
magát a templomban, nem aludt többet átlag napi négy óránál, és egy héten csak
egyszer ment haza” (History of the Church, 7:567). Fegyveresek Œrizték a templomot,
mivel a szentek tartottak attól, hogy ellenségeik megpróbálják felgyújtani.

Ezalatt az egyház ellenségei hamis vádak alapján továbbra is megpróbálták
letartóztatni Brigham Youngot és a tizenkét apostol többi tagját.1845 decemberének
végén Brigham Young megtudta, hogy egy állami rendŒrbíró a városban tartózkodik,
hogy letartóztassa. Young elnök, aki akkor a templomban volt, letérdelt, majd
útmutatásért és védelemért imádkozott. Ezután kiküldte kocsisát, hogy hozza a kocsit
a templom bejárata elé.
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Young elnök megkérte William Miller testvért, aki nagyjából ugyanolyan testalkatú volt,
hogy segítsen neki. Miller testvér felvette Young elnök kalapját, és felvett egy köpenyt,
amely úgy nézett ki, mint Young elnök kabátja, és kiment a kocsihoz. Amikor Miller
testvér felszállt a kocsira, a rendŒrbíró letartóztatta anélkül, hogy megkérdezte volna,
ki is Œ. Miller testvér azt mondta a rendŒrbírónak, hogy hibát követ el, de a rendŒrbíró
ragaszkodott ahhoz, hogy Miller testvért a Carthage börtönbe vigyék tárgyalásra.

William Miller Carthage-be ment, amíg Brigham Young Nauvoo-ban maradt, segített a
templomi szertartásokban, és terveket készített a nyugatra költözéshez. Amikor Miller
testvér és a rendŒrbíró megérkezett Carthage-be, az emberek azt mondták a
rendŒrbírónak, hogy akit letartóztatott, az nem Brigham Young. Végül a rendŒrbíró
megkérdezte Miller testvért, mi a neve. A rendŒrbíró mérges volt, és zavarba jött,
amikor megtudta, hogy nem Brigham Youngot tartóztatta le, és szabadon engedte
Miller testvért.

Brigham Young úgy tervezte, hogy kora februárban befejezik a templomban a
szertartásokat, hogy biztonságban elindulhassanak nyugatra, mielŒtt ellenségeik
fogságba ejtik Œket. De mivel olyan sok szent várta, hogy megkapja felruházását,
két héttel tovább maradtak. Majdnem hatezer egyháztag kapta meg felruházását a
Nauvoo Templomban.

A Nauvoo Templomot lerombolják

Miután Brigham Young elhagyta Nauvoo-t, nem végeztek több szertartást a Nauvoo
Templomban, azonban a szentek tovább dolgoztak azon, hogy befejezzék az építést.
Hitük és nehéz munkájuk emlékmıveként akarták otthagyni. A templom 1846
áprilisában készült el, és 1846. május 1-én szentelte fel elder Orson Hyde, a Tizenkét
Apostol Kvórumának egyik tagja. Egy héttel késŒbb Wilford Woodruff megtartotta
az utolsó beszédet a templomban a mintegy háromezer szentnek, aki még Nauvoo-ban
maradt. A templomot ezután bezárták, és egy felügyelŒt bíztak meg az Œrzésével.

1846 szeptemberében egy ezerötszáz fŒs egyházellenes tömeg elfoglalta a templo-
mot és lerombolta. Kártyáztak, szeszes italt ittak és dohányoztak a templomban.
Összetörték a bútorokat, lerombolták a falakat, és viccet csináltak a szent templomi
szertartásokból. Nem sokkal azután, hogy a csŒcselék elfoglalta a templomot, villám
csapott a templomtoronyba, és eltörte azt a pálcát, amely a templom tetején lévŒ
angyalfigurát tartotta. KésŒbb az egyház ellenségei fizettek egy embernek azért, hogy
gyújtsa fel a templomot. Minden elégett a kŒfalakat kivéve. Két évvel késŒbb egy
tornádó ledöntött három falat, majd késŒbb a negyedik fal is leomlott.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Miért parancsolta meg az Úr a szenteknek, hogy építsék fel a Nauvoo Templomot?
(T&Sz 124:27–29, 40.) Milyen szertartásokat végeztek a Nauvoo Templomban?
(Halottakért való keresztelést, valamint felruházást és összepecsételést mind az
élŒkért, mind a holtakért.) Hol végzik el ma ezeket a szertartásokat? Miért fontosak
ezek a szertartások? (T&Sz 124:55.)

• Miért fontosak a templomok a Mennyei Atya munkájához? Miért fontosak számunkra
a templomok?

• KitŒl kapta Joseph Smith a templom terveit? (T&Sz 124:42.) Milyen anyagokat akart
az Úr használni a templom felépítéséhez? (T&Sz 124:26–27.) Mit gondoltok,
miért a rendelkezésre álló legszebb anyagokból építik a templomokat? Miért hívják
a templomot az Úr házának?

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

35. lecke
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• Miért volt megengedett egyszer, hogy a templomi szertartásokat a templomon
kívül végezzék? (T&Sz 124:29–30.) Miért végeztek templomi szertartásokat a Nauvoo
Templomban, amikor az egész épület még nem készült el? (T&Sz 124:33, 36;
magyarázd el, hogy a „menedéknek kijelölt hely” a templomra utal. Arra is
emlékeztesd a gyermekeket, hogy a szenteknek sietniük kellett, hogy megkapják
felruházásukat, mielŒtt arra kényszerítették Œket, hogy hagyják el Nauvoo-t.)

• Mit gondoltok, a szentek miért várták lelkesen, hogy részesülhessenek a templomi
felruházásban? Magyarázd el, hogy a felruházás szellemi ismeretet és erŒt adott
nekik (lásd T&Sz 109:22–23), amely segített nekik abban, hogy megfeleljenek
azoknak a kihívásoknak, amelyekkel a nyugat felé tartó utazás, és a most Utah-nak
nevezett területen történŒ letelepedés során szembe kellett nézniük.

• Mi történt végül a Nauvoo Templommal? Honnan tudjuk, hogy az Úr Szelleme
elhagyta a templomot, amikor a csŒcselék elfoglalta? (T&Sz 97:17.)

• Miért fontos, hogy úgy éljünk, hogy érdemesek legyünk belépni a templomba?
(T&Sz 97:15–17; 105:12, 18; 124:46.) Ha érdemesek vagyunk belépni a templomba,
az miként segít abban, hogy boldogabb életet éljünk? (Lásd 1. kiegészítŒ
tevékenység.) Mit kell tennünk, hogy érdemesek legyünk belépni a templomba?
Hogyan kerülhetjük el az olyan bınöket, amelyek érdemtelenné tesznek bennünket
arra, hogy elmenjünk a templomba? (Lásd 3. kiegészítŒ tevékenység.) Mit tehetünk,
ha hibákat követünk el, vagy olyan bınöket, amelyek érdemtelenné tesznek minket
arra, hogy elmenjünk a templomba?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Olvasd fel, vagy egy gyermek olvassa fel a következŒ idézetet Howard W. HuntertŒl,
az egyház tizennegyedik elnökétŒl:

„Az Úr örömét lelné abban, ha minden felnŒtt egyháztag érdemes lenne egy
érvényes templomi ajánlásra – és meg is szerezné azt. Azok a dolgok biztosítják
személyes és családi boldogságunkat is, amiket meg kell tennünk, illetve amiket
nem szabad megtennünk ahhoz, hogy érdemesek legyünk a templomi ajánlásra.”
(Conference Report, 1994. okt., 8. o.; vagy Ensign, 1994. nov., 8. o.).

Beszéld meg a gyermekekkel, hogy az alábbi felsorolásban az egyes dolgok
hogyan segítenek nekünk abban, hogy boldogok legyünk, fogékonyak legyünk
az Úr Szellemére, valamint hogy érdemesek legyünk a templomi ajánlásra (például:
ha kedvesek vagyunk egy családtagunkhoz, akkor az segít nekünk abban, hogy
nagyobb szeretet alakuljon ki otthon; vagy ha engedelmeskedünk a Bölcsesség
szavának, akkor az segít nekünk abban, hogy egészségesek és erŒsek legyünk):

• Higgyetek a Mennyei Atyában, Jézus Krisztusban és a Szentlélekben!

• Nyerjetek bizonyságot arról, hogy az egyház igaz!

• Kövessétek a prófétát!

• Legyenek tiszták gondolataitok!

• Olvassátok a szentírásokat!

• Vegyetek részt az elemiben és az istentiszteleten!

• Támogassátok egyházi vezetŒiteket!

• Öltözzetek szerényen!

• Legyetek Œszinték!
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• Engedelmeskedjetek a Bölcsesség szavának!

• Fizessetek teljes tizedet!

• Bánjátok meg bıneiteket!

• Imádkozzatok!

• Válasszatok olyan barátokat, akik azt választják, ami helyes!

• Tiszteljétek szüleiteket, és legyetek kedvesek a családtagjaitokhoz!

• Szolgáljátok egymást!

2. Helyezz egy dobozba olyan tárgyakat és feliratokat, amelyek olyan dolgokat
jelképeznek, amiket meg kell tennünk azért, hogy érdemesek legyünk belépni a
templomba (lásd az 1. kiegészítŒ tevékenységben lévŒ felsorolást)! Például
az élŒ prófétát ábrázoló kép jelképezheti a próféta követését, vagy egy pénzérme
jelképezheti a tizedfizetést. Minden gyermek válasszon egy tárgyat, képet vagy
feliratot a dobozból, és magyarázza el a többi gyermeknek, hogy miként vonatkozik
ez a templomi érdemességre!

3. Segíts a gyermekeknek átismételni vagy megtanulni a tizenharmadik hittételt, és
beszéljétek meg, hogyan vonatkozik ez a templomi érdemességre. Magyarázd el,
hogy az „erkölcsös” és az „erényes” szavak azt jelentik, hogy szerény, (nemileg)
tiszta, valamint gondolatban és cselekedetben tiszta. Beszéld meg a gyermekekkel,
mit tehetnek, hogy erényesek és erkölcsösek legyenek, amikor kiválasztják ruháikat,
szórakozásaikat, barátaikat és szavaikat.

4. Elemis elnököd jóváhagyásával hívd meg a püspökség egy tagját, hogy öt percig
beszéljen a gyermekekkel annak fontosságáról, hogy úgy éljenek, hogy érdemesek
legyenek belépni a templomba!

Befejezés

Bizonyság Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy a templomok szép és szent helyek, ahol
fontos szertartásokat végzünk, amelyek segítenek nekünk abban, hogy újra a Mennyei
Atyával és Jézus Krisztussal élhessünk. A templomok szentségesek maradnak,
mert csak azokat engedik be oda, akik érdemesek bemenni. Buzdítsd a gyermekeket
arra, hogy már ma éljenek úgy, hogy amikor elég idŒsek lesznek ahhoz, hogy részt
vehessenek a szent templomi szertartásokban, akkor készen álljanak belépni a
templomba!

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 124:26–29,
40–45 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

35. lecke



Cél MegerŒsíteni a gyermekekben a vágyat arra, hogy megértsék és megtanulják a
hittételeket.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a hittételeket, amelyek az Igazgyöngy végén
találhatók, valamint a leckében megadott történelmi beszámolót. Ezt követŒen
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a
szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.;
és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

3. Szükséges anyagok:
a. Egy Igazgyöngy mindegyik gyermeknek.
b. Hittételek plakátok a gyülekezeti ház könyvtárából (65001–65013 vagy 65014,

amely mind a tizenhárom hittételt tartalmazza) vagy kártyák (33240 135).

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

• Milyen matematikai mıveleteket tanultok az iskolában?

Miután a gyermekek válaszoltak, írd fel a következŒ számtani mıveletet a táblára:

a2 + b2 = 25

• Miért lehet nehéz ezt a mıveletet elvégeznetek?

• MielŒtt számtani mıveleteket végezhetnénk, mit kell elŒször megtanulnotok?

Magyarázd el, hogy mielŒtt megtanulnák, hogyan végezzenek számtani mıveleteket,
a gyermekeknek meg kell tanulniuk az alapvetŒ matematikai ismereteket. Ehhez
hasonlóan ahhoz, hogy megtanulhassuk és megérthessük az evangéliumot, elŒször
meg kell tanulnunk az evangélium alapelveit.

Magyarázd el, hogy Joseph Smith próféta leírt tizenhárom pontot, amelyek röviden
összefoglalják Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza néhány alapelvét.
Az egyház tagjai, valamint azok, akik tanulni akarnak az egyházról, átnézhetik ezeket
az alapelveket, hogy megértsék az egyház alapvetŒ tantételeit, és emlékezzenek
azokra.

• Hogy nevezik ezt a tizenhárom pontot? (Hittételek.)

Írd fel a következŒ betıket a táblára:

E K H N Ö H H NY K T T T

• Milyen betı következik a sorban?

Választható
figyelemfelkeltŒ
tevékenység

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Joseph Smith megírja 
a Hittételeket

36.
lecke
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Miután a gyermekek elmondtak néhány ötletet, magyarázd el, hogy a betık egytŒl
tizenkettŒig a számok elsŒ betıi. A következŒ betı a sorban a tizenhárom T betıje lesz.

Magyarázd el, hogy Joseph Smith próféta leírt tizenhárom pontot, amelyek röviden
összefoglalják Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza néhány alapelvét.
Az egyház tagjai, valamint azok, akik tanulni akarnak az egyházról, átnézhetik ezeket az
alapelveket, hogy megértsék az egyház alapvetŒ tantételeit, és emlékezzenek azokra.

• Hogy nevezik ezt a tizenhárom pontot? (Hittételek.)

Az alábbi történelmi beszámoló alapján taníts a gyermekeknek arról, ahogy Joseph
Smith megírta a Wentworth-levelet, amely tartalmazta a hittételeket. Ezután mutasd
meg a hittételek kártyákat, és beszélj meg a gyermekekkel néhány utolsó napi szent
tantételt, amelyet a hittételek világossá tesznek!

1842-ben egy George Barstow nevı ember New Hampshire állam történelmét írta, és
egy fejezetet akart írni a New Hampshire-ben élŒ egyháztagokról. Barstow úr nem
sokat tudott az egyházról, és meg akarta tudni, miben hisznek az utolsó napi szentek.
Mivel az egyház központja az Illinois állambeli Nauvoo-ban volt, Barstow úr felvette
a kapcsolatot John Wentworth nevı barátjával, aki az Illinois állambeli Chicagóban egy
újság szerkesztŒje volt.

Wentworth úr megkérdezte Joseph Smith-et az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyházának a hitérŒl és történelmérŒl. A próféta a Wentworth-levélként ismertté vált
levélben válaszolt. Ebben írt Wentworth úrnak az elsŒ látomásról, és arról, hogy miként
kapta meg és fordította le az aranylemezeket, valamint leírta az egyház megalapítását,
illetve a szentek üldözését és történelmét. Fontos levelének utolsó részében a próféta
felsorolta az egyház néhány alapvetŒ tantételét. Ez a felsorolás a hittételek néven lett
ismert.

Joseph Smith azért írta le a hittételeket, hogy segítsen megérteni azoknak, akik nem
tagjai az egyháznak, miben különbözik Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza a többi egyháztól. A hittételek nem tartalmazza az egyház összes tanítását és
tantételét, de néhány legfontosabb tantételünket világossá teszi. Segíthetnek az
evangéliumról való hit, tudás és bizonyság felépítésében, valamint jó alapot nyújt ahhoz
is, hogy az evangéliumot megosszuk másokkal.

A hittételek soha nem jelentek meg Barstow New Hampshire történetérŒl szóló
könyvében, és Wentworth újságjában sem, de 1842-ben megjelent egy egyházi
újságban. 1880-ban az októberi általános konferencián az egyháztagok közös
megegyezéssel feltartották kezüket, jelezve, hogy a hittételeket szentírásként fogadják
el. Most szentírásként az Igazgyöngy részét képezik.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket! Használd
azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban segítenek a gyermekeknek
abban, hogy megértsék és alkalmazzák életükben az alapelveket.

• Mik a hittételek? Miért írta le ezeket Joseph Smith?

• Miért fontos az egyháztagok számára, hogy jól ismerjék a hittételeket? Miként
segítenek nekünk a hittételek abban, hogy megértsük az evangéliumot, és aszerint
éljünk? (Lásd 1. kiegészítŒ tevékenység.)

• Miért segít a hittételek megtanulása? (Átismételhetsz egy-két hittételt a
gyermekekkel.)

• A hittételek ismerete miként segít nekünk megosztani az evangéliumot másokkal?
(Lásd 4. kiegészítŒ tevékenység.) ElŒfordult már, hogy megosztottátok a hittételeket
valakivel, aki nem volt tagja az egyháznak? Hagyd, hogy a gyermekek megosszák
élményeiket!

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Óra elŒtt írd fel a következŒ mondatokat külön-külön papírlapokra:

1. Tudom, kik az Istenség tagjai.

2. FelelŒs vagyok azokért a dolgokért, amiket teszek.

3. Megértem a Mennyei Atya gyermekeire vonatkozó tervét.

4. Visszatérhetek a Mennyei Atyához, ha engedelmeskedem az evangélium
alapvetŒ tételeinek és szertartásainak.

5. Tudom, hogy az egyházi vezetŒket Isten hívja el papsági felhatalmazás által.

6. Tudom, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza ugyanaz az
egyház, amit Jézus földi élete során megszervezett.

7. A Szentlélek által sok ajándékot és áldást kaphatok.

8. Tudom, hogy a szentírások Isten szavai.

9. Tudom, hogy a kinyilatkoztatások IstentŒl jönnek.

10. Tudom, hogy Jézus Krisztus újra el fog jönni.

11. Szabadon imádhatom Istent.

12. Engedelmeskednem kell országom törvényeinek.

13. Jó tulajdonságokat fejleszthetek ki, amelyek segítenek nekem abban, hogy az
evangélium szerint éljek, és hozzájáruljak boldogságomhoz.

Írd fel egy nagy papírlapra vagy a táblára: Ösvény a bizonysághoz! A cím alá rajzolj
egy tizenhárom kŒbŒl álló ösvényt, amely a Bizonyság feliratú célhoz vezet!
Magyarázd el a gyermekeknek, hogy a hittételek segíthetnek nekünk abban, hogy
megértsük az evangéliumot, és megerŒsítsük bizonyságunkat.

Kérj meg egy gyermeket, hogy olvassa fel a szentírásból vagy mondja el fejbŒl az
elsŒ hittételt, aztán pedig az elsŒ mondatot arról a papírról, amit elkészítettél! Röviden
beszéljétek meg a hittétel jelentését, aztán a gyermek helyezze a papírt az ösvény
elsŒ köve mellé! Ismételjétek ezt meg sorban a többi hittétellel és a megfelelŒ
mondatokkal, amíg minden gyermekre legalább egyszer sor nem került, illetve amíg
minden hittételt és mondatot felolvastatok. Beszéld meg a gyermekekkel, miként
segítenek nekünk a hittételek abban, hogy megerŒsítsük bizonyságunkat.

2. Készíts minden gyermeknek egy másolatot a lecke végén található „A hittételek
kulcsszavai” címı lapról; illetve írd fel a táblára 1-tŒl 13-ig a számokat, valamint a
hozzájuk tartozó kulcsszavakat! Beszéld meg a gyermekekkel, miként segíthetnek
nekünk az egyes szavak vagy kifejezések abban, hogy emlékezzünk a megfelelŒ
hittételre. Kérd meg a gyermekeket, hogy tegyenek javaslatot arra, hogyan
tanulhatják meg a hittételeket! (Lásd „Segítség a gyermekeknek a szentírások
megtanulásában”, XI. o.)

3. Játsszatok összepárosító játékot, amely segít a gyermekeknek abban, hogy
megjegyezzék az egyes hittételek témáját! Írd fel külön-külön kártyákra vagy
cédulákra a számokat 1-tŒl 13-ig! Ezután írd fel külön-külön kártyákra vagy
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cédulákra a lecke végén található lapon feltüntetett egyes kulcsszavakat illetve
kulcskifejezéseket! Keverd össze a kártyákat, és helyezd azokat színükkel lefelé
rácsszerıen az asztalra vagy a padlóra! Hagyd, hogy a gyermekek egymás után
megfordítsanak két kártyát, és megpróbálják megtalálni a kulcsszavak és az
ezeknek megfelelŒ hittételek sorszáma által alkotott párokat!

4. Mondd el saját szavaiddal a következŒ történetet, amelyet Thomas S. Monson elnök,
az ElsŒ Elnökség tagja mondott el:

Egy ember busszal utazott az Egyesült Államokon keresztül Kaliforniába. Amikor a
busz megállt Salt Lake City-ben, egy fiatal lány szállt fel, és leült a férfi mellé.
Elkezdtek beszélgetni, és a férfi megkérdezte a lánytól, hogy mormon-e. Amikor azt
válaszolta, hogy „igen, uram”, akkor megkérdezte, hogy miben hisznek a mormonok.
A kislány elmondta fejbŒl az elsŒ hittételt, és elmagyarázta a férfinek. Aztán
elmondta és elmagyarázta az összes többi hittételt is. A férfire nagy hatással volt a
kislány tudása, és amikor a lány leszállt a buszról, a férfi tovább gondolkodott azon,
amit a lány mondott neki. Amikor megérkezett Kaliforniába, felhívta a helyi
misszióelnököt. A misszióelnök misszionáriusokat küldött a férfi tanítására, és végül
a férfi egész családjával együtt megkeresztelkedett, köszönhetŒen a fiatal elemis
lánynak, aki megértette és megosztotta a hittételeket. (Lásd „Primary Days”; Ensign,
1994. ápr., 67–68. o.)

5. Szerezz egy kisméretı Hittételek kártyát (33240 135; beszerezhetŒ az egyházi
elosztó központokból), amilyeneket a misszionáriusok is használnak. (Ha lehet,
szerezz az osztályodba járó mindegyik gyermeknek egy kártyát!) Mutasd meg ezt a
kártyát a gyermekeknek, és magyarázd el, hogyan használják ezeket a kártyákat a
misszionáriusok. Az elemi elnökének beleegyezésével megkérhetsz egy jelenlegi
vagy egy visszatért misszionáriust, hogy mondja el egy élményét azzal kapcsolat-
ban, hogy miként használta ezeket a kártyákat, vagy hogy miként osztotta meg a
hittételeket másokkal.

6. A gyermekek üljenek körbe a padlón! Helyezz egy üveget (vagy valami hasonló
tárgyat, amit meg lehet pörgetni, és rámutat valakire) a kör közepébe! Mondd ki az
egyik hittétel sorszámát, majd pörgesd meg az üveget. Amikor az üveg megállt, az a
gyermek, akire az üveg szája mutat, mondja el annak a hittételnek a témáját vagy
kulcsszavát! Ha a gyermeknek nem jut eszébe a témája, akkor a tŒle jobbra ülŒ
gyermek mondja el. Aztán az a gyermek, aki megmondta a témát vagy a kulcsszót,
mondjon egy másik hittétel-sorszámot, és pörgesse meg az üveget! Ezt addig
folytassátok, amíg az összes hittételt meg nem említettétek legalább egyszer. (Ha az
osztályodba járó gyermekek már megtanulták a hittételeket, akkor megkérheted
Œket, hogy mondják fel az egész hittételt ahelyett, hogy csak a témáját mondanák
meg!)

Választható módszer: Ossz fel egy nagyméretı papírlapot tizenhárom részre, és írd
ez egyes részekbe a számokat 1-tŒl 13-ig! Tedd a papírt a földre, és a gyermekek
dobjanak egy kis tárgyat (pl. gombot vagy kavicsot) a papírra! Ezután a gyermekek
mondják el a témáját a hittételnek (vagy az egész hittételt), amely megfelel annak a
résznek a számának, ahová a tárgy esett. Ezt addig ismételjétek, amíg minden
gyermekre legalább egyszer sor kerül.

7. Segíts a gyermekeknek megtanulni valamelyik hittételt (használhatjátok a Hittételek
kártyákat [33240 135], amely segít a gyermekeknek a megtanulásukban.)

36. lecke
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Befejezés

Bizonyság Fejezd ki háládat azért, hogy rendelkezésünkre állnak a hittételek, amelyek segítenek
nekünk megérteni és megjegyezni az egyház néhány alapvetŒ tantételét. Mondj el egy
élményt, amikor a hittételek segítettek neked, vagy fontosak voltak számodra. Buzdítsd
a gyermekeket arra, hogy tanulmányozzák, és tanulják meg a hittételeket!

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák az Igazgyöngyben található
Hittételeket otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány
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Cél MegerŒsíteni minden gyermek bizonyságát Joseph Smith prófétáról.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében megadott történelmi beszámolókat,
valamint a Tanok és szövetségek 135. részét. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét,
és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi
beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és
történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Tanok és szövetségek 124:91, 94–96.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Készítsd el a következŒ kis cédulákat:

5. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Három egyforma méretı tál.
c. Egy gomb vagy kavics.
d. Térkép Missouriról és környékérŒl; megtalálható a 30. lecke végén.
e. Képek: 5-1, Joseph Smith próféta (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 401;

62002) vagy 5-2, Joseph Smith (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 400; 62449);
5-38, Hyrum Smith; 5-39, A Carthage börtön; 5-40, Joseph és Hyrum mártírhalála.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Helyezz el három tálat a padlón sorban vagy egy csoportban! Tegyél három-három
cédulát mindegyik tálba! Minden gyermek sorban dobjon egy gombot vagy kavicsot az
egyik tálba, vegyen ki belŒle egy cédulát, és mondja el, hogy a cédulán feltüntetett szó
vagy kifejezés miként segít a gyermekeknek abban, hogy megerŒsítsék bizonyságukat!
A cédulákat többször is lehet használni, ha kell.

Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy az evangéliumról való bizonyság része az is,
hogy tudjuk: Joseph Smith Isten igaz prófétája volt. Ezen az órán a gyermekek Joseph
Smith, és testvére, Hyrum haláláról fognak tanulni.

Az alábbi történelmi beszámolók, valamint a Tanok és szövetségek 135. része alapján
taníts a gyermekeknek Joseph és Hyrum Smith üldözésérŒl és mártírhaláláról. Mutasd
meg a képeket és a térképet a megfelelŒ idŒpontokban!

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

BizonyságtételPrófétákTanítók

EngedelmességTanulmányozásSzentlélek

IgazságSzentírásokIma

Joseph és Hyrum Smith
mártírhalála

37.
lecke
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A Nauvoo-i szenteket üldözik

1844-re a szentek nagy és virágzó várossá építették Nauvoo-t Illinois államban, 
és minden nap több egyháztag költözött Nauvoo-ba. Illinois-ban sok nem utolsó napi
szent ember aggódott a nagyon sok egyháztag lehetséges gazdasági és politikai
hatalma miatt. Elkezdték üldözni a szenteket.

Az egyház néhány ellensége azt hitte, hogy ha megszabadulnak Joseph Smith-tŒl,
az egyház szétesik. Ezek az emberek elkezdtek kiadni egy újságot, amelyben sok
rosszindulatú hazugságot hordtak össze Joseph Smith-rŒl. Az egyház tagjait
bosszantották ezek a hazugságok. Joseph Smith, aki akkor Nauvoo polgármestere volt,
összehívta a városi tanácsgyılést, amelyben egyháztagok és nem egyháztagok is
voltak. A városi tanács kimondta, hogy az újság „közfelháborító”, és utasították a városi
rendŒrbírót, hogy romboltassa le a nyomdát, amelyben az újságot nyomtatták.

Az egyház ellenségei ezt az eseményt arra használták fel, hogy még jobban üldözzék
a szenteket és a prófétát. Illinois kormányzója, Thomas Ford azt mondta Joseph 
Smith-nek és a városi tanács többi tagjának, hogy menjenek az Illinois állambeli
Carthage-be, és bíróság elŒtt feleljenek a nyomda lerombolásáért. A kormányzó
megígérte, hogy nem esik bántódásuk. Joseph megírta a kormányzónak, hogy úgy
érzik, életük veszélybe kerülne, ha Carthage-be mennének. Joseph úgy gondolta,
nem lehetséges igazságos tárgyalást tartani, és kétségbe vonta, hogy a kormányzó
ígéretéhez hıen megvédené Œket.

Mivel azt hitték, hogy csak Œket akarják az egyház ellenségei, Joseph és Hyrum
bujdosásba kezdett, és terveket készítettek arra vonatkozóan, hogy családjaikkal
együtt nyugatra költöznek. Azonban amikor fegyveres tömeg jött Carthage-bŒl Nauvoo-
ba, azzal fenyegetŒztek, hogy elfoglalják a város, ha nem találják meg Josephet és
Hyrumot. Néhány szent félt a fegyveresektŒl, és gyávának nevezte Josephet és
Hyrumot, amiért elhagyták Nauvoo-t. Amikor Joseph ezt meghallotta, szomorú volt, és
ezt mondta: „Ha életemnek nincs semmi értéke barátaim számára, akkor számomra
sincs.” Joseph megkérdezte Hyrumtól, mit tegyenek, és Hyrum így válaszolt: „Menjünk
vissza, adjuk fel magunkat, és lássuk meg, mi történik” (History of the Church, 6:549).

Joseph tudta, hogy ha visszamennek, megölik Œket, de azt mondta az idŒsebb egyházi
vezetŒknek: „Úgy megyek, mint a bárány a vágóhídra, mégis olyan nyugodt vagyok,
mint a nyári reggel. Lelkiismeretem tiszta. Nem vétettem sem Isten, sem ember ellen.
Ha kioltják életemet, ártatlanul halok majd meg, vérem a földbŒl kiált majd bosszúért, és
ezt mondják majd rólam: »Hidegvérrel gyilkolták meg!«” (History of the Church, 6:555;
lásd még T&Sz 135:4).

Joseph és Hyrum Smitht meggyilkolják

Joseph és Hyrum Carthage-be ment, és 1844. június 25-én hamisan megvádolták
lázadáskeltéssel és hazaárulással (államellenes cselekedettel). Ãt és több barátját a
Carthage börtönbe vitték, ahol a tömeg megfenyegette és átkozta Œket. A börtönben
a testvérek imádkoztak és olvasták a Mormon könyvét. A próféta bizonyságát tette az
evangélium igazságáról az Œket ŒrzŒ Œröknek.

Dan Jones egyike volt azoknak a testvéreknek, akik együtt voltak a börtönben a
prófétával. 1844. június 27-én reggel az egyik börtönŒr azt mondta neki:

„Túl sok gondot okozott nekünk idehozni az öreg Joe-t [Joseph Smith-et – ford.], hogy
valaha is élve kijusson innen; és hacsak nem akarsz vele együtt meghalni, jobb
ha eltınsz innen sötétedés elŒtt; . . . és meglátod majd, hogy jobban prófétálok, mint az
öreg Joe, mert sem Œ, sem a testvérei, sem senki más nem látja a mai naplementét,
aki velük marad” (History of the Church, 6:602.)
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Dan Jones beszámolt errŒl a fenyegetésrŒl Ford kormányzónak, azonban a kormányzó
azt mondta: „Feleslegesen aggódik barátai épségéért, uram; az emberek nem olyan
kegyetlenek” (History of the Church, 6:603). Ezután a kormányzó elment Carthage-bŒl,
és a próféta legrosszabb ellenségeire bízta a börtönt. Aznap a próféta legtöbb
barátjának megparancsolták, hogy hagyja el a börtönt.

Csak négyen maradtak a Carthage börtönben: Joseph Smith próféta; testvére, Hyrum;
valamint John Taylor és Willard Richards, két apostol. Ennek a négy embernek
volt összesen két fegyvere, amit azok a barátaik hoztak nekik, akik meglátogatták Œket.
Elder Taylornak és elder Richardsnak sétabotja is volt.

Mivel a kormányzó elment Carthage-bŒl, és a csŒcselék néhány tagjának gondjaira
bízta a börtönt, a négy ember tudta, hogy életük veszélyben van. Aznap reggel Joseph
írt egy levelet a családjának, amelyben elmondta nekik, hogy szereti Œket, és hogy
ártatlan. A levélben egy áldást is adott családjára és barátaira. Délután John Taylor
elénekelte az „Egy vándor, árva és szegény” (Himnuszok) címı dalt. Ez az ÜdvözítŒrŒl
szóló gyönyörı dal nagy mértékben megvigasztalta Œket, és a próféta megkérte elder
Taylort, hogy énekelje el újra.

Délután öt óra körül mintegy száz fŒs csŒcselék rontott a börtönre. Közülük sokan
iszappal és puskaporral feketére festették az arcukat, hogy ne ismerhessék fel Œket.
A börtön Œrei a csŒcselék tagjainak barátai voltak, és nem tettek komoly kísérletet
a támadás megfékezésére. A csŒcselék néhány tagja belŒtt a börtön ablakán, mások
pedig felfutottak a lépcsŒn, és belŒttek a szobába, ahol az egyházi vezetŒk voltak.

A testvérek megpróbálták bereteszelni az ajtót, és megpróbálták használni azt a kevés
fegyvert, hogy kiızzék a tömeget. Joseph Smith elsütött egy pisztolyt, John Taylor
pedig kemény botjával próbálta meg kiütni a fegyvert a csŒcselék kezébŒl, amikor az
ajtón át benyomultak a szobába, azonban túl sokan voltak a csŒcselék tagjai ahhoz,
hogy a testvérek meg tudják védeni magukat.

Hyrum Smith-et az arcán találta el egy az ajtón keresztül leadott lövés. A padlóra esett,
és felkiáltott: „Halott vagyok!” Amint elesett, három másik golyó találta el. Joseph így
kiáltott fel: „Ó, kedves testvérem, Hyrum!” (History of the Church, 6:618).

John Taylor a nyitott ablak felé ment, azt remélve, hogy biztonságban ki tud ugrani.
Egy lövés a börtönszobából a lábán találta, és már elkezdett kiesni az ablakon, amikor
egy másik golyó a börtönön kívülrŒl a zsebórájába csapódott olyan erŒvel, hogy az
visszalökte Œt a szobába, és így életben maradt. Elder Taylor még három másik lövést
kapott, amint bemászott az ágy alá.

Miután Hyrumot és John Taylort találat érte, a próféta odament az ablakhoz. Két
golyó találta el a szoba ajtajából, egy harmadik pedig a börtönön kívülrŒl. Felkiáltott:
„Ó, Uram, Istenem!” – majd kiesett az ablakon (History of the Church, 6:618).

A börtönön kívül álló tömeg odarohant, hogy megnézze a próféta testét, Willard
Richards pedig az ablakhoz sietett. Miután meglátta a próféta élettelen testét, elder
Richards az ajtóhoz futott. Amikor hallotta John Taylort, amint az ágy alól kiált, megállt.
Tudta, hogy nem tudja kivinni elder Taylort azonnal, úgyhogy elrejtette egy régi
ágybetét alá, és ezt mondta: „Ha sérüléseid nem végzetesek, azt akarom, hogy maradj
életben, és mondd el a történetet” (History of the Church, 6:621). Elder Richards arra
számított, hogy lelövik, amikor kimegy a börtönbŒl, de mielŒtt a csŒcselék biztos
lehetett volna abban, hogy mind a négy embert megölték, valaki tévedésbŒl azt
kiáltotta: „Jönnek a mormonok!” – és a tömeg elmenekült az erdŒbe.

Elder Richards nem sérült meg a támadásban. Ez a csoda egy jövendölést teljesített
be, amelyet egy évvel korábban Joseph Smith mondott neki. Azt mondta elder
Richardsnak, hogy lesz egy alkalom, amikor „a golyók úgy röpködnek majd körülötte,
mint a jégesŒ, és látnia kell, amint barátai a jobb és bal oldalán elesnek”, de Œ nem
sérül meg (History of the Church, 6:619).
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Samuel, a próféta testvére útban volt Carthage felé, hogy segítsen testvéreinek. Az út
során a csŒcselék tagjai üldözték, és amikor odaért teljesen kimerülve, azt találta,
hogy testvéreit meggyilkolták. Segített bevinni testvérei holttestét Carthage-ben egy
fogadóba. Samuel a Carthage-be tartó úttól fáradtan és gyengén erŒs lázba esett,
és a következŒ hónapban meghalt.

