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A Tanok és szövetségek és az egyház története a tananyag ebben az évben. A Tanok és
szövetségek olyan próféciák, látomások, parancsolatok és tanítások gyűjteménye,
melyek Joseph Smith prófétán, valamint olyan személyeken keresztül adattak, akik az
egyház elnökeként követték őt. A próféta úgy utalt erre a szentírás-kötetre, mint az
egyház olyan alapjára ezekben az utolsó napokban, mely javára válik a világnak,
megmutatván, hogy az Üdvözítő titkainak kulcsai ismét rá lettek bízva az emberre
(lásd T&Sz 70. rész, fejléc). E könyv kinyilatkoztatásait átszövi az egyház története,
mivel azok „imára kapott válaszként jöttek”, a szükség idején, valóságos emberek való-
ságos élethelyzeteiből adódóan (Magyarázó bevezetés a Tanok és szövetségekhez).

Amint a Tanok és szövetségekből, valamint az egyház történetéből tanítod az evangé-
liumot, hozzásegítheted az osztály tagjait, hogy megbecsülés alakuljon ki bennük
a múltat illetően, erőt nyerjenek a mához, valamint reménységet a jövőhöz. Gordon
B. Hinckley elnök kijelentette:

„Mily dicső ennek a nagyszerű ügynek a múltja! Tele van hősiességgel, bátorsággal,
merészséggel és hittel. Mily csodálatos a jelen, amint előre haladunk, hogy minden-
hol megáldjuk az emberek életét, akik bárhol is legyenek, hallgatnak az Úr szolgáinak
üzenetére. Mily pompás lesz a jövő, amint a Mindenható továbbhalad dicsőséges
munkájával, jó hatást gyakorolva mindazokra, akik elfogadják evangéliumát és asze-
rint élnek, és minden nemzedékben örök áldásokhoz juttatva fiait és leányait azok
önzetlen munkáján keresztül, akiknek szíve tele van szeretettel a világ Megváltója
iránt” (Conference Report, 1995. október, 95; vagy Ensign, 1995. november, 72).

E kurzus célja Sorban vagy részről-részre haladó megközelítés helyett ennek a kurzusnak a leckéi
a Tanok és szövetségekben és az egyház történetében tanított fő témákra összpontosí-
tanak. Ezek terveink szerint segíteni fognak neked abban, hogy:

1. Tanítsd a visszaállított evangélium azon tanait, szertartásait és szövetségeit,
melyekre szükségük van az egyéneknek és a családoknak ahhoz, hogy Krisztushoz
jöjjenek és örök életet nyerjenek.

2. Tanítsd Jézus Krisztus visszaállított egyházának a ma is tartó történetét.

3. Meghívd a Szellemet az osztályba.

4. Hozzásegítsd az osztály tagjait a szentírások megértéséhez és szeretetéhez.

5. Hozzásegítsd az osztály tagjait az evangéliumi tanok életükben való alkalmazásához.

6. Bíztasd az osztály tagjait, hogy tanítsák és felemeljék egymást.

7. Hozzásegítsd az osztály tagjait koruk fontosságának felismeréséhez az egyház
történetében – hogy nagyszerű örökséget örököltek, és hogy örömre lelhetnek
felelősségükben, hogy tovább vigyék az Úr munkáját.
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Milyen anyagokat 
használj A következő anyagokat használd, amikor felkészülsz és tanítod ennek a kurzusnak

a leckéit:

1. A szentírások (lásd „A szentírásokból taníts”, IX. oldal).

2. Ez a tanítói kézikönyv (később lásd „E kézikönyv használata”).

3. Tanok és szövetségek és egyháztörténet – tanulók tanulmányi kalauza (35686 135).
Ebben a füzetben minden leckéhez van olvasási feladat és néhány megbeszélendő
kérdés. Az egyes leckékre történő felkészülés során gondold át, hogyan használod
fel a Tanulmányi kalauz anyagát! Az osztály tagjai jobban részt tudnak venni
majd a beszélgetésekben, ha tanulmányozták az olvasási feladatot, és ha olyan
kérdéseket teszel fel, melyek megválaszolására fel vannak készülve. Biztasd az
osztály tagjait, hogy használják a Tanulmányi kalauzt személyes tanulásukban és
a családi beszélgetések során!