Joseph és Hyrum holttestét kocsin vitték vissza Nauvoo-ba, és a vendégházban
ravatalozták fel Œket. Másnap tízezer szent várt sorban állva arra, hogy elhaladjon a
koporsók mellett, és tiszteletüket tegyék. A szentek gyászoltak prófétájuk és testvére
elvesztése miatt.

Lucy Mack Smith leírta, amikor látta mártírhalált halt fiait:

„Sokáig gyıjtöttem az erŒt, felélesztettem lelkemben minden energiát, és Istent is
megkértem, hogy erŒsítsen meg, de amikor beléptem a szobába, és megláttam
meggyilkolt fiaimat, amint mindketten a szemem elé tárultak, és meghallottam a
családom zokogását és sóhajtozásait . . . az már túl sok volt; visszahŒköltem, és lelkem
gyötrelmében így kiáltottam az Úrhoz: »Uram! Uram! Miért hagytad el ezt a családot!?«
Egy válasz érkezett: »Magamhoz vettem Œket, hogy megpihenjenek«” (Lucy Mack
Smith: History of Joseph Smith, 324. o.).

A Tanok és szövetségek 135. része tartalmaz egy beszámolót a mártírhalálról, amelyet
elder John Taylor írt, aki megsebesült abban a támadásban, amelyben Josephet és
Hyrumot megölték. Elder Taylor azt mondta, hogy Joseph Smith „nagy volt életében és
nagy volt halálában Isten elŒtt és népe szemében. És mint a régi idŒkben az Úr legtöbb
felkentje, Œ is vérével pecsételte meg küldetését és alkotásait. Fivére, Hyrum ugyanezt
tette. Életükben elválaszthatatlanok voltak, a halálban sem váltak el egymástól.”
(T&Sz 135:3.)

A próféta apja, mielŒtt meghalt, adott egy áldást Josephnek, és azt mondta: „Élned kell,
hogy befejezd munkádat. . . Élned kell, hogy elrendezd mindannak a munkának a tervét,
amit Isten rádbízott” (az idézet forrása: Smith, 309–310. o.). Joseph Smith bátran vitte
véghez küldetését, és megtett mindent, amit Isten kért tŒle.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Emlékeztesd a gyermekeket arra, amit Joseph mondott, amikor Carthage-be ment
(lásd T&Sz 135:4.) Mit jelent az, hogy „lelkiismerete tiszta volt; nem vétett sem Isten,
sem ember ellen”? Mutass rá, hogy ezt gyakran úgy nevezzük, hogy tiszta
lelkiismeret. Josephnek és Hyrumnak tiszta volt a lelkiismerete, amikor meghaltak.
Mit kell tennünk, hogy mindannyiunknak tiszta lelkiismerete legyen?

• Ki a mártír? (Az, aki inkább választja a halált, mint hogy megtagadja, vagy elvesse
magától azt, amiben hisz.) Miért tekintették Joseph és Hyrum Smith-et mártírnak?
(Inkább választották a halált, mint hogy megtagadják a bizonyságukat Jézus
Krisztusról és az Œ evangéliumáról.)

• Életvitelük alapján mit érezhetett Joseph és Hyrum, amikor haláluk után találkoztak
Jézus Krisztussal? Mit érezhettek a csŒcselék tagjai, amikor találkoztak Jézussal?
Mit éreznétek, ha ma találkoznátok Jézussal?

• Mit gondoltok, a testvérek a Carthage börtönben miért érezték vigasztalónak, amikor
John Taylor elénekelte az „Egy vándor, árva és szegény” címı dalt? Mit tettek
még a testvérek, hogy megvigasztalódjanak? Mi vigasztal meg benneteket, ha féltek?

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

37. lecke
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• Mit tanulhatunk az olyan embertŒl, amilyen Joseph Smith volt, aki bizonyságát tette a
börtönŒröknek? ElŒfordult már, hogy féltetek bizonyságot tenni valakinek? Hogy
gyŒzhetjük le ezt a félelmet?

• Mit gondoltok, miért feketítették be az arcukat a csŒcselék tagjai? Magyarázd el,
hogy amikor az emberek rossz dolgokat tesznek, gyakran nem akarják, hogy mások
lássák vagy felismerjék Œket. Milyen döntéseket kell hoznunk, hogy soha ne kelljen
szégyellnünk mások elŒtt cselekedeteinket?

• Emlékeztesd a gyermekeket, hogy a csŒcselék néhány tagja azt gondolta, hogy ha
megölik Joseph Smith-et, akkor elpusztíthatják az egész egyházat. Miért nem esett
szét az egyház, miután a prófétát megölték?

• Miért nélkülözhetetlen, hogy bizonyságunk legyen arról, hogy Joseph Smith Isten
prófétája volt? Magyarázd el, hogy ha nem hiszünk abban, hogy Joseph Smith
próféta volt, akkor nem hisszük azt sem, hogy a Mormon könyve igaz, vagy hogy
Jézus Krisztus evangéliumát visszahozták a földre. Miként szerezhetünk bizonyságot
Joseph Smith-rŒl? (Lásd 3. kiegészítŒ tevékenység.)

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Írd fel a következŒ szavak mindegyikét külön-külön papírlapokra: próféta, börtön,
ártatlan, bizonyság, dal, csŒcselék, fegyveresek, zsebóra, mártír, lelkiismeret.
Minden gyermek válasszon egy papírt, és adjon meg kulcsszavakat, amelyek
segítenek a többieknek kitalálni a szót! Például: az ártatlan szót húzó gyermek ezt
mondhatja: „Ha valaki nem bınös, akkor ”; vagy „Ha vádolnak valamivel, amit nem
te tettél, akkor vagy.” Miután minden szót kitaláltak, kérd meg a gyermekeket,
mondják el, mit tanultak arról, hogy a szavak miként vonatkoznak Joseph Smith
próféta, valamint testvére, Hyrum életére és mártírhalálára.

2. Az elemi elnökének beleegyezésével kérj fel egy embert, hogy játssza el elder John
Taylor szerepét, és mondja el a gyermekeknek a mártírhalál történetét, szövegeként
a Tanok és szövetségek 135. részét, valamint a lecke történelmi beszámolóit
használva. Legalább egy héttel az óra elŒtt kérd fel erre!

3. Készíts másolatot a következŒ mondatokról minden gyermeknek, vagy írd fel a
mondatokat a táblára. A gyermekek töltsék ki a hiányzó helyeket az alább feltüntetett
szavakkal.

1. A bizonyság felé az elsŒ lépés az, hogy ______________ kell rá.
2. ______________ kell Mennyei Atyánktól imánkban, hogy segítsen nekünk

bizonyságot nyerni.
3. Eléggé akarnunk kell a bizonyságot, hogy ______________ tudjunk érte.
4. ______________ kell a szentírásokat, hogy gyarapodjon tudásunk az igazságról.
5. Hogy megŒrizzük bizonyságunkat, ______________ kell a parancsolatoknak.

a. Kérni
b. vágyni
c. engedelmeskedni
d. dolgozni
e. Tanulmányozni

(Válaszok: 1-b; 2-a; 3-d; 4-e; 5-c.)
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4. Egy gyermek olvassa fel a Tanok és szövetségek 135:3 versének elsŒ mondatát.

• Mit értett John Taylor ezalatt? Milyen nagyszerı dolgokat vitt véghez Joseph
Smith?

A gyermekek kövessék végig a szentírásaikban, ahogy felolvasod a Tanok és
szövetségek 135:3 versének többi részét! Amikor olvasol, írd fel a táblára Joseph
Smith tetteit, amelyek ebben a versben vannak! Beszéld meg a gyermekekkel, hogy
miben lenne más az életük, ha Joseph Smith nem tette volna meg ezeket a dolgokat!

5. Beszélj a gyermekeknek John Taylornak a Carthage börtön elhagyása utáni
élményeirŒl:

John Taylor túlságosan megsérült ahhoz, hogy azonnal visszatérjen Nauvoo-ba.
Néhány nappal késŒbb ágyából kivéve egy hordágyon vitték, de az Œt vivŒk
lépéseinek egyenetlen mozgása olyan szörnyı fájdalmat okozott neki, hogy egy
ágyat készítettek neki egy szánon, amelyet egy kocsi után kötve húztak a puszta
füvön. Elder Taylor felesége vele ment, és jeges vizet tett a sebeire. A szán olyan
finoman siklott a magas fıben, hogy az nem okozott elder Taylornak semmiféle
további fájdalmat. Amikor elder Taylor közelebb ért Nauvoo-hoz, sok barátja ment ki
elé. Amikor mély, nedves helyekhez értek a prérin, barátai felemelték a szánt, és
átvitték a vízen, és amikor a városnak azokon a részein mentek keresztül, ahol az
utak sárosak voltak, ott ledöntötték a kerítéseket, és inkább a házak elŒtti területen
vitték át elder Taylort, hogy ne okozzanak neki semmi felesleges fájdalmat.
Bár tizennyolc mérföldet tett meg a szánon, és nagy fájdalmai voltak, elder Taylor
nagyon boldog volt, hogy hazaért Nauvoo-ba. (Lásd B. H. Roberts: A Com-
prehensive History of the Church, 7:117–119; lásd még: „Applying Ice Water to My
Wounds” – összeáll. Leon Hartshorn; Classic Stories from the Lives of Our Prophets
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1975], 96–97. o.)

6. Mondd el a gyermekeknek, hogy William W. Phelps, aki Joseph és Hyrum temetési
szertartásán beszélt, írt egy gyönyörı verset a prófétáról. Ez a vers késŒbb
kedvelt egyházi himnusz lett: „Dicsérd a férfit”. Énekeljétek el a „Dicsérd a férfit”
(Himnuszok) címı dalt, illetve mondjátok el a dal szövegét!

Befejezés

Bizonyság Tedd bizonyságodat arról, hogy Joseph Smith valóban Isten prófétája volt, hogy Œ látta
a Mennyei Atyát és Jézus Krisztust, valamint hogy általa lett visszaállítva a földre Jézus
Krisztus igaz evangéliuma! Szólítsd fel a gyermekeket, hogy kutassák a szentírásokat,
imádkozzanak, és tartsák be a parancsolatokat, hogy megerŒsíthessék bizonyságukat
Jézus Krisztusról és Joseph Smith-rŒl.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 135:1–4
verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

37. lecke



Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni, hogy az élŒ prófétát Isten hívja el.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében megadott történelmi beszámolókat,
valamint a Tanok és szövetségek 107:23, 33, 35; 112:21, 30–32; 124:127–128
verseit. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani
a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés
a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”,
VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Tanok és szövetségek 124:108–110.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Írj fel külön-külön cédulákra több foglalkozást az alábbiakhoz hasonlóan:

Orvos

Tanító

RendŒr

Tızoltó

JegykezelŒ

Készíts legalább egy cédulát minden gyermek számára az osztályodban, és tedd
ezeket a cédulákat egy zacskóba vagy más tartóba! Ezután külön-külön cédulákra írj
olyan mondatokat, amelyek azoknak a felhatalmazását írja le, akiknek a
foglalkozását az elsŒ cédulákon feltüntetted! Ezeket a cédulákat helyezd egy másik
zacskóba vagy tartóba!

Fel van hatalmazva arra, hogy gyógyszert írjon fel.

Fel van hatalmazva arra, hogy jegyeket írjon a bizonyítványba.

Fel van hatalmazva arra, hogy megakadályozza a bıncselekményeket.

Fel van hatalmazva arra, hogy használja a tızoltó berendezéseket.

Fel van hatalmazva arra, hogy beengedjen a moziba, a hangversenyre vagy a
sporteseményekre.

5. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Képek: 5-41, Kivonulás Nauvoo-ból (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 410;

62493); az élŒ prófétát ábrázoló kép (a gyülekezeti ház könyvtárából vagy
egyházi folyóiratból).

Brigham Young 
vezeti az egyházat

38.
lecke

216
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Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Egy gyermek válasszon egy papírt a „foglalkozás” tartóból, egy másik gyermek
pedig válasszon egyet a „felhatalmazás” tartóból (anélkül, hogy megkísérelnék
összekapcsolni a felhatalmazást a foglalkozással)! Mindegyik gyermek olvassa el a
papírjára írtakat, és beszéld meg a gyermekekkel a vázolt helyzetet; például egy tanító
gyógyszert ír fel, vagy egy jegykezelŒ jegyeket ír be a bizonyítványba. A gyermekek
egymás után válasszanak papírokat, amíg az összeset fel nem olvasták! Ezután a
gyermekek helyezzék párba a foglalkozásokat a megfelelŒ felhatalmazással!

• Miért fontos, hogy az embernek meglegyen a megfelelŒ felhatalmazása, mielŒtt
bizonyos feladatokat végrehajt?

Mondd el a gyermekeknek, hogy ezen az órán arról fognak tanulni, honnan tudták a
szentek, kinek volt felhatalmazása az egyház vezetésére Joseph Smith próféta halála
után.

Az alábbi történelmi beszámolók, valamint a felkészülési részben feltüntetett
szentírások alapján taníts a gyermekeknek arról, ahogy Brigham Young az egyház
elnökévé vált, és a szenteket kivezette Nauvoo-ból. Mutasd meg a Nauvoo-ból való
kivonulást ábrázoló képet egy megfelelŒ idŒpontban!

Brigham Young lesz az egyház vezetŒje

Miután Joseph Smith-et megölték, a nauvoo-i szentek nagyon szomorúak voltak, és
nyugtalankodtak. A próféta és a pátriárka (Hyrum Smith) meghalt, a Tizenkét Apostol
Kvórumának legtöbb tagja pedig missziót szolgált. Joseph Smith 1844 júniusában
levelet írt az apostoloknak, amelyben arra kérte Œket, hogy térjenek vissza Nauvoo-ba,
de az apostolok csak jóval a próféta meggyilkolása után kapták meg a leveleket. 
Az apostolok mind visszajöttek Nauvoo-ba, amint értesültek a próféta haláláról. 
A Nauvoo-i Városi Tanács arra utasította a szenteket, hogy „legyenek békés, csendes
polgárok, és dolgozzanak becsületesen”, amíg az apostolok visszatérnek, és további
utasításokat adnak nekik (History of the Church, 7:152). William W. Phelps, aki a városi
tanács testületi tagja volt, és aki egyházi kiadó, valamint a próféta írnoka is volt,
segített megŒrizni a városban a nyugalmat.

Sidney Rigdon, aki az egyház ElsŒ Elnökségében Joseph Smith elsŒ tanácsosa volt,
csalódott az egyházban, és az Úr akarata ellenére elköltözött Pennsylvaniába (lásd
T&Sz 124:108–110). Amikor azonban értesült a próféta haláláról, Sidney visszatért
Nauvoo-ba. Úgy érezte, hogy mivel az ElsŒ Elnökségben volt, joga van ahhoz, hogy Œ
legyen az egyház következŒ elnöke. MielŒtt minden apostol visszatért volna Nauvoo-
ba, Sidney meg tudott gyŒzni néhány embert arról, hogy neki kell vezetnie az egyházat.
Amikor a Tizenkét Apostol Kvórumának valamennyi tagja visszatért Nauvoo-ba,
találkoztak Sidney-vel, aki elmondta nekik, miért neki kell vezetnie az egyházat.
Brigham Young, aki akkor a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke volt, kijelentette,
hogy meg akarja tudni, mi az Úr szándéka velük. Ezt mondta:

„Nem az érdekel, ki vezeti az egyházat, . . . egy dolgot kell csak tudnom; azt, hogy mit
mond Isten errŒl. Megvannak a kulcsaim és az eszközeim ahhoz, hogy megtudjam az
Úr gondolatát ezzel kapcsolatban.. . 

Joseph ránk ruházta mindazokat a kulcsokat, és mindazt a hatalmat, amelyek az
apostoli hivatalhoz tartoznak, amelyeknek Œ maga is birtokában volt, mielŒtt eltávozott,
és senki vagy senkik sem állhatnak Joseph és a Tizenkettek közé sem ebben a
világban, sem az eljövendŒben” (History of the Church, 7:230).

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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1844. augusztus 8-án egy egyházi gyılésen Sidney Rigdon másfél órás beszédet
tartott arról, hogy miért Œ kell, hogy vezesse az egyházat. Brigham Young ezután
mondott egy rövid beszédet, és amíg beszélt, csoda történt. A hallgatóságban az
emberek számára Brigham Young hirtelen olyan lett, és úgy beszélt, mint Joseph Smith.
Zina Huntington ezt mondta errŒl az élményrŒl: „Young elnök beszélt. Joseph Smith
hangja volt – nem Brigham Youngé. Maga a személyisége is megváltozott. . .
Becsuktam szemeimet. Fel tudtam volna kiáltani, hogy ez Joseph Smith hangja!
De tudtam, hogy Œ meghalt.” George Q. Cannon azt mondta: „Magának Josephnek a
hangja volt; . . . az emberek szemében úgy tınt, mintha magának Josephnek az alakját
látnák, amint elŒttük áll.” Wilford Woodruff így nyilatkozott: „Ha nem a saját szemeimmel
láttam volna, nincs az az ember, aki meg tudott volna gyŒzni arról, hogy nem Joseph
beszél” (az idézet forrása Church History in the Fulness of Times, 292. o.).

Cornelius és Permelia Lott, akik Joseph Smith farmját vezették Nauvoo külterületén,
és akik gyakran látták a prófétát, szintén részt vettek a gyılésen gyermekeikkel. 
Amikor Brigham Young felállt és beszélt, a tizenegy éves Alzina azt hitte, hogy Joseph
Smith az, édesanyjához, Permeliához fordult, és azt mondta: „Mama, én azt hittem,
hogy a próféta meghalt.” Édesanyja így válaszolt: „Meghalt, Alzina; és így mondja meg
Mennyei Atyánk, hogy ki legyen a következŒ vezetŒnk és prófétánk” (az idézet forrása
Descendants of Cornelius Peter Lott, 10–11. o.).

Aznap délután az egyháztagok tartottak egy másik gyılést is. Brigham Young ezt
mondta a gyılésen: „Ha az emberek azt akarják, hogy Rigdon elnök vezesse Œket,
megtehetik; de én azt mondom nektek, hogy a Tizenkettek Kvórumának birtokában
vannak Isten országának a kulcsai az egész világ számára” (History of the Church,
7:233). Ezeket a kulcsokat, vagyis a papsági felhatalmazás használatára való jogokat
a Tizenkettek Kvórumának minden tagja megkapta Joseph Smith-tŒl, mielŒtt meghalt
volna. Az egyháztagok egyhangúlag amellett szavaztak, hogy a tizenkét apostolt
támogatják vezetŒjükként.

Sidney Rigdon nem volt hajlandó elismerni, hogy a tizenkét apostolnak nagyobb
felhatalmazása van, mint neki, és tovább próbálkozott azzal, hogy vezetŒ helyet
szerezzen magának az egyház felett, amíg 1844 szeptemberében kizárták.
Megalapította saját egyházát, de ez csak néhány évig maradt fenn.

Brigham Young átváltozásának csodájából a szentek megtudták, hogy miután a próféta
meghalt, az egyház vezetésének felhatalmazását és hatalmát a Tizenkét Apostol
Kvóruma birtokolta. Három és fél évvel késŒbb Brigham Youngot, a rangidŒs apostolt,
és egyben a Tizenkét Apostol Kvórumának elnökét elválasztották az egyház új
elnökévé. Ma, amikor a próféta meghal, a Tizenkét Apostol Kvóruma vezeti az
egyházat. Ezután a rangidŒs apostolt (aki a legrégebb óta apostol) elválasztják az
egyház új elnökévé.

A szentek felkészülnek a nyugatra költözésre

1842-ben Joseph Smith azt mondta a szenteknek: „Néhányan majd megéritek, hogy
elmentek, és részt vehettek települések létrehozásában és városok építésében, és látni
fogjátok, ahogy a szentek hatalmas néppé válnak a Sziklás-hegység közepén” (History
of the Church, 5:85). A szentek 1844 tavaszán tervezni kezdték a nyugatra költözést,
és a tizenkét apostol is folytatta ennek tervezését, amint megerŒsítették Œket az egyház
elnöklŒ felhatalmazottaiként. Úgy tervezték, hogy a szentek 1846 áprilisában mennek
el, amely elég idŒt biztosított arra, hogy befejezzék a Nauvoo Templom építését, és
felruházásokat és pecsételéseket végezhessenek az egyháztagok, mielŒtt elmennek.
Brigham Youngot és nyolc másik apostolt azonban hamisan megvádoltak, és néhány
szent olyan álhíreket hallott, mely szerint a szövetségi katonák nem engedik, hogy
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nyugatra költözzenek, hanem arra készülnek, hogy megöljék Œket. Ezek az események
a szenteket mindinkább arra késztették, hogy minél elŒbb elmenjenek Illinois-ból.

Az elsŒ csoport 1846 februárjában hagyta el Nauvoo-t, maguk az apostolok pedig
február közepén távoztak. Az egyházi vezetŒk úgy tervezték, hogy más csoportok is
elmennek késŒ télen és tavasszal, de sok szent már nem akart Nauvoo-ban maradni,
miután az apostolok elmentek, úgyhogy elindultak, még mielŒtt indulhattak volna, és
mielŒtt megfelelŒen felkészültek volna.

Azok az egyháztagok, akik nem mentek el az elsŒ csoportokkal, megpróbálták eladni
birtokaikat Nauvoo-ban, hogy készletet tudjanak vásárolni a nyugatra költözéshez.
A környékbeli területekrŒl bejöttek az emberek Nauvoo-ba, és nagyon olcsón jutottak
hozzá birtokokhoz. Egy asszonynak tíz dollárt ajánlottak egy házért és nyolchektárnyi
földért. Érezte, hogy ez az ár túl alacsony, de a vevŒ tudta, hogy sürgŒsen el akar
menni, úgyhogy nem fizetett többet érte. Sok szent elcserélte földjét és bútorát lovakra,
kocsikra és marhákra, és több mint száz mérföldet utaztak Nauvoo-ból azért, hogy
találjanak eladó marhákat.

Minden nauvoo-i házat kocsiépítŒ mıhellyé alakítottak át. Egy öttagú családnak, akik
az elsŒ csoportban mentek el, egy erŒs kocsira, két-három pár ökörre, ezer font súlyú
lisztre, minden ember számára egy puskára vagy karabélyra, huszonöt font súlyú
lisztre, tíz font szappanra, valamint négy-öt horgászzsinórra és horogra volt szüksége.
Sok családban több mint öten voltak, és így még több készletre volt szükségük.

A Sóstó-völgybe tartó út elsŒ része nagyon nehéz volt a pionírok elsŒ csoportjának.
131 napba telt, mire megtették a 300 mérföldes utat Iowán keresztül. Egy évvel késŒbb
egy másik csoport pionírnak csak 111 napba telt, amíg az 1050 mérföldes távolságot
Iowából egészen a Nagy Sóstó-völgyig megtették.

A Nauvoo-i csata, és a fürjek csodája

Néhány egyháztag Nauvoo-ban maradt nyárra. Néhányan közülük be akarták takarítani
a termést, és megpróbálták eladni birtokukat; mások olyan betelepülŒk voltak, akik
nemrégiben érkeztek keletrŒl, és túl késŒn jöttek ahhoz, hogy csatlakozzanak a pionírok
legkorábban induló társaságaihoz. Ezeknek a betelepülŒknek a többsége minden
pénzét elköltötte, hogy Nauvoo-ig eljuthasson.

1846 szeptemberében mintegy nyolcszáz mormonellenes ember hat ágyúval elkezdte
támadni a Nauvoo-ban maradt embereket. Néhány napig tartó küzdelem után a
mormonellenes csapatok arra kényszerítették a szenteket, hogy hagyják el Nauvoo-t.
Öt embernek és ezek családjainak megengedték, hogy maradjanak, és próbálják 
meg eladni az egyháztagok birtokait. A többiek egyszerre mentek el mindenféle ruha
és készlet nélkül. Ezeknek az embereknek a többsége átkelt a Mississippi folyón, 
és táborokat alakítottak ki az iowai oldalon. Néhányan túl betegek voltak az utazáshoz,
és sokan túl szegények voltak, hogy megvegyék azokat az alapvetŒ dolgokat, amikre
szükségük volt, hogy tovább menjenek. A legtöbb embernek csak pokróc vagy faágak
szolgáltak szállásul, és csak kukoricát ettek.

Egy nap csoda történt. Ezernyi fürjnek nevezett kismadár repült a táborba. Fürjek voltak
mindenütt. A táborban még azok az emberek is könnyedén meg tudtak fogni sok
fürjet, akik elgyengültek az éhségtŒl vagy a betegségtŒl. A fürjek ízletesek voltak, és
ezek nyújtották az éhezŒ szentek számára a hŒn áhított ételt.

Amikor Brigham Young hallott az ezekben a táborokban élŒ szentekrŒl, embereket
küldött kocsikkal és ellátmánnyal, hogy vigyék el a táborban lévŒket az Iowa-szerte
megtalálható más táborokba, ahol a többi szent maradt télre.

38. lecke
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A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Kinél voltak a papság kulcsai, és az egyház vezetésének felhatalmazása Joseph
Smith halála után? (T&Sz 112:30–32; 124:128.) Kinél vannak ma a kulcsok az egyház
elnökének halálát követŒen? Ki lesz az egyház új elnöke, amikor az élŒ próféta
meghal? (A Tizenkét Apostol Kvórumának rangidŒs tagja.) Miért nem jelölheti ki
magát valaki az egyház vezetŒjévé, ahogy azt Sidney Rigdon akarta tenni?

• Hogyan hozta az Úr a nauvoo-i emberek tudomására, hogy ki fogja vezetni az
egyházat, miután Joseph Smith mártírhalált halt? Mutasd meg az élŒ prófétát
ábrázoló képet. Honnan tudhatjátok meg ma, hogy az élŒ prófétát Isten választotta?
Milyen érzéseket kelt bennetek tudni azt, hogy az Úr tudja, ki lesz a következŒ
próféta?

• Mik az apostolok feladatai? (T&Sz 107:23, 33, 35; 112:21; 124:128.) Hogy hajtják
végre a mai apostolok ezeket a feladatokat?

• Miért kellett elhagyniuk a szenteknek Nauvoo-t? Mit vittek magukkal, amikor
elmentek nyugatra? Mit vinnétek magatokkal, ha ma egy hasonló útra indulnátok?
Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy sok szentnek nagyon olcsón kellett eladnia a
földjét és birtokát, vagy egyszerıen csak ott kellett hagyniuk. Nem vihettek sok
mindent magukkal, amikor elmentek Nauvoo-ból. Mit gondoltok, mit éreztek a
szentek, miközben ezeket az áldozatokat hozták, hogy nyugatra mehessenek?
Milyen áldozatokat lennétek hajlandóak hozni az evangéliumért és az egyházért?

• Hogyan segítettek a fürjek a folyó mellett táborozó szenteknek? Miért tudták olyan
könnyen megfogni a fürjeket? Hogyan segített nektek a Mennyei Atya, amikor
segítségre volt szükségetek?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Vigyél az órára képeket a jelenlegi ElsŒ ElnökségrŒl, és a tizenkét apostolról (egyházi
folyóiratból vagy a gyülekezeti ház könyvtárából)! Mondd el a gyermekeknek
mindegyik ember nevét, és egy-két részletet róluk, például hogy honnan származnak,
hány gyermekük van, vagy mi volt a foglalkozásuk, mielŒtt apostolok lettek.

Mutasd meg a rangidŒs apostolt (aki a legrégebb óta apostol az egyház elnöke
után)! Magyarázd el, hogy ez az ember a Tizenkét Apostol Kvórumának jelenlegi
elnöke. A Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke lesz az egyház következŒ elnöke,
amikor a jelenlegi próféta meghal. Mondj el a gyermekeknek valamit, amit ez az
apostol mondott a legutolsó konferenciai beszédében, és segíts nekik gondolkozni
azon, hogyan vonatkoztathatják tanácsát életükre. (Jegyezd meg, hogy a rangidŒs
apostol lehet tanácsos az ElsŒ Elnökségben. Ebben az esetben még mindig Œ a
Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke, bár más apostol szolgál a kvórum ügyvezetŒ
elnökeként.)

2. Adj minden gyermeknek egy papírt és egy ceruzát! A gyermekek írjanak le olyan
dolgokat, amiket magukkal vinnének, ha el kellene hagyniuk otthonukat, és nagyon
messze kéne menniük egy ökrös kocsin vagy kézikocsival! Mondják el, miket írtak
fel, és beszéljétek meg azokat a tárgyakat, amiket választottak!

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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Mutasd meg a gyermekeknek egy ökrös kocsi vagy egy kézikocsi méreteit
(hozzávetŒlegesen 147 cm hosszú, és 114 cm széles)! Megjelölheted a helyet a
padlón szalaggal vagy zsinórral. Kérd meg a gyermekeket, hogy nézzék át újra
a felsorolásukat, és határozzák meg, mennyi tárgy férne rá a listáról, és mennyit
kellene még otthagyniuk.

Szólítsd fel a gyermekeket, hogy osszák meg és beszéljék meg felsorolásukat
családjukkal!

3. A gyermekek üljenek körbe és játsszák el a következŒ memóriajátékot:

Az egyik gyermek mondja ezt: „A Sziklás-hegységbe megyek, és magammal viszek
____________________ .” Az üres helyre behelyettesíthetnek választásuk szerint
bármilyen tárgyat. A következŒ gyermek ugyanezt mondja, de meg kell ismételnie
azt, amit valamennyi elŒtte lévŒ gyermek mondott, mielŒtt a sajátjával kibŒvítené
a felsorolást.

4. Segíts a gyermekeknek átismételni vagy megtanulni az ötödik hittételt.

5. Énekeljétek el a „Dicsérd a férfit” (Himnuszok ) vagy a „Prófétánkat köszönjük,
Urunk” (Himnuszok ) címı dalt, illetve olvassátok el a dalok szövegét!

Befejezés

Bizonyság Tedd bizonyságodat arról, hogy Brigham Youngot az Úr választotta ki, hogy Joseph
Smith halálát követŒen az egyházat vezesse, és hogy az élŒ prófétát ma is az Úr
választja ki az egyház vezetésére. Fejezd ki háládat azért, hogy az ÜdvözítŒ úgy
szervezte meg egyházát, hogy mindig a megfelelŒ embert választják a következŒ
prófétának. Mondd el, mennyire hálás vagy a tizenkét apostolért, és azon szerepükért,
amelyben Ãk Jézus Krisztus különleges tanúi. Megoszthatod egy élményedet arról,
amikor egy apostolt hallottál beszélni, akár személyesen, akár konferenciai közvetítés
útján.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 112:30–32
verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

38. lecke



Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni, hogy nagy dolgokat akkor lehet véghezvinni, 
ha az emberek együttmıködnek, és szolgálják egymást.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Móziás 2:17 versét, a leckében megadott
történelmi beszámolókat, valamint a Tanok és szövetségek 136:1–11 verseit.
Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a
gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a
leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”,
VII–IX. o.)

2. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

3. Írj fel néhányat a következŒ szentírásutalásokból külön-külön kártyákra vagy
cédulákra (készíts fele annyi kártyát, mint ahány gyermek van az osztályodban):

Móziás 2:18

Móziás 2:21

Alma 30:8

Moróni 6:3

T&Sz 4:2

T&Sz 4:3

T&Sz 42:29

T&Sz 76:5

T&Sz 100:16

Ezt követŒen vágd félbe a kártyákat, hogy a könyv címe, illetve a fejezet és vers
száma külön darabokon legyen (lásd az ábrát)! Minden kártyát más alakú vonallal
vágj ketté, hogy a két darabot össze lehessen párosítani, mint a puzzle darabjait!

4. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek és egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek.
b. Térkép a szentek nyugati útvonaláról; megtalálható a lecke végén.
c. Kép: 5-42, Winter Quarters.

Móziás  2:18

A szentek felépítik 
Winter Quarterst

39.
lecke
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Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Oszd el a kettévágott kártyákat a gyermekek között, hogy minden gyermeknek jusson
legalább egy kártya! Kérd meg a gyermekeket, hogy valamennyien nézzék meg a
kártyájukra írt szentírásutalást!

• Miért nem tudjátok megtalálni a kártyán feltüntetett szentírást?

Magyarázd el a gyermekeknek, hogy együtt kell mıködniük másokkal, és segíteniük
kell egymásnak megtalálni a szentírást. A gyermekek párosítsák össze a
kártyadarabokat, majd a gyermekek párosan keressék ki a kártyáikon feltüntetett
szentírást! Mindegyik párból az egyik gyermek olvassa fel a szentírást, amit
kikerestek! Kérd meg a gyermekeket, hogy figyeljenek egy olyan szóra, amely
mindegyik szentírásban elŒfordul!

• Melyik szó fordul elŒ mindegyik szentírásban?

Írd fel a SZOLGÁLNI szót a táblára.

• Kit kell szolgálnunk?

• Hogy szolgáljuk Istent?

Egy gyermek olvassa fel Móziás 2:17 versét! Beszéld meg ennek a versnek a jelentését
a gyermekekkel!

Mondd el a gyermekeknek, hogy ezen az órán arról fognak tanulni, hogyan szolgálták
Istent a Nauvoo-ból eltávozó szentek azáltal, hogy segítették és szolgálták egymást.

Az alábbi történelmi beszámolók, valamint a Tanok és szövetségek 136:1–11 versei
alapján taníts a gyermekeknek a szentek utazásáról Winter Quarters-be, valamint
az ottani élményeikrŒl. Mutasd meg a térképet, valamint a Winter Quarters-t ábrázoló
képet egy megfelelŒ idŒpontban.

Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy miután a szentek keményen dolgoztak azon,
hogy befejezzék a Nauvoo Templomot, és hogy Nauvoo-t virágzó várossá építsék,
kiızték Œket Nauvoo-ból. Újra el kellett hagyniuk otthonaikat, hogy megszabaduljanak
ellenségeiktŒl.

Izráel tábora átkel Iowán

1846 áprilisára a szentek fŒ csoportja, akik magukat Izráel táborának nevezték, csak
félúton tartott Iowán keresztül. A csoport néhány tagja úgy tervezte, hogy még azon
a nyáron megteszik a teljes utat a Sziklás-hegységbe, de nem voltak biztosak benne,
hogy ez sikerülhet. Az idŒ rossz volt, a csoport tagjai fogytán voltak az élelemnek és
a készleteknek, és sok szent még mindig csak Nauvoo közelében volt. Az egyház
vezetŒi elhatározták, hogy ideiglenes táborokat létesítenek, és gabonát vetnek végig az
út során nyugatra. Ezek a táborok olyan helyet biztosítottak Izráel táborának szentjei
számára, ahol hosszabb ideig tartózkodhattak, valamint élelmet és szállást is
biztosítottak a késŒbb érkezŒ szentek számára. Az elsŒ táborok közé tartoztak az
Iowa állambeli Garden Grove és Mount Pisgah települések.

Körülbelül akkor, amikor az egyháztagok megalapították Garden Grove és Mount
Pisgah településeket, az Egyesült Államok hadat üzent Mexikónak. Az Egyesült Államok
kormánya megkérte az egyházi vezetŒket, hogy állítsanak fel egy hadsereget, és ezzel
segítsenek a háborúban. Ezt nehéz volt teljesíteniük a szenteknek, de beleegyeztek. 
Jó kapcsolatot akartak kialakítani a kormánnyal, és a férfiak által a hadseregben kere-
sett pénzbŒl finanszírozni tudták a nyugatra való utazás költségeit. Ötszázan hagyták 
el családjukat, hogy Kaliforniába menjenek a háborúba. Brigham Young megígérte
ezeknek a Mormon Zászlóaljként ismertté vált embereknek, hogy családjuknak gondját
viselik, míg távol vannak. Azt is megígérte nekik, hogy ha hıségesek és engedelmesek
lesznek, akkor nem kell harcolniuk a háborúban.