Az osztály minden tagja rendelkezzen a Tanulmányi kalauz egy példányával!
A Vasárnapi Iskola elnökségétől, az egyházközségi írnoktól, valamint az anyagokért
felelős egyházközségi segédírnoktól kapsz példányokat.

4. Örökségünk: Az Utolsó Napok Szentjei Jézus Krisztus Egyházának rövid története
(35448 135). Ez a könyv inspiráló beszámolót ad az egyház történetéről, Joseph
Smith prófétától kezdve napjainkig. Sok olyan beszámolóról szó esik a leckékben,
melyek benne vannak ebben a könyvben.

Az osztály minden tagja számára legyen hozzáférhető az Örökségünk egy példánya,
hogy személyesen is tanulmányozhassa azt (otthononként legalább egy példány).
Sok egyháztagnak már van belőle. A Vasárnapi Iskola elnökségétől, az egyházközségi
írnoktól, valamint az anyagokért felelős egyházközségi segédírnoktól kaphatsz
példányokat. Az írnok segíthet neked további példányok megrendelésében, ameny-
nyiben szükség van erre.

5. A Tanok és szövetségek és egyháztörténet videó bemutatók (53912 135), valamint a
Tanítások a Tanok és szövetségekből és az egyház történetéből (53933 135) videoka-
zettákon olyan bejátszások vannak, melyek kiegészítik a leckéket. Használatukra
vonatkozóan a kézikönyv sok leckéjében található javaslat a „További tanítási
ötletek” részben. Ezek a videó bejátszások segíthetnek abban, hogy az osztály tagjai
jobban megértsék az evangéliumi tantételeket és az egyház történetét. Vigyázz
azonban arra, hogy ne használd őket túl gyakran, illetve a szentírásokra épülő
beszélgetések helyett!

Ennek a bevezetésnek az utasításaihoz, valamint a következő forrásanyagokhoz fordulj
segítségért az evangéliumi tanítás alapelveit illetően:

Az Utasítások egyházi kézikönyve 2. könyvének 16. része: „Evangéliumi tanítás és
vezetés” (35209 135 vagy 35903 135)

Tanítás, nincs nagyobb elhívás, 1999-es kiadás (36123 135)

Tanítási kalauz (34595 135)
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E kézikönyv 
használata Ez a kézikönyv eszköz, mely segít az evangélium tantételeit a szentírásokból tanítani.

Fiatalok és felnőttek számára íródott az Evangéliumi tanok osztályainak, és négyévente
kell használni. A leckék tanításához további utalások és kommentárok nem szükségesek.
Elder M. Russel Ballard azt mondta:

„Nyomatékosan ajánljuk a tanítóknak, hogy alaposan tanulmányozzák a szentírásokat
és a kézikönyvüket, mielőtt kiegészítő anyagokhoz nyúlnának. Úgy tűnik, túl sok tanító
távolodik el a jóváhagyott tanítási anyagoktól anélkül, hogy teljesen átnézné azokat. Ha
a tanítók szükségét érzik annak, hogy jó kiegészítő forrásmunkákat használjanak a szen-
tírásokon és a kézikönyveken kívül, akkor először az egyházi folyóiratok használatát kell
fontolóra venniük” (Conference Report 1983. ápr., 93. old.; vagy Ensign, 1983. máj., 68.
old).

Legalább egy héttel előre nézz át minden leckét! Amikor idejében tanulmányozod
az olvasásra kijelölt részeket és a lecke anyagát, akkor a hét során olyan gondolataid és
érzéseid támadnak, amelyek segítenek a lecke tanításában. Amikor elgondolkozol
a leckéről a hét folyamán, imádkozz a Szellemért, hogy irányítson téged! Legyen hited
abban, hogy az Úr meg fog áldani téged!

Ebben a kézikönyvben minden lecke több információt tartalmaz, mint amennyit egy
óra alatt feltehetően meg tudsz tanítani. Keresd az Úr Szellemét, amikor a szentírás rész-
leteket, kérdéseket és a leckéhez tartozó egyéb anyagokat kiválogatod, hogy azok
a leginkább megfeleljenek a tanulók szükségleteinek! Tartsd szem előtt az osztály tagjai-
nak érdeklődését és hátterét!

Ebben a kézikönyvben 46 lecke van. Mivel előfordulhat, hogy 46-nál több vasárnapon
tanítasz majd, néha több órát is felhasználhatsz egy lecke megtanítására. Ez különösen
néhány hosszabb leckénél segíthet, mint amilyen a 4., a 7., és a 27. lecke.

A leckék a következő részeket tartalmazzák:

1. Célkitűzés. A célkitűzést ismertető kijelentés egy olyan alapgondolatot javasol,
amelyre összpontosítanod kell, amikor felkészülsz és tanítod a leckét. Ez általában
egy elvárást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a lecke eredményeként mit tegyenek
meg az osztály tagjai.

2. Felkészülés. Ez a rész felsorolja az óravázlatban szereplő szentírásbeli beszámolókat és
egyéb anyagokat. Ezen felül tartalmazhat egyéb javaslatokat a felkészüléshez, mint
például, hogy milyen anyagokat hozz be az órára. Ezen anyagok nagy része megtalál-
ható a gyülekezeti ház könyvtárában. (Egy ötjegyű szám – a javasolt kép címe után – a
cikkszám; és ha a kép benne van az Evangéliumi művészet képcsomagban [34730
135], akkor azt a számot is megadtuk.)

3. Figyelemfelkeltő tevékenység. Ez a rész egy egyszerű tanulási tevékenységből áll, amely
segít az osztály tagjainak felkészülni arra, hogy tanuljanak, vegyenek részt az órán és
érezzék a Szellem hatását. Akár a kézikönyv figyelemfelkeltő tevékenységét haszná-
lod, akár a saját ötletedet, fontos, hogy már az óra elején felkeltsd az osztály tagjainak
figyelmét. A tevékenység legyen rövid!

4. Megbeszélés és alkalmazás. Ez a lecke fő része. Imádságos lélekkel tanulmányozd
a szentírásokat és a történelmi beszámolókat, hogy hatékonyan taníthass és
beszélgethessetek róluk! Használd „A szentírásokból taníts” (ix. oldal) és „Az órai
beszélgetés elősegítése” (XI–X. oldal) javaslatait, hogy váltogatni tudd a tanítási
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módszereket, és ébren tartsd az osztály tagjainak érdeklődését! Olyan kérdéseket és
módszereket válassz, amelyek megfelelnek a tanulók korának és tapasztalatainak!

5. Összegzés. Ez a rész segít neked összefoglalni a leckét, és arra ösztönözni az osztály
tagjait, hogy a megbeszélt tantételek szerint éljenek. Arra is emlékeztet, hogy tégy
bizonyságot. Mindig hagyj elég időt a leckék összefoglalására!

6. További tanítási ötletek. Ez a rész a kézikönyv legtöbb leckéjében megtalálható.
Tartalmazhat további igazságokat a szentírásbeli beszámolókból, tevékenységeket,
vagy más javaslatokat, melyek kiegészítik az óravázlatot.

A kézikönyv tartalmaz egy egyháztörténeti időrendi táblázatot (272–273. oldal),
valamint három térképet jelentős egyháztörténeti helyszínekről (274–276. oldal).
Sok lecke utal ezekre a forrásanyagokra, melyek a Tanulók tanulmányi kalauzában is
szerepelnek (27–31. oldal).

A Szellem által taníts Amikor felkészülsz az evangélium tanítására, fontos, hogy a Szentlélektől származó
sugalmazásra és irányításra törekedj. „A Szellem hívő imádság révén adatik nektek,”
mondta az Úr, „ha azonban nem kapjátok meg a Szellemet, akkor nem taníthattok!”
(T&Sz 42:14.) Emlékezz arra, hogy a Szentléleknek kell osztályod tanítójának lennie!