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Amikor a Mormon Zászlóalj elment, más egyháztagok segítettek gondoskodni az
elvonuló férfiak családjáról. Egyik nap egy asszony jött Charles C. Rich-hez, az egyik
Mount Pisgah-i egyházi vezetŒhöz, és könnyes szemmel elmondta, hogy férje elment
a mormon zászlóaljjal, és neki meg a gyermekeinek nincs mit ennie. Rich testvér
megkérte a feleségét, hogy adjon az asszonynak egy kis lisztet. Rich nŒvér elmondta,
hogy csak egy kevés liszt van a házban, és nem tudnak venni sem, azonban Rich
testvér azt mondta a feleségének: „Add oda neki az összeset, ami a házban van, és
bízzunk az Úrban, hogy gondoskodik majd rólunk.” Rich nŒvér megtette, amit férje kért,
bár nem tudta, saját családja mit fog enni. Aznap kicsit késŒbb néhány kocsi állt meg a
Rich-ház elŒtt, és egy ember odaadott Rich testvérnek ötven dollárt, majd azt mondta,
hogy a Szellem azt mondta neki, hogy a családnak nincs pénze. Rich testvér átadta a
pénzt feleségének, és azt mondta: „Most láthatod, hogy az Úr lehetŒvé tette számunkra,
hogy legyen lisztünk.” A férfi azt is mondta Rich testvérnek és nŒvérnek, hogy egy
liszttel megrakott kocsi útban van Mount Pisgah felé, úgyhogy vehetnek, amennyire
szükségük van. Rich testvér és nŒvér szemei könnybe lábadtak, amikor rájöttek, miként
áldotta meg Œket az Úr, amiért megosztották kis mennyiségı lisztjüket. Amikor a liszttel
megrakott kocsi megérkezett Mount Pisgah-ba, Rich testvér vásárolt lisztet saját
családja számára, valamint a településen élŒ beteg és szegény emberek számára is.
(Lásd Sarah Pea Rich: The Spirit Tells Me You Are Out of Money, 145–146. o.)

1846 kora júniusában egy kis csoport szent – köztük a Tizenkét Apostol Kvórumának
néhány tagja is – elment Mount Pisgah-ból, hogy találjanak egy helyet, ahol a szentek
maradhatnak télre. Miután tárgyaltak az amerikai indiánokkal, akik azon a földön éltek,
amelyen Œk átutaztak, a csoport elhatározta, hogy keresnek egy helyet Missouri folyó
nyugati felén. Szeptemberben átkeltek a folyón a ma Nebraskának nevezett helyre,
és kiválasztottak egy magasan lévŒ földterületet, amely a folyóra nézett. Nagy terület
volt sok növénnyel, ami állataiknak eledelül szolgált. Elnevezték a helyet Winter
Quarters-nek, és azonnal elkezdték megtervezni a települést.

A szentek megalapítják Winter Quarters-t

Sok szent költözött Winter Quarters-be, és az év végére hétszáz ház, és közel négyezer
szent volt a településen. Néhány ház fából épült, míg többet a hegyek oldalába vájtak.
Az egész települést cölöpkerítés vette körbe, hogy megvédje a barátságtalan indiánok
támadásaitól.

Mindenki keményen dolgozott azon, hogy felépítsék a települést Winter Quarters-ben.
Míg néhányan házat építettek, mások szántottak és vetettek. Néhányan felügyeltek a
nagy marhacsordákra, megint mások pedig szénát gyıjtöttek télre. Az asszonyok
fonalat fontak, ruhákat kötöttek és varrtak, valamint szarvasbŒrbŒl lábszárvédŒket
készítettek. Brigham Young néhány embert arra utasított, hogy építsenek egy malmot a
folyó mellett, amelyben a búzából lisztet készíthetnek, másokkal pedig kosarakat és
mosóteknŒket készíttetett eladásra. A kemény munka ellenére a szenteknek nehéz
idŒszak volt Winter Quarters felépítése. Az Úrra és egymásra kellett támaszkodniuk.

A szentek tudták, hogy csak úgy tudnak gondoskodni magukról, ha együtt dolgoznak,
és segítenek egymásnak. Orson Spencer és családja a többi szenttel együtt jött el
Nauvoo-ból. Spencerék Winter Quarters felé utaztak, de mielŒtt odaértek volna,
Spencer testvért misszióba hívták Angliába. Nem akarta otthagyni hat gyermekét. Ellen,
a legidŒsebb tizennégy volt; Aurelia tizenkettŒ; Catharine tíz; Howard nyolc; George
hat; Lucy pedig négy. Édesanyjuk betegségben halt meg, amikor éppen csak kiértek
Nauvoo-ból, és senki nem volt, aki vigyázott volna rájuk. Spencer testvér azonban
elfogadta a missziós elhívást. Elvitte gyermekeit Winter Quarters-be, és felépített nekik
egy házat, majd megkérte szomszédait, hogy segítsenek a gondjukat viselni, amit
készségesen meg is tettek. Az idŒsebb Spencer-gyermekek vigyáztak a fiatalabbakra,
és mindannyian megtanultak egymásnak segíteni. Azon a télen a Spencer-gyermekek
buzgón jártak iskolába, tisztán tartották a házat, ruhákat varrtak meg, és a szomszéd
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gyerekekkel töltötték az idŒt, együtt gyakorolták a helyesírást, találós kérdéseket és
történeteket mondtak egymásnak, és játszottak.

Hogy a szentek jobban tudjanak egymásra vigyázni, Winter Quarters-t huszonkét
egyházközségre osztották fel. Minden egyes egyházközség vezetŒjének gondoskodnia
kellett az egyházközségében élŒk szellemi és fizikai szükségleteirŒl. Vasárnap
istentiszteleteket tartottak, hogy erŒsítsék egyházközségük tagjainak hitét, valamint
iskolát alapítottak a gyermekeknek. Az órákat a házakban, vagy ha jó idŒ volt, kint a
szabadban tartották.

A betegség nagy probléma volt Winter Quarters-ben. Sok betegséget okoztak a
folyó mocsarából jövŒ maláriahordozó moszkitók, valamint a jó táplálkozáshoz
elengedhetetlen friss gyümölcs és zöldség hiánya. Több mint hatszázan haltak meg
és lettek eltemetve Winter Quarters-ben azon az Œsszel és télen. A legtöbb Winter
Quarters-i ember megbetegedett, és az a néhány ember, aki nem lett beteg, minden
idejét azzal töltötte, hogy másokról gondoskodott. Vilate Kimball, Heber C. Kimball
apostol felesége végigjárta a települést, hogy ételt vigyen, és gondját viselje a
betegeknek. Olyan serényen segített másoknak, hogy ritkán szakított idŒt arra, hogy
egyen, vagy magával törŒdjön. Sokan gyógyultak meg mások böjtje, imája és
segítŒkészsége révén, amellyel szolgálták Œket, és gondoskodtak róluk.

A Winter Quarters-i szentek azoknak is segítettek, akik nem voltak tagjai az egyháznak.
1846 decemberében egy Nagy Fej nevı amerikai indián fŒnök letáborozott Winter
Quarters közelében néhány családtagjával és barátjával. Egyik éjszaka megtámadta
Œket egy másik indián csoport, Nagy Fej pedig csoportja néhány tagjával együtt
súlyosan megsérült. A Winter Quarters-i emberek bevitték Œket, és gondoskodtak róluk,
amíg törzsük többi tagja értük nem ment.

Minden nehézségük ellenére a szentek nem csak dolgoztak együtt, hanem játszottak
is; táncos mulatságokat, családi összejöveteleket és közösségi ünnepélyeket
rendeztek. Sok nevetés és zene volt Winter Quarters-ben.

A szentek felkészülnek Winter Quarters elhagyására

1847 januárjában Brigham Young kapott egy kinyilatkoztatást (T&Sz 136) Izráel
táborára, valamint a nyugatra való továbbutazás elŒkészületeire vonatkozólag. Amíg
Winter Quarters-ben voltak, az emberek társaságokká szervezték magukat, és
elŒkészítettek mindent, amire szükségük lehet utazásukra a síkságokon és a hegyeken
keresztül. Továbbra is építettek házakat és vetettek azoknak a szenteknek, akik
következŒ tavaszig maradtak Winter Quarters-ben. A pionír társaságnak nevezett elsŒ
társaság 1847 áprilisában ment el Winter Quarters-bŒl a Sóstó-völgybe, Brigham
Young vezetésével. A többi társaság késŒbb indult abban az évben, és a következŒ
évben. 1848 végére Winter Quarters kiürült.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Mit gondoltok, miért volt nehéz a szenteknek elküldeni Kaliforniába a Mormon
Zászlóaljat, hogy segítsenek a háborúban? Mit gondoltok, miért egyeztek bele ezek
az emberek abba, hogy mennek? Mennyiben lett nehezebb a szentek helyzete,
miután ez az ötszáz ember elment?

• Hogyan segített másoknak a Rich család? Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy
Charles Rich azt mondta a feleségének, hogy bízzon az Úrban. Hogyan segített az
Úr a Rich családnak? Mutass rá, hogy az Úr általában úgy segít nekünk, hogy más
embereket küld hozzánk, hogy kielégítsék szükségleteinket. Miért fontos tudatában
lennünk mások szükségleteinek, és miért fontos készségesen segítenünk? Hogyan

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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segítettetek valakinek, amikor szüksége volt segítségre? Hogyan tesz boldoggá
benneteket az, amikor másoknak segítetek?

• Hogyan segítették egymást a szentek Winter Quarters felépítésekor? Mi történt volna,
ha minden családnak mindent magának kellett volna elvégeznie (házuk építését,
gabonájuk elvetését és a föld felszántását, ruháik szövését és varrását)? (Lásd
1. kiegészítŒ tevékenység.)

• Hogyan segítettek a szomszédok a Spencer családnak, hogy Spencer testvér
missziót szolgálhasson? Hogyan segítettek egymásnak a Spencer-gyerekek?
Hogyan segíthettek szomszédaitoknak? Hogyan segíthettek családtagjaitoknak?
(Lásd 2. kiegészítŒ tevékenység.)

• Mit gondoltok, a Winter Quarters-i szentek miért szakítottak idŒt arra, hogy együtt
játsszanak, amikor helyzetük olyan nehéz volt? Mit gondoltok, miként segített nekik
az, hogy együtt játszottak? Miért fontos együtt dolgoznunk, imádkoznunk, és együtt
játszanunk családunkban és egyházközségünkben (vagy gyülekezetünkben)?

• Mire utasította az Úr a szenteket, amíg Winter Quarters-ben voltak? (Készüljenek fel
a nyugat felé való utazásra; T&Sz 136:1–2, 5.) Mit kért tŒlük, ami segített másokon?
(T&Sz 136:8–9.) Mit ígért az Úr a szenteknek, ha felkészülnek, és segítenek
egymásnak? (T&Sz 136:11.)

• Milyen fontos dolgokat tanultak meg szerintetek a szentek Winter Quarters-ben?
Mit tanulhatunk tapasztalataikból?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Kérd meg a gyermekeket, hogy játsszák el, hogy Œk azok a pionírok, akik éppen
most érkeztek Winter Quarters-be!

• Mit kell tennetek, hogy segítsetek Winter Quarters felépítésében?

A gyermekek összes válaszát írd fel a táblára (példák a válaszokra: házépítés,
szántás, vetés, állatgondozás, szalmagyıjtés, malomépítés a liszt megŒrléséhez,
fonás, ruhakészítés, cölöpkerítés-készítés).

Minden gyermeknek adj egy papírt és egy ceruzát! Mondd el a gyermekeknek, hogy
egy percük van arra, hogy lerajzoljanak mindent, ami a táblán van. Akkor kezdjék
el a rajzolást, amikor azt mondod: „mehet”. Egy perc múlva mondd, hogy: „állj”; majd
a gyermekek mutassák meg, mennyit tudtak lerajzolni!

A gyermekek fordítsák meg a papírjaikat, és jelölj ki minden gyermeknek egy-egy
dolgot a felsorolásból, és ezt rajzolják fel a táblára! Adj még egy percet a rajzolásra,
majd ezután a gyermekek mutassák be egyesített erŒfeszítéseik eredményét.

• Miben hasonlított a második rajzolási tevékenység ahhoz, ahogyan Winter
Quarterst felépítették?

Mutass rá, hogy sokkal több mindent lehetett véghezvinni, amikor a gyermekek
együttmıködtek, és együtt dolgoztak.

• Mi történne, ha nektek kellene teljesen gondoskodnotok otthonotokról és
családotokról? Mi történne, ha édesanyátoknak vagy édesapátoknak kellene
megcsinálnia mindent? Miért fontos, hogy mindannyian együtt dolgozzunk és
segítsünk egymásnak?
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2. Kérdezd meg a gyermekektŒl:

• Mit éreztek, amikor valaki olyasmit tesz, amivel segít nektek? Mit éreztek, amikor
valami olyat tesztek, amivel segítetek valaki másnak?

Szólítsd fel a gyermekeket, hogy mondják el egy élményüket a szolgálattal
kapcsolatban!

Írd fel a táblára a Szomszédok és a Család szavakat! A gyermekek tegyenek
javaslatot olyan dolgokra, amikkel segíthetnek szomszédaiknak és családjuknak,
majd minden választ írj a megfelelŒ címsor alá! Adj minden gyermeknek papírt és
ceruzát, és a gyermekek válasszanak és írjanak le egy-két dolgot mindkét
felsorolásból, amit a következŒ hét során elvégeznek.

3. Beszélj az elemi elnökével és a papsági vezetŒkkel egy kis szolgálattal kapcsolatos
tevékenységrŒl, amit a gyermekek osztályként közösen el tudnak végezni valakiért
az egyházközségben, a gyülekezetben, vagy a közösségben. Segíts a
gyermekeknek megtervezni és véghezvinni a szolgálattal kapcsolatos programot!

4. Segíts a gyermekeknek megtanulni Móziás 2:17 versét! Emlékeztesd a gyermekeket
arra, hogy a Mennyei Atya örül, amikor mások szolgálata által Œt szolgáljuk.

5. Ismételd át a tizenharmadik hittételt a gyermekekkel! Mutass rá, hogy „jóaka-
ratúnak.. . kell lennünk” és „minden emberrel szemben jót kell cselekednünk” –
ezek a dolgok a szolgálat alapelvei.

Befejezés

Bizonyság Tedd bizonyságodat a gyermekeknek arról, hogy mások szolgálata által jobban
hasonlóvá válhatunk Krisztushoz, és igazi boldogságban lesz részünk. Fejezd ki
háládat azért, amit mások tesznek érted, valamint azért a lehetŒségért, hogy
szolgálhatsz másokat. Buzdítsd a gyermekeket arra, hogy találjanak módot családaik
és barátaik segítésére.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Móziás 2:17 versét otthon e lecke
áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

39. lecke
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Cél Buzdítani a gyermekeket, hogy legyenek hálásak az elsŒ pioníroknak azért, hogy
elérték a Sóstó-völgyet.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 136:1–18, 28–33 verseit,
valamint a leckében magadott történelmi beszámolókat. Ezt követŒen tanulmányozd
a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és
történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírás-
beli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

3. Rajzolj vagy másolj le egy ponyvás kocsit tizenhat papírra (lásd a lecke végén
lévŒ mintát)! Számozd meg a kocsikat 1-tŒl 16-ig! Minden kocsi hátuljára írd fel a
megfelelŒ kérdést vagy állítást a történelmi beszámolók számozott fejléceibŒl
(például az 1. kocsi hátuljára írd fel: Kik voltak az elsŒ pionírtársaságban?). Rakd
ki a kocsikat sorban a teremben!

4. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Egy szemkötŒ.
c. Térkép a szentek nyugati útvonaláról; megtalálható a 39. lecke végén.
d. Képek: Pionír ökrös kocsik; 5-44, A távolságmérŒ; 5-45, Átkelés a fennsíkon;

5-46, Üzenet a fennsíkon.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Kérj meg egy önként jelentkezŒt, akinek bekötheted a szemét! Kösd be a gyermek
szemét, majd forgasd meg többször! Ezután kérd meg a gyermeket, hogy találja meg
a terem bejáratát! A többi gyermek álljon útjába a bejárat felé vezetŒ úton! Miután a
gyermek belefutott néhány akadályba, menjen vissza a kiindulóponthoz! Magyarázd
el, hogy van egy jobb módszer, ahogyan megtalálhatja a bejáratot.

A többi gyermek álljon fel két sorba, egy ösvényt kialakítva a bejáratig! Indítsd el a
bekötött szemı gyermeket az ösvényen a gyermekek között! Miután a gyermek elért
az ajtóig, vedd le a szemkötŒt, és minden gyermek üljön vissza a helyére!

• Milyen problémával találta szembe magát (itt mondd a gyermek nevét), amikor
elŒször próbált meg eljutni az ajtóig?

• Hogyan tudtunk segíteni neki abban, hogy az ajtó felé irányítsuk?

Magyarázd el, hogy az Úr tudta, hogy a szenteknek sok veszéllyel és akadállyal kell
megküzdeniük, miközben nyugatra utaztak a Sziklás-hegységbe. A szentek közül senki
nem volt az országnak azon a részén azelŒtt. Az Úr azt mondta Brigham Youngnak,
hogy válasszon ki egy csoportot, akik pionírokként elŒkészítik az utat annak a több ezer
szentnek, aki utánuk jön. A pionírok elsŒ csoportjának kellett kijelölnie az útvonalat
nyugatra, és azután vissza kellett menniük, hogy a többieket új otthonukba vezessék.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

40.
lecke
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Magyarázd el, hogy a pionír olyan ember, aki elŒkészíti az utat mások számára, akik
utána mennek. Amíg a vasútvonal el nem készült 1869-ben, minden nyugatra költözŒ
szentet pionírnak neveztek.

A Tanok és szövetségek 136:1–18, 28–30 versei alapján taníts a gyermekeknek azokról
az utasításokról, amiket az Úr adott Brigham Youngnak arra vonatkozólag, hogy a
szentek hogyan szervezŒdjenek a nyugati utazásra.

Ezt követŒen az alábbi történelmi beszámolók alapján taníts a gyermekeknek az elsŒ
pionír társaság utazásáról a Sóstó-völgybe. Mutasd meg a képeket és a térképet a
megfelelŒ idŒpontban!

Kérd meg a gyermekeket, képzeljék el, hogy nyugat felé utaznak a fennsíkon keresztül
Brigham Younggal és az elsŒ pionír társasággal. Magyarázd el, hogy a Sóstó-völgybe
tartó út majdnem tizenhat hétig tartott; a tizenhat ponyvás kocsi ezt a tizenhat hetet
jelképezi. Egy gyermek olvassa fel; az 1. kocsi hátoldalára írt kérdést; ezután
válaszoljátok meg a kérdést a megfelelŒ történelmi beszámolóban foglalt információk
alapján. Megengedheted a gyermekeknek, hogy válaszoljanak a kérdésre, mielŒtt
elmondod a történelmi tudnivalókat. Folytassátok ugyanígy a többi kocsival sorban.

1. Kik voltak az elsŒ pionírtársaságban?

Az elsŒ pionír társaságot, amely 1847 áprilisában hagyta el Winter Quarters-t, Brigham
Young vezette. A csoportban 143 férfi, 3 nŒ és 2 gyermek volt. Ezeknek a pioníroknak
összesen 73 kocsijuk, 93 lovuk, 66 ökrük, 52 öszvérük, 19 tehenük, 17 kutyájuk és
néhány csirkéjük volt. Az ökrök húzták a ponyvás kocsikat a fennsíkon végig. Az ökrök
nagyméretı, erŒs marhák, de nagyon lassúak. A pionírok vittek magukkal egy csónakot
és egy ágyút is.

2. Mik voltak a tábor szabályai?

Brigham Young a következŒ szabályokat hozta a pioníroknak utazásuk kezdetén:

a. Reggel 5 órakor megfújják a kürtöt. Mindenki felkel, imádkozik, megreggelizik,
megeteti és megitatja az állatokat, és 7 órakor készen áll az indulásra.

b. A kocsiknak együtt kell haladniuk az út során.

c. Minden férfinak a kocsijánál kell maradnia, és magánál kell tartania fegyverét.

d. Este a kocsikat kör alakban kell elhelyezni. Este fél kilenckor megfújják a kürtöt.
Mindenki imádkozik és este 9 órakor lefekszik.

3. Mit csináltak a pionírok minden nap?

Az elsŒ pioníroknak kellett elŒkészítenie az utat a késŒbb jövŒ sok-sok szent számára.
Út közben utakat építettek, hidakat emeltek, és más eszközökkel segítették az átkelést
a folyókon és patakokon. Térképeket is készítettek az útvonalról, és olyan adatokat
jegyeztek fel, amelyek hasznosak voltak a következŒ pionírtársaságok számára;
például jó helyeket a táborozáshoz vagy az állatok legeltetéséhez. A pionírok azzal
foglalták el magukat, hogy élelemre vadásztak, javították kocsijaikat és felszerelésüket,
valamint gondoskodtak állataikról.

4. Mit csináltak a pionírok este?

Este a pionírok kör alakzatba húzták kocsijaikat, a kocsik nyitott oldalával kifelé.
A lovakat és az ökröket a körön belül helyezték el. Néhányan hangszert is hoztak
magukkal, és a pionírok szerettek énekelni, táncolni. William Clayton a Winter 
Quarters-be tartó nehéz út során írta meg a „Fel, szentek, fel” (Himnuszok) címı dalt,
és a pionírok gyakran énekelték ezt a himnuszt, hogy bátorságot adjon nekik

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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problémáik elviseléséhez. A pionírok szerettek játszani is – például sakkozni –, valamint
tréfás történeteket mesélni.

Tegyél fel olyan találós kérdéseket a gyermekeknek, amilyeneket a pionírok is szerettek:

Mit látott Brigham Young a jobb kezén, amikor elment Winter Quarters-bŒl? (Az öt ujját!)

Melyik állat tud magasabbra ugrani, mint egy ház? (Minden állat – a házak nem tudnak
ugrálni!)

Mire használják a tojáshéjat? (Hogy összetartsa a tojást!)

5. Milyen útvonalon utaztak a pionírok?

Már volt egy jó út a Sziklás-hegységen keresztül, amikor a pionírok nyugatra mentek.
Ezt az utat Oregon útvonalnak hívták, és kereskedŒk, prémvadászok, valamint
felfedezŒk százai használták. Az Oregon útvonal a Platte-folyó déli partja mentén
haladt. Mivel el akarták kerülni a konfliktusokat más emberekkel nyugat felé, Brigham
Young és a pionírok új utat építettek a Platte-folyó északi oldalán. Az új úton könnyebb
volt haladni, mint az Oregon útvonalon, mivel nem volt olyan meredek. Ezt az utat
Mormon útvonalnak hívták.

6. Amikor a pionírok elhagyták Winter Quarterst, William Clayton kocsija mellett haladt,
és minden nap számolt. Egy nap 4070-ig számolt el. Mit számolt?

A pionírok feljegyzést akartak vezetni arról, hogy mennyit mentek egy nap, úgyhogy
William Clayton vörös szalagot kötött az egyik kocsikerékre, és számolta, hányszor
fordul körbe a szalag. A kerék méretébŒl és a szalag körbefordulásainak számából ki
tudta számolni a kocsi által megtett távolságot. Ez nagyon fárasztó feladat volt, úgy-
hogy Clayton testvér feltalált egy szerkezetet, amely elvégezte helyette a számolást.
Néhányan segítettek neki megépíteni a szerkezetet. Ezt a távolságmérŒnek nevezett
szerkezetet hozzákapcsolták a kocsikerékhez. Amikor a kerék fordult egyet, a
szerkezetben lévŒ kisebb kerekek elmozdultak, és mérték a távolságot, amit a pionírok
megtettek nap mint nap (lásd 1. kiegészítŒ tevékenység.)

7. Milyen állatokat láttak a pionírok a fennsíkon?

Amikor a pionírok átkeltek a füves fennsíkon, sok vadállatot láttak: antilopot, szarvast
és farkasokat. Ezernyi bölényt is láttak. A bölénycsordák lelegelték a préri füvét, és
gyakran semmit nem hagytak a pionírok állatainak, amit legelhettek volna. Amikor az
ökreiknek és lovaiknak kevés volt a takarmányuk, a pionírok aznap nem tudtak olyan
messze utazni. A pionírok lelŒttek és megettek néhány bölényt, de azt az utasítást
kapták, hogy csak annyit öljenek meg, amennyire szükségük van.

8. Hogy jöttek ki a pionírok az amerikai indiánokkal, akikkel találkoztak?

A pionírok mindig riadókészültségben voltak, hogy megvédjék magukat az indián
támadásoktól. Néha az indiánok megpróbáltak éjszaka beosonni a táborba, hogy
ellopják az állatokat. Más indiánok ajándékot követeltek azért, hogy áthaladhassanak
földjükön a pionírok. Az indiánok többsége barátságos volt és segítŒkész, és a
szentek barátként bántak velük.

9. Hogyan tartották meg a sabbatot a pionírok?

Brigham Young azt mondta a fennsíkot átszelŒ szenteknek, hogy pihentessék állataikat,
és maguk is pihenjenek meg. Nem lehetett sem horgászni, sem vadászni, és
semmiféle munkát végezni vasárnap. A pionírok istentiszteletet tartottak, imádkoztak,
és tanulmányozták a szentírásokat. Néha levelet írtak hátrahagyott családtagjaiknak.

40. lecke
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10. Mi jelezte a pionírok útjának felét?

A Winter Quarters-bŒl a Sóstó-völgyig tartó út felét a mai Nebraska – Wyoming
államhatár közelében lévŒ Kémény-szikla jelezte. Ezt a nagy kéményhez hasonlító
sziklaképzŒdményt mérföldekkel elŒre lehetett látni, mielŒtt a szentek ténylegesen
elérték 1847. május 26-án. A szentek megálltak a közeli Fort Laramie nevı településen,
hogy megjavítsák kocsijaikat és felszerelésüket.

11. Hogy keltek át a pionírok a Platte folyón?

Miután a pionírok elhagyták Fort Laramie-t, át kellett kelniük a Platte-folyón. BŒrbŒl
készült csónakjuk segítségével átvitték használati tárgyaikat és készleteiket, majd
könnyı tutajokat építettek, amelyen átvitték a folyón a kocsikat. Mások is át akartak
kelni a Platte-folyón, és Œk fizettek a szenteknek azért, hogy szállítmányukat átvigyék a
folyón; a szállítást liszttel, hússal és szalonnával fizették meg. A szentek készletei
megcsappantak, és ezek az élelmiszerek nagyon jól jöttek. Wilford Woodruff azt
mondta: „Nekem csodának tınt, hogy láttam liszteszsákjainkat és hústárolóinkat újra
megtelni. . . Az Úr valóban velünk volt az úton, és csodálatos módon megáldott és
megmentett bennünket” (az idézet forrása Joseph Fielding Smith: Essentials in Church
History, 365. o.).

12. Hogyan hagytak üzenetet a pionírok az úton?

A pionírok minden nap leírták, hány mérföldet tettek meg, és gyakran hagytak üzenetet
a késŒbbi pioníroknak, hogy lássák, amikor az úton járnak. Ezeket az üzeneteket
néha egy fa oldalába vagy egy földbe vert facölöpre vésték bele. Máskor a pionírok
bölénykoponyákba vésték a tudnivalókat, amelyeket az útra tettek. Ezek a bevésések
úgy váltak ismertté, mint „üzenetek a fennsíkon”. Brigham Young egyszer ezt írta
egy koponyára:

Pionírok

táboroztak itt

1847. június 3.

ma 15 mérföldet mentünk

Minden rendben

Brigham Young.

(Megjegyzés a tanítónak: B. H. Roberts úgy hiszi, hogy ez a dátum téves, és június
23-a kell, hogy legyen. Lásd A Comprehensive History of the Church, 3:177–178.)

13. Ki volt Jim Bridger, és mit mondott a szenteknek a Sóstó-völgyrŒl?

Amikor a szentek tovább utaztak a Sweetwater-folyó mentén a Sóstó-völgy felé, több
prémvadásszal találkoztak. Egy nap találkoztak a nyugat leghíresebb prémvadászával,
Jim Bridgerrel. Bridger azt mondta Brigham Youngnak, hogy nem hiszi, hogy a Sóstó-
völgyben megterem a gabona, és 1000 dollárt ajánlott fel az elsŒ véka kukoricáért, amit
a pionírok ott termesztenek.

Brigham Young azt hallotta, hogy Kalifornia és Oregon szép helyek, ahol gazdag
tápanyagokban a talaj, és a termény könnyen nŒ. Azonban tudta, hogy már több ezer
ember költözött ezekre a helyekre, köztük az egyház néhány ellensége is. A szenteknek
olyan helyen kellett letelepedniük, ahol nem üldözik újra Œket. Brigham Young tudta,
hogy a Mennyei Atya segíteni fog a szenteknek abban, hogy a Sóstó-völgyet szép
hellyé tegyék.
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14. Az út mely része volt a legnehezebb?

A lovak és az ökrök nehezen tudtak haladni, amikor a pionírok elérték a Sziklás-
hegységet. A domboldalak nagyon meredekek voltak, és sok folyó meg patak
keresztezte az utakat. Éjszaka nagyon hideg volt, nappal pedig forróság. Az útnak ez
a része az emberek számára is nehéz volt. Sokan betegedtek meg a hegyi láztól.
A társaság három részre szakadt: egy kis csoport ment elöl, amely elŒkészítette az utat
a kocsiknak, aztán jött a csoport fŒ része, majd azoknak a csoportja jött hátul akik
betegek voltak.

15. Kik voltak az elsŒ pionírok, akik beléptek a Sóstó-völgybe?

1847. július 20-án egy kis felderítŒcsoport elérte a Keleti-Kanyont, amely pont a Sóstó-
völgy fölött van. Másnap Orson Pratt és Erastus Snow lovagolt a kocsik elŒtt, és Œk
voltak az elsŒ pionírok, akik beléptek a völgybe. Az elsŒ kocsik két nappal késŒbb értek
a völgybe. A pionírok összegyıltek, és felszentelték a földet az Úrnak; aztán
hozzáláttak a vetéshez. Gátat építettek egy közeli patakra, és elárasztották a földet,
hogy felkészítsék a vetésre.

16. EZ AZ A HELY!

Brigham Young és a többi pionír 1847. július 24-én ért a Sóstó-völgybe. Brigham Young
nagyon beteg volt, és Wilford Woodruff kocsiján utazott. Woodruff testvér úgy
fordította a kocsit, hogy Young elnök ráláthasson a völgyre. Az Úr megmutatta egy
látomásban Young elnöknek a helyet, ahol a szentek le fognak telepedni, és miután
hosszú ideig nézte a földet, Brigham Young ezt mondta: „Ennyi elég. Ez az a hely.
Menjünk!” (az idézet forrása B. H. Roberts: A Comprehensive History of the Church,
3:224).

A pionírok hálásak voltak azért, hogy az Úr megáldotta Œket erre az új földre tartó
utazásuk alatt. Senki nem halt meg a nehéz út során. A pionírok kemény munkája és
bátorsága segített utat vágni szentek ezrei számára, hogy a Sóstó-völgybe menjenek.
A pionírok tudták, hogy Joseph Smith jövendölését teljesítik be, és „hatalmas néppé
válnak a Sziklás-hegység közepén” (History of the Church, 5:85.)

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Hogyan kellett szervezŒdniük a pioníroknak, amikor nyugatra utaztak? (T&Sz
136:2–3.) Mit gondoltok, miért szervezŒdtek így? Mit vittek magukkal az egyes
társaságok? (T&Sz 136:5, 7.) Mi volt az elsŒ társaság célja?

• Mire tettek ígéretet a pionírok utazásuk során? (T&Sz 136:2, 4.) Miért volt fontos
számukra, hogy betartsák az összes parancsolatot? Miért fontos számunkra, hogy
betartsunk minden parancsolatot?

• Milyen parancsolatot kaptak a pionírok, mit kellett tenniük, amikor boldogok voltak?
(T&Sz 136:28.) Miért fontos az Urat dicsérni, és hálásnak lenni? Mit kellett tenniük
a pioníroknak, amikor bánatosak voltak? (T&Sz 136:29.) Mit tehetünk, ha szomorúak
vagyunk?

• Mi volt a pionírok végsŒ célja vagyis rendeltetési helye? Milyen akadályokba vagy
problémákba ütköztek, amint nyugatra tartottak? Hogyan küzdötték le ezeket
a problémákat? Hogyan segített nekik az Úr? Mit tanultak a pionírok ezekbŒl a
problémákból? (T&Sz 136:31–32.)

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

40. lecke
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• Mi a legfontosabb célunk? (A Mennyei Atyával és Jézus Krisztussal együtt újra a
celesztiális birodalomban élni.) Milyen akadályokba ütközünk, amikor megpróbáljuk
elérni ezt a célt? Sorold fel a gyermekek ötleteit a táblán! Hogyan küzdhetjük le
ezeket az akadályokat? Hogyan segít ebben nekünk az Úr?

• Milyen céljaitok vannak még? Mit kell tennetek, hogy elérjétek céljaitokat?

• Mit tettek az elsŒ pionírok, hogy elŒkészítsék az utat az utánuk jövŒk számára?
Hogyan segíthettek másoknak elérni céljaikat? Miként lehettek a nálatok fiatalabb
gyermekek számára olyanok, mint a pionírok?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Készíts egy nagy kereket kemény papírból vagy kartonpapírból, és a kerék közepén
dugj keresztül egy ceruzát vagy pálcát! Kérd meg a gyermekeket, hogy játsszák
el, hogy Œk személyesítik meg William Claytont, és ez az a kocsikerék, amely mellett
haladt.

A gyermekek készítsenek egy jelet e keréken, hogy meg tudják számolni a
fordulatokat! Ezután mérjék meg a kerék kerületét (a külsŒ felének hosszúságát) egy
mérŒszalaggal! Írd fel ezt a méretet a táblára! Egy vagy két gyermek tartsa a
ceruzát, és görgesse végig a kereket a terem fala mellett! A többi gyermek menjen 
a kerék mellett, és számolja a fordulatait! (Ha nagy az osztályod, elvégezhetitek 
a tevékenységet kétszer is, minden alkalommal a gyermekek felének részvételével.)

Szorozd össze a táblára felírt méretet a fordulatok számával, hogy megkapd a szoba
méretét. Kérd meg a gyermekeket, hogy képzeljék el, hogy egész nap a kerék
fordulatait számolják, ahogy William Clayton tette.

2. Készíts egy nagy kört kemény papírból vagy kartonpapírból (ez lehet ugyanaz a kör,
amit az 1. kiegészítŒ tevékenységben használtál.) Rajzolj vonalakat a körbe,
amelyek tortaszelet alakú részekre osztják a kört. Mindegyik szeletre írj fel egy célt,
amit a gyermekek elérhetnek, az alábbiakhoz hasonlóan:

• Tisztán tartom a szobámat.

• Engedelmeskedem a Bölcsesség szavának.

• Jó tanuló leszek.

• Megtanulok hangszeren játszani.

• Kedves leszek a családomhoz.

• Ãszinte leszek.

• Elsajátítok egy sportágat.

• Naponta olvasom a szentírásokat.

• Megtanulom a hittételeket.