Törekedhetsz a Szellem elnyerésére ima, böjtölés, a szentírások naponta történő
tanulmányozása és a parancsolatok betartása által. Amikor az órára készülsz, imádkozz
a Szellemért, hogy segítsen neked megérteni a szentírásokat és az osztály tagjainak
szükségleteit! A Szellem abban is segíthet neked, hogy a szentírásokat jelentőségteljesen
beszéljétek meg, és a jelenre vonatkoztassátok.

Az alábbiakban adunk néhány javaslatot arra, miként hívhatod meg a Szellemet az
osztályodba:

1. Kérj fel osztálytagokat, hogy mondjanak imát a lecke előtt és után! Az óra alatt
imádkozz szívedben a Szellem irányításáért, hogy megnyissa a tanulók szívét,
bizonyságot tegyen és inspiráljon!

2. Használd a szentírásokat (lásd „Igaz tant taníts” ezen az oldalon, valamint
„A szentírásokból taníts” az IX. oldalon). Az osztály tagjai olvassanak fel kiválasztott
részeket!

3. Tegyél bizonyságot, amikor csak a Szellem erre ösztönöz, ne csupán a lecke végén!
Tegyél bizonyságot Jézus Krisztusról! Gyakran kérd fel az osztály tagjait, hogy
tegyék bizonyságukat!

4. Használd a himnuszokat, elemis énekeket és más szent zenét arra, hogy felkészítsd
a tanulók szívét a Szellem megérzésére!

5. Mutasd ki szeretetedet az osztály tagjai, mások, valamint Mennyei Atyánk és
Jézus Krisztus iránt!

6. Amikor az helyénvaló, oszd meg azokat a meglátásokat, érzéseket és élményeket,
amelyek a leckéhez kapcsolódnak! Kérd meg az osztály tagjait, hogy tegyenek
hasonlóképpen! Az osztály tagjai arról is beszélhetnek, hogy miként alkalmazták
az előző órákon megbeszélt elveket.
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Igaz tant taníts Elder Boyd K. Packer, a Tizenkettek Kvórumából, azt tanította: „A megértett igaz
tantétel megváltoztatja a hozzáállást és a viselkedést” (Conference Report, 1986. okt.,
20. old.; vagy Ensign 1986, nov., 17. old).

A felkészülés során és az óra alatt összpontosíts az evangélium üdvözítő tanaira,
ahogyan azok a szentírásokban és az utolsó napi próféták tanításaiban bemutatásra
kerülnek! Ez megkívánja, hogy szorgalmasan és imádságos lélekkel tanulmányozd
a szentírásokat. Az Úr azt parancsolta: „Ne arra törekedjetek, hogy igémet hirdessétek,
hanem arra, hogy megismerjétek azt, és akkor fog majd nyelvetek megoldódni; és
akkor, ha úgy kívánjátok, veletek lesz Szellemem és igém, sőt isteni hatalmam is az
emberek meggyőzésére” (T&Sz 11:21).

A szentírásokból 
taníts Nagy erő rejlik a szentírások használatában, amikor az evangélium tanait tanítod.

Ösztönözd az osztály tagjait, hogy minden héten hozzák el szentírásaikat az órára,
és így együtt olvashassatok el kiválasztott szentírás-részeket.

Használd a következő javaslatokat, hogy a szentírásbeli történeteket hatékonyan és
változatosan tanítsd!

1. Segíts az osztály tagjainak, hogy megértsék, amit a szentírások Jézus Krisztusról
tanítanak! Kérd meg őket, gondolkozzanak el azon, hogy bizonyos részek miként
fokozzák az Üdvözítőbe vetett hitüket, és segíts, hogy érezzék az Ő szeretetét!

2. Kérd meg az osztály tagjait, tegyék személyessé a szentírásokat úgy, hogy gondolat-
ban a saját nevüket helyettesítik be a kiválasztott részekbe!

3. Mondj el inspiráló történeteket az egyház történetéből, hogy megmutasd, miként
vonatkoznak életünkre az egyes szentírás-részek!

4. Az osztály tagjai keressenek olyan szavakat, kifejezéseket vagy gondolatokat,
amelyek gyakran ismétlődnek a szentírásbeli részben, vagy különleges jelentéssel
bírnak számukra!

5. Biztasd az osztály tagjait, hogy használják a szentírások UNSZ kiadványainak végén
található tanulmányi segédleteket!

6. Írj a táblára olyan kifejezéseket, kulcsszavakat vagy kérdéseket, amelyek a szentí-
rásbeli történetre vonatkoznak! Azután olvassátok el vagy foglaljátok össze a
történetet! Amikor az osztály tagjai ezekhez a kifejezésekhez, kulcsszavakhoz vagy
kérdésekre adott válaszokhoz érnek, álljatok meg és beszéljétek meg azokat!

7. Oszd fel az osztály két vagy több kis csoportra! Miután átnéztétek a szentírásbeli
részletet, mindegyik csoport írja le a részletben tanított tantételeket és tanokat!
Azután a csoportok felváltva beszéljék meg a többiekkel, hogy miként vonatkoznak
ezek a tanítások az életükre!

8. Javasold, hogy az osztály tagjai hozzanak magukkal ceruzát, s jelöljék meg azokat
a verseket, melyek különösen nagy jelentőséggel bírnak számukra!

IX
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Az osztályban segítsd 
elő a beszélgetéseket Rendes körülmények között ne előadásokat tarts! Inkább segíts az osztály tagjainak,

hogy érdemben vegyenek részt a szentírások megbeszélésében! Az Úr tanácsa az
osztályban történő megbeszélést illetően a T&Sz 88:122-es versében található:
„Nevezzetek ki valakit közületek tanítónak, és ne vigyétek a szót mindnyájan egy-
szerre, inkább egyszerre csak egy beszéljen és mindnyájan hallgassák szavát, hogyha
már mind beszéltek, mindenki épülhessen mindenki szaván, és mindenkinek
egyforma előjoga legyen.”

A következő irányelvek felhasználásával ösztönözd a beszélgetést az osztályban:

1. Tegyél fel gondolatébresztő kérdéseket! Általában a miért, hogyan, ki, mit, mikor és
hol szavakkal kezdődő kérdések a leghatásosabbak a beszélgetés elősegítésében.
Keresd a Szellem irányítását, amikor áttanulmányozod ezeket a kérdéseket ebben
a kézikönyvben, és eldöntöd, hogy melyeket tedd majd fel!

2. Kérd meg az osztály tagjait, hogy röviden mondjanak el olyan élményeket, amelyek
kapcsolódnak az általatok megbeszélt szentírásbeli elvekhez! Arra is ösztönözd
őket, hogy beszéljenek azokról az érzéseikről, amelyek a szentírásokból tanultakkal
kapcsolatosak! Segíts nekik megérteni, hogy a lelki élményeket és érzéseket
„óvatosan, a Szellem fegyelmezettségével kell kimondani” (T&Sz 63:64). Vannak
olyan élmények és érzések, melyeket másoknak elmondani nem helyénvaló.

3. Figyelj oda osztályod minden tagjának a szükségleteire! Bár az osztály minden
tagját biztatni kell arra, hogy vegyen részt az osztályban folyó beszélgetésben, vannak
olyanok, akik vonakodnak ezt megtenni. Jó ötlet lehet személyesen beszélni velük,
hogy megtudd, milyen érzéseket kelt bennük az, ha felolvasnak valamit vagy
részt vesznek az órán. Vigyázz, ne szólíts fel tanulókat, ha az zavarba hozhatja őket!

4. Adj meg szentírás-utalásokat, hogy segíts az osztály tagjainak bizonyos kérdésekre
választ találni!

5. Ha úgy látszik, hogy a beszélgetés során az idő legnagyobb részében csak bizonyos
tanulók beszélnek, akkor igyekezz azokat is bevonni, akik addig még nem szólaltak
meg! Lehet, hogy finoman változtatnod kell a beszélgetés menetén azzal, hogy
ezt mondod: „Most hallgassunk meg valaki mást is” vagy „Szeretne másvalaki is
hozzászólni az elmondottakhoz?”