Helyezz egy ceruzát a kör közepébe, hogy pörögni tudjon! Egy gyermek pörgesse
meg a kereket, és olvassa le a legfelsŒ szeletbe írt célt, amikor megáll a kerék!
A gyermekek mondjanak olyan akadályokat, amelyek elŒfordulhatnak, amikor
megpróbálják elérni a célt, és mondják el, mit tehetnek azért, hogy le tudják gyŒzni
ezeket az akadályokat! Minden gyermek legalább egyszer pörgesse meg a kereket!
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Amikor mindenkire sor került, írd fel a táblára: Élet a Mennyei Atyával és Jézus
Krisztussal a celesztiális birodalomban! Beszéld meg a gyermekekkel azokat
az akadályokat, amelyekkel találkozhatnak, amikor azon dolgoznak, hogy elérjék
ezt a célt! Kérd meg a gyermekeket, hogy tegyenek javaslatot arra, hogyan
gyŒzhetik le ezeket az akadályokat!

3. Kérj meg néhány gyermeket, hogy játsszák el az elsŒ pionírok szerepét, köztük
Brigham Youngot, William Claytont, Orson Prattet és Erastus Snow-t. Egy másik
gyermek készítsen interjút velük, és kérje meg Œket, hogy beszéljenek azokról a
nehézségekrŒl, amelyekkel utazásuk során szembesültek, mint például a folyókon
történŒ átkelés, az élelemszerzés, a távolságmérés és üzenetek hagyása a többi
pionír számára. A „pionírok” magyarázzák el, hogyan jutottak túl ezeken az
akadályokon, hogy megérkezzenek rendeltetési helyükre!

Ezeket a gyermekeket felkérheted egy héttel elŒre, így hozhatnak magukkal
egyszerı kellékeket és jelmezeket is.

4. Hogy segíts a gyermekeknek megérteni a pionírok által megtapasztalt néhány
nehézséget, mondd el Wilford Woodruff beszámolóját, amely elmondja, mi történt,
amikor a pionírok megpróbáltak átkelni a Platte-folyó Loup elágazásánál 1847.
április 23-án:

„Húszan indultunk el lóháton, hogy keressünk egy gázlót a veszélyes és fárasztó
Loup elágazáson a Platte folyón.. . 

Az emberek.. . azt tapasztalták, hogy az egész folyómeder egyetlen összefüggŒ
homokréteg, amelyben ha megáll egy ló vagy kocsi, elkezd süllyedni. Két
csatornán kellett átkelnünk, valamint a közepén egy homokzátonyon. A legmélyebb
pont három-négy méter volt, a folyó pedig nagyon gyors folyású, és kb. 300 yard
(270 méter) széles. Néhány helyen a homok azonnal elnyelhetett embert és állatot
egyaránt; és minél inkább igyekeztek kimenni, annál inkább belesüppedtek.
Természetesen amennyire lehetett, elkerültük az ilyen helyeket. . . 

Két pár marhám, és a lovaim voltak a kocsim elé kötve, amelyen mintegy ezer font
súlyú készlet volt. Ahogy elindultam, azonnal láttam, hogy a marhák alig mentek
valamit, máris lelassultak, és elkezdtünk süllyedni. Leugrottam a kocsimról a derékig
érŒ vízbe. Körülbelül tízen jöttek segíteni nekem egy kötéllel, az ökrökre akasztották,
és nagy nehézségek árán segítettek nekem túljutni az elsŒ folyáson. Megálltunk egy
homokzátonyon, amely kiemelkedett a vízbŒl, de a lovaim és a kocsi elkezdtek
süllyedni.”

Elder Woodruff kocsijának tartalmát ekkor átpakolták egy csónakba, és a kocsit
emberek és lovak segítségével áthúzták. A legtöbb kocsinak máshol kellett átkelnie.
Aznap este elder Woodruffot jelölték ki, hogy az éjszaka elsŒ felében Œrizze a tábort.
Azt mondta: „Bár egész délután a vízben voltam, nedves ruhámban Œrködtem fél
éjszakán keresztül, és abban is aludtam az éjszaka másik felében” (az idézet forrása
Matthias F. Cowley: Wilford Woodruff: History of His Life and Labors [Salt Lake City:
Deseret News, 1909], 268–270. o.).

5. Énekeljétek el a „Fel, szentek, fel” (Himnuszok ) címı dalt, illetve olvassátok el a 
dal szövegét! Beszéljétek meg, hogy a dal szövege miként adott bátorságot a
szenteknek, amikor átkeltek a fennsíkon. Mutass rá, hogy bár a pionírok útja nehéz
volt, vidámak voltak útközben, mert szerették az evangéliumot, és azt akarták, 
hogy aszerint élhessenek békében.

40. lecke
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Befejezés

Bizonyság Mondd el háládat a pionírokért, és az egyházért a Sóstó-völgyben tett erŒfeszítéseikért!
Buzdítsd a gyermekeket, hogy dolgozzanak keményen, ahogy a pionírok, hogy elérjék
céljaikat, és segítsenek másoknak.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 136:1–5, 7,
28–29 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány





Cél Segíteni a gyermekeknek megérteni, hogy a sabbat napjának betartása egyik módja
annak, ahogyan megmutathatjuk hálánkat azokért az áldásokért, amelyeket a Mennyei
Atyától és Jézus Krisztustól kapunk.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Móziás 18:23; a Tanok és szövetségek 59:7–21,
46:32, 78:19 verseit; valamint a leckében megadott történelmi beszámolókat.
Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a
gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a
leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”,
VII–IX. o.)

2. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

3. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek és egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek.
b. Kép: 5-47, A sirályok csodája (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 413; 62603).

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Játsszatok „Gondoltam valamire” játékot! Kérj meg minden gyermeket, hogy gondol-
janak valamire, amiért hálásak! Ezután válassz ki egy gyermeket, álljon az osztály elé,
és válaszoljon a választott dologra feltett kérdésekre! A gyermek súgja meg neked
a választott dolog nevét, hogy segíthess neki válaszolni a kérdésekre, ha szükséges.

A többi gyermek tegyen fel olyan kérdéseket, amelyekre igennel és nemmel lehet
válaszolni, és próbálják meg kitalálni, mire gondolt a gyermek (például: ÉlŒlény?
Nagyobb, mint egy asztal? Házban van? FémbŒl van?)!

Amikor kitalálták, ismételjétek el a játékot kétszer-háromszor úgy, hogy mindig más
gyermek áll ki az osztály elé a kérdésekre felelni!

Magyarázd el, hogy azt a parancsolatot kaptuk, hogy fejezzük ki hálánkat áldásainkért.
Egy gyermek olvassa fel a Tanok és szövetségek 59:7 versét!

• Hogyan mutathatjuk ki hálánkat a Mennyei Atyának és Jézus Krisztusnak azokért az
áldásokért, amiket tŒlük kapunk?

Miután a gyermekek válaszoltak, egy gyermek olvassa fel Móziás 18:23 versét.
Magyarázd el, hogy a sabbat napjának megszentelése az egyik módja annak, ahogyan
kimutathatjuk hálánkat a Mennyei Atyának és Jézus Krisztusnak. A sabbat napján
kifejezzük hálánkat és megbecsülésünket, amikor imádjuk a Mennyei Atyát és Jézust.

Röviden ismételjétek át azt a beszámolót, amelyben az elsŒ pionírtársaság átkelt a
fennsíkon, és eljutott a Sóstó-völgybe (lásd 40. lecke); ezután az alábbi történelmi
beszámolók alapján taníts a gyermekeknek egy település létrehozásáról a Sóstó-
völgyben. Magyarázd el, hogy a pionírok nagyon hálásak voltak azért, hogy békés és

Történelmi
beszámolók

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

A szentek letelepednek a
Sóstó-völgyben

41.
lecke
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biztonságos helyre vezették Œket, még akkor is, ha tudták, hogy nagyon sok kihívásnak
kell még megfelelniük. Emeld ki, hogy az egyik módja annak, ahogy a pionírok
kimutatták hálájukat a Mennyei Atyának és Jézus Krisztusnak, a sabbat napjának
megszentelése volt.

Az elsŒ hetek a völgyben

Amikor az elsŒ pionírok megérkeztek a Sóstó-völgybe, legelsŒ dolguk az volt, hogy
vetettek. KésŒ nyár volt, és a termŒszezon nagy része már elmúlt. A pionírok tudták,
hogy sietniük kell, ha azt akarják, hogy következŒ tavaszra legyen vetŒmagjuk, és télre
élelmük maguknak és azoknak, akikre számítottak, hogy még a tél beköszönte elŒtt
elérik a völgyet. Ezerötszáz pionír – tíz társaságban – volt már útban a Sóstó-völgy felé,
és úgy számították, hogy kora Œsszel érkeznek meg.

A pionírok azonnal elültették a burgonyát. Néhányan már azelŒtt kezdtek el ültetni vagy
vetni, mielŒtt elsŒ ételüket elfogyasztották volna a völgyben. A föld olyan kemény
volt, hogy néhány eke el is törött, úgyhogy egy patakon gátat emeltek, hogy elárasszák
a földet, és azt fellazítsák. Aztán árkokat ástak, hogy vizet vezessenek a hegyi
patakokból a terményre. Ez volt az egyik legkorábbi módszere a modern csatornázás-
nak. A prémvadászok és a hegyekben lakó emberek, csakúgy mint Jim Bridger, azt
mondták, hogy soha nem fog megteremni semmi a Sóstó-völgyben, azonban a föld
öntözésével a pionírok képesek voltak sikeresen növényeket termeszteni.

A pionírok fŒ társasága szombati napon érkezett meg és kezdett vetni. Másnap
vasárnap volt, és habár sok tennivaló volt, a pionírok megpihentek munkájuktól, és
istentiszteletet tartottak, hogy megköszönjék a Mennyei Atyának, amiért biztonságban
a völgybe vezette Œket. Hálásak voltak azért, hogy végre van egy hely, ahol békében
élhetnek. Azon a vasárnapon Brigham Young prédikált a szenteknek, és emlékeztette
Œket a sabbat napja megszentelésének fontosságára. Wilford Woodruff így jegyezte 
ezt fel: „Azt mondta a testvéreknek, hogy nem szabad dolgozniuk vasárnap; vagy
ha mégis megteszik, akkor ötször annyit vesztenek, mint amennyit nyertek volna vele”
(az idézet forrása Carter E. Grant: The Kingdom of God Restored, 430. o.).

A következŒ napok nagyon zsúfoltak voltak. Brigham Young és több más testvér
felderítette a területet, hogy meghatározzák a legjobb helyeket a letelepedésre. Young
elnök azt mondta társainak: „Megmondhatom, még mielŒtt elindulnátok, hogy sok jó
helyet fogtok találni . . . körülöttünk mindenütt, és mindannyian elégedettséggel fogtok
visszajönni, megállapítva, hogy ez a legalkalmasabb hely. . . Ez az a hely, ahol felépítjük
városunkat” (az idézet forrása: Erastus Snow: „This Is the Place”, 41–42. o.). Miután
felderítették a környéket, a férfiak egyetértettek Young elnökkel. Szerdára az apostolok
elhatározták, hogy a várost nagy négyzet alakú tömbökben építik fel, széles utcákkal.
Ez ugyanaz a forma volt, amelynek mintáját az Úr kinyilatkoztatta Joseph Smith
prófétának, amikor Sion városát tervezte meg Missouriban. Szerda este Young elnök
elvezette a többieket egy helyre, egy nagy patak két ága közé. Belebökte botját a
földbe, és azt mondta: „Itt fog állni Istenünk temploma!” (az idézet forrása Grant,
432. o.).

Július 31-ére, szombatra a pionírok felépítették elsŒ építményüket. Egy egyszerı
építmény volt, amelynek nem voltak falai, teteje pedig rŒzsébŒl és ágakból volt, és
cölöpök tartották. Ez az építmény a templom helyéhez közel volt, és istentiszteletekre,
valamint gyülekezŒhelyként használták.

A pionírok még több földet öntöztek meg, és még több terményt vetettek. A második
hétre kicsírázott a kukorica és a burgonya.
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Három héttel a völgybe érkezés után Brigham Young visszatért Winter Quarters-be,
hogy egy másik csoport pionírt vezessen a Sóstóhoz. Sok férfit vitt magával az elsŒ
pionír társaságból, hogy csatlakozzanak családjukhoz. Winter Quarters közelében a
Tizenkét Apostol Kvóruma tartott egy különleges gyılést, hogy megbeszéljék az
egyház új ElsŒ Elnökségének összetételét. 1847. december 27-én, három és fél évvel
Joseph Smith halála után egy konferencián Brigham Youngot támogatták az egyház
elnökeként, Heber C. Kimball-t elsŒ tanácsosként, Willard Richards-ot pedig második
tanácsosként.

Élet a Sóstó-völgyben

Augusztusban és szeptemberben a pionírok a völgyben építettek egy cölöpkerítést
egy 4 hektáros tömb köré. A cölöpkerítés helyet biztosított ideiglenes házak építésére,
és védelmül szolgált a pioníroknak a rosszindulatú indiánokkal, valamint a zord téli
szelekkel szemben. Miután a pionírok második nagy csoportja is megérkezett Œsszel,
ezt a cölöpkerítést megnövelték. A cölöpkerítésen belül épült fakunyhóknak lapos,
rŒzsével és sárral borított rudakból készült tetejük volt. Ezek a tetŒk jól beváltak Œsszel
és télen, de tavasszal, amikor esett az esŒ, a sár meg a víz beszivárgott a tetŒn. Orson
Whitney ezt írta: „Az esernyŒkre nagy szükség volt még az ágyban is, és nem volt
szokatlan látvány az sem, hogy egy jó háziasszony, miközben a tızhely fölé hajolt,
amely fölött szakadatlanul szivárgott be az esŒ és sistergett, esernyŒt tartott bal
kezében, miközben forgatta a marhasültet vagy a kásás lábast kavarta a jobb kezével”
(az idézet forrása Grant, 435. o.). A tetŒn lévŒ sárban és ágak között az egerek is
szerettek megbújni. Eliza R. Snow egyszer egy egész éjszakát töltött esernyŒvel a feje
fölött az ágyban, és azon nevetett, hogy egerek és sárdarabok potyogtak a tetŒrŒl.
A pionírok hálásak voltak, amikor megszıntek a tavaszi esŒzések, és meg tudtak
szárítani mindent.

A völgyben az elsŒ iskolát 1847 októberében indította a tizenhét éves Mary Jane
Dilworth. Az órákat a cölöpkerítésen belüli terület közepén felállított sátorban tartották.
Nem voltak székek, padok és táblák. A gyermekek fatörzsekre ültek. Az egyik lány így
írta le az iskola elsŒ napját: „Bementünk a sátorba, leültünk a fatörzsekre körben, és az
egyik testvér mondott egy imát. . . Megtanultuk a Biblia egyik zsoltárát, aztán dalokat
énekeltünk” (az idézet forrása Grant, 439. o.). A gyermekeknek voltak könyveik, és a
könyvek segítségével tanultak írni, olvasni, énekelni, helyesen írni és számolni. Amikor
az idŒ hidegebb lett, az iskola átköltözött egy faházba a bekerített terület egyik sarkába.
A kocsik alkatrészeibŒl padokat készítettek az iskolába. Nem volt üveg az ablakokhoz,
úgyhogy a tanulók zsírral bekent ruhaanyagot feszítettek ki az ablakkeretekre. Kevés
fény szırŒdött be az anyagon keresztül, úgyhogy az ajtót általában nyitva hagyták,
hogy egy kis fény jöjjön be, még akkor is, ha hideg volt. A gyermekek hálásak voltak
azért, hogy iskolába járhattak és tanulhattak.

A völgyben töltött elsŒ tél végére a szentek készletei megcsappantak. Sokaknak nem
volt jó állapotban a cipŒje vagy a ruhája, úgyhogy állatbŒrökbŒl készítettek újakat.
A legtöbb élelmiszer elfogyott, kivéve azt a búzát és a kukoricát, amelyet a pioníroknak
következŒ tavasszal vetŒmagként kellett használniuk. Az egyik fiú azt mondta:
„Hónapokig nem volt kenyerünk. Marhahúsból, tejbŒl, libatopból, szágógyökérbŒl [egy
vadvirág hagymája], és bogáncsfélékbŒl [gaz] állt az étrendünk. Én voltam a csordás,
és amíg kint voltam az állatokra vigyázni, bogáncsszárat szoktam enni, amíg a
gyomrom úgy tele nem lett, mint egy tehéné.” Ennek a fiúnak a családja végül szerzett
egy régi, kiszáradt ökörbŒrt, és megfŒzték levesnek (az idézet forrása Grant, 443–444.
o.). Amikor beköszöntött a tavasz, és újra elkezdett nŒni a gabona, a pionírok hálásak
voltak azért, hogy túlélték elsŒ telüket a völgyben.
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A sáskák és a sirályok

A pionírok lelkesen takarították be a tavaszi termést, de késŒbb a tavaszi fagyok
elpusztították a termény egy részét, és a szárazságtól is elpusztult néhány növény.
Aztán sáskák jöttek, és elkezdtek enni mindent, ami megmaradt. A pionírok megtettek
mindent, amit csak ki tudtak találni ezek ellen a rovarok ellen. Néhányan úgy próbálták
elijeszteni a sáskákat, hogy nagy zajt csaptak; mások lerázták Œket a növényekrŒl.
Halomba gyıjtötték a sáskákat, és elégették Œket, megint néhányan pedig vízzel teli
árokba dobálták a sáskákat, hogy megfulladjanak. Bármit is csináltak a pionírok, a
sáskák csak jöttek. Elleptek mindent – a fákat, a kerítéseket, még a házakba, az ágyba
és a ruhába is bemásztak.

A pionírok nagyon aggódtak. Ha a sáskák megesznek mindent, az embereknek nem
lesz mit enniük, és éhen halnak. Az emberek két hétig küzdöttek a sáskákkal, és
imádkoztak a Mennyei Atyához, hogy segítsen nekik. A cövekelnök végül arra kérte a
szenteket, hogy tartsanak egy különleges napot, amit böjtöléssel és imádkozással
töltenek. Susan Noble Grant, aki akkor tizenhat éves volt, leírta, mi történt (a beszámoló
közben mutasd meg a sirályok csodáját ábrázoló képet):

„Böjtölésünkre és imánkra egy tiszta nyári délután érkezett válasz.

Szörnyen megijedtünk, mert váratlanul földjeink fölött körözve nagy csapat visító sirály
jelent meg. »Újabb csapás jön ránk!« – ez volt az elsŒ gondolatunk. A szürkésfehér
madarak százasával, majd ezrével csaptak le, visító hangot adva, amikor megragadták
a sáskákat. . . Aztán váratlan dolog történt. Ahogy megtöltötték a gyomrukat, elrepültek
egy közeli patakhoz, ittak néhány korty vizet, kiöklendezték a sáskákat, majd
visszatértek, hogy csatlakozzanak visító társaikhoz. Mindannyian csodálkozva álltunk!
Imánk válaszra talált” (az idézet forrása Grant, 446. o.).

A sirályok nap mint nap visszajöttek mintegy három héten át. Addig ették a sáskákat,
amíg az összes sáska el nem tınt. A szentek tudták, hogy imájukra csodálatos módon
válasz érkezett. Hálásak voltak azért, hogy terményük és életük megmenekült.

1848 augusztusában a szentek ünnepséget tartottak a termés tiszteletére. Bemutatták
terményeiket, beszédeket mondtak, zenéltek és táncoltak. Hálásak voltak azért, hogy a
Mennyei Atya segített nekik jó termést betakarítani.

1848 végére közel háromezren éltek a Sóstó-völgyben. Ez mintegy az egynegyede volt
azoknak, akik Nauvoo-ban éltek. Brigham Young azt írta azoknak a szenteknek,
akik még Iowában voltak, hogy az egyház végre talált egy helyet, ahol békében és
biztonságban élhetnek.

Bár a völgyben töltött elsŒ év sok nehézséggel járt, a szentek nagyon áldottnak érezték
magukat. Kitartottak megpróbáltatásaikban, és a pusztaságot kellemes településsé
változtatták, ahol békében és a Mennyei Atyát imádva élhettek. Továbbra is
megszentelték a sabbat napját, hogy megmutassák hálájukat a Mennyei Atya és 
Jézus Krisztus iránt sok áldásukért.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Milyen parancsot adott az Úr a hálaadásra vonatkozólag? (T&Sz 59:7; 46:32.)
Hogyan részesülhetünk áldásban, amikor kimutatjuk hálánkat a Mennyei Atya és
Jézus Krisztus iránt? (T&Sz 59:15–19; 78:19.)

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

41. lecke
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• Mit gondoltok, a szentek miért voltak hálásak, hogy a Sóstó-völgyben lehettek?
Hogyan mutatták ki hálájukat? Milyen áldásokért vagytok hálásak? (Lásd 2., 3.
és 4. kiegészítŒ tevékenység.) Hogyan mutathatjuk ki hálánkat a Mennyei Atya és
Jézus iránt?

• Milyen áldásban részesültek a szentek a sabbat napjának megszenteléséért?
(T&Sz 59:15–19.) A sabbat napjának megszentelése miként fejez ki hálát?
(Lásd 2. kiegészítŒ tevékenység.) Miként részesültetek áldásban a sabbat napjának
megszentelése által?

• Milyen kihívásoknak és nehézségeknek kellett megfelelniük a szenteknek a Sóstó-
völgyben eltöltött elsŒ évükben? Mit gondoltok, miként segített nekik az, hogy hálát
adtak áldásaikért még akkor is, amikor gondjaik voltak? Miért kell hálát adnunk akkor
is, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy szeretnénk? Segíts a gyermekeknek
megérteni, hogy amikor erŒfeszítést teszünk azért, hogy megköszönjük áldásainkat a
Mennyei Atyának és Jézus Krisztusnak, arra a sok áldásra emlékezünk, amit
Œk adtak nekünk. Ez segít abban, hogy kevésbé érezzük rosszul magunkat.
(Lásd 4. kiegészítŒ tevékenység.)

• Mit tettek a pionírok, hogy megpróbálják elpusztítani a sáskákat? Miért
kedvetlenedtek el a pionírok a sáskáktól? Mi történt volna, ha a sáskákat nem
pusztították volna el a sirályok? Honnan tudták a pionírok, hogy a sirályok
megjelenése csoda?

• Miért böjtöltek és imádkoztak a pionírok segítségért a sáskák miatt? Mi az a böjt?
Hogyan válaszolt a Mennyei Atya a pionírok böjtjére és imájára? Miként segíthet
nekünk az ima és a böjt problémáink megoldásában? (Amikor böjtölünk és
imádkozunk, szellemi erŒt nyerhetünk, amely nagyobb hitet ad ahhoz, hogy
segítséget kérjünk a Mennyei Atyától problémáink megoldásában.)

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Az Ezra Taft Benson elnöktŒl – az egyház tizenharmadik elnökétŒl – származó alábbi
idézetek felhasználásával írj külön-külön papírlapokra több olyan tevékenységet,
amelyet jó végezni a sabbaton, valamint több olyan tevékenységet is, amelyet nem
jó a sabbaton végezni. Helyezd a papírlapokat egy tartóba!

a. „Sokan – túl sokan – vannak, akik szinte meg sem tartják a sabbatot. Mára már
nemcsak hogy munkanap lett, . . . hanem a szórakozás és a mulatozás napja is:
golfozás, síelés, korcsolyázás, vadászat, horgászás, piknikelés, versenyzés,
mozizás, színházlátogatás, labdajátékok, táncolás, és a szórakozás más
megjelenési formái – ezek mind egyre inkább megszokottá válnak.. . De Isten
törvénye azt mondja: szenteld meg a sabbat napját!” (The Teachings of
Ezra Taft Benson [Salt Lake City: Bookcraft, 1988], 438. o.).

b. „Mi felel meg a sabbat céljának? Íme néhány javaslat: olyan tevékenységek,
amelyek hozzájárulnak a szellemi fejlŒdéshez; . . . egyházi gyılések az imádság
házában; ami szellemi tudást ad nekünk – szentírásolvasás, egyháztörténeti és
életrajzi anyagok, valamint a testvérek sugalmazott szavainak olvasása; testi
pihenés, ismerkedés a családdal; szentírásbeli történetek mesélése . . . ,
bizonyságtétel, a családi egység építése; betegek és idŒsek látogatása.. . ; Sion
dalainak éneklése, valamint lélekemelŒ zene hallgatása; . . . egyéni és családi
imádkozás; böjtölés, hozzájárulás, atyai áldások; ételkészítés tiszta szívvel – az
egyszerıbb ételek nagy részét már szombaton elkészítve” (The Teachings of
Ezra Taft Benson, 439. o.).
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Hogy segíts a gyermekeknek megérteni, hogy szenteljék meg a sabbatot, írj fel két
címsort a táblára: Jó tevékenységek a sabbat napján, valamint ElkerülendŒ
tevékenységek a sabbat napján! Kérd meg a gyermekeket, hogy egyenként
válasszanak egy papírt a tartóból, és olvassák fel az osztálynak! Határozzák meg,
hogy a táblán lévŒ kategóriák közül melyikhez tartozik a tevékenység, és írják a
tevékenységet a megfelelŒ cím alá! Amikor minden papírt felolvastak, két gyermek
olvassa fel az idézeteket Benson elnöktŒl!

Megjegyzés a tanítónak: Amikor azokat a tevékenységeket beszéled meg a
gyermekekkel, amelyek helyesek a sabbat napján, akkor légy tekintettel az
osztályodba járó gyermekek családi helyzetére! Néhány gyermeknek lehet, hogy
kevésbé aktívak vagy inaktívak a szülei (illetve más családtagjai), akik esetleg
elvárják a gyermekektŒl, hogy olyan tevékenységekben vegyenek részt, amelyek
nem helyesek a sabbat napján. Buzdítsd a gyermekeket, hogy imádkozzanak
útmutatásért, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy megszenteljék a
sabbatot anélkül, hogy tiszteletlenek vagy engedetlenek lennének szüleikkel
szemben.

2. Egy gyermek olvassa fel a következŒ idézetet Spencer W. Kimball elnöktŒl, az
egyház tizenkettedik elnökétŒl:

„Elképzelhetetlen, hogy aki teljes szívébŒl és teljes lelkébŒl szereti az Urat, . . . ne
szenteljen a hét napból egyet hálaadásra és köszönetnyilvánításra. . . A sabbat
megtartása Mennyei Atyánk iránti szeretetünk mértékének mutatója” (The Teachings
of Spencer W. Kimball, szerk. Edward L. Kimball [Salt Lake City: Bookcraft, 1982],
218. o.).

Beszéld meg a gyermekekkel, hogy a sabbat megszentelése miként mutatja meg
szeretetünket a Mennyei Atya és Jézus Krisztus iránt. Ezt követŒen a gyermekek
üljenek körbe. Adj nekik egy tárgyat – például egy kis labdát vagy babzsákot –, amit
körbeadnak majd. Amikor egy gyermek megkapja a tárgyat, megnevez valamit,
amiért hálás, és továbbadja a tárgyat a következŒ gyermeknek. A hetedik gyermek,
aki megkapja a tárgyat, ahelyett, hogy megnevezne valamit, azt mondja:
„Megszentelem a sabbatot.” Ekkor mindenki álljon fel, és cseréljenek helyet. Amikor
minden gyermek új helyre ült, ismételjétek meg a tevékenységet.

3. Hogy segíts a gyermekeknek felismerni, mennyi áldást kaptak a Mennyei Atyától,
játsszák el a következŒ játékot:

A gyermekek üljenek körbe! Egymás után minden gyermek nevezzen meg egy
áldást, amely A betıvel kezdŒdik (például: „Hálás vagyok az apostolokért” vagy
„Hálás vagyok az almákért”). Folytassátok ezt körben, amíg a következŒ gyermek
már nem tud másik A betıvel kezdŒdŒ áldást kitalálni, és az a gyermek kezdje
el a játékot B betıvel („Hálás vagyok a barátaimért”). Annyi betıvel játsszátok el,
ameddig a gyermekeket érdekli a játék, vagy amennyire idŒ van (valószínıleg
nem lesz idŒtök arra, hogy az egész ábécét végigjátsszátok).

4. Olvasd fel, illetve egy gyermek olvassa fel a következŒ idézetet N. Eldon Tanner
elnöktŒl, az ElsŒ Elnökség egy korábbi tagjától:

„Amikor kifejezzük elismerésünket temérdek áldásunkért, jobban tudatában leszünk
annak, hogy mit tett az Úr értünk, és így még jobban kifejezhetjük elismerésünket”
(Conference Report, 1967. okt., 54. o.; vagy Improvement Era, 1967. dec., 42. o.).

A gyermekek énekeljék el a „Számold áldásaidat” (Himnuszok) címı dalt, illetve
mondjátok el a dal szövegét! Ezután adj minden gyermeknek papírt és ceruzát, 
és a gyermekek soroljanak fel három percben annyi áldást, amennyit csak tudnak
(igazítsd az idŒhatárokat a gyermekek figyelmének idejéhez)! Minden gyermek
ossza meg a felsorolását a többi tanulóval! A gyermekek a listájukat összehasonlítva
kihúzhatják azokat a dolgokat, amelyek egy másik gyermek listáján is szerepelnek.

41. lecke
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Mutass rá, hogy mennyi olyan dolog szerepel az egyes listákon, amely a többin
nincs feltüntetve, és emeld ki, hogy mindannyiunknak több áldása van, mint
amennyit meg tudnánk számolni.

5. Segíts a gyermekeknek megtanulni a Tanok és szövetségek 59:7 versét!

6. Énekeljetek el a következŒ dalt, illetve mondjátok el a dal szövegét:
„Én jóságos Atyám” (Egyházi énekek, 98. o.)!

Befejezés

Bizonyság Fejezd ki háládat azokért, akik áldozatot hoztak az egyház megalapozásáért a Sóstó-
völgyben. Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy a sabbat napjának megszentelése
egyik módja annak, ahogy megmutathatjuk hálánkat a Mennyei Atyának és Jézus
Krisztusnak. Mondd el, miként részesültél áldásban a sabbat napjának
megszentelésével.

Javasold a gyermekeknek, hogy beszéljék meg családjukkal, hogyan szentelhetik meg
a sabbat napját.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 59:7–19 és
78:19 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány



Cél MegerŒsíteni a gyermekek hitét Jézus Krisztusban azáltal, hogy a pionírok hitérŒl
tanítod Œket.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében megadott történelmi beszámolókat;
Moróni 7:33 versét; a Tanok és szövetségek 8:10, 20:29 versét; valamint a Hittételek
1:4 versét. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani
a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a
leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”,
VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Az evangélium tanításai (31110 135). 18. fejezet.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Készülj fel arra, hogy elmondasz egy történetet egy pionír ŒsödrŒl, vagy egy újkori
pionírról (aki egy bizonyos területen vagy családban az egyház elsŒ tagjainak egyike
volt)!

5. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Egy Mormon könyve.
c. Képek: 5-48, Jézus, a Krisztus (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 240; 62572);

5-49, Mary Fielding és Joseph F. Smith átkel a fennsíkon (Evangéliumi mıvészeti
képcsomag 412; 62608); 5-50, PihenŒ a Sweetwater-folyónál.

Megjegyzés a tanítónak: Ez a lecke több történelmi beszámolót tartalmaz, mint amit
egyetlen óra leforgása alatt alkalmazni tudsz. Válaszd ki azokat a beszámolókat,
amelyek a legtöbbet jelentik majd az osztályodba járó gyermekeknek!

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Játszd el a következŒ pionír játékot a gyermekekkel:

Kérj meg egy gyermeket, hogy menjen ki a terembŒl (illetve csukja be a szemét), amíg
te elrejtesz egy gyıszıt, egy követ vagy más kisméretı tárgyat valahol a teremben.
Ezután a gyermek jöjjön vissza (vagy nyissa ki a szemét), és keresse meg a tárgyat!
A többi gyermek segítsen neki úgy, hogy „meleget” mondanak, amikor a gyermek
közel van a tárgyhoz, és „hideget” mondanak, amikor a gyermek messze van a tárgytól,
vagy elmegy attól.

Amikor a gyermek megtalálta a tárgyat, mondd el a gyermekeknek, hogy ez a lecke a
pionírok hitérŒl szól. Írd fel a táblára: HIT.

• Mit jelent az, ha valakinek van hite?

Magyarázd el, hogy ha valakinek van hite, akkor hisz valamiben, és bízik abban,
hogy valami létezik és igaz, annak ellenére, hogy még nem látta a saját szemeivel.
Mutass rá, hogy az a gyermek, aki az elrejtett tárgyat kereste, hitt abban, hogy a
tárgy a teremben van, habár nem látta.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

42.
lecke

A pionírok megmutatják 
Jézus Krisztusba vetett hitüket
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• Kiben kell hinnünk?

Mutasd meg a Jézus Krisztust ábrázoló képet! Segíts a gyermekeknek átismételni a
negyedik hittételt! Mutass rá, hogy ez a hittétel azt mondja, hogy az evangélium elsŒ
alapelve a Jézus Krisztusba vetett hit.

• Miért fontos, hogy legyen hitünk Jézus Krisztusban?

Magyarázd el, hogy azért kell hinnünk abban, hogy Jézus Krisztus a mi Megváltónk,
hogy higgyünk abban is, hogy megbánhatjuk bıneinket, és újra a Mennyei Atyával és
Jézus Krisztussal élhetünk.

Mutass rá, hogy amikor hajlandóak vagyunk betartani a parancsolatokat – még ha
nehéz is –, azzal hitünket mutatjuk meg Jézus Krisztusban. A parancsolatok iránti
engedelmesség is segít nekünk hitünk növelésében. Segíts a gyermekeknek
megérteni, hogy amikor az egyházi összejöveteleken vesznek részt, és amikor más jó
döntéseket hoznak, akkor azt mutatják meg, hogy fejlesztik a Jézus Krisztusba vetett
hitet.

Az alábbi történelmi beszámolók leírása alapján taníts a gyermekeknek a pionírok
hitérŒl. Annyi beszámolót mondj el, amennyire idŒd van, majd tedd fel a megfelelŒ
kérdéseket a „Kérdések a megbeszéléshez és az alkalmazáshoz” címı részbŒl! Segíts
a gyermekeknek észrevenni, hogy milyen hatással volt a Jézus Krisztusba vetett hit
az emberek döntéseire az egyes beszámolókban! Mutasd meg a képeket a megfelelŒ
idŒpontban!

Miután az elsŒ pionír társaságok megérkeztek a Sóstó-völgybe, Brigham Young
elkezdett elŒkészületeket tenni, hogy segítsen a többi szentnek megtenni az utat a
fennsíkon keresztül. Néhány hónapon belül a szentek további társaságai érkeztek.
A szentek különbözŒ társaságai évekig (1847-tŒl 1869-ig) utaztak a fennsíkon keresztül
a Sóstó-völgybe ökrös kocsikon és kézikocsikkal. Voltak olyanok is, akik az óceánon
túlról egy másik országból érkeztek, mielŒtt átkeltek volna a fennsíkon. Nehéz út volt
minden pionír számára. Sokan meghaltak az út során; mások nagy nehézségeket álltak
ki. A pionírok azért hagyták el otthonaikat, és azért utaztak nyugatra, mert hittek Jézus
Krisztusban, és visszaállított evangéliumának igazságában. Ez a hit segítette át Œket a
nehéz idŒszakokon.

Mary Fielding Smith marháit ellopják

Miután Joseph Smith és testvére, Hyrum mártírhalált halt, Hyrum felesége, Mary
Fielding Smith elment Nauvoo-ból, és gyermekeivel, valamint több másik emberrel,
akiket Œ és Hyrum fogadott be otthonukba, elutazott Winter Quarters-be.

Amíg Winter Quarters-ben voltak, Mary és néhányan családjából délre utaztak
Missouriba, hogy készleteket szerezzenek be a nyugati útra. A rossz idŒ
megnehezítette az utazást, és az ökröknek nehézséget okozott a telerakott, nehéz
kocsit húzni. A Missouriba tartó út egy hétig tartott, visszafelé viszont Winter 
Quarters-ig sokkal tovább.

Hazafelé tartva Mary és családja letáborozott a Missouri folyó mellett. A közelben
táborozott néhány ember, akik egy marhacsordát vittek a vásárra eladni. Mary fia,
Joseph F., és bácsikája általában ki szokták fogni ökreiket este, hogy az ökrök
könnyebben tudjanak legelni és pihenni, de mivel túl közel voltak a másik csordához,
az igát az ökrökön hagyták. Így könnyen meg lehetett találni az ökröket, ha
összekeverednek a többi állattal.

Másnap reggel néhány ökör eltınt. Joseph F. és bácsikája egész reggel keresték
Œket, de nem találták meg. Amikor Joseph F. fáradtan és elkedvetlenedve visszatért
a táborba, látta, amint édesanyja térden imádkozik. Hallotta, ahogy kérte az Urat,
segítsen nekik megtalálni az elveszett ökröket, hogy biztonságban folytathassák
útjukat.

Történelmi
beszámolók
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Amikor Mary befejezte imáját, mosoly volt az arcán. Bár testvére azt mondta, hogy a
marhák valószínıleg végleg eltıntek, Mary azt mondta, kimegy és keresi Œket egy
darabig. Testvére megpróbálta meggyŒzni, hogy semmi értelme annak, hogy Œ is
keresse, mert Œ és Joseph F. már mindenütt keresték, azonban Œ midenképpen elment.

Ahogy Mary elhagyta a tábort, az egyik férfi, aki a vásárra vitte a marháit, megszólította:
„Asszonyom! Ma reggel hajnal felé láttam az ökreit arrafelé.” Bár a férfi az ellenkezŒ
irányba mutatott, Mary továbbment a folyó felé. Joseph F. figyelte Œt, és szaladni
kezdett, amikor anyja intett neki. Amikor a közelébe ért, meglátta ökreiket egy
fızfacsoporthoz kötve. Valaki elrejtette Œket, valószínıleg azzal a szándékkal, hogy
ellopják Œket. Megtalált ökreivel Mary Fielding Smith és családja folytathatta útját.
(Lásd Don Cecil Corbett: Mary Fielding Smith: Daughter of Britain, 209–213. o.)

Mary Fielding Smith és családja átkel a fennsíkon

Amikor eljött az ideje annak, hogy Mary-Fielding Smith és csoportja nyugatra menjen,
sok állata elpusztult a zord téli idŒjárástól. Mary olyan jól felkészült az útra, ahogy csak
tudott; azonban össze kellett kapcsolnia két kocsit, mivel nem volt elég ökre és kocsisa,
és ahelyett, hogy erŒs ökörfogat lett volna minden kocsi elŒtt, vad bikák, tehenek és
fiatal ökrök húzták a kocsikat. Ezek az állatok nem voltak hozzászoktatva az együttes
munkához, és nehéz volt irányítani Œket.

A társaság vezetŒje azt mondta Mary-nek, hogy esztelenség lenne, ha nyugatra
menne, mivel nem készült fel. Azt mondta, hogy soha nem érne el a Sóstó-völgybe, és
csak teher lenne a társaság többi tagjának. Azt mondta neki, hogy térjen vissza Winter
Quarters-be, és ne menjen addig a Sóstó-völgybe, amíg több segítséget nem kap.
Mary nyugodt hangon azt mondta a vezetŒnek, hogy nincs szüksége a segítségére.
Továbbá azt is mondta, hogy elŒbb ér oda, mint Œ!

Barátai biztosítottak számára ökröket, amelyek nagy áldást jelentettek Mary és családja
számára, és amikor a fennsíkon haladtak, a kiképzetlen ökrök megtanultak jól együtt
dolgozni. Minden gyermek segített az úton. Martha, a legfiatalabb, fát és rŒzsét gyıjtött
a tızhöz, és segített terelni a szabadra eresztett marhákat (amelyek nem húzták a
kocsit). Joseph F., aki akkor kilenc éves volt, egy ökörfogatot hajtott, mint ahogy bátyja,
John is. Jerusha és Sarah a mindennapi házimunkában segített, és vigyáztak a
szabadra eresztett marhákra. Valamennyi gyermek az út legnagyobb részén mezítláb
gyalogolt.

Amikor a társaság egyik nap Wyoming államon haladt keresztül, Mary egyik ökre
váratlanul elterült, mintha megmérgezték volna. Úgy tınt, az ökör el fog pusztulni, és
Mary-nek nem volt tartalékban olyan ökre, amellyel helyettesíthette volna. Amikor az
ökör kezdett bemerevedni, a társaság vezetŒje felkiáltott: „Megdöglött!
Hasznavehetetlen; meg kell oldanunk valahogy, hogy az özvegyet [Mary-t] magunkkal
vigyük. Megmondtam, hogy teher lesz a társaságnak!”

Mary nem szólt semmit, csak kivett egy üveg felszentelt olajat a kocsijából, és
megkérte testvérét, Joseph Fieldinget, és egy másik férfit, hogy áldják meg az ökrét.
„Ünnepélyes pillanat volt ez ott a szabad ég alatt. Csend szállta meg a helyet. A férfiak
levették a kalapjukat. Mindannyian lehajtották a fejüket, amint Joseph Fielding . . . kezeit
a [haldokló] ökör fejére tette, és imádkozott érte. A nagy állat kinyúlva feküdt, és
nagyon csendben volt. Üveges szemei a semmibe meredtek. Egy pillanattal az áldás
után az állat megmozdult. Óriási hátsó lábai kezdtek rendezŒdni alatta. Combjai
kezdtek felemelkedni. MellsŒ lábai megerŒsödtek. Az ökör felállt, és mindenféle
ösztönzés nélkül elindult, mintha mi sem történt volna.” Nemsokára egy másik ökör is
megbetegedett, amelynek szintén adtak áldást, és az is felépült.

42. lecke
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Az azt megelŒzŒ napon, amikor a társaságnak meg kellett érkeznie a Sóstó-völgybe,
Mary több ökre újra eltınt. Letérdelt imádkozni, és a Mennyei Atya segítségét kérte
abban, hogy megtalálja Œket.

Biztos volt abban, hogy a Mennyei Atya segíteni fog neki. A vezetŒ és a társaság
többi része elindult, amíg Mary és családja még kereste ökreit. Hirtelen vihar támadt,
villámlott, mennydörgött, és esŒ hullott. Mindenki arra kényszerült, hogy várjon.
A tizenhat éves John a viharban megtalálta az elveszett állatokat, és indulásra készen
be is fogta Œket, mire a vihar elült. Mary családja elment, míg a többiek még mindig
a fogataikat gyıjtötték össze. Órákkal korábban értek a völgybe, mint a vezetŒ és a
társaság többi része. (Lásd Corbett, 223–249. o.)

Margaret McNeil segít családjának átkelni a fennsíkon

Margaret McNeil és családja Skóciában csatlakozott az egyházhoz. Akkor vándoroltak
ki Utah államba, amikor Margaret tíz éves volt. Margaret az egész utat gyalog tette meg
a fennsíkon át, gyakran a hátán cipelve négyéves öccsét, Jamest. Margaret édesanyja
beteg volt az úton, úgyhogy Margaret annyit segített neki, amennyit csak tudott.

Margaret minden nap reggelit és ebédet csinált a családnak, és gondját viselte a
család tehenének is. A tehénnek jóltápláltnak kellett lennie, hogy elég tejet adjon a
családnak. Margaretnek minden reggel elŒre kellett hajtania a tehenet a társaság többi
tagja elé, hogy a tehén tudjon legelni, amíg a kocsik elhaladtak mellettük. Aztán
Margaretnek és a tehénnek sietnie kellett, hogy újra utolérje a társaságot. Amikor egy
folyóhoz értek, Margaret a tehén hosszú farkát a kezére tekerte, és együtt úsztak át.

Az étel, amit a McNeil család magával vitt, az út során elfogyott, úgyhogy a család
csak tejet ivott és csipkebogyót evett. Végül megérkeztek Utah-ba, és nagyon hálásak
voltak a Mennyei Atyának azért, hogy segített nekik biztonságban megérkezni.
(Lásd Margaret McNeil Ballard: I Walked Every Step of the Way, 10–11. o.; lásd még
Susan Arrington Madsen: I Walked to Zion, 125–126. o.)

Jedediah M. Grant megvigasztalódik

Jedediah M. Grant a hetvenek elsŒ tanácsának tagja volt, valamint az egyik pionír
társaság vezetŒje. Ã volt az édesapja Heber J. Grantnek, aki az egyház hetedik elnöke
lett. Amikor a Grant család átkelt a fennsíkon, Jedediah felesége és csecsemŒkorú
lánya megbetegedett kolerában; ez a betegség sokakat megfertŒzött a Sostó-völgybe
tartó út során. Amikor Jedediah felesége haldoklott, azt kérte, hogy Œt és a babát a
Sóstó-völgyben temessék el. Azonban a baba elŒbb meghalt, és el kellett temetni egy
sekély sírhantban Wyomingban. Jedediah felesége az út végefelé halt meg, és a
Sóstó-völgyben temették el. Egy késŒbbi Wyoming államba tartó út során Jedediah
elment a baba sírjához, de csak azt tudta megállapítani, hogy a farkasok felásták a sírt.

Nehéz lehetett Grant testvér számára felesége és gyermeke elvesztése, de továbbra is
követte az egyházi vezetŒket. Évekkel késŒbb lehetŒvé vált számára, hogy egy
látomásban lássa a szellemvilágot. Látta a feleségét, amint karjaiban tartja kislányukat.
Felesége megmutatta Grant testvérnek a gyermeket, és azt mondta: „Itt van a kis
Margaret.” Grant testvér látta, hogy bár a gyermek a fennsíkon halt meg, és a sírt
feldúlták a farkasok, lánya édesanyjával együtt biztonságban van a szellemvilágban.
(Lásd Church History in the Fulness of Times, 337–338. o.)

Lydia Knight segít másoknak átkelni a fennsíkon

Joseph és Hyrum Smith mártírhalála után Newel és Lydia Knight családja nyugatra
ment a többi szenttel együtt. Egy téli estén azonban Newel nagyon megbetegedett, és
meghalt. Lydia ott maradt hét gyermekkel és egy hamarosan születendŒ csecsemŒvel.
Senkije nem volt, aki segített volna neki, vagy vigyázott volna rá. Visszament Winter
Quarters-be, ahol Brigham Young elnök azt tanácsolta, hogy az újszülöttel ne induljon el
a Sóstó-völgybe tartó nehéz úton. Azonban megkérdezte, hogy nem adhatná-e kölcsön
ökreit és kocsijait, hogy segítsen valaki másnak megtenni az utat. Lydia habozás nélkül
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odaadta. Két évre rá Lydia több felszerelést szerzett be, és gyermekeivel együtt
megtette az utat a Sóstó-völgybe. (Lásd Susa Young Gates: Lydia Knight’s History,
64–76., 84–89. o.)

Louisa Wells áthajt egy ökrös fogatot a fennsíkon

Amikor a huszonkét éves Louisa Wells átkelt a fennsíkon a családjával, azt a feladatot
kapta, hogy édesapja egyik ökrös fogatát hajtsa, valamint gondoskodjon fiatalabb
testvéreirŒl.

Miután felrakták vagyonukat a kocsira, Louisa bátran vágott neki az útnak. Nagy
karimájú kalapot viselt a fején, és egy napernyŒt tartott az egyik kezében. A másik
kezében egy ostort tartott, amellyel irányítani tudta az állatokat. Egy darabig jól mentek
a dolgok, tekintettel arra, hogy Louisa soha azelŒtt nem hajtott ökrös fogatot, de
hamarosan elkezdett esni. NapernyŒje és kalapja gyorsan elázott és használhatatlanná
vált, estefelé pedig már tiszta sár lett, és teljesen átázott.

A kiábrándító indulás ellenére Louisa hıségesen ment tovább. Amikor a társaság a
Sweetwater-folyóhoz ért, Louisa legjobb ökrei elpusztultak a rossz víztŒl, úgyhogy
helyükre két tehenet kellett befognia. A tehenek nem szoktak hozzá a kocsihúzáshoz,
úgyhogy Louisának húznia és noszogatnia kellett Œket az út hátralévŒ részében.
Egy asszony megbetegedett a társaságban, és Louisát jelölték ki, hogy segítsen neki.
Három héten keresztül egész nap a kocsija mellett haladt, éjszaka pedig ápolta a
beteg asszonyt. Szerencsére Louisa egészséges maradt, és biztonságban
elvezethette csapatát és kocsijait a völgybe a társaság többi részével együtt.

Miután három pár cipŒt elkoptatott az úton, Louisa rongyokat varrt a lába köré, hogy
megvédje, de a rongyok néhány órán belül leszakadtak a lábáról. Louisa sebes lába
gyakran hagyott véres lábnyomokat az úton. (Lásd Edward W. Tullidge: The Women of
Mormondom, 336–337. o.)

Jane Allgood bátorságot kap

A tizenöt éves Jane Allgood szüleivel együtt 1864-ben jött Angliából, és átkeltek a
fennsíkon a Sóstó-völgybe. Jane késŒbb elmondta unokájának, milyen fárasztó volt az
út. A fiataloknak a társaságban gyalogolniuk kellett egész úton. Csak liszt, bab és
szárított Œszibarack volt az élelmük. Egyik nap Jane és barátnŒje, Emma annyira
elfáradt a gyaloglásban, hogy leültek pihenni. Figyelték, ahogy a kocsik elhaladnak
nélkülük, de lábuk annyira fájt, hogy nem törŒdtek azzal, hogy lemaradnak. Úgy
érezték, hogy egy tapodtat sem tudnak tovább menni. Jane azt mondta: „Amikor ott
ültünk fáradtan, egy fiatalember jött hozzánk lóháton. Nem láttuk, honnan jött, és azt
sem, hogy miután beszélt velünk, hová ment; de nagyon kedvesen beszélt velünk, 
és bátorított minket, hogy menjünk tovább. Megígérte nekünk, hogy ha megpróbáljuk,
minden rendben lesz velünk, és nem esik bántódásunk.” Jane azt mondta, hogy akkor
annyira fáradtak voltak, hogy nem törŒdtek azzal, élnek-e vagy meghalnak, de a férfi
kedves volt, és bátorította Œket, hogy folytassák az utat. A két lány kezdte jobban érezni
magát, és kezdtek megerŒsödni, majd felkeltek, és továbbmentek. Sötétedés után
érték utol a kocsisort. (Lásd Julie A. Dockstader: Children Entered Valley with „Hearts
All Aglow”, 8–9. o.)

A modern-kori pionírok építik az egyházat

Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy a pionír olyan ember, aki elŒkészíti az utat
mások számára, akik utána jönnek. Magyarázd el, hogy sok egyháztagot hívnak
modern-kori pionírnak. Mondj el a gyermekeknek egy történetet a családtörténetedbŒl,
illetve egy modern-kori pionírról, aki családjában vagy területén elsŒként csatlakozott
az egyházhoz. Emeld ki azt, hogy az új egyháztagoknak meg kell mutatniuk Jézus
Krisztusba vetett hitüket, amikor csatlakoznak az egyházhoz.
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A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Mary Fielding Smith Jézus Krisztusba vetett hite miként segített neki abban, hogy
megtalálja elveszett ökreit? Magyarázd el, hogy a Mennyei Atya és Jézus Krisztus
mindent tud, és irányítást kaphatunk tŒlük, ha hittel imádkozunk (lásd T&Sz 8:10.)
Mutass rá, hogy Mary segítségért imádkozott, aztán Œ és családja megtették a
részüket azáltal, hogy keresték a marhákat.

• Mary Fielding Smith-nek a papság hatalmába vetett hite miként jelentett áldást az Œ
és családja számára? Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy a papság az Isten
nevében való cselekvés hatalma és felhatalmazása. Amikor hitünket gyakoroljuk a
papság hatalmában, akkor megmutatjuk hitünket Jézus Krisztusban.

• Mit gondolhattok, egy tízéves lánynak hogy lehetett ereje megtenni azt, amit Margaret
McNeil tett? (Moróni 7:33.) Mi lett volna nehéz számotokra, ha ti vagytok az Œ
helyzetében?

• Miként jutalmazta a Mennyei Atya Jedediah M. Grant hitét? Miként mutatja meg Jézus
Krisztusba vetett hitünket az, ha engedelmeskedünk a prófétának és a többi egyházi
vezetŒnek?

• Miért lehetett nehéz Lydia Knight számára odaadni az ökreit és kocsijait? Miként
mutatja meg Lydia hitét az, hogy ezt megtette?

• Mit gondoltok, Louisa Wells miért folytatta az utat akkor is, amikor az nehéz lett?
Mondjatok el egy személyes élményt, amikor problémákat és kényelmetlenségeket
kellett kiállnotok az evangélium miatt.

• Hogyan segített a Mennyei Atya Jane Allgoodnak és barátnŒjének, Emmának abban,
hogy annyi erŒt merítsenek, amennyire útjuk folytatásához szükségük volt? Miért
fontos, hogy ne adjuk fel, amikor fáradtak és kedvetlenek vagyunk? Miként segíthet
nekünk ilyen helyzetekben a Jézus Krisztusba vetett hitünk?) Lásd 3. kiegészítŒ
tevékenység.)

• Miért hozták meg ezek a pionírok mind a szükséges áldozatot, hogy átkeljenek
a fennsíkon? (Példák a válaszra: hogy együtt legyenek más egyháztagokkal; hogy
megszabaduljanak az üldöztetéstŒl; és hogy engedelmeskedjenek az egyházi
vezetŒknek.) Magyarázd el, hogy az egyház korai idŒszakában a világ minden
részében szétszóródott egyháztagoknak nagyon kevés vagy semmiféle kapcsolatuk
nem volt az egyházi vezetŒkkel, illetve az egyház más tagjaival. Azért jöttek a
Sóstó-völgybe, hogy a többi egyháztaggal legyenek, és tanuljanak vezetŒiktŒl. Mára
már javult a kommunikáció, és bár a világ sok részén még csak néhány egyháztag
van, azért azt tanácsolják nekünk, hogy maradjunk saját országunkban, és ott
segítsünk felépíteni az egyházat, ahol élünk.

• Ezek a pionírok hogyan erŒsítették meg hitüket Jézus Krisztusban és a visszaállított
evangéliumban? Mit kell tennünk ahhoz, hogy megerŒsítsük hitünket? (Lásd
4. kiegészítŒ tevékenység.)

• Mi lett volna a nehéz számotokra, ha pionírok lettetek volna? Mit gondoltok, hogy
kezeltétek volna ezeket a helyzeteket? Milyen nehézségeitek vannak az életben,
amelyek a pioníroknak nem voltak? Miként segíthet a Jézus Krisztusba vetett hitetek
abban, hogy hogyan kezeljétek az ilyen helyzeteket? (Lásd 3. kiegészítŒ
tevékenység.)

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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• Milyen nehézségeket lennétek hajlandók elviselni azért, hogy más egyháztagokkal
együtt lehessetek, valamint hogy imádhassátok a Mennyei Atyát és Jézus Krisztust?
Mikor kerülhettek olyan helyzetbe, hogy nehézségeket kell elviselnetek az
evangéliumért? (Példák a válaszra: amikor missziót szolgálunk, vagy áldozatot
hozunk azért, hogy valaki másnak segíthessünk missziót szolgálni, illetve amikor
csak néhány egyháztag van az iskolátokban illetve környezetetekben.)
Hogyan segíthet nektek a Jézus Krisztusba vetett hitetek ilyen körülmények között?
(Moróni 7:33.)

• Mikor fordult elŒ veletek, hogy a jót választottátok, annak ellenére, hogy nehéz volt?
Miért döntöttetek úgy, hogy a jót választjátok? Magyarázd el, ha úgy döntünk, hogy
engedelmeskedünk a parancsolatoknak, akkor megmutatjuk Jézus Krisztusba vetett
hitünket. Magyarázd el, hogy Jézus Krisztusban hinni azt jelenti, hogy annyira bízunk
benne, hogy bármit parancsol is, engedelmeskedünk neki.

• Miben változtathatja meg mindennapi életünket Jézus Krisztusba vetett hitünk?

• Jézus Krisztusba vetett hitünk miként segít nekünk, amikor szomorúak vagyunk,
vagy problémáink vannak? (Lásd 3. kiegészítŒ tevékenység.)

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Írd fel a táblára, illetve külön-külön papírcsíkokra a Hit címszót, valamint az alábbi
szentírásutalásokat! Minden gyermek (vagy ha nagy az osztály, akkor minden pár)
keressen ki egy szentírást, és olvassa fel az osztálynak! Csoportosan beszéljétek
meg, mit tanítanak az egyes szentírások a hitrŒl, és írj fel a táblára (vagy ragassz fel)
az egyes utalások alá egy mondatot, amely elmagyarázza, mit tanít az a szentírás
a hitrŒl!

Alma 32:21 Amikor valamit hiszünk, akkor valamirŒl reméljük, hogy igaz,
még ha nem is láthatjuk.

Alma 37:33 A Jézus Krisztusba vetett hit segíthet nekünk ellenállni a
kísértéseknek.

Moróni 7:33 Ha hiszünk Jézus Krisztusban, hatalmunkban áll megtenni
mindazt, amit Œ kér tŒlünk.

Moróni 10:4 Hinnünk kell Jézus Krisztusban, hogy bizonyságot
nyerhessünk.

T&Sz 20:29 Hinnünk kell Jézus Krisztusban, hogy mindvégig ki tudjunk
tartani, és örök életünk legyen.

T&Sz 29:6 Amikor imádkozunk, hiszünk abban, hogy a Mennyei Atya
meghallgatja imáinkat, és válaszol azokra.

Hittételek 1:4 A Jézus Krisztusba vetett hit az evangélium elsŒ alapelve.

2. Minden gyermek számára készíts egy másolatot a lecke végén található
munkalapról! A gyermekek egy vonallal kössék össze az elsŒ oszlopban lévŒ egyes
problémákat a második oszlopban található megfelelŒ megoldással. (Válaszok: 1-b;
2-g; 3-a; 4-e; 5-d; 6-c; 7-f.) Ha nem megoldható minden gyermek számára másolatot
készíteni, a kifejezéseket felírhatod külön-külön cédulákra is, és a gyermekek együtt
párosítsák össze Œket! Beszéld meg a gyermekekkel, hogy a Jézus Krisztusba vetett
hit miért segít ezekben a helyzetekben.
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3. Beszéld meg a gyermekekkel, hogy miként segíthet nekik a Jézus Krisztusba vetett
hit olyan helyzetek kezelésében, mint a súlyos betegség, egy szerettünk halála, új
egyházközségbe vagy iskolába költözés, illetve ha úgy érezzük, hogy kimaradtunk
valamibŒl, vagy elkedvetlenedtünk egy probléma miatt. Emlékeztesd a gyermekeket,
hogy ha hiszünk, abba beletartozik az is, hogy mindent megteszünk magunktól, 
amit csak lehet: például imádkozunk, böjtölünk, választ keresünk a szentírásokban,
és engedelmeskedünk a parancsolatoknak; kérjük az Úr segítségét; és minden
helyzetben elfogadjuk az Úr akaratát.

4. Mutass a gyermekeknek egy kis növényt vagy kicsírázott magot! Magyarázd el,
hogy a hit hasonlítható egy maghoz, mivel az is kicsibŒl indul, és annak arányában
nŒ, hogy mennyire tápláljuk és gondozzuk.

• Mire van szükségük a növényeknek, hogy megnŒjenek és erŒsek legyenek?

• Mi „táplálja” és tartja erŒsen a hitünket? (A parancsolatok betartása.)

Segíts a gyermekeknek abban, hogy gondolkozzanak olyan konkrét
parancsolatokon, amelyek segítenek abban, hogy megerŒsödjön hitük Jézus
Krisztusban; például: imádkozás és az egyházi összejöveteleken való részvétel.

5. A gyermekek játsszanak el a leckében szereplŒ történetek közül egyet vagy többet,
egyszerı kellékek és jelmezek használatával!

6. Segíts a gyermekeknek átismételni vagy megtanulni a negyedik hittételt. Beszéljétek
meg a Jézus Krisztusba vetett hit fontosságát!

7. Énekeljétek el a „Pionírnak lenni” (Csillagocska, 1997. márc., 12. o.) címı dalt, illetve
mondjátok el a dal szövegét! Mutass rá, hogy a pionírok nehéz útjuk során is
képesek voltak énekelni, és boldogok voltak, mert hittek az ÜdvözítŒben. Tudták,
hogy vagy ebben az életben, vagy a következŒben áldottak lesznek, amiért követik
az ÜdvözítŒt és egyházának vezetŒit.

Befejezés

Bizonyság Tedd bizonyságodat a Jézus Krisztusba vetett hit fontosságáról! Elmesélhetsz egy
olyan alkalmat, amikor áldásban részesültél azáltal, hogy hittél az ÜdvözítŒben, és
engedelmeskedtél a parancsolatoknak. Buzdítsd a gyermekeket, hogy erŒsítsék meg
hitüket azzal, hogy engedelmeskednek a parancsolatoknak, és többet tanulnak az
evangéliumról.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 8:10 és
20:29 otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány



Hit Jézus Krisztusban
Ha.. . 

1. . . . valami rosszat teszek, és kísértést érzek arra,
hogy hazudjak, ... 

2. . . . plusz házimunkával bíznak meg otthon, . . .

3. . . . haragszom valakire, . . .

4. . . . boldogtalan vagyok, vagy félek, . . .

5. . . . nem merek beszédet mondani az elemiben, . . .

6. . . . megkérnek, hogy vegyek részt egy
sporttevékenységben vasárnap, . . .

7. . . . látok egy gyermeket, akinek barátra van
szüksége, . . .

. . . Jézus Krisztusba vetett hitem
segíthet abban, hogy ... 

a. . . . megbocsássak.

b. . . . Œszinte legyek.

c. . . . megszenteljem a sabbat napját.

d. . . . segítségért imádkozzak, majd felkészüljek a
beszédre.

e. . . . vigasztalásért és segítségért imádkozzak.

f. . . . kimutassam szeretetemet mások iránt.

g. . . . vidáman végezzem el a szolgálatot.
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Cél Arra késztetni a gyermekeket, hogy olyanok legyenek, mint a kézikocsis pionírok, 
és bátran tartsanak ki mindvégig.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében megadott történelmi beszámolókat,
valamint a Tanok és szövetségek 14:7; 24:8; 76:5; 121:7–8, 29 verseit. Ezt követŒen
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a
szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.;
és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

3. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Egy másodpercmutatós óra.
c. Képek: 5-51, A Martin kézikocsis társaság a Wyoming állambeli Bitter Creek-ben

(Evangéliumi mıvészeti képcsomag 414; 62554); 5-52, Három fiatalember
megmenti a Martin kézikocsis társaságot (Evangéliumi mıvészeti képcsomag
415;, 62606).

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mondd el a gyermekeknek, hogy szeretnéd, ha részt vennének két idŒvel kapcsolatos
tevékenységben! Hívj ki egy gyermeket az osztály elé! Kérj meg egy gyermeket, hogy
óra nélkül mondja meg neked, mikor telik el egy perc! Adj jelet a gyermeknek, amikor
elkezdheti számolni az idŒt! Amíg az általad hozott órán figyeled az idŒ múlását, beszélj
a gyermekhez és a többi tanulóhoz is, hogy megnehezítsd számára a koncentrálást!
Amikor a gyermek azt mondja, hogy eltelt egy perc, mondd el az osztálynak, hogy
valójában mennyi idŒ telt el!

Ezután kérd meg az összes gyermeket, hogy álljanak fel, és figyeljék meg, hogy
teljesen csendben és mozdulatlanul tudnak-e maradni – mint egy szobor – egy percig!
Adj jelt a gyermekeknek, amikor elkezdhetik, és amikor az egy perc letelt, mondd nekik,
hogy „állj”!

Mutass rá, hogy az idŒ múlását nehéz megítélni! Néha úgy tınik, hogy nagyon gyorsan
múlik, míg máskor nagyon lassúnak tınik.

Magyarázd el, hogy egyikünk sem tudja, mennyi ideig élünk a földön, de azt a
parancsolatot kaptuk, hogy tartsunk ki mindvégig, bármeddig tart is az életünk.
Mindvégig kitartani azt jelenti, hogy becsületesen kell élnünk, meg kell bánnunk, amikor
rosszat teszünk, és soha nem szabad feladnunk, még akkor sem, ha az életünk nehéz
lesz. Ha újra a Mennyei Atyával és Jézussal akarunk élni, bátran ki kell tartanunk
mindvégig. Magyarázd el, hogy bátor az, aki erŒs, engedelmes, rendíthetetlen, és igaz
módon Jézus Krisztus evangéliuma szerint él. Mondd el a gyermekeknek, hogy ezen
az órán néhány korabeli szentrŒl fognak tanulni, akik bátran kitartottak életük végéig.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Kézikocsis társaságok
érkeznek a Sóstó-völgybe
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Amikor a kézikocsis pionírokról beszélsz, az alábbi történelmi beszámolók alapján
taníts a gyermekeknek annak fontosságáról, hogy bátran éljünk Jézus Krisztus
evangéliuma szerint, és tartsunk ki mindvégig. Mutasd meg a képeket a megfelelŒ
idŒpontban!

Brigham Young terve

Sok szent ökrök által húzott ponyvás kocsikkal jött a Sóstó-völgybe. Néhány szent az
egyház által kölcsönadott pénzbŒl vette meg kocsijait és készleteit. Miután
megérkeztek a völgybe, azért dolgoztak, hogy vissza tudják fizetni a kölcsönvett pénzt.
A visszafizetett pénzt ezután kölcsönadták más szenteknek, hogy megtehessék az
utat a fennsíkon keresztül. Ezt hívták folytonos kivándorlási alapnak.

Az alap jó terv volt, azonban néhányan nagyon szegények voltak, hogy az összes
pénzt visszafizessék, amit kölcsönkaptak, és még nagyon sok egyháztag akart a
Sóstó-völgybe menni. Az egyházi vezetŒknek ki kellett találni egy kevésbé költséges
módszert, ahogyan az embereket a völgybe hozhatják. Brigham Young elnök azt írta
1855-ben: „Nem áll módunkban kocsikat és ökörfogatokat kölcsönadni, mint a múltban,
következésképpen vissza kell térnem régebbi tervemhez – kézikocsikat kell készíteni,
és a kivándorlást gyalog kell megtenni. . . Éppen olyan gyorsan – ha nem gyorsabban –
és sokkal olcsóbban tudnak jönni” (Foreign Correspondence, 813. o.; lásd még Church
History in the Fulness of Times, 358. o.). Úgy számították, hogy kézikocsikkal harmad-
vagy feleannyiba kerülne az út, mint ökrös kocsikkal.

A kézikocsik olyanok voltak, mint egy kicsi, ponyva nélküli ökrös kocsi, és ökrök helyett
emberek húzták vagy tolták. A kézikocsikon kívül minden pionírtársaságban tíz emberre
jutott egy-két tehén, és minden társaságban volt néhány ökrös kocsi, amely azokat
szállította, akik nem tudtak menni. A kézikocsiknak volt néhány elŒnyük az ökrös
kocsikkal szemben: az út néhány részén nehéz volt áthajtani az ökrös kocsikat, viszont
sokkal könnyebben lehetett gyalog haladni, és mivel a kézikocsik kisebbek és
könnyebbek voltak, mint az ökrös kocsik, a pionírok gyorsabban tudtak haladni. Nem
kellett aggódniuk annyi állat gondozása miatt sem. A kézikocsiknak viszont voltak
hátrányaik is: kevés hely volt az élelemnek, és a készleteknek, valamint nem nyújtottak
menedéket a vihar elŒl.

Az elsŒ kézikocsis társaságok

Néhány szent, aki Európából jött az óceánon keresztül, vonattal az Iowa állambeli
Iowa City-be ment, ahol felszerelték Œket kézikocsikkal a fennsíkon keresztül vezetŒ
útra. Az elsŒ kézikocsis társaságok 1856. június 9-én indultak el Iowa City-bŒl.

A kézikocsis társaságok sok megpróbáltatással szembesültek. Egyik nap a hatéves
Arthur Parker, az elsŒ kézikocsis társaság egyik tagja betegnek érezte magát, és leült
pihenni. A társaság többi tagja egészen addig nem vette észre, hogy megállt, amíg
aznap késŒbb letáboroztak. Amikor rájöttek, hogy Arthur elveszett, elkezdték keresni,
de két nap múlva tovább kellett menniük. Arthur édesapja hátramaradt, hogy
megkeresse Arthurt. Arthur édesanyja adott neki egy élénkvörös kendõt, hogy abba
tekerje bele kisfiát, ha holtan találja. Azonban ha Arthurt élve találja meg, édesapja ezt
a kendŒt jelként lengesse.

Az egész társaság három napig virrasztott és imádkozott Arthurért, amíg édesapja
kereste Œt. A harmadik napon Ann Parker, Arthur édesanyja visszatekintett az úton,
amin éppen haladtak, és látta, amint férje a vörös kendŒt lengeti. Arthur édesanyja
nagyon örült, hogy újra láthatta Arthurt, és aznap éjjel elŒször aludt jól, amióta Arthur
eltınését felfedezték.

Történelmi
beszámolók
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A Willie és a Martin kézikocsis társaság problémái

Az elsŒ három kézikocsis társaságnak akadtak nehézségei, de Œk biztonságban
átkeltek a fennsíkon. A következŒ két társaság nem volt ilyen szerencsés (lásd 
1. kiegészítŒ tevékenység). A Willie és a Martin kézikocsis társaság tagjai nyáron
érkeztek Angliából. Amikor megérkeztek Iowa City-be, nem volt kézikocsi, így meg
kellett várniuk, amíg készítettek néhányat. A társaságok 1856 késŒ júliusában 
hagyták el Iowa City-t. Kézikocsijaikat kiszárítatlan fából készítették, ezért a kézikocsik
összetörtek, amikor a fa kiszáradt, és ezzel sok idŒt vesztettek. A szentek több
marháját ellopták a barátságtalan indiánok. A késŒi indulás és a sok késés sok
problémát okozott a Willie és a Martin társaságnak, mert a zord téli viharok sokkal
korábban érkeztek, mint általában. Korábban, hogy megkíséreljék megkönnyíteni a
terheiket, és így gyorsabban haladhassanak, a szentek eldobálták felesleges ruháikat
és ágynemıiket. Ezért nagyon kevés védelmük volt, amikor jöttek a viharok. A viharok
és a rendkívül hideg idŒ miatt sokan meghaltak. Akik meghaltak, azokat az út során
sekély sírhantokba kellett temetni.

A Willie és a Martin kézikocsis társaság megmentése

Amikor Brigham Young felkészült az 1856 októberében tartandó általános
konferenciára, értesült arról, hogy a Willie és a Martin kézikocsis társaság bajban van.
A konferencián mentŒalakulatokat szerveztek.

Ephraim K. Hanks éppen akkor tért vissza egy halászatról Salt Lake City-be. 
A visszatérése elŒtti éjszakát egy barátja házában töltötte. MielŒtt elaludt volna, egy
hang a nevén szólította. A hang ezt mondta: „A kézikocsis emberek bajban vannak, 
és szükség van rád; elmész segíteni nekik?” Hanks testvér így válaszolt: „Igen,
megyek, ha hívnak.” Ez a párbeszéd még háromszor megismétlŒdött.