Fontosabb az osztály tagjainak hozzásegítése ahhoz, hogy megértsék és alkalmazzák
a szentírásokat, mint az, hogy végére juss az általad elkészített óraterv anyagának. Ha
az osztály tagjai tanulnak egy jó beszélgetésből, akkor gyakran segít az, ha engedjük
annak folytatását ahelyett, hogy megpróbálnánk végére jutni a lecke teljes anyagának.
Ha azonban egy beszélgetés nem hasznos vagy nem felemelő, akkor más mederbe
kell terelni azt.

Új egyháztagok 
segítése Lehetőséged nyílhat arra, hogy olyan egyháztagokat taníts, akik még viszonylag újak

az egyházban. Tanításod segíthet ezeknek a tagoknak, hogy hitükben megerősödje-
nek. Az Első Elnökség mondta: „Az egyház minden tagjának szüksége van arra, hogy
szeressék és táplálják, különösen a keresztelést követő első néhány hónapban. Amikor
az új egyháztagok őszinte barátságra lelnek, lehetőséget kapnak a szolgálatra és szel-
lemi táplálékot nyernek Isten igéjének tanulmányozása által, akkor tartós megtérést
élnek meg, és »polgártársai(vá válnak) a szenteknek, és cselédei(vé) az Istennek«
(Efézusbeliek 2:19)” (Az Első Elnökség levele, 1997. máj. 15.).
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Cél Megismertetni a osztály tagjait az év tanulmányaival a Tanok és szövetségek, valamint
az egyháztörténet tekintetében, és segíteni nekik abban, hogy megértsék, hol a
helyük az idők teljességének sáfárságában.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. A Tanok és szövetségek magyarázó bevezetése; Tanok és szövetségek 1.

b. Az Örökségünk bevezetése.

2. Az osztály minden tagja számára szerezz egy példányt a Tanok és szövetségek és
egyháztörténet – Tanulók tanulmányi kalauza (35686 135) kiadványból! A Vasárnapi
Iskola elnökségétől, az egyházközségi írnoktól, valamint az anyagokért felelős
egyházközségi segédírnoktól kapsz példányokat. Nézd át az adott leckéhez tartozó
anyagot a Tanulmányi kalauzban, és tervezd meg, miként utalsz majd erre a lecke
során!

3. Szerezz be elegendő példányt az Örökségünk: Az Utolsó Napok Szentjei Jézus Krisztus
Egyházának rövid története (35448 135) című kiadványból, hogy az osztály minden
tagja hozzáférhessen egyhez (egy otthonban legyen legalább egy példány) és
egyénileg is tanulmányozhassa azt! Sok egyháztagnak már lesz belőle. A Vasárnapi
Iskola elnökségétől, az egyházközségi írnoktól, valamint az anyagokért felelős
egyházközségi segédírnoktól kaphatsz példányokat. Az írnok segíthet neked további
példányok megrendelésében, amennyiben szükség van erre.

4. Ha használod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor hozz el az órára egy képet
a Salt Lake Templomról (62433; Evangéliumi művészet képcsomag 502)!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Mutass egy képet a Salt Lake Templomról! Mutass rá a templom tetején lévő gömbre,
melyen Moróni angyal szobra áll! Magyarázd el, hogy ennek a gömbnek a felső része
a Salt Lake Templom csúcsköve. 1892. április 6-án az egyház tartott egy általános
konferenciát a Tabernákulumban. Nem sokkal dél előtt, Wilford Woodruff feloszlatta
a gyűlést. Negyvenezer ember gyűlt össze a Templom téren, és több ezren annak
környékén. Woodruff elnök ekkor megnyomott egy elektromos kapcsolót, és a csúcskő
a helyére ereszkedett. Lent a Tabernákulum Kórus egy zenekar kíséretével elkezdte
énekelni az „Isten Szelleme” c. himnuszt, a szentek pedig csatlakoztak az énekléshez.
Ezt követően elhangzott a Hozsánna-kiáltás és meglengették fehér zsebkendőiket,
ezzel fejezve ki örömüket azért, hogy a Salt Lake Templom közel áll a befejezéshez.