Amikor Brigham Young önkénteseket kért, akik elmennének segíteni a Willie és a Martin
társaságnak eljutni a Sóstóhoz, néhányan azt mondták, hogy néhány napon belül
készen állnak, azonban Ephraim Hanks azt mondta: „Készen állok már most!” Ã egyike
volt a legelsŒknek, akik elérték a kézikocsis pionírokat. A keresésükre indított útján 
a legvadabb viharba került, amit valaha is átélt. A hó olyan mély volt, hogy lehetetlen
volt a kocsit keresztülhúzni rajta. Otthagyta a kocsit, és elindult két lóval; az egyiken 
Œ lovagolt, a másikon pedig készleteket vitt. Este, amikor alváshoz készített helyet
magának, arra gondolt, milyen jó lenne egy bölénybŒr, amelyben aludhatna, és egy kis
hús, amit vacsorára megehetne. Imádkozott, és kérte a Mennyei Atyát, hogy küldjön
neki egy bölényt. Miután befejezte az imádkozást, Hanks testvér felnézett, és a
táborhelye mellett meglátott egy bölényt. Egyetlen lövéssel leterítette. Reggel még egy
bölényt lŒtt, felpakolta a húst a lovakra, és továbbment kelet felé.

Ephraim Hanks akkor érte el a Martin társaság emigránsait, amikor azok éjszakára tábort
vertek. Elfogta Œket az öröm, amikor meglátták Œt, és a friss bölényhúst, amit hozott.
A társaságban egy férfi korábban megjósolta, hogy amikor kimerülnek a készleteik, a
társaság bölényhúst fog lakmározni. Ephraim Hanks segített beteljesíteni ezt a jóslatot,
és tovább folytatta ezt, amikor útjuk során lelŒtt még egy bölényt a társaságnak.

Amire a Martin kézikocsis társaság megérkezet a Sweetwater-folyóhoz, nagyon
legyengültek. Nem tudtak semmit kitalálni, hogy keljenek át a folyón, amely mély, széles
és nagyon hideg volt. Csak imádkozni tudtak. Ezután három tizennyolc éves fiú érkezett
a segítségükre a mentŒalakulatból. George W. Grant, David P. Kimball és C. Allen
Huntington beleugrott a jeges vízbe, és elkezdték átvinni az embereket a folyón. Sokat
fordultak, és majdnem az egész társaságot átvitték. A hideg víz egészségi
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károsodásokat okozott a három fiúnak, és évekkel késŒbb mindhárman meghaltak
ezekben a betegségekben. Amikor Brigham Young meghallotta, mit tett ez a három fiú,
sírni kezdett. KésŒbb azt mondta, hogy ez a cselekedet egymagában biztosítja a
három fiatalember helyét a celesztiális birodalomban.

A Willie és a Martin társaságból sokan meghaltak a fagyos viharok hatásaitól,
másoknak pedig elfagyott a lábszáruk vagy az egész lábuk. Mary Goble a Martin
kézikocsis társaság tagja volt. Egy alkalommal, amikor a társaság napokig víz nélkül
volt, és csak olvasztott havat tudtak inni, Mary beteg édesanyja könyörgött Mary-nek,
hogy hozzon neki inni egy néhány mérföldre lévŒ frissvizı forrásból. Egy másik asszony
is elkísérte Mary-t, és útban a forrás felé találtak egy idŒs embert a hóban. Majdnem
teljesen megfagyott, és tudták, hogy hamarosan meg fog halni, ha nem segítenek rajta.
Elhatározták, hogy Mary elmegy vízért, amíg társa visszamegy a táborba segítségért.

Amikor Mary egyedül maradt, elkezdett aggódni amiatt, hogy nehogy barátságtalan
indiánokba ütközzön. Amíg megpróbált figyelni erre, eltévedt, és órákon át a térdéig
érŒ hóban vándorolt. Amikor egy mentŒalakulat megtalálta, majdnem éjfél volt. 
A kutatócsapat visszavitte Mary-t a táborba, és megpróbálták felmelegíteni fagyott
lábait úgy, hogy hóval dörzsölték, és egy vödör vízbe tették. Ez nagyon fájdalmas volt.
Mary lábait meg tudták menteni, de lábujjait már nem.

Mary édesanyja aznap halt meg, amikor megérkeztek Salt Lake City-be. Másnap
Brigham Young és egy orvos meglátogatta Mary-t. Ezt írta: „Amikor Young testvér bejött,
mindannyiunkkal kezet fogott. Amikor helyzetünket látta – fagyott lábunkat és halott
édesanyánkat –, könnyek gördültek végig az arcán.” Az orvosnak amputálnia kellett
Mary lábujjait, de Brigham Young megígérte Mary-nek, hogy a lába többi része
egészséges lesz. Azonban lábai rosszabb állapotba kerültek, és az orvos mindkét
lábfejét bokától le akarta vágni. Mary ezt visszautasította, mivel emlékezett arra, amit a
próféta ígért. Egy asszony minden nap eljött, hogy kicserélje a kötést Mary lábán.
Hónapokkal késŒbb Mary újra elment az orvoshoz. Azt mondta: „Azt hittem, mára már
térdig elrothadt a lába.” Amikor Mary azt mondta neki, hogy a lábai jól vannak, az orvos
nem akarta elhinni. Levette harisnyáját, és megmutatta neki a lábait. Az orvos azt
mondta, hogy csoda történt, amikor meggyógyultak a lábai. (Lásd Mary Goble Pay,
144–145.)

A kiváltság: megfizetni az árat

A váratlan késések és más szerencsétlen körülmények miatt a Willie és a Martin
kézikocsis társaság tagjai közül több mint kétszázan haltak meg, mielŒtt elérték volna a
Sóstó-völgyet. A völgybe érkezŒ kézikocsis társágok egyikének sem kellett sem elŒttük,
sem utánuk ennyit szenvednie.

Néhány évvel azután, hogy a Martin társaság megtette útját a Sóstó-völgybe, egy
egyházi osztályban egy tanító azt hangoztatta, hogy milyen esztelenség volt, amikor a
Martin társaság átkelt a fennsíkon. A tanító bírálta az egyházi vezetŒket, amiért hagyták,
hogy a társaság egy ilyen utat megtegyen több készlet és védelem nélkül.

Egy idŒsebb férfi a teremben ülve néhány másodpercig hallgatott, majd felszólalt, és
kérte, hogy hagyja abba a bírálatot. Azt mondta: „Hiba volt a kézikocsis társaságot
olyan késŒn elküldeni? Igen. De én ott voltam abban a társaságban, és a feleségem is
ott volt. . . Többet szenvedtünk, mint amit el tudna képzelni, és sokan meghaltak a káros
hatásoktól és az éhségtŒl, de hallott-e valaha is annak a társaságnak a túlélŒitŒl
egyetlen bíráló szót is? Abból a társaságból soha senki nem pártolt el az egyháztól, 
és senki nem hagyta el az egyházat, mert mindannyian teljes bizonyossággal tudtuk,
hogy Isten él; mert megismertük Œt nehézségeinkben.
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Akkor is húztam a kocsit, amikor annyira gyenge voltam és fáradt a betegségtŒl vagy
az étel hiányától, hogy alig tudtam egyik lábamat a másik elé tenni. ElŒre néztem,
és amikor láttam egy homokdınét, vagy egy domboldalt, azt mondtam magamban,
hogy csak addig kell mennem, és ott meg kell állnom, mert nem tudom a terhet
átvinni. . . Továbbmentem addig a dombig, aztán amikor elértem, a kocsi elkezdett tolni
engem. Sokszor hátranéztem, hogy megnézzem, ki tolja a kocsit, de nem láttam senkit.
Akkor tudtam, hogy Isten angyalai voltak ott.

Sajnálom-e, hogy úgy döntöttem, kézikocsival jövök? Nem. Sem akkor, sem életem
során egyetlen percig sem sajnáltam azóta. Kiváltság volt megfizetni az árát annak,
hogy megismertük Istent, és hálás vagyok azért, hogy abban a kiváltságban volt
részem, hogy a Martin kézikocsis társasággal jöhettem” (az idézet forrása David O.
McKay: Pioneer Women, 8. o.; a kiemelés eredeti).

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és szentírá-
sutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Milyen elŒnyei voltak a kézikocsik használatának a fennsíkon történŒ átkelés során?
Mit találnátok nehéznek az ilyen utazásban? Miért voltak hajlandók a szentek végig
gyalogolni a fennsíkon át?

• Hogyan követhetjük Ephraim Hanks példáját, amikor valami nehéz dolgot kérnek
tŒlünk? Hogyan szolgálhatjuk családunkat és barátainkat? Mit fog tenni Isten azokkal,
akik becsületesen szolgálnak mindvégig? (T&Sz 76:5.)

• Milyen bátor dolgot csinált a három tizennyolc éves fiú, hogy segítsenek a Martin
kézikocsis társaságnak? Mit gondoltok, miért csinálták ezt? Mit mondott Brigham
Young, mi lesz ennek a három embernek a jutalma önzetlen cselekedetéért?

• Mit tett Mary Goble, ami megmutatta hitét? Milyen vigaszt nyújt az Úr azoknak, akik
csapásokat szenvednek el? (T&Sz 121:7–8.) Milyen viszontagságokkal
szembesültök? Hogyan készülhettek fel a viszontagságokra? Magyarázd el, hogy a
Jézus Krisztusba vetett hit, és az evangélium szerinti élet segít nekünk felkészülni,
bármi is vár ránk az életben.

• Miért gondolta úgy az idŒs úr, hogy kiváltság volt a Martin kézikocsis társaságban
lenni? Ki segített a kocsiját tolni? Ki segít át szenvedéseinken, ha hıségesek és
türelmesek vagyunk? (T&Sz 24:8.)

• Mit gondoltok, mit lett volna a legnehezebb elviselnetek, ha a Willie illetve a Martin
kézikocsis társaság tagjai lettetek volna? Mit ígért az Úr azoknak, akik bátran
kitartanak mindvégig? (T&Sz 14:7; 121:29.)

• Kiket ismertek, akik bátran kitartanak? Milyen tulajdonságaik vannak, amelyek
segítenek nekik bátran élni? Milyen bátor tulajdonságokat akartok megszerezni?
Mit tehettek, hogy megszerezzétek és megŒrizzétek ezeket a tulajdonságokat?
(Lásd 2. kiegészítŒ tevékenység.)

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Készíts másolatot a lecke végén található „Utazás kézikocsival” címı térképrŒl!
Hozz egy kisméretı tárgyat, illetve színes papírt, amely jelzŒként szolgál!

Mutasd meg a térképet a gyermekeknek, és magyarázd el, hogy ez a Willie és a
Martin kézikocsis társaság néhány nehézségét és szenvedését szemlélteti. Tedd fel
a gyermekeknek a következŒ kérdéseket (felteheted az összes kérdést az óra végén
összefoglalásként, illetve adhatsz minden gyermeknek egy-egy kérdést, amelyet
megválaszolhatnak, amikor az órán elmondasz egy történetet). Helyezd a jelzést a
térképre, és lépj elŒre vele mindig egyet, amikor a gyermekek helyesen válaszolnak!
Ha szükséges, ismételj meg néhány kérdést, hogy a gyermekek el tudják érni a
Sóstó-völgyet a térképen!

• Miért használtak ezek a pionírok kézikocsikat ökrös kocsik helyett? (A kézikocsik
kevésbé voltak költségesek, és gyorsabban tudtak haladni, mint az ökrös kocsik.)

• Milyen hátrányai voltak a kézikocsiknak? (Embereknek kellett húzni; nem volt hely
sok készletnek; nem nyújtottak védelmet a vihar ellen.)

• Milyen jelzést kellett adnia Parker testvérnek, ha fiát életben találja? (A levegŒben
kellett lengetnie egy vörös kendŒt.)

• Milyen okai voltak a Willie és Martin társaság késésének? (KésŒn érkeztek
Angliából; meg kellett várniuk, amíg elkészítik kocsijaikat; barátságtalan indiánok
ellopták állataikat; kézikocsijaik széttörtek; a téli viharok korán jöttek.)

• Hogyan keltek át a Martin társaság tagjai a Sweetwater-folyón? (Három tizennyolc
éves fiú átvitte Œket.)

• Honnan tudta meg Ephraim Hanks, hogy a kézikocsis társaságok bajban vannak?
(Egy hang háromszor szólt hozzá.)

• Mit válaszolt Ephraim a hangnak, amit hallott? (Azt válaszolta: „Igen, megyek, 
ha hívnak.”)

• Hogyan veszett el Mary Goble? (Amikor vizet keresett édesanyjának, azt hitte,
indiánok jönnek. Amikor körülnézett, eltévedt a hóban.)

• Mit ígért Brigham Young Mary-nek a lábával kapcsolatban? (Azt mondta neki,
hogy a lába meg fog gyógyulni, és nem kell teljesen levágni.)

• Mit mondott az idŒs ember, ki tolta a kézikocsiját, amikor már nem bírta tovább?
(Isten angyalai.)

• Milyen bátor tulajdonságokkal akartok rendelkezni?

2. Kérd meg a gyermekeket, hogy mondjanak olyan szavakat, amelyek jellemzŒek egy
bátor emberre! Írd fel a gyermekek válaszait a táblára (példák a válaszokra:
rendíthetetlen, engedelmes, barátságos, kedves, hıséges, erŒs, igazságos, hithı,
becsületes, önzetlen, türelmes, tisztességes és megbocsátó).

Mondd el a gyermekeknek, hogy Œk már sok mindenben bátrak, és azt szeretnéd,
ha felfedeznék, mennyi bátor szó lehet nevük része. Annak szemléltetésére,
hogy ezt hogyan csinálják, segítsenek neked az egyik bátor ember nevével, akirŒl az
imént tanultak!

43. lecke
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Írd fel a táblára függŒlegesen, hogy Ephraim Hanks! Kérd meg a gyermekeket, hogy
nézzék meg a táblára írt bátor szavakat, hogy lássák, hány szóban van olyan betı,
mint Ephraim nevében! Amikor találnak egy szót, írd fel a szót a táblára oly módon,
hogy az része legyen Ephraim nevének, mint az alábbi példában:

Adj minden gyermeknek papírt és ceruzát! Kérd meg a gyermekeket, hogy írják le
saját nevüket függŒlegesen, és a táblán lévŒ szavakból tegyenek hozzá a nevükhöz
(más bátor szavakat is használhatnak, amit ki tudnak találni)! Szólítsd fel a
gyermekeket, hogy ezeket a tulajdonságokat ne csak nevük részévé, hanem életük
részévé is tegyék!

3. Óra elŒtt írd fel a következŒ neveket külön-külön cédulákra, és ragaszd ezeket a
cédulákat a teremben lévŒ székek aljára:

Parker testvér

Három tizennyolc éves fiú (George, David és C. Allen)

Ephraim Hanks

Mary Goble

Az egyházi osztályban az idŒs úr

Az óra végén kérd meg a gyermekeket, hogy nézzenek a székük alá, hogy van-e
odaragasztva név! Minden gyermek, aki egy nevet talál, mondjon valamit arról a
személyrŒl (vagy személyekrŒl), ami bátor, kitartó tulajdonságot mutat!

4. Segíts a gyermekeknek megtanulni a Tanok és szövetségek 14:7 versét!

5. Énekeljétek el a „Pionírnak lenni” (Csillagocska, 1997. márc., 12. o.) címı dalt, illetve
mondjátok el a dal szövegét!

Befejezés

Bizonyság Tegyél tanúbizonyságot arról, hogy ha életünk minden napján bátran élünk az
evangélium szerint, akkor az segít nekünk felülkerekedni szenvedéseinken, és képessé
tesz bennünket arra, hogy ezután az élet után visszatérhessünk a Mennyei Atya és
Jézus Krisztus jelenlétébe.
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Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 14:7 és 24:8
versét otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány
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Cél Segíteni a gyermekeknek abban, hogy az erkölcsi tisztaság törvénye szerint kívánjanak
élni, és érdemesek legyenek a templomi házasságra.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében megadott történelmi beszámolókat; 
a Tanok és szövetségek 46:33, 109:20, 131:1–4, 132:15–21 verseit; valamint Mózes
2:27–28 verseit. Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod
tanítani a gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd
„Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók
tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Hélamán 5:12, valamint Az evangélium tanításai (31110 135),
38. és 39. fejezet.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Készíts kilenc darab derékszögı papírlapot alapkövek jelképezésére, illetve hozz
magaddal valóságos tárgyakat, például fakockákat vagy téglákat! Az egyes téglákra
helyezd el az alábbi feliratokat:

• Higgy a Mennyei Atyában, Jézus Krisztusban és a Szentlélekben!

• Kövesd a prófétát és a többi egyházi vezetŒt!

• Élj az erkölcsi tisztaság törvénye szerint!

• Légy Œszinte!

• Bánj tisztelettel és szeretettel családtagjaiddal!

• Vegyél részt az istentiszteleten és más egyházi rendezvényeken!

• Fizess teljes tizedet!

• Engedelmeskedj a Bölcsesség szavának!

• Bánd meg múltbeli bıneidet!

5. Szükséges anyagok:
a. Egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Egy Igazgyöngy és egy Mormon könyve.
c. Képek: 5-7, Moróni angyal a Salt Lake Templom tetején; 5-53, Ökrös fogat

gránittömböket visz a templom építéséhez; 5-54, Gránittömbök töltik meg a
Templom-teret; 5-55, A Salt Lake Templom (Evangéliumi mıvészeti képcsomag
502; 62433); 5-56, Ádám és Éva (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 101;
62461); 5-57, Fiatal pár megy a templomba (62559).

Megjegyzés a tanítónak: Howard W. Hunter elnök, az egyház tizennegyedik elnöke
azt mondta: A gyermekeket sokkal fiatalabb korban kell tanítani az erkölcsösségre,
mint korábban bármikor. Ezt úgy lehet megvalósítani, hogy a tisztaságra vonatkozó
parancsolatot a gyermekek számára könnyen felfogható, érthetŒ kifejezésekkel
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megtanítjuk nekik, illetve olyan konkrét normákat szabunk meg, amelyek szerint a
gyermekek élhetnek. Az egyház felnŒtt tagjai erŒsítsék meg ezt az útmutatást úgy,
hogy öltözködésükben és viselkedésükben erkölcsösséget és szerénységet mutatnak!
Amikor a gyermekek felnŒnek, és megértik azt a szeretetet, amit az Úr érez irántuk,
viselkedésük valószínıleg az Úr iránti szeretetüket fogja tükrözni, amely abban
fog megnyilvánulni, hogy követik a szerénységre és az erkölcsösségre vonatkozó
tanácsát” (memo to the Primary General Presidency, 1994. augusztus 27.).

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mutasd meg a Salt Lake Templomot ábrázoló képet! Röviden beszéld meg a
gyermekekkel a templom szépségét és magasztosságát!

• Mi segít abban, hogy ez az épület egyenesen és masszívan álljon?

Magyarázd el, hogy mélyen a földben, az épület alatt van egy erŒs, több mint nyolc láb
(kb. 2,5 m) vastag kŒtömbökbŒl készült alap. A templom építŒi azért rakták a helyükre
ezeket a köveket, hogy legyen egy szilárd felszín, amelyre támaszkodhatnak a templom
falai. Ezután a templom szilárd marad és nem reped meg, nem omlik össze.

Rajzold le a Salt Lake Templom egyszerı vázlatát (lásd az ábrát)!  

Magyarázd el, hogy ahogy a Salt Lake Templom szilárd alapokra épült, úgy a Mennyei
Atya is azt akarja, hogy életünket szilárd alapra építsük, hogy hıségesek és erŒsek
maradhassunk, valamint hogy érdemesek legyünk belépni a templomba. Az elkészített
téglák segítségével röviden ismételjétek át a gyermekekkel a templomi érdemesség
követelményeit (rámutathatsz arra, hogy a gyermekek az órán késŒbb az erkölcsi
tisztaság törvényérŒl fognak tanulni). Amikor az egyes követelményeket megbeszélitek,
helyezd a megfelelŒ téglát a táblára a templom vázlatrajza alá, úgy hogy a téglák egy
alapot formázzanak (ha valódi téglákat vagy építŒkockákat használsz, rakd fel azokat
az asztalra vagy a padlóra az ábra közelébe)!

• Mi történne, ha a Salt Lake Templom alól egy vagy több alapkövet kimozdítanának
vagy összetörnének? (Az alap meggyengülne, és a templom megrepedhetne vagy
összeomlana.)

Mutasd meg a kitett alapköveket!

• Mi történne, ha egy vagy több ilyen alapkŒ hiányozna az életünkbŒl?
(Igazlelkıségünk alapja meggyengülne, és nem lennénk érdemesek arra, hogy
belépjünk a templomba.)

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Magyarázd el a gyermekeknek, hogy ezen az órán többet tudnak meg arról, hogyan
épült a Salt Lake Templom, és Œk hogyan építhetnek igazlelkıségüknek alapot saját
életükben.

Az alábbi történelmi beszámolók alapján taníts a Salt Lake Templom felépítésérŒl és
felszentelésérŒl. Aztán „Az erkölcsi tisztaság törvénye” címı rész, valamint a
felkészülési részben feltüntetett szentírások használatával segíts a gyermekeknek
megérteni annak fontosságát, hogy éljenek az erkölcsi tisztaság törvénye szerint, hogy
érdemesek legyenek arra, hogy a templomban köthessenek házasságot, és elnyerjék
az ott megígért áldásokat. Mutasd meg a képeket a megfelelŒ idŒpontban!

Elhelyezik a templom alapját

1853-ban, öt és fél évvel az elsŒ szenteknek a Sóstó-völgybe érkezése után Brigham
Young és más testvérek földfeltörési ünnepséget tartottak, hogy megkezdjék a Salt
Lake Templom építését. Két hónappal késŒbb tartottak egy másik ünnepséget a
templom sarokköveinek elhelyezése alkalmából. Ezen a napon Young elnök azt mondta
az egyháztagoknak, hogy minden alkalommal, amikor arra a helyre nézett, ahol a
templomot felépítik, látomásban látta a templomot.

Young elnök felvázolta a templomot aszerint, amit látomásában látott, és Truman O.
Angell építészmérnök elkészítette a részletes terveit annak, hogyan építsék meg a
templomot. Young elnök Angliába küldte Angell testvért, hogy ott tanulmányozhassa a
nagyszerı épületeket, és megtudja, hogyan lehet egy templomot széppé és erŒssé
tenni. Young elnök azt mondta, olyan erŒsre akarja építeni a templomot, hogy „a
Millennium végéig fennálljon” (az idézet forrása Richard Neitzel Holzapfel: Every Stone
a Sermon, 21. o.).

A munkások elkezdték a templom alapjainak lerakását, amelyben több rétegben nagy
homokkŒtömböket helyeztek el. Az alap több mint nyolc láb vastag volt, és az emberek
öt évig dolgoztak rajta. 1858 májusában rövid idŒre leállt a munka a templom építésén
az Egyesült Államok kormányával szemben felmerülŒ problémák miatt. Az Egyesült
Államok elnöke hamis történeteket hallott, amelyek szerint az egyháztagok nem
engedelmeskednek a törvénynek, és így hadsereget küldtek oda, hogy helyreállítsák a
rendet. Brigham Young félt attól, hogy a hadsereg feldúlja a templom területét, úgyhogy
az alapot be kellett takarniuk földdel, hogy úgy nézzen ki, mint egy átlagos földterület.

Miután megoldódtak a kormánnyal szembeni problémák, Young elnök elrendelte az
alap kitakarását. A munkások azt tapasztalták, hogy néhány habarcs és kisebb kŒ,
amit a nagy alapkŒtömbök között használtak, megrepedt és elmozdult. Emiatt néhány
nagy kŒtömb is megrepedt és instabillá vált. Nem tartották volna meg megfelelŒen a
templomot. A munkások eltávolították a kis köveket és a habarcsot, és az összes
homokkŒtömböt egészen az elsŒ rétegig, és kemény gránittömbökkel helyettesítették
azokat. Ezeket a gránittömböket úgy vágták ki, hogy jól összeilleszkedjenek, így nem
kellett kŒtörmeléket és habarcsot használni, hogy szintbe hozzák a kŒtömböket.
Tizennégy évvel azután, hogy a templom építése elkezdŒdött, az alap visszahelyezése
befejezŒdött, és a munkások elkezdték építeni a templom falait.

KŒtömbök készülnek

Az óriási gránittömböket a templomhoz egy kŒfejtŒben vágták ki húsz mérföldre a
templom területétŒl. A tömbök súlya több tonna volt, és ökrök által húzott kocsikon
kellett szállítani azokat. Néha négy napig tartott, amíg egyetlen kŒtömböt elvittek a
kanyontól a templom területéig. Gyakran eltörtek a kocsik, vagy nehéz tömbök estek le
a kocsiról és repedtek meg vagy törtek el. Amikor a vasútvonal elért Utah-ba 1869-ben,

Szentírásbeli és
történelmi 
beszámolók
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egy vágányt építettek a kŒfejtŒtŒl a templom helyéig, és a gŒzmozdonyok sok kŒtömböt
el tudtak vinni egyetlen nap alatt. Így a templomon végzett munka sokkal gyorsabban
haladt.

Amint megérkeztek a kŒtömbök a templom területére, gyakorlott kŒfaragók faragták
alakra. Néhány kŒtömbre szimbólumokat faragtak, például napot, holdat, csillagokat,
amelyek templomi szertartásokban kinyilatkoztatott fontos evangéliumi tantételekre
emlékeztettek. Az egyes kŒtömbök alakra formálása és kifaragása napokat vett
igénybe, vagy néha heteket. Azok a gyermekek, akik a templom területéhez közel
laktak, szerettek bújócskázni azok között az óriási kövek között, amelyek arra vártak,
hogy a helyükre rakják Œket.

John Moyle az egyik kŒfaragó volt, aki a templomon dolgozott. Minden hétfŒ reggel
húsz mérföldet gyalogolt otthonától a templom területéig. Egész héten a templomon
dolgozott, aztán pénteken húsz mérföldet gyalogolt haza, hogy gondját viselje
farmjának. Moyle testvér megsérült egy balesetben, és az egész lábát le kellett vágni,
de csinált magának egy falábat. Addig gyakorolta vele a járást, amíg el tudta viselni a
fájdalmat, amit ez okozott. Aztán falábán elment Salt Lake City-be, hogy tovább
dolgozzon a templomon. Ã véste a templom keleti oldalára ezeket a szavakat:
DicsŒség az Úrnak!

A templom befejezése és felszentelése

Harminckilenc évvel a templom építésének kezdete után helyére tették a tetŒkövet
(egy kerek golyó a legmagasabb templomtorony tetején). Ötvenezer ember zsúfolódott
össze a Templom-téren, és még ezrek nézték az utcákról vagy a közeli épületekbŒl,
ahogy Wilford Woodruff elnök, az egyház negyedik elnöke megnyomott egy elektromos
gombot, amely lehetŒvé tette, hogy a tetŒkŒ a helyére kerüljön. Aznap késŒbb
elhelyezték Moróni angyal szobrát a tetŒkŒ tetején.

A templom belsejét a következŒ évben rendezték be ácsok, kŒmıvesek, festŒk, és
más tehetséges mesteremberek segítségével. A mennyezeteket és a famunkákat
nagyszerı faragásokkal díszítették. Azok a mıvészek, akik Európában képezték
magukat, gyönyörı falfestményeket festettek a szertartásos termek falára. Figyelemre
méltó, hogy a templom belsejének egészét egy éven belül elkészítették.

A templomot 1893 áprilisában szentelték fel. Az elsŒ felszentelŒ ülést április 6-án
tartották, pontosan hatvanhárom évvel az egyház megszervezése után, és alig több
mint negyven évvel a templom építésének megkezdése után. Hideg és viharos nap
volt, erŒs szél fújt, esett és havazott, de bent a templomban béke volt és nyugalom.
Woodruff elnök letérdelt, és elmondta a felszentelŒ imát. Az ima után, mint a megelŒzŒ
templomi felszenteléseken (lásd 26. és 35. lecke), a gyülekezet hozsannát kiáltott, és
elénekelte az „Isten Szelleme” címı dalt.

A felszentelŒ szertartáson jelenlevŒk közül sokan láttak angyalokat, és hallottak
mennyei éneklést. Woodruff elnök késŒbb megjegyezte: „A mennyei seregek jelen
voltak az elsŒ felszentelésen. Ha a gyülekezet kinyitotta a szemét, láthatta Joseph és
Hyrum Smith-et, Brigham Youngot, John Taylort és mindazokat a jó embereket, akik
ebben a sáfárságban éltek velünk, valamint Ésaiást . . . és az összes apostolt
és prófétát, aki az utolsó napi munkáról jövendölt” (az idézet forrása LaRene Gaunt:
„The Power of God Was with Us”, 29. o.; lásd 1. kiegészítŒ tevékenység).

A Salt Lake Templom felszentelése alatt történt szent események segítettek az
embereknek abban, hogy érezzék Isten jelenlétét, és nagy tiszteletet tanúsítsanak a
templommal és annak szertartásaival szemben. Amikor ma látunk egy templomot,
az arra emlékeztet minket, hogy a Mennyei Atya és Jézus Krisztus szeret minket, és
azt akarják, hogy újra velük együtt éljünk.
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Az erkölcsi tisztaság törvénye

Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy ahhoz, hogy a Mennyei Atyával, Jézus
Krisztussal és családunkkal együtt élhessünk a celesztiális birodalom legmagasabb
fokozatában, házasságot kell kötnünk a templomban, és meg kell tartanunk azokat az
ígéreteinket, amelyeket ott teszünk (lásd 131:1–4).

Utalj a figyelemfelkeltŒ tevékenységben bemutatott alapkövekre, és mutasd meg azt a
követ, amelyiken az áll: „Élj az erkölcsi tisztaság törvénye szerint!” Magyarázd el, hogy
az erkölcsi tisztaság törvénye szerinti élet egyike azoknak a dolgoknak, amiket meg kell
tennünk ahhoz, hogy érdemesek legyünk belépni a templomba. A leckének ez a része
világossá teszi, hogy mi az erkölcsi tisztaság törvénye, és miért fontos e szerint a
törvény szerint élni.

Mutasd meg az Ádámot és Évát ábrázoló képet! A gyermekek magyarázzák el, hogy
kik ezek az emberek, majd olvasd fel, vagy egy gyermek olvassa fel Mózes 2:27–28
versét, odáig, hogy töltsétek be a földet!

• Mit parancsolt a Mennyei Atya Ádámnak és Évának, miután összeházasodtak?
(Lehet, hogy el kell magyaráznod a gyermekeknek azt, hogy a „sokasodjatok,
töltsétek be a földet” kifejezés azt jelenti, hogy legyenek gyermekeik.)

• Miért volt fontos Ádámnak és Évának, hogy legyen gyermekük?

Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy az egyik oka annak, hogy a földre jöttünk az,
hogy hús-vér testünk legyen. Magyarázd el, hogy a boldogságunkért hozott terve
szerint a Mennyei Atya abban a kiváltságban részesített minket, hogy gyermekeink
lehetnek és testet hozhatunk létre más szellemek részére, amikor a földre jönnek.
A Mennyei Atya boldogságunkért hozott tervének része az, hogy a fiúk és a lányok
felnŒjenek, a templomban összeházasodjanak és édesapákká, édesanyákká váljanak.

Magyarázd el, hogy mivel a gyermeknemzés hatalma egyféle szent kiváltság, a
Mennyei Atya különleges utasításokat adott ennek a hatalomnak a használatára
vonatkozólag. Ezeket az utasításokat az erkölcsi tisztaság törvényének nevezzük. Az
erkölcsi tisztaság törvénye egy parancsolat arra vonatkozólag, hogy maradjunk
szexuálisan tiszták és szeplŒtelenek. Ez azt jelenti, hogy nem lehet nemi kapcsolatunk
senki mással, csak a férjünkkel vagy feleségünkkel. Az erkölcsi tisztaság törvénye
azt is magában foglalja, hogy legyünk tiszták szavainkban, gondolatainkban és
cselekedeteinkben. Nem szabad mondanunk, gondolnunk vagy tennünk semmi olyat,
ami tiszteletlenséget mutat e nagyszerı hatalom iránt, amit a Mennyei Atyától kaptunk.

Mondd el a gyermekeknek, hogy a Szentlélek segíthet nekik megtudni, hogy
cselekedeteik jók vagy rosszak. Mondd el nekik, hogy ha bármilyen különleges
kérdésük van az erkölcsi tisztaság törvényével kapcsolatban, kérdezzék meg
szüleiket, vagy egy másik felnŒttet, akiben megbíznak!

Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy az erkölcsi tisztaság szerinti élet olyan fontos
boldogságunkhoz, hogy a Sátán meg fog kísérteni bennünket, hogy ne engedel-
meskedjünk neki. Amikor a gyermekek idŒsebbek lesznek, kísértések fogják érni Œket,
hogy szegjék meg az erkölcsi tisztaság törvényét. Ha szilárd alapot építenek igazlelkı-
ségbŒl, és már most elhatározzák, hogy az erkölcsi tisztaság törvénye szerint
fognak élni, jobban képesek lesznek ellenállni a kísértéseknek.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz

44. lecke
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• Milyen kihívásoknak kellett megfelelniük a szenteknek, amikor a Salt Lake Templomot
építették? Mit gondoltok, mit éreztek az emberek, amikor a templom végül elkészült?
Miért fontosak a templomok?

• Mit kellett tenniük az építŒknek, hogy a templom a Millennium végéig álljon, ahogy
Brigham Young akarta? Miért volt szükséges szilárd alapra építeni a templomot?
Miért szükséges szilárd, igazlelkı alapra építeni életünket? (Hélamán 5:12.) Hogyan
építhetjük meg ezt az alapot? (Lásd 2. és 3. kiegészítŒ tevékenység.)

• Miért fontos a templomban kötni házasságot? Milyen áldásokat ígért a Mennyei
Atya azoknak, akik a templomban kötnek házasságot, és megtartják szövetségeiket?
(T&Sz 131:1–4; 132:19–21.) Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy akik a
templomban kötnek házasságot, és megtartják szövetségeiket, azok a celesztiális
birodalom legmagasabb fokozatában a Mennyei Atyával, Jézus Krisztussal és igaz
családtagjaikkal élhetnek majd együtt.

• Meddig lesznek házasok az emberek, ha a templomban összepecsételték Œket, és
megtartják szövetségeiket? (T&Sz 132:19; lásd 4. és 5. kiegészítŒ tevékenység.)
Magyarázd el, hogy a földi életre és a teljes örökkévalóságra házasok lesznek, ami
azt jelenti, hogy örökké házastársak lesznek.

• Meddig lesznek házasok az emberek, ha nem pecsételik össze Œket a templomban?
(Csak amíg meg nem halnak; lásd T&Sz 132:15.) Mi fog történni ezekkel az
emberekkel? (T&Sz 132:16.) Biztosítsd a gyermekeket afelŒl, hogy akinek a családját
még nem pecsételték össze a templomban, ne kedvetlenedjen el! Imádkozhatnak,
jó példát mutathatnak, és elmondhatják szüleiknek, mit éreznek a család
összepecsételésével kapcsolatban. Még lehetŒségük lehet arra, hogy szüleikhez
legyenek pecsételve.

• Miért olyan fontos az erkölcsi tisztaság törvénye szerint élni? Magyarázd el, hogy az
erkölcsi tisztaság megszegésének (és meg nem bánásának) egyik következménye
az, hogy nem leszünk érdemesek belépni a templomba, nem részesülhetünk a
templomi szertartásokban, és így nem élhetünk együtt a Mennyei Atyával és Jézus
Krisztussal a celesztiális birodalomban.

• Egy gyermek olvassa fel a Tanok és szövetségek 46:33 versét. Mit jelent gyakorolni
az erényt és a szentséget? Magyarázd el, hogy az erényt gyakorolni azt jelenti,
hogy elménket és testünket tisztán és szeplŒtelenül tartjuk. Hogyan gyakorolhatjuk
folyamatosan az erényt? (Lásd 2. kiegészítŒ tevékenység.)