Ezra Taft Benson, az egyház 13. elnöke elmondta, hogy a Tanok és szövetségekre
utalhatunk úgy, mint vallásunk csúcskövére:

Figyelemfelkeltő
tevékenység

1
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Bevezetés a Tanok és szövetségekhez,
valamint az egyház történetéhez



„A Tanok és szövetségek Krisztus királyságába, méghozzá Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyházába hozza el az embereket, mely »az egyetlen igaz, élő egyház . . .
az egész földön« [T&Sz 1:30]. . . .

Mormon könyve vallásunk záróköve, a Tanok és szövetségek pedig a csúcskő, folytató-
lagos, utolsó-napi kinyilatkoztatásokkal. Az Úr a zárókőre és a csúcskőre is rárakta jóvá-
hagyó pecsétjét” (Conference Report, 1987. április, 105; vagy Ensign, 1987. május, 83).

Tegyél bizonyságot arról, hogy a zárókő és a csúcskő az Üdvözítőről tanít bennünket,
aki vallásunk szegletköve (Efézusbeliek 2:20)! Ezek a szentírások emellett tanúbizony-
ságot tesznek az Üdvözítőről, valamint evangéliumának igaz voltáról.

Ez a lecke több anyagot tartalmaz, mint amennyi egy óra alatt megtanítható.
Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek!

Magyarázd el, hogy ez a kurzus tematikus megközelítést használ a Tanok és szövetsé-
gek, valamint az egyháztörténet tanulmányozásánál! Terveink szerint a leckék segíteni
fognak a tanulóknak annak megismerésében és alkalmazásában, amit bizonyos
evangéliumi tanokról tanít a Tanok és szövetségek, valamint az egyház története.
Az idei tanulmányozás eredményeképpen a tanulókban még erősebb vágyakozással
törekedjenek az evangélium áldásaira!

Mutass rá, hogy mivel az év leckéi tematikus elrendezésűek, a Tanok és szövetségek
egyes részei nem szerepelnek az olvasási feladatokban! A tanulók azonban tervezzék
meg, hogy az év során elolvassák a Tanok és szövetségek egészét!

Oszd ki a Tanulók tanulmányi kalauza példányait! Magyarázd el, hogy a tanulmányi
kalauzban minden leckéhez vannak olvasási feladatok, valamint megbeszélendő
kérdések! Kérd meg az osztály tagjait, hogy kötelezzék el magukat ezen olvasási felada-
tok teljesítése, valamint amellett, hogy minden héten felkészülnek az órára! Kérd meg
őket, hogy osszák meg ötleteiket azzal kapcsolatban, hogy miképpen válhat szokássá
az adott hétre kijelölt anyag elolvasása!

Tedd ki az Örökségünk egy példányát, és szükség szerint ossz ki példányokat, hogy
minden otthonban legyen legalább egy példány! Mondd el, hogy ez a könyv inspiráló
beszámolót ad az egyház történetéről Joseph Smith prófétától napjainkig! Az osztály
tagjai olvassák el a könyvet az év során! A benne foglalt történetek nagy része szóba
fog kerülni az órákon.

Mutass rá, hogy az osztály tagjai is osztoznak a felelősségben, hogy sikeres legyen ez
a kurzus! Biztasd őket, hogy készüljenek fel az órákon való részvételre, valamint olyan
élmények megosztására, melyek megtanították nekik, hogy mi módon alkalmazzák
életükben az evangéliumi tantételeket!

1. A Tanok és szövetségek kinyilatkoztatásai napjaink szükségleteire válaszolnak

• Olvassátok el a harmadik bekezdést a Magyarázó bevezetésben, mely a Tanok és
szövetségek elején található (ez a bekezdés így kezdődik: „A Tanok és szövetségek
könyve”)! Miben különbözik a Tanok és szövetségek a többi szentírás-kötettől?
A Tanok és szövetségek mely részei nyújtottak nektek különleges segítséget, vagy
jelentettek számotokra különösen sokat?