• Miért kell óvakodnunk a közönséges szóhasználattól? Magyarázd el, hogy a
közönséges szóhasználat gyakran tiszteletlen szavakat használ a testre.
Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy az erkölcsi tisztaság törvénye nem csak azt
foglalja magában, amit teszünk, hanem azt is, amit gondolunk és mondunk.
A Mennyei Atya azt akarja, hogy tisztelettel viseltessünk testünkkel és annak szent
rendeltetésével szemben.

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Magyarázd el, hogy a Utah állambeli Salt Lake Templom felépítése egy olyan
jövendölést teljesített be, amelyet Ésaiás jósolt meg évszázadokkal Jézus Krisztus
születése elŒtt. Olvasd fel, vagy az egyik gyermek olvassa fel Ésaiás 2:2 versét!
Mutass rá, hogy Salt Lake City az Egyesült Államok nyugati partján, a Wasatch
hegységben található.
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2. Készítsd el az alábbi cédulákat, az összes cédulát egyforma hosszúságúra vágva:

Rajzolj a táblára egy nagy, faragatlan alapkövet (elég nagyra csináld ahhoz, hogy
beleférjen az összes cédula), és írd fölé, hogy Erkölcsi tisztaság (lásd az ábrát)! 
A gyermekek játsszák el, hogy Œk a kŒfaragók, akiknek ki kell alakítaniuk ezt a
sziklát, hogy tökéletesen beleilleszkedjen az erŒs alapba.

Adj minden gyermeknek egy cédulát! A gyermekek olvassák fel, mi van a
cédulájukra írva, majd ragasszák derékszögben a cédulát a faragatlan alapkŒ
körvonalán belülre. Ezután töröld le a krétával rajzolt faragatlan kŒ körvonalát,
meghagyva a derékszögı befejezett alapkövet. Segíts a gyermekeknek megérteni,
hogy amikor megteszik azokat a dolgokat, amelyek a cédulákra vannak írva, akkor
erŒs alapot építenek, amely segít nekik abban, hogy az erkölcsi tisztaság törvénye
szerint éljenek.

Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy a Salt Lake Templom elsŒ alapjához
használt habarcs és kis kövek megrepedtek és elmozdultak, amely a nagy
alapkövek repedéséhez vezetett. A gyermekek határozzanak meg olyan
cselekedeteket, amelyek az erkölcsi tisztaság alapkövében repedéseket
okozhatnak; például közönséges beszéd, pornográf dolgok olvasása vagy
megtekintése, szemérmetlen öltözködés. Buzdítsd a gyermekeket, hogy
óvakodjanak az ilyen cselekedetektŒl!

ERKÖLCSI
TISZTASÁG

Válassz jó barátokat!

Ne randevúzz tizenhat éves korodig!

Legyenek tiszta gondolataid!

Engedelmeskedj a Bölcsesség szavának!

Tartsd megszentelve és tisztán testedet!

Hallgass felemelŒ zenét!

Csak lélekemelŒ könyveket és újságokat olvass!

Csak lélekemelŒ filmeket, mısorokat nézz meg!

Használj tiszta és egyszerı szavakat!

Öltözz szerényen!

44. lecke
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3. Magyarázd el, hogy Spencer W. Kimball elnök, az egyház tizenkettedik elnöke azt
mondta, hogy a fiataloknak életükben korán kell olyan döntéseket hozniuk, amelyek
késŒbb a celesztiális házassághoz vezetnek. Olvasd fel, vagy egy gyermek olvassa
fel a következŒ idézetet:

„Kétféle döntés létezik: »Megteszem« és »Nem teszem meg«.. . A fiataloknak
már nagyon korán terv szerint kell élniük. . . Jelöljenek ki egy utat tanulásukban,
missziójukban, egy tiszta, kedves társ megtalálásában, aki életük párja lesz,
templomi házasságukban és egyházi szolgálatukban. Amikor ki van jelölve egy ilyen
út, és ki van választva a cél, könnyebb ellenállni a temérdek kísértésnek, és
nemet mondani az elsŒ cigarettára, nemet mondani az elsŒ italra, . . . nemet mondani
az erkölcstelen szokásokra” (The Miracle of Forgiveness [Salt Lake City: Bookcraft,
1969], 236. o.; a kiemelés eredeti).

A gyermekek válasszanak ki olyan célokat, amelyeket reményeik szerint meg
tudnak valósítani életükben, hogy segítsen nekik érdemesnek lenni a templomi
házasságkötésre, ahogy Kimball elnök javasolta! Adj mindannyiuknak papírt és
ceruzát, és írják fel papírjukra: Tervem a templomi házasságkötéshez! A cím alá
a gyermekek írják fel: Mit teszek? és Mit nem teszek? Soroljanak fel több dolgot
mind a két cím alatt, például: Mit teszek? – elmegyek istentiszteletre minden
vasárnap, engedelmeskedem a szüleimnek, jó barátaim lesznek, úgy élek, hogy
érdemes legyek belépni a templomba; vagy: Mit nem teszek? – nem hallgatok olyan
zenét, ami elızi a Szentlelket, nem nézek erkölcstelen tévémısorokat és filmeket,
nem káromkodom és nem használok közönséges szavakat.

Segíts a gyermekeknek rájönni, hogy az életükben hozott döntések segítenek
meghatározni azt, hogy milyen emberek lesznek. A templomi házasság célja
segíteni fog nekik jó döntéseket hozni.

4. Magyarázd el, hogy az a nap, amikor valaki megházasodik a templomban, az egész
életének egyik legfontosabb napja.

• Miért lesz olyan fontos számotokra ez a nap? (JelentŒs lépés afelé, hogy
visszatérjünk a Mennyei Atyához és Jézus Krisztushoz, és velük együtt a
celesztiális birodalom legmagasabb fokozatában éljünk.)

Ha templomban kötöttél házasságot, illetve házasságod után összepecsételtek a
templomban, oszd meg érzéseidet arról, mi történt aznap, amikor összepecsételtek
benneteket! Mutass képeket az esküvŒdrŒl, ha lehet! Ha még nem pecsételtek
össze a templomban, az elemi elnökének beleegyezésével kérj meg valakit, akinek
már volt összepecsételése, hogy ossza meg érzéseit élményeirŒl a gyermekekkel!

5. Mondd el az alábbi beszámolót Heber J, Grant-tŒl, az egyház hetedik elnökétŒl:

MielŒtt a Salt Lake Templom elkészült, a Salt Lake City-ben élŒ egyháztagoknak a
Utah állambeli St. George-ban lévŒ templomba kellett utazniuk, mintegy háromszáz
mérföldet, hogy részt vehessenek a templomi szertartásokban. Grant elnök így
magyarázta el:

„Mindig hálás leszek – egészen halálom napjáig – azért, hogy nem hallgattam
néhány barátomra, amikor nem egészen huszonegy éves fiatalemberként vettem
magamnak a fáradságot, hogy megtegyem az utat Utah megyébŒl St. George-ba,
hogy házasságot kössek a St. George Templomban.. . Hosszú, nehéz út volt
azokban az idŒkben, kiépítetlen és bizonytalan utakon, és az út napokig tartott.

Sokan azt tanácsolták, hogy ne tegyem meg az erŒfeszítést – ne menjek el St.
George-ba megházasodni. Azzal érveltek, hogy a cövek elnöke vagy a püspök
összeadhat bennünket, aztán majd ha kész lesz a Salt Lake Templom, elmehetek
oda a feleségemmel és a gyermekekkel, és összepecsételnek bennünket az
örökkévalóságra.
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Miért nem hallgattam rájuk? Mert a földi életre és az örökkévalóságra akartam
megházasodni – mert életemet helyesen akartam kezdeni. KésŒbb nagyon örültem
annak az elhatározásomnak, hogy akkor kötök házasságot a templomban, és nem
vártunk egy kicsivel késŒbbi, de látszólag kényelmesebb alkalomra.. . 

Kint voltam az egyik cövekben, egy konferencián vettem részt, és egyik kislányom . . .
ezt mondta: »Nagyon hálás vagyok az Úrnak azért, hogy helyesen születtem, 
a szövetségben, hogy olyan szülŒktŒl születtem, akik helyesen megházasodtak 
és összepecsételtettek az Úr templomában.«

Könnyek szöktek a szemembe, mert édesanyja meghalt, mielŒtt a Salt Lake
Templom elkészült volna, és hálás voltam azért, hogy nem hallgattam barátaim
megjegyzéseire, akik megpróbáltak rábeszélni arra, hogy ne menjek el a St. George
Templomba megházasodni. Nagyon hálás vagyok azért a sugalmazásért és
elhatározásért, hogy életemet helyesen kezdjem” (Gospel Standards, összeáll.
G. Homer Durham [Salt Lake City: Improvement Era, 1941], 359–360. o.).

6. Segíts a gyermekeknek megtanulni a tizenharmadik hittételt! Beszéljétek meg,
miként vonatkozik ez az erkölcsi tisztaság törvényére!

Befejezés

Bizonyság Tégy tanúbizonyságot annak fontosságáról, hogy az erkölcsi tisztaság törvénye szerint
kell élni úgy, hogy érdemesek legyünk belépni a templomba! Mondd el a
gyermekeknek, hogy ha érdemesek maradnak arra, hogy belépjenek a templomba,
akkor igaz boldogságot fognak megtapasztalni, és együtt élhetnek a Mennyei Atyával,
Jézus Krisztussal, valamint igaz családtagjaikkal az örökkévalóságon keresztül a
celesztiális birodalom legmagasabb fokozatában.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 131:1–4 és
132:15–21 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány

44. lecke



Cél Segíteni a gyermekeknek abban, hogy teljes tizedet akarjanak fizetni.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében megadott történelmi beszámolókat;
Malakiás 3:8–12, valamint a Tanok és szövetségek 64:23, 119:4 versét. Ezt követŒen
tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a
szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.;
és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Az evangélium tanításai (31110 135), 32. fejezet.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Készíts minden gyermeknek egy ajándékdobozt ábrázoló rajzot (lásd az ábrát)
színes papírra; vagy rajzolj több ajándékdobozt az óra elŒtt a táblára!

5. Szükséges anyagok:
a. Egy Biblia és egy Tanok és szövetségek mindegyik gyermeknek.
b. Egy ceruza mindegyik gyermeknek.
c. Kép: 5-58, Lorenzo Snow.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Adj minden gyermeknek egy ajándékdoboz-rajzot (vagy utalj a táblára rajzolt
ajándékdobozokra)! Kérd meg a gyermekeket, hogy képzeljék el, hogy az egyes
dobozokban egy-egy áldás van a Mennyei Atyától!

• Milyen áldásokat találhatunk a dobozokban?

Adj minden gyermeknek egy ceruzát, és írjanak az ajándékdobozra egy olyan áldást,
amit a Mennyei Atya nekünk adott! A gyermekek mondják el válaszaikat, és tegyék ki
dobozaikat a táblára, az asztalra vagy a padlóra! (Ha az ajándékdobozokat a táblára
rajzoltad, akkor gyermekek nevezzenek meg néhány áldást szóban! Amikor kimondják,
írd az áldást az egyes dobozokba a táblán!)

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

Lorenzo Snow
kinyilatkoztatást kap a tizedrŒl

45.
lecke
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• Mit kell tennünk, hogy elnyerjük a Mennyei Atya áldásait?

Fogadd el a gyermekek válaszait, és ezután magyarázd el, hogy az egyik dolog, amit
meg kell tennünk, az Malakiás 3:10 versében olvasható. Egy gyermek olvassa fel
Malakiás 3:10 versének elsŒ mondatrészét (odáig, hogy tárházamba), míg a többi
gyermek kövesse a Bibliájában! Magyarázd el a gyermekeknek, hogy ezen az órán
többet fognak megtudni a tizedrŒl, valamint a teljes tizedfizetésbŒl származó
áldásokról.

Az alábbi történelmi beszámolók alapján taníts a gyermekeknek arról, ahogy Brigham
Young irányítása alatt lezajlott a Utah körzet telepesítése. Aztán segíts a gyermekeknek
megérteni, miként áldotta meg a St. George-i embereket a tizedfizetés egy súlyos
szárazság idején, és miként tette lehetŒvé a tizedfizetés, hogy az egyház véghezvigye
az Úr munkáját. Emeld ki, hogy milyen áldottak az egyháztagok egyénileg és
együttesen is, amikor teljes tizedet fizetnek.

Új települések alakulnak

A szentek Utah-ban töltött elsŒ éve során Brigham Young hozzávetŒlegesen száz
kolóniát (új települést) hozott létre a Utah körzetben. Egyháztagok ezrei érkeztek
minden évben, és mindannyiuknak lakóhelyre volt szüksége. Young elnök Salt Lake
City-tŒl északra, délre, keletre és nyugatra küldte az embereket, hogy olyan helyet
találjanak a letelepedésre, ahol volt elég víz, termékeny talaj, és más szükséges forrás,
valamint ahol a szentek biztonságban lehettek a barátságtalan indiánok támadásaitól.

Brigham Young bölcs és alkalmas embereket választott ezeknek a kolóniáknak
az élére. Püspökök, elnöklŒ elderek és cövekelnökök felügyelték a városok építését,
valamint az egyházközségek és gyülekezetek fejlŒdését. Amikor új kolóniát kellett
létrehozni, gyakran elŒfordult, hogy a kolónia létrehozására elhívott családok akkor
tudták meg elhívásukat, amikor hallották, hogy Young elnök felolvassa neveiket az
általános konferencián. Máskor Young elnök vezetŒket választott a kolóniák élére, és a
vezetŒk találtak más családokat, akik hajlandók voltak velük együtt elköltözni az új
kolóniába. Amikor egyháztagok érkeztek Utah-ba keletrŒl, általában kijelölték nekik
lakóhelyül az egyik új települést. Gyakran attól függŒen jelölték ki nekik a helyet, hogy
milyen dolgokban voltak jártasak. Minden településen szükség volt különféle
munkásokra, például farmerekre, ácsokra, téglavetŒkre, mészárosokra, pékekre és
tanítókra.

Nem mindenki örült annak, hogy új kolóniákba kellett költözniük, de a szentek
általában engedelmeskedtek, és azt tették, amit a próféta mondott nekik. Egyszer a
Utah állambeli Nephi összes lakója összegyılt, hogy városukban fúvószenekarral,
zászlókkal és örökzöld ágakkal és virágokkal kirakott ösvénnyel fogadják Young elnököt
és más egyházi vezetŒket. A városban a fiatal nŒk mind fehérbe öltöztek, hogy így
üdvözöljék a prófétát. E fiatal nŒk egyike volt a 15 éves Elizabeth Claridge.

Miután helyi lakosok otthonában megették a finom ebédet, Young elnök és a többi
egyházi vezetŒ délutáni gyılést tartott Nephi összes szentjének. A gyılés vége felé
Young elnök felolvasta néhány férfi nevét, akiknek családját messze délre kellett
költöztetnie, és létre kellett hozniuk egy Muddy [sáros] nevı területet. Az emberek nem
tudták, kiket fognak elhívni, amíg Young elnök fel nem olvasta a neveket. Samuel
Claridge, Elizabeth édesapja egyike volt az elhívottaknak. Amikor Elizabeth meghallotta
édesapja nevét, sírva fakadt, mert nem akart elköltözni otthonról. Az Elizabeth mellett
ülŒ lány édesapját szintén elhívták, és a lány azt mondta Elizabethnek: „Miért érzed
olyan rosszul magad emiatt? Az én apámat is elhívták, de látod, én nem sírok, mert
tudom, hogy nem fog elmenni.”

Történelmi
beszámolók
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„Hát éppen ez az – válaszolta Elizabeth. – Az én édesapámat elhívták, és én tudom,
hogy EL FOG MENNI; és semmi nem tarthatja vissza abban, hogy elmenjen.
Soha nem mulaszt el semmit, ha elhívást kap rá; és habár rosszul érzem magam emiatt,
szégyellném magam, ha nem menne.” Bár nehéz volt Elizabeth számára elhagyni
otthonát és barátait, tudta, hogy családja áldott lesz, ha édesapja engedelmeskedik az
Úrnak, és elfogadja ezt az elhívást egy új település megalapítására. (Lásd S. George
Ellsworth: Samuel Claridge: Pioneering the Outposts of Zion, 80–81. o.)

A szentek tizedházakat építenek

Young elnök azt akarta, hogy a településeken a szentek képesek legyenek
gondoskodni saját szükségleteikrŒl, ezért elrendelte, hogy építsenek tizedházakat,
illetve püspöki tárházakat minden településen. A szenteknek azért volt szükségük
tárházakra, hogy tudják hol tárolni a tizedet, mivel azokban az idŒkben a legtöbb tizedet
„természetben” fizették. Ez azt jelentette, hogy pénzbeli fizetés helyett az emberek
a tizedüket az általuk termelt dolgokban fizették ki. Egy gazdálkodó például a tyúkjai
által tojt tojásokból minden tizediket bevitte tized gyanánt a tárházba. Az emberek
hozták az általuk termelt élelmiszert, a felnevelt állatokat, az otthon készített dolgokat a
tizedházakba. Sokan munkájukkal is tizedet fizettek, tíz napból egyet saját munkájuk
helyett különbözŒ egyházi dolgokon dolgoztak. Az egyes közösségekben begyıjtött
tized mintegy harmadát a közösségben élŒ szentek számára szükséges dolgokra
fordították, a többit pedig elküldték a Salt Lake City-ben lévŒ általános tizedfizetési
irodába, hogy általános egyházi szükségletekre fordítsák.

Egyik nap Mary Fielding Smith, Hyrum Smith özvegye elment a Salt Lake City-ben lévŒ
tizedfizetési irodába, hogy befizesse tizedét a legjobb burgonyával, amit termelt. 
A tizedfizetési irodában az egyik hivatalnok megszidta Œt, mondván: „Smith asszony!
Szégyen, hogy magának tizedet kell fizetnie.” Mary ezt válaszolta: „William! Szégyellnie
kellene magát! Megtagadna tŒlem egy áldást? Ha nem fizetem be a tizedemet, csak
arra számíthatnék, hogy az Úr visszatartja tŒlem áldásait. Nem csak azért fizetem a
tizedemet, mert ez Isten törvénye, hanem azért is, mert áldásra számítok, ha ezt
megteszem. Ha betartom ezt és a többi törvényt, számítok arra, hogy boldogulni fogok,
és képes leszek gondoskodni családomról.”

Joseph F. Smith, Mary fia feljegyezte, hogy Mary boldogult Isten parancsolatainak
engedelmeskedve. A családnak mindig volt mit ennie, és erŒs bizonyságra is szert
tettek. Joseph F. Smith a következŒket mondta: „Amikor William Thompson azt mondta
édesanyámnak, hogy nem kellene tizedet fizetnie, úgy gondoltam, hogy az egyik
legnagyszerıbb barát volt a világon.. . Magam kellett az ásást és a nehéz munkát
végeznem. Segítenem kellett felszántani a földet, elültetni, megkapálni, kiásni a
burgonyát, és elvégezni az összes hasonló feladatot, majd meg kellett tölteni egy nagy
szekeret a legjobb fajtából, a rosszabbakat kihagyva, és el kellett vinnünk a szállítmányt
a tizedfizetési irodába. A magam gyerekes módján azt gondoltam, hogy ez egy kicsit
nehéznek tınik, különösen, amikor láttam bizonyos játszótársaimat, . . . akik játszottak,
lovagoltak, és jól szórakoztak, és akik aligha kóstoltak bele a munkába életükben.. .
Néhány évnyi tapasztalat után megváltoztam, és azt tapasztaltam, hogy édesanyámnak
volt igaza, és nem William Thompsonnak.. . A tizedfizetés olyan áldás, aminek örülök,
és nem ajánlom senkinek, hogy megfosszon ettŒl az örömtŒl” (Gospel Doctrine,
228–230. o.).

Lorenzo Snow kinyilatkoztatása a tizedrŒl

Az évek során a utah-i települések tovább fejlŒdtek. Feltalálták a telefont, amely
megkönnyítette az emberek számára a távoli helyeken élŒkkel való kapcsolattartást. 
A vasútvonal behálózta az egész Egyesült Államokat, amely megkönnyítette az embe-
rek számára az utazást, valamint a utah-i emberek számára azt, hogy készletekhez
jussanak a fejlettebb területekrŒl. Az egyháznak problémái voltak az Egyesült Államok
kormányával, valamint a Utah körzetben élŒ amerikai indiánokkal, de ezek a gondok
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végül mind megoldódtak. Brigham Young halála után John Taylor lett az egyház elnöke.
Ãt Wilford Woodruff követte, aki után Lorenzo Snow elnök jött (mutasd meg a Lorenzo
Snow-t ábrázoló képet).

Amikor Lorenzo Snow lett az egyház ötödik elnöke, az egyház nagy adósságban volt.
Költséges volt az egyház számára a kormánnyal szembeni probléma megoldása, és
már nem volt elég pénz arra, hogy mindent kifizessenek, amire az egyháznak szüksége
volt. Snow elnök komoly elhatározottsággal imádkozott, hogy megtudja, mit tegyen a
súlyos probléma megoldása érdekében. Imájára nem érkezett azonnal válasz, de olyan
érzése támadt, hogy el kell látogatnia St. George-ba és más dél-utah-i városokba.
Nem tudta, miért kell Dél-Utah-ba utaznia, de tudta, hogy engedelmeskednie kell a
Szentlélek sugallatainak. Más egyházi vezetŒk társaságában elutazott St. George-ba
vonattal és lovas kocsin.

Lorenzo Snow látogatása idején hónapokig nem volt esŒ Dél-Utah-ban. Amikor az
egyházi vezetŒk délre utaztak, Snow elnök észrevette a száraz földet, valamint a
szomjas növényeket és állatokat. A dél-utah-i emberek nem tudták, hogy esŒ nélkül
hogy tudnak majd annyi gabonát termelni, hogy egyáltalán az életben maradáshoz
szükséges élelmiszert elŒteremtsék.

1899. május 17-én Snow elnök beszédet mondott a Utah állambeli St. George-ban egy
konferencián. Beszéde közben hirtelen megállt. A teremben csend volt, mindenki várta,
hogy beszéljen. Amikor újra elkezdett beszélni, hangja erŒs volt, és az emberek tud-
ták, hogy az Úr sugalmazása alatt beszél. Azt mondta: „Ezt mondja az Úr: Eljött az idŒ,
hogy minden utolsó napi szent . . . megtegye az Úr akaratát, és teljes tizedet fizessen.
Ez az Úr szava számotokra, és ez lesz az Úr szava Sion földjének minden szegletében”
(az idézet forrása Le Roi C. Snow: The Lord’s Way Out of Bondage, 439. o.).

Snow elnök azt mondta a szenteknek, hogy az Úr elégedetlen velük, mert nem fizetik a
tizedüket. Megígérte az embereknek, hogy ha fizetik a tizedüket, esni fog az esŒ,
tudnak majd vetni, és jó termést fognak betakarítani.

St. George-ban tartott beszéde után Snow elnök azt akarta, hogy az egész egyház
tudjon arról a kinyilatkoztatásról, amit kapott. Salt Lake City-be visszafelé megállt 
több településen, hogy kihirdesse a tizedfizetés törvényét az embereknek, és amikor
visszatért Salt Lake City-be, összehívott egy fontos gyılést a templomban, hogy
beszéljen a papsági vezetŒkkel a tizedfizetésrŒl. Egyik beszédében ezt mondta:
„A szegények legszegényebbike is tud tizedet fizetni; az Úr ezt elvárja tŒlünk. . .
Mindenki fizessen tizedet. . . A törvényt meg kell tartani. . . És fizessük ki adósságain-
kat. . . Isten áldjon meg benneteket” (az idézet forrása Carter E. Grant: The Kingdom 
of God Restored, 546. o.). A szentek mindenütt elfogadták, amit Snow elnök mondott,
és elkezdtek tizedet fizetni.

Snow elnök aggódva várta a Dél-Utah-ból érkezŒ idŒjárás-jelentéseket. Eltelt egy
hónap, két hónap, de nem jött esŒ. A St. George-i emberek nem csak teljes tizedet
fizettek, hanem még többet is, felajánlásként az Úrnak. A próféta még határozottabban
imádkozott azért, hogy az Úr áldja meg a népet. Megígérte nekik, hogy esni fog, ha
befizetik tizedüket. Végül, 1899. augusztus 2-án távirat érkezett, amelyben ez állt:
„Esik St. George-ban.” A szentek áldásban részesültek, és Œsszel be tudták takarítani
terményeiket.

A Snow elnök kinyilatkoztatását követŒ évben a szentek kétszer annyi tizedet fizettek
be, mint az elŒzŒ két évben. Nem csak a St. George-i szentek részesültek áldásban az
esŒ miatt, hanem nyolc év alatt az egyház ki tudta fizetni összes adósságát. Attól
kezdve az egyháznak folyamatosan van elég pénze az Úr munkájának elvégzésére,
mivel a hithı egyháztagok befizetik tizedüket.

45. lecke
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A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Az egyháztagok honnan tudták meg, hogy elhívták Œket új kolóniák telepítésére a
Utah körzetben? Miként mutatták meg hitüket azáltal, hogy betelepítették ezeket az új
kolóniákat?

• Miért fizetett Mary Fielding Smith tizedet annak ellenére, hogy nem volt sok pénze
vagy nagy vagyona? Szólítsd fel a gyermekeket, hogy beszéljenek olyan
élményeikrŒl, amikor Œk vagy családjuk áldásban részesültek a tizedfizetés miatt!

• Miért utazott Snow elnök St. George-ba? (A Szentlélek sugallta ezt neki.) Miként
részesült Snow elnök áldásban azért, mert követte a Szentlélek sugallatait? Hogyan
részesülünk áldásban, amikor a Szentlélek sugallatait követjük?

• Mi aggasztotta Snow elnököt, amikor St. George-ba ment? (Az egyház adósságai.)
Mi aggasztotta a St. George-i egyháztagokat? (Az aszály.) Mit mondott az Úr a
szenteknek, hogyan oldhatják meg mindkét problémát?

• Miért fizetünk tizedet? Mit teszünk tulajdonképpen, amikor nem fizetünk teljes
tizedet? (Malakiás 3:8.) Miért az Úr pénze a tized? Emlékeztesd a gyermekeket arra,
hogy a földön mindent Jézus Krisztus teremtett a Mennyei Atya irányítása alatt.
Mindaz, amit megkeresünk vagy kapunk a földön, az ajándék tŒlük.

• Mit ígér az Úr azoknak, akik teljes tizedet fizetnek? (Malakiás 3:10–12; T&Sz 64:23.)
Mi az a teljes tized? (T&Sz 119:4; lásd 1. kiegészítŒ tevékenység.) Magyarázd el,
hogy teljes tizedet fizetni azt jelenti, hogy jövedelmünknek – illetve annak, amit
kerestünk – az egytizedét fizetjük az Úrnak.

• Milyen áldásban részesültek a St. George-i szentek a tizedfizetésükért? Mennyi ideig
vártak, míg végre esni kezdett? Miként mutatták meg a szentek hitüket, amikor várták
az esŒt?

• Milyen áldásban részesült az egyház, amikor az egyháztagok elkezdtek teljes tizedet
fizetni? Milyen áldásban részesül az egyház továbbra is amiatt, hogy az egyháztagok
tizedet fizetnek? Hogyan használják fel a tizedet? (Lásd 3. kiegészítŒ tevékenység.)

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy a teljes tized jövedelmünk vagy keresetünk
egytizede! Írj fel a táblára több pénzösszeget, és mutasd meg a gyermekeknek,
hogyan számolják ki az egyes összegek tizedrészét! Adj minden gyermeknek papírt
és ceruzát, és a gyermekek számolják ki a különbözŒ pénzösszegek után fizetendŒ
tized összegét (a fiatalabb gyermekeknek vihetsz valóságos tárgyakat, például
pénzérméket vagy gyümölcsöket, és segíts a gyermekeknek kiszámolni a tárgyak
után fizetendŒ tizedet)! Emeld ki annak fontosságát, hogy keresetünk teljes
tizedrészét be kell fizetnünk tizedként! Ha egy kicsivel is kevesebbet fizetünk, 
az nem becsületes az Úrral szemben.

Adhatsz minden gyermeknek egy Tized és más felajánlások nevı formanyomtat-
ványt, és megmutathatod a gyermekeknek, hogyan kell helyesen kitölteni a
nyomtatványt.

2. Hogy segíts a gyermekeknek megérteni, hogy nem mindig anyagi jellegı áldásokat
kapunk a tizedfizetésért, írd fel a következŒ áldásokat cédulákra, és helyezd azokat

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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egy dobozba (használhatsz kis ajándékdoboz formájú papírdarabokat is, mint a
figyelemfelkeltŒ tevékenységben):

• Jézus Krisztus evangéliumának megértése

• ErŒs bizonyság

• Közelség a Mennyei Atyához

• ErŒ az evangélium szerinti élethez

• Családunk iránti jó példamutató képesség

• Béke és öröm

• Mások önzetlen szolgálásának képessége

• Örök élet

• Szükségleteink kielégítésére elegendŒ pénz

Olvasd fel, illetve egy gyermek olvassa fel a következŒ idézetet elder Melvin J.
Ballardtól, aki a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja volt:

„Az Úr azt ígérte, hogy gondoskodik arról a férfirŒl és nŒrŒl, aki becsületesen
fizeti tizedét, de azt nem ígérte, hogy gazdaggá teszi Œket – legalábbis anyagi
dolgokban . Az Úr legnagyobb áldásai szellemi jellegıek, nem pedig anyagiak”
(az idézet forrása The Teachings of Ezra Taft Benson [Salt Lake City: Bookcraft,
1988], 472–473. o.).

Ezután a gyermekek egyenként válasszanak egy papírt, és olvassák fel a mondatot!
Beszéld meg a gyermekekkel ezeknek az áldásoknak az értékét, és azt, hogy a
tizedfizetés miként segíthet elnyernünk ezeket az áldásokat!

3. Adj minden gyermeknek egy cédulát az alábbi mondatokkal, amelyek azt
szemléltetik, hogyan használják fel a tizedet (szükség szerint magyarázd el a
mondatokat):

• Gyülekezeti házak, templomok, és más egyházi épületek építése

• Az egyházközségi és cövek szintı tevékenységek, valamint kézikönyvek
finanszírozása

• A gyülekezeti házak világításának, fıtésének és fenntartásának finanszírozása

• Utazási költségek finanszírozása, és a misszionáriusok ellátása

• Az általános felhatalmazottak utazási és más költségeinek finanszírozása

• Számítógépek biztosítása a templomi és családtörténeti munkához

• Az egyházi folyóiratok megjelentetése

• Az egyházi mıholdas programok biztosítása

• A szentírások lefordításának és megjelentetésének biztosítása

Egy gyermek rajzoljon fel a táblára egy ábrát, amely a papírján feltüntetett tized
felhasználásának módját jelképezi! A többi gyermek próbálja meg kitalálni,
mit jelképez az ábra! Ismételjétek ezt addig, amíg minden gyermekre sor nem kerül!

4. Olvassátok el és beszéljétek meg az alábbi idézetet Heber J. Granttól, az egyház
hetedik elnökétŒl:

„A tized Isten törvénye, és a tizedfizetés békét és örömöt hoz azoknak az utolsó
napi szenteknek az életébe, akik megteszik. Megelégedettség tölti el annak a szívét,
aki teljesen becsületes az Úrhoz.. . 

45. lecke
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Most azért beszélek a tizedrŒl, mert attól kezdve, hogy annyi idŒs kisfiú lettem, hogy
pénzt kerestem, fizettem a tizedemet. Becsületes voltam az Úrhoz, és hajlandó
vagyok az lenni életem minden napján – azaz elŒször becsületes leszek az Úrhoz”
(Gospel Standards, összeáll. G. Homer Durham [Salt Lake City: Improvement Era,
1941], 60, 63. o.).

Magyarázd el, hogy minden év végén lehetŒségünk van nyilatkozni arról, hogy
teljesen becsületesek voltunk az Úrhoz anyagi dolgokban. Ezt a találkozót
tizedelszámolásnak hívják, és ezen összeülünk a püspökkel (illetve gyülekezeti
elnökkel), és elmondjuk neki, hogy teljes tizedfizetŒk vagyunk-e vagy sem.

Segíts a gyermekeknek eljátszani egy tizedrendezési interjút, amelyben egy
gyermek a püspököt, a többi gyermek pedig egy teljes tizedfizetŒ családot
személyesít meg. A „püspök” kérdezze meg a család minden tagjától, hogy teljes
tizedfizetŒ-e vagy sem, és minden családtag válaszoljon!

5. Mondd el az alábbi történetet saját szavaiddal:

„Ahogy a karácsony közeledett [1929-ben], sokan munka nélkül maradtak.

Családunk a szerencsésebbek közé tartozott. . . Férjemnek még volt munkája.

Azonban váratlanul, pont egy héttel karácsony elŒtt felmondtak neki. Amikor
hazahozta utolsó fizetését, amely hatvanhárom dollár volt, elsŒ gondolatunk az volt:
»Hogyan költsük el?«

Sok gyümölcsöt és zöldséget raktunk el, valamint volt egy tehenünk, és voltak
csirkéink, és ezek tejet, vajat és tojásokat biztosítottak. Élelmiszerkészletünk
bŒséges volt, ezért azt terveztük, hogy némi pénzt karácsonyi ajándékokra költünk
három gyermekünk számára, akik hat, négy és egy évesek voltak.

Aztán a püspök kihirdette, hogy a következŒ hétvégén tizedelszámolást fog tartani.
Minden hónapban fizettünk egy kis tizedet, de nem fizettük be a teljes összeget.
Mindig reméltük, hogy anyagilag rendbe jövünk, és lehetŒségünk lesz utolérni
magunkat.

Miután egy kis számítást készítettünk, megtudtuk, hogy pontosan hatvan dollárral
tartozunk a püspöknek, ha teljes tizedfizetŒkként akarjuk zárni az évet. Soha nem
tınt még hatvan dollár ilyen óriási összegnek! Megtanultuk az egyik legnagyobb
leckét az életben: »Légy becsületes az Úrhoz minden fizetésnapon!«

.. . Elhatároztuk, hogy elmegyünk a püspökhöz, és odaadjuk neki a hatvan dollárt,
mielŒtt abba a kísértésbe esnénk, hogy elköltünk belŒle valamit.

. . . Maradt még három dollárunk a karácsonyi bevásárlásra. Másnap . . . vettünk egy
kis doboz fekete festéket, és egy pirosat. . . Férjem és én órákon keresztül
dolgoztunk, miután a gyermekek elaludtak, fajátékokat készítettünk hulladék fából,
és befestettük Œket. Kitömött állatokat varrtam, és készítettem egy rongybabát.

Elhelyezkedtünk, hogy pénzhiányunk ellenére élvezzük a karácsonyt.

Január közepe felé férjem kapott egy telefonhívást; egy állást ajánlottak neki
százötven dolláros havi fizetéssel. Milyen nagy vagyon is volt az! Attól kezdve
egészen férjem haláláig férjem soha nem maradt munka nélkül, és mind lelkileg,
mind anyagilag boldogultunk.

Malakiás 3:10 versében ezt olvashatjuk: »Hozzátok be a tizedet mind az én
tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg
engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek
csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bŒségesen.«
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Elfogadtuk ezt a kihívást, és az áldások valóban jöttek” (Jennie N. Ernstrom: Tithing
Came before Presents; Ensign, 1988. dec., 41. o.).

6. Segíts a gyermekeknek megtanulni Malakiás 3:10 versét!

Befejezés

Bizonyság Tedd tanúbizonyságodat a gyermekeknek arról, hogy mind szellemileg, mind világi
dolgokban áldottak lesznek, ha engedelmeskednek a tized törvényének! Elmondhatsz
egy olyan alkalmat, amikor áldásban részesültél, mert fizetted a tizededet.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Malakiás 3:8–12 verseit otthon e
lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány
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Cél MegerŒsíteni a gyermekek bizonyságát arról, hogy Jézus Krisztus Joseph Smith
próféta által visszaállította igaz egyházát, és hogy Jézus Krisztus vezeti a mai
egyházat.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd 2 Nefi 28:30, Éther 4:11 versét, illetve a következŒ
szentírásokat, amelyek a bizonyság egyes részeit mutatják be:

a. Tanok és szövetségek 19:16–19, 46:13, 76:22–23; Joseph Smith története 1:17
(Jézus Krisztus a Mennyei Atya fia, és a mi ÜdvözítŒnk.)

b. Tanok és szövetségek 21:1–3, 135:3; Joseph Smith története 1:33 (Joseph Smith
volt az a próféta, akin keresztül Jézus Krisztus visszaállította egyházát a földre.)

c. Moróni 10:3–5, Tanok és szövetségek 17:6 (A Mormon könyve igaz.)
d. Tanok és szövetségek 1:30, 115:4; Joseph Smith története 1:10–19 (Az Utolsó

Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza az egyetlen igaz egyház.)
e. Tanok és szövetségek 1:38; 21:1, 4; 28:6–7 (Egy élŒ próféta vezet ma bennünket.)

Ezt követŒen tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a
gyermekeknek a szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a
leckéidre”, VI–VII. o.; és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”,
VII–IX. o.)

2. KiegészítŒ olvasmány: Az evangélium tanításai (31110 135), 16. és 17. fejezet.

3. A megbeszélés kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat,
amelyek bevonják majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke
célját.

4. Készítsd el a következŒ feliratokat:

egy élŒ próféta vezet ma bennünket.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
az egyetlen igaz egyház.

a Mormon könyve igaz.

Joseph Smith volt az a próféta, akin keresztül 
Jézus Krisztus visszaállította egyházát a földre.

Jézus Krisztus a Mennyei Atya fia, és a mi ÜdvözítŒnk.

MegerŒsíthetem a bizonyságomat arról, hogy.. . 

A visszaállított evangéliumról
való bizonyságunk megerŒsítése

46.
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5. Szükséges anyagok:
a. Egy Mormon Könyve, egy Tanok és szövetségek és egy Igazgyöngy mindegyik

gyermeknek.
b. Néhány tájékoztató jellegı könyv, például szótár vagy enciklopédia; folyóiratok,

mint például a Csillagocska, vagy tankönyvek, amelyeket be lehet mutatni az
elemiben.

c. Az élŒ prófétát ábrázoló kép (a gyülekezeti ház könyvtárából, vagy egy egyházi
folyóiratból); válogatott képek az elŒzŒ leckékbŒl azoknak az eseményeknek
a szemléltetésére, amelyeket átismételtek a szentírásbeli beszámolók tanítása
során.

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Írd fel a tudás szót a táblára!

• Hogyan tanultok meg új dolgokat, illetve hogyan tesztek szert tudásra?

Add oda a gyermekeknek a tájékoztató jellegı könyveket, folyóiratokat vagy
tankönyveket, és gyorsan keressenek ezekben olyan tényeket, amelyeket röviden meg
tudnak osztani az osztállyal! (Ha több gyermek van, mint könyv, akkor a gyermekek
dolgozzanak csoportokban!) Engedd meg a gyermekeknek, hogy megosszák az
egyes tényeket az osztállyal! Magyarázd el, hogy a tudás megszerzése fontos, de a
legfontosabb tudás az, amikor tudjuk, hogy Jézus Krisztus evangéliuma igaz.
Ezt a tudást bizonyságnak hívjuk. Írd fel a bizonyság szót a tudás szó mellé a táblára!

• Hogyan szereztek bizonyságot?

Olvassátok el a gyermekekkel 2 Nefi 28:30 versét, és beszéljétek meg, mit jelent ez a
vers! Magyarázd el, hogy az evangéliumról való bizonyságunkat apránként szerezzük
meg. Amikor megtanulunk néhány dolgot az evangéliumról, és aszerint élünk, akkor
többet tudunk meg arról, amit már megtanultunk, és hitünk megerŒsödik ebben. Amikor
az evangélium alapelvei szerint élünk, a Szentlélek segít nekünk megtudni, hogy azok
igazak. Kérd meg a gyermekeket, hogy hallgassák meg a következŒ idézetet, hogy
megtudják, Joseph F. Smith elnök, az egyház hatodik elnöke miként szerezte meg
bizonyságát! Olvasd fel, illetve egy gyermek olvassa fel az idézetet:

„Gyakran kimentem és kértem az Urat, hogy mutasson nekem valami csodálatos
dolgot, hogy bizonyságot nyerjek. De az Úr visszatartotta tŒlem a csodákat, és úgy
mutatta meg nekem az igazságot, hogy sort sorra, tanítást tanításra, itt egy kicsit, ott
egy kicsit adott. . . Nem kellett angyalt küldenie az égbŒl, hogy ezt megtegye.. . Az élŒ
Isten szelleme halk és szelíd hangjának sugallatai által nyertem el azt a bizonyságot,
amivel rendelkezem” (Conference Report, 1900. ápr., 40–41. o.).

Mutass rá, hogy bár Joseph F. Smith próféta lett, nem látványos élménnyel nyerte el a
bizonyságát, hanem fokozatosan.

Mondd el a gyermekeknek, hogy ezen az órán az evangéliumról való bizonyság
néhány részérŒl fognak beszélgetni, átismétlik, amit már tudnak ezekrŒl a részekrŒl, 
és megtanulják, hogyan erŒsíthetik meg saját bizonyságukat az evangéliumról.

Tedd ki a „MegerŒsíthetem a bizonyságomat arról, hogy.. .” feliratot! Beszéld meg
a gyermekekkel, mi a bizonyság! Magyarázd el, hogy a bizonyság olyan tudás, amit
a Szentlélek erŒsít meg arról, hogy valami igaz. Segíts a gyermekeknek megérteni,
hogy amikor tanulmányozzuk az evangéliumot, és imádkozunk arról, amit tanultunk, 
a Szentlélek segíteni fog nekünk megtudni, hogy Jézus Krisztus evangéliuma igaz.

Helyezd ki egyenként a többi feliratot! Minden egyes felirat esetében használd a
felkészülési részben feltüntetett szentírásokat, valamint a megfelelŒ kérdéseket a

Szentírásbeli
beszámoló

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Kérdések a megbeszéléshez és az alkalmazáshoz címı részbŒl, és ezek alapján taníts
a gyermekeknek Jézus Krisztus evangéliumának alapvetŒ részeirŒl! Átismételheted
(illetve a gyermekek átismételhetik) az elŒzŒ leckékben megbeszélt eseményeket –
megfelelŒ képek bemutatásával –, hogy segíts a gyermekeknek megérteni a bizonyság
részeit!

Miután megbeszéltétek a feliratokat, segíts a gyermekeknek megérteni, hogy azok a jó
érzések, amelyekben akkor van részünk, amikor ezeket a dolgokat halljuk – hogy Jézus
Krisztus a Mennyei Atya fia, és a mi ÜdvözítŒnk, hogy Joseph Smith volt az a próféta,
akin keresztül Jézus Krisztus visszaállította egyházát a földre, hogy a Mormon könyve
igaz, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza az egyetlen igaz
egyház, és hogy egy élŒ próféta vezet ma bennünket –, a Szentlélek bizonyságtétele
arról, hogy ezek a dolgok igazak.

Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy már rendelkeznek a bizonyság kezdemé-
nyeivel. Ahhoz, hogy megerŒsítsék bizonyságukat, tanulhatják az evangéliumot,
imádkozhatnak róla, engedelmeskedhetnek a Mennyei Atya parancsolatainak, és
megoszthatják bizonyságukat másokkal (lásd 1., 2., 3. és 5. kiegészítŒ tevékenység).
Magyarázd el, hogy amikor bizonyságunkat tesszük másoknak, bele kell foglalnunk
a bizonyság alapelemeit.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Ki Jézus Krisztus? (JST 1:17.) Miért ÜdvözítŒnk nekünk Jézus Krisztus?
(T&Sz 19:16–19; 46:13.) Honnan tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus a mi ÜdvözítŒnk?

• Mit tudtatok meg Jézus Krisztusról, amikor az elsŒ látomásról, illetve Jézus
Krisztusnak a Kirtland Templomban való megjelenésérŒl tanultatok? Hogyan erŒsítik
meg ezek a dolgok a bizonyságotokat arról, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és a
mi ÜdvözítŒnk?

• Honnan tudta meg Joseph Smith, melyik egyházhoz csatlakozzon? (JST 1:10–19.)
Joseph Smith példájának követése miként erŒsíti meg az evangéliumról való
bizonyságunkat?

• Mit állított vissza a földre Jézus Krisztus Joseph Smith által? Honnan tudhatjuk, hogy
Joseph Smith volt az a próféta, akin keresztül Jézus Krisztus visszaállította egyházát?
(Lásd 4. kiegészítŒ tevékenység.)

• Hogyan segített Joseph Smith az ÜdvözítŒnek az igaz egyház földre való
visszaállításában? (T&Sz 135:3; ha akarod, minden gyermek mondhat különbözŒ
eseteket, amelyek hozzájárultak Jézus Krisztus egyházának a visszaállításához;
például Moróni megjelenése Joseph Smith-nek, Joseph megkapja a lemezeket,
Joseph fordítja a lemezeket, illetve Joseph megszervezi az egyházat.)

• Miért fontos egész életünkön keresztül olvasnunk és tanulmányoznunk a Mormon
könyvét? Hogyan nyerhetünk bizonyságot arról, hogy a Mormon könyve igaz?
(Moróni 10:3–5; segíts a gyermekeknek megérteni, hogy a Moróni 10:3–5 verseiben
leírt eljárást alkalmazhatjuk arra is, hogy bármilyen evangéliumi alapelvrŒl
bizonyságot nyerjünk, nem csak arról, hogy a Mormon könyve igaz!)

• Miért kellett Jézus Krisztus egyházát visszaállítani? (JST 1:19; T&Sz 1:30.) Honnan
tudhatjuk, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Jézus Krisztus
igaz egyháza?

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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• Mi a teljes neve az egyháznak? (T&Sz 115:4.) Ki adta ezt a nevet az egyháznak?
Mondd el, hogy az egyház nevét maga Jézus Krisztus adta Joseph Smith-nek.
Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy az egyház neve azt jelképezi, hogy ez
Jézus Krisztus igaz egyháza ma a földön.

• Ki az egyház feje ma? (Jézus Krisztus.) Ki az egyház vezetŒje a földön? (Az élŒ
próféta.) Olvasd fel, vagy az egyik gyermek olvassa fel a következŒ idézetet Gordon
B, Hinckley-tŒl, az egyház tizenötödik elnökétŒl: „Ez az egyház nem az elnöké.
Az egyház feje az Úr Jézus Krisztus, akinek nevét mindannyian magunkra vettük”
(Conference Report, 1995. ápr., 94. o.; vagy Ensign, 1995. máj., 71. o.).

• Mutass egy képet, amely az élŒ prófétát ábrázolja! Ki ez az ember? Mit tudtok róla?
(Minden gyermeknek adj lehetŒséget, hogy mondjon valamit, amit tud a prófétáról!)
Mit csinál a próféta? (Megtanít bennünket azokra a dolgokra, amelyeket a Mennyei
Atya és Jézus Krisztus tudatni akar velünk vagy elvár tŒlünk; lásd T&Sz 1:38; 21:1, 4.)

• Honnan tudhatjuk, hogy ma egy élŒ próféta vezet minket?

• MibŒl áll a Jézus Krisztus evangéliumáról való bizonyság? Hogyan kapunk
bizonyságot? (A Szentlélek által; lásd Éther 4:11.)

• Miért fontos mindannyiunk számára, hogy saját bizonyságunk legyen az
evangéliumról? Hogyan erŒsíthetjük meg bizonyságunkat? (Lásd 1., 2., 3. és
5. kiegészítŒ tevékenység.)

• Miként segített nektek megerŒsíteni az evangéliumról való bizonyságotokat az, hogy
ebben az évben a Tanok és szövetségekrŒl és az egyháztörténetrŒl tanultatok?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Emeld ki, milyen fontos az egyház minden tagja számára, hogy saját bizonysága
legyen Jézus Krisztus evangéliumáról! Olvasd fel, illetve egy gyermek olvassa fel az
alábbi idézetet Harold B. Lee-tŒl, az egyház tizenegyedik elnökétŒl:

„A magatokban lévŒ fénynek [bizonyságotoknak] kell vezetnie benneteket! Ha nincs
bennetek, nem fogtok megállni” (Stand Ye in Holy Places [Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1974], 95. o.).

Magyarázd el, hogy amíg saját bizonyságunk fejlŒdik, mások bizonyságát
használhatjuk, hogy segítsen nekünk. Például elhihetjük, hogy a Mormon könyve
igaz, mivel szüleink, püspökünk, vagy az élŒ próféta tudják, hogy igaz. Azonban
mindannyiunknak dolgoznia kell azért, hogy megszerezzük saját bizonyságunkat,
és azt erŒsen tartsuk.

A gyermekek egymás után felváltva ábrázolják a táblán, hogyan erŒsíthetik meg
bizonyságukat; például hallgatnak a profétára, imádkoznak, szentírást olvasnak,
misszionáriusok lesznek, elmennek istentiszteletre, részt vesznek a családi esten,
beszédet mondanak az elemiben, énekelnek az elemiben, engedelmeskednek a
Bölcsesség szavának, és helyes döntéseket hoznak. (Ha akarod, külön-külön
cédulákra írhatsz javaslatokat, amelyek közül a gyermekek választhatnak, vagy a
gyermekek találják ki saját javaslataikat!) A többi gyermek próbálja meg azonosítani
az ábrát!

Miután minden gyermekre sor került, kérdezd meg:

• Hogyan segítenek ezek a dolgok megerŒsíteni a bizonyságotokat? Mi történne a
bizonyságotokkal, ha úgy határoznátok, hogy felhagytok ezekkel a dolgokkal?

46. lecke
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2. Írd fel a bizonyság szót egy fel nem fújt léggömbre! A gyermekek javasoljanak olyan
dolgokat, amik segítenek abban, hogy bizonyságuk megnŒjön; például az ima, 
a szentírásolvasás, és bizonyságuk megosztása másokkal (lásd az 1. kiegészítŒ
tevékenységben feltüntetett javaslatokat). Amikor a gyermekek javaslatokat tesznek,
fújj egy kis levegŒt a léggömbbe! Beszéljétek meg, hogy ahogy a léggömb megnŒtt,
úgy fog az Œ bizonyságuk is megnŒni, ha megteszik azokat a dolgokat, amiket
javasoltak.

• Mi történik a bizonyságunkkal, ha nem tesszük meg ezeket a dolgokat?

Lassan ereszd ki a levegŒt a léggömbbŒl, és magyarázd el, hogy ha nem teszünk
semmit azért, hogy tovább növekedjen, bizonyságunk úgy össze fog menni, mint ez
a léggömb!

3. Magyarázd el, hogy a bizonyság megszerzése egy mag elvetéséhez hasonlítható.
Olvassátok el és beszéljétek meg a gyermekekkel Alma 32:36–39 verseit!

4. Mondd el a Gordon B. Hinckley, az egyház tizenötödik elnöke húsz éves korában
megtartott papsági gyılésen megtapasztalt élményét:

„A terem tele volt férfiakkal, . . . és egy szólamban énekelték a nagyszerı himnuszt:
»Dicsérd a férfit, ki szólt Jehovával, Jézus felkente prófétájává. Megnyitja az utolsó
sáfárságot, Ãt tiszteli minden nép s király« [lásd Himnuszok ]. . . Akkor szívembe
vésŒdött a meggyŒzŒdés, hogy az a férfi, akirŒl énekeltek [Joseph Smith] valóban
Isten prófétája volt, és hálás vagyok, hogy azt mondhatom, hogy az a meggyŒzŒdés,
amelyrŒl hiszem, hogy a Szentlélek hatalma által adatott meg, soha nem hagyott el
engem” (Gordon B. Hinckley: Man of Integrity, 15th President of the Church,
videokazetta [53503]).

Szólítsd fel a gyermekeket, hogy osszák meg olyan élményeiket, amikor a Szentlélek
erŒs érzéssel tudatta velük, hogy az evangélium (illetve az evangélium néhány
alapelve) igaz. Megoszthatod egy saját élményedet is.

5. Egy gyermek olvassa fel az alábbi idézetet elder Bruce R. McConkie-tŒl, aki a
Tizenkét Apostol Kvórumának tagja volt:

„Szeretnétek egy mintát arra, hogy hogyan kapjatok személyes kinyilatkoztatást
[bizonyságot]? . . . Az én bevált módszerem egyszerıen csak ez:

1. Kutasd a szentírásokat!

2. Tartsd be a parancsolatokat!

3. Kérj hittel!”

(How to Get Personal Revelation; New Era, 1980. június, 50. o.)

• Hogyan alkalmazta ezt a mintát Joseph Smith? Hogy alkalmazhatjátok ti?

A gyermekek felírhatják ezt a mintát olyan kártyákra, amit hazavihetnek, és
kirakhatnak otthonukban, hogy emlékeztesse Œket arra, hogy folyamatosan erŒsítsék
bizonyságukat.

6. Szólítsd fel a gyermekeket, hogy mondják el, mit éreznek a lecke során kiragasztott
feliratokon lévŒ mondatokkal – eggyel vagy többel – kapcsolatban! Segíts a
gyermekeknek felismerni, hogy azok a jó érzések, amelyek bennük vannak az
egyházzal és annak tanításaival kapcsolatban, azok a bizonyság csírái.

7. Énekeljétek el a „Tudom, hogy jó Megváltóm él” (Himnuszok) címı dalt, illetve
olvassátok el a dal szövegét!
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Befejezés

Bizonyság Emeld ki, milyen fontos minden egyháztag számára, hogy saját bizonysággal
rendelkezzen Jézus Krisztus evangéliumáról. Emlékeztesd a gyermekeket arra, hogy
már rendelkeznek a bizonyság csíráival, és hogy megerŒsíthetik bizonyságukat
tanulással és imával. Fejezd ki háládat Jézus Krisztusért, Joseph Smith prófétáért,
a Mormon könyvéért, az egyházért és az élŒ prófétáért! Oszd meg érzéseidet a
bizonyság megszerzésérŒl, és szólítsd fel a gyermekeket, hogy mondják el érzéseiket
az evangéliumról!

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg bizonyságukat a családjukkal!

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák Moróni 10:3–5 valamint a Tanok és
szövetségek 1:30, 76:22–23 verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt családi
tevékenység

Javasolt
háziolvasmány
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Cél Ez a lecke azért íródott, hogy segítsen a 11 éves gyermekeknek megérteni a papság
áldásait és feladatait. Ezt a leckét azelŒtt tanítsd, mielŒtt az osztályodban az elsŒ
gyermek 12 éves lesz!

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Joseph Smith próféta bizonyságtételét a Mormon
könyve bevezetŒjében, vagy a Joseph Smith története 1:29–54, 59, 66–72
verseiben; a Tanok és szövetségek 13. részét, beleértve a fejlécet is; valamint a
Tanok és szövetségek 121:34–46 verseit.

2. Tanulmányozd a leckét, és döntsd el, hogyan akarod tanítani a gyermekeknek a
szentírásbeli és történelmi beszámolókat. (Lásd „Felkészülés a leckéidre”, VI–VII. o.;
és „A szentírásbeli és történelmi beszámolók tanítása”, VII–IX. o.) A megbeszélés
kérdései és a kiegészítŒ tevékenységek közül válaszd ki azokat, amelyek bevonják
majd a gyermekeket, és leginkább segítenek nekik elérni a lecke célját.

3. Szükséges anyagok:
a. Egy Mormon könyve mindegyik gyermeknek.
b. Egy Tanok és szövetségek.
c. Egy fényforrás, például zseblámpa, villanykörte vagy kis lámpa.
d. Képek: 5-48, Jézus, a Krisztus (Evangéliumi mıvészeti képcsomag 240; 62572);

5-15, KeresztelŒ János az ároni papságot adományozza (Evangéliumi mıvészeti
képcsomag 407; 62013); A melkisédeki papság visszaállítása (Evangéliumi
mıvészeti képcsomag 408; 62371); és Felszentelés a papságba (62341).

Javasolt óravázlat Kérj meg egy gyermeket a nyitó ima elmondására!

Mutass be egy tárgyat, amely fényt ad!

• Mire van szükség ahhoz, hogy ez a tárgy világosságot adjon? Ha zseblámpád van,
mutasd meg, hogy annak szüksége van elemre, villanyégŒre és egy kapcsolóra,
amelyek mind jól kell mıködjenek, hogy fényt adjon. A villanykörtének jó izzószálakra
van szüksége, és be kell csavarni egy foglalatba, amely összeköttetésben van egy
áramforrással. A villanykapcsolót is fel kell kapcsolni, hogy az elektromos áram
belemehessen.

Kérd meg az osztályban a fiúkat, hogy álljanak fel! Ezeknek a fiúknak lehetŒségük van
arra, hogy elnyerjék a papságot, amely nagyobb erŒ, mint az elektromosság, mert ez
az Isten nevében való cselekvés joga és felhatalmazása. Ennek a hatalomnak a
segítségével keresztelkedhetnek meg és részesülhetnek más egyházi szertartásokban
a Mennyei Atya gyermekei. De ahhoz, hogy egy fiú megkaphassa ezt a hatalmat, és
Isten szándékai szerint használhassa, elŒbb érdemesnek kell lennie arra, és
megfelelŒen fel kell készülnie.

A képeket megfelelŒ idŒpontokban felhasználva Joseph Smith próféta bizonyságtétele
vagy Joseph Smith története 1:29–54, 59, 66–72 versei alapján tanítsd meg a
beszámolót arról, amikor Joseph Smith megkapja az aranylemezeket, és felszentelik az

Szentírásos
beszámoló

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

A papság áldást hozhat
életünkbe 

(papsági felkészítŒ lecke)
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ároni papságba. Röviden átismételheted az osztállyal azokat az eseményeket, amelyek
ahhoz vezettek, hogy Joseph Smith megkapja az aranylemezeket.

A leckére való felkészülésed során tanulmányozd a következŒ kérdéseket és
szentírásutalásokat. Használd azokat a kérdéseket, amelyek érzésed szerint legjobban
segítenek a gyermekeknek abban, hogy megértsék a szentírásokat, és alkalmazzák
életükben az alapelveket. A szentírásoknak a gyermekekkel együtt, az órán történŒ
elolvasása és megbeszélése segíteni fog nekik személyes bepillantást nyerni azokba.

• Miért nem fordította le az aranylemezeket, kapta meg a papságot, és szervezte meg
az egyházat Joseph Smith közvetlenül az elsŒ látomás után? (Nem volt felkészülve;
fejlŒdnie kellett bölcsességben és tudásban.)

• Mi volt az elsŒ nagyobb feladat, amit az Úr kért Joseph Smith-tŒl? (Fordítsa le az
aranylemezeket, hogy hozzájuthassunk a Mormon könyvéhez.)

• Mit csinált éppen Joseph aznap este, amikor Moróni angyal elŒször megjelent neki?
(Joseph Smith története 1:29–30.) Hányszor jelent meg Moróni Joseph Smith-nek,
mielŒtt Joseph elŒször látta az aranylemezeket? (Joseph Smith története 1:30, 44–49;
négyszer.) Mit gondoltok, Moróni miért ismételte el üzenetét még háromszor?

• Milyen más utasítást kapott még Joseph, mielŒtt elkezdhette az aranylemezek
fordítását? (Joseph Smith története 1:53–54.) Hogyan segített ez az utasítás Joseph
Smith-nek felkészülnie a többi nagyszerı dologra, amit meg kellett tennie? Mire
fogtok felkészülni a jövŒben?

• Milyen különleges kötelességet vállal magára 12 éves korában a legtöbb utolsó napi
szent fiatal férfi? (Megkapják az ároni papságot, és felszentelik Œket diakónussá.)

• Hogyan kapta meg Joseph Smith az ároni papságot? (Joseph Smith története
1:68–70.) Hogyan kapják meg a fiatal férfiak az ároni papságot ma? (Interjút
készítenek velük az érdemességrŒl, majd kézrátétellel felszenteli Œket egy férfi,
akinek megvan a felhatalmazása arra, hogy felszentelje Œket.)

• Hogyan készülhetnek fel a fiúk arra, hogy elnyerjék a papságot? Hogyan
készülhetnek fel a lányok arra, hogy elnyerjék a papság áldásait? (A fiúk és a lányok
ugyanúgy készülnek fel. Imádkoznak, hisznek, tanulják az evangéliumot szüleiktŒl
és tanítóiktól, érdemesen élnek, engedelmeskednek a parancsolatoknak, szolgálnak
másokat, tisztelik egymást, és Œszinték.) (Lásd 4. kiegészítŒ tevékenység.)

• Milyen feladatai vannak az egyházban a diakónusnak? (T&Sz 20:59.) Miként
teljesítik ezeket a feladatokat? (Kiosztják az úrvacsorát, begyıjtik a böjti
felajánlásokat, a püspök hírnökeként szolgálnak az istentiszteleten, és jó példát
mutatnak.)

• Ki volt az elsŒ, aki úrvacsorát osztott? (Jézus Krisztus.) Miért oly szent szertartás az
úrvacsora? (Ez egy olyan szertartás, amely azt az áldozatot jelképezi, amelyet Jézus
Krisztus hozott mindannyiunkért.)

Olvasd fel, illetve egy tanuló olvassa fel a következŒ idézetet elder Jeffrey R. Hollandtól:
„Arra kérünk benneteket, az ároni papság fiatal férfijait, hogy arra érdemesen és
áhítatosan készüljetek fel, áldjátok meg és osszátok ki az ÜdvözítŒ áldozatának
jelképeit! Milyen csodás kiváltság és szent megbízatás ilyen rendkívül fiatal korban!
Nem tudok elképzelni sem nagyobb dicséretet, amit Isten adhat nektek. Mi valóban
szeretünk benneteket. Éljetek a lehetŒ legjobban, és nézzetek ki a lehetŒ legjobban,
amikor részt vesztek az Úr vacsorájának szertartásában!” (Conference Report, 1995.
okt., 89. o.; vagy Ensign, 1995. nov., 68. o.).

Kérdések a
megbeszéléshez és
az alkalmazáshoz
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• Hogyan tisztelhetjük és támogathatjuk mindannyian a papságot? (Fogadjunk el
minden elhívást a papsági vezetŒktŒl; szolgáljunk másokat; beszéljünk tisztelettel
az egyházi vezetŒkrŒl; valamint imádkozzunk édesapánkért, testvéreinkért,
családtagjainkért, és másokért, akik viselik a papságot.) (Lásd 3. kiegészítŒ
tevékenység.) Miként segíthet édesapátoknak vagy fivéreiteknek tisztelni
papságukat, ha megteszed ezeket a dolgokat? Ãk hogyan segíthetnek neked
felkészülni a papságra, illetve a papság áldásaira?

KiegészítŒ 
tevékenységek A következŒ tevékenységek közül a lecke során bármikor felhasználhatsz egyet vagy

többet áttekintésként, összegzésként illetve feladatként.

1. Külön-külön kártyákra vagy cédulákra írd fel a következŒ áldásokat, amelyeket a
papságon keresztül kapunk meg:

Névadó áldás elnyerése
Keresztség
A Szentlélek ajándékának elnyerése
Betegáldás
Úrvacsoravétel
Missziós szolgálat
Templomi házasság

Oszd csoportokra az osztályt, és minden csoportnak adj egy kártyát! Szólítsd fel a
gyermekeket mindegyik csoportban, hogy mondjanak el olyan személyes vagy
családi élményeket, amelyek a kártyájukra írt áldásra vonatkoznak!

2. Kérd meg a gyermekeket, hogy képzeljenek el egy olyan alkalmat, amikor egy olyan
helyen voltak, amely nagyon sötét! Aztán mondd el arról a turistacsoportról szóló
történetet, akik bementek egy mély, sötét barlangba. Egyszer a barlangban az
idegenvezetŒ lekapcsolta a lámpát, várt néhány percet, majd megkért mindenkit,
hogy mutasson a kijárat irányába. Amikor újra világos lett, az emberek mind
különbözŒ irányba mutattak.

Mondd el a következŒ idézetet elder Robert D. HalestŒl: „Ha a papság hatalma nem
lenne a földön, az ellenség szabadon járhatna-kelhetne és uralkodhatna, minden
kötöttség nélkül. Nem volna a Szentlélek ajándéka sem, hogy irányítson és
megvilágosítson bennünket; nem lennének próféták, akik az Úr nevében szólhatnak;
sem templomok, ahol szent, örökkévaló szövetségeket köthetnénk; nem volna
felhatalmazás az áldásra vagy a keresztelésre, a gyógyításra vagy a vigasztalásra. . .
Nem lenne világosság, sem reménység – csak sötétség” (Conference Report, 
1995. okt., 40. o.; vagy Ensign, 1995. nov., 32. o.).

3. Olvasd fel vagy mondd el a következŒ történetet arról, hogy mit tett egy család, hogy
támogassa az apát papsági elhívásában:

„Sok évvel ezelŒtt az általános konferencián együtt ültem elder Ezra Taft Benson
hat gyermekével, akik közül az egyik kollégiumi szobatársam volt. Figyelmem
fokozódott, amikor McKay elnök felállt, és bejelentette a következŒ beszélŒt.
Tisztelettel bámultam, amint elder Benson, akivel eddig még nem találkoztam,
odament a mikrofonhoz. Nagy ember volt, jóval több mint hat láb (180 cm) magas.
Mesterdiplomás, nemzetközileg ismert ember volt az Egyesült Államok
földmıvelésügyi minisztereként, és az Úr különleges tanúja volt; olyan ember, aki
higgadtnak és határozottnak tınt, aki megszólította a hallgatóságot világszerte.
Hirtelen egy kéz ért a karomhoz. Egy kislány hajolt oda hozzám, és sürgetŒen ezt
súgta: »Imádkozz apáért!«
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Némiképp meglepŒdtem, majd azt gondoltam: »Ezt az üzenetet mindenki tovább
adja a sorban, és nekem tovább kell adnom. Mit mondjak? Azt, hogy „Imádkozz
elder Bensonért!”; azt, hogy „Azt várják tŒled, hogy mondj imát édesapádért!”?«
Érezve a sürgetést, áthajoltam, és egyszerıen azt súgtam tovább: »Imádkozz
apáért!«

Láttam, ahogy súgás halad végig abban a sorban, ahol Benson nŒvér ült, fejét már
lehajtva.

Azóta sokszor eszembe jut ez az üzenet – Imádkozz apáért, az otthon pátriárkájáért!
Imádkozz érte, amikor kerületi elnökként vagy házitanítóként szolgál! Imádkozz érte,
amikor egy polgári csoport végrehajtó titkára lesz, amikor üzlete virágzik, vagy
amikor kevesebb fizetést kap! Imádkozz, amikor tanácsot ad a családi esten!
Imádkozz apáért, aki órákig dolgozik, hogy Jerold misszióba mehessen és Diane
fŒiskolára járhasson! Imádkozz érte, amikor beszédet mond az úrvacsorai gyılésen,
vagy anyának áldást ad, hogy újra jól legyen! És este is, amikor hazajön fáradtan
és leverten, imádkozz érte! Imádkozz apáért mindenben, amit tehet – a nagy
dolgokban és a kicsikben is!

Ahogy az évek múltak, általános konferenciák jöttek és mentek, és valahányszor
Benson elnök felállt beszélni, azt gondoltam magamban: »Az Œ gyermekei, akik
szétszóródtak a földrészen, most egyesült erŒvel imádkoznak édesapjukért.«

És kezdem azt hinni, hogy az a rövid üzenet, ami sok évvel ezelŒtt végighaladt a
soron, a legfontosabb üzenet, amit egy család megoszthat. Milyen rendkívüli
hatalma és hite lehet bármelyik férfinak ahhoz, hogy a mindennapi kihívásoknak
eleget tegyen életében, ha valahol a világban lányai vagy fiai azt suttogják:
»Imádkozz apáért!« (Elaine McKay: „Pray for Dad”; New Era, 1975. június, 33. o.).

4. Amikor az evangélium szerint élünk, készen leszünk arra, hogy elfogadjuk a
feladatokat, és élvezzük a papság áldásait. Olvasd fel az „Evangéliumi normáim”
(Kihívásom napjai [35317 135], hátsó borító) címı pontokat, szünetet hagyva az
egyes pontok között, hogy a gyermekek hadd gondolkozzanak azon, mennyire élnek
érdemesen a normák szerint! Amikor befejezted a felsorolás felolvasását,
átismételhetitek ábrák vagy kulcsszavak segítségével.

Evangéliumi normáim

1. Emlékezni fogok keresztelési szövetségeimre, és hallgatni fogok a Szentlélekre.
2. Ãszinte leszek a Mennyei Atyához, másokhoz és magamhoz.
3. Jó barátokat fogok keresni, és kedves leszek másokhoz.
4. Szerényen fogok öltözni, hogy tiszteletet mutassak a Mennyei Atya és magam

iránt.
5. Csak olyan dolgokat fogok olvasni és megnézni, ami tetszik az Úrnak.
6. Csak olyan zenét fogok hallgatni, ami tetszik a Mennyei Atyának.
7. Áhítatosan fogom használni a Mennyei Atya és Jézus Krisztus nevét. Nem fogok

káromkodni és durva szavakat használni.
8. Szentnek és tisztának fogom tartani a testemet.
9. Nem nyúlok olyan dolgokhoz, amik ártalmasak.

10. Olyan dolgokat fogok tenni a sabbat napján, amik segítenek nekem abban, hogy
közel érezzem magam a Mennyei Atyához.

11. A jót fogom választani. Tudom, hogy megbánhatom bıneimet, ha hibázom.
12. Már most úgy fogok élni, hogy érdemes legyek elmenni a templomba, és

missziót szolgáljak.
13. Követni fogom a Mennyei Atya számomra készített tervét.

47. lecke
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5. Oszd meg a következŒ idézetet Gordon B. Hinckley elnöktŒl, az egyház tizenötödik
elnökétŒl: „Ez az egyház nem az elnöké. Az egyház feje az Úr Jézus Krisztus, akinek
a nevét mindannyian magunkra vettük [a kereszteléskor]. Mindannyian együtt
vagyunk ebben a nagy igyekezetben. Azért vagyunk itt, hogy segédkezzünk
Atyánknak munkájában és dicsŒségében, »létrehozni az ember halhatatlanságát és
örök életét« (Mózes 1:39). Kötelességetek éppen olyan komoly a ti feladatkörötök-
ben, mint az én kötelességem az enyémben. Egyik elhívás sem kicsi vagy kisebb
jelentŒségı az egyházban. Mindannyian foglalkozásunkban és kötelességünkben
megérintjük mások életét” (Conference Report, 1995. ápr., 84. o.; vagy Ensign,
1995. máj., 71. o.).

Befejezés

Bizonyság Bizonyságot tehetsz arról, hogy a papság vissza lett állítva, és hogy ez az Isten
nevében való cselekvés felhatalmazása. Buzdítsd a fiúkat, hogy már most éljenek úgy,
hogy érdemesek legyenek az ároni papság viselésére, valamint buzdítsd az összes
tanulót, hogy éljenek érdemesen a papság összes áldásának elnyerésére. Buzdítsd a
gyermekeket, hogy becsüljék és támogassák a papsági vezetŒket!

Buzdítsd a gyermekeket, hogy osszák meg családjukkal a lecke egy bizonyos részét,
például egy történetet, egy kérdést vagy tevékenységet, illetve olvassák el családjukkal
a Javasolt háziolvasmány címı részt.

Javasold a gyermekeknek, hogy tanulmányozzák a Tanok és szövetségek 121:34–46
verseit otthon e lecke áttekintéseként.

Kérj meg egy gyermeket a záróima elmondására!

Javasolt
háziolvasmány

Javasolt családi
tevékenység
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