• Olvassátok el a hatodik bekezdést a Magyarázó bevezetésben (ez a bekezdés így
kezdődik: „Ezek a szent kinyilatkoztatások”)! Mit tanít ez a bekezdés arról, ahogyan
a Tanok és szövetségek kinyilatkoztatásait megkaptuk? Miért segít, ha megértjük,
hogy a legtöbb kinyilatkoztatás imára adott válaszként érkezett?

Megbeszélés
és alkalmazás
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• Olvassátok el a nyolcadik bekezdést a Magyarázó bevezetésben (ez a bekezdés így
kezdődik: „A kinyilatkoztatásokban”)! Az evangéliumnak mely tanait magyarázza
el a Tanok és szövetségek? (Válasszatok ki kettőt vagy hármat e tanok közül, és
beszéljétek meg, mennyiben lenne más az életünk, a Tanok és szövetségekben
ezekkel kapcsolatosan kinyilatkoztatott igazságok nélkül!)

2. Az Úr volt a szerzője a Tanok és szövetségek előszavának

A következő információk áttekintésével vezesd be a Tanok és szövetségek 1. részét:

1831. november 1-jén Joseph Smith próféta egy különleges konferencián elnökölt,
mely eldereknek szólt, és az Ohio megyei Hiram-ban tartották. A jelenlévők úgy
döntöttek, hogy összegyűjtenek néhány olyan kinyilatkoztatást, melyet a próféta
kapott, és kiadják azokat egy könyvben, melyet Parancsolatok könyvének neveznek.
Ennek a konferenciának az első ülésszakát követően az Úr azzal jelezte a kiadvány
jóváhagyását, hogy kinyilatkoztatást adott Joseph Smith-nek, melyet így nevezett:
„előszavam parancsolataim könyvéhez” (T&Sz 1:6). Ez a kinyilatkoztatás most a Tanok
és szövetségek 1. része.

Ezra Taft Benson elnök azt mondta: „A Tanok és szövetségek az egyetlen olyan könyv
a világon, melyhez maga az Úr írt előszót. Ebben az előszóban kijelenti a világnak,
hogy hangja minden emberhez szól (2. v.), hogy közel van az Úr eljövetele (12. v.), és
hogy a Tanok és szövetségekben található igazságok mind be fognak teljesedni (lásd
37–38. v.)” (Conference Report, 1986. október, 101; vagy Ensign, 1986. november, 79).

• A T&Sz 1-ben az Úr a „figyelmeztetés” hangján szól, mely a Tanok és szövetségek
egészén átvonul (T&Sz 1:4). Mire figyelmeztet az Úr ebben a részben? (lásd
T&Sz 1:7–10, 12–16, 31–33. Felsorolhatod ezeket a táblán.) Hogyan vonatkoznak
ránk ezek a figyelmeztetések?

• Kinek szólnak a Tanok és szövetségek üzenetei? (lásd T&Sz 1:1–4, 11, 34–35.)
Hogyan jutnak majd el ezek az üzenetek minden emberhez? (lásd T&Sz 1:4.)

• A T&Sz 1-ben az Úr megjövendöli utolsó napi munkájának nagyszerű rendeltetését
(T&Sz 1:23, 30). Magyarázd el, hogy amikor az Úr kinyilatkoztatta ezt a részt, az
egyház még csak másfél éve volt megszervezve, és csak pár száz tagja volt! Hogyan
teljesednek be az egyház növekedését illető próféciák a mi napjainkban?

• A T&Sz 1-ben az Úr elmagyarázza a Tanok és szövetségekben lévő kinyilatkoztatások
néhány célját. A tanulókkal együtt olvassátok el a T&Sz 1:17–28-at! A versekben
leírtak szerint milyen céljai vannak ezeknek a kinyilatkoztatásoknak?

a. „Hogy mindenki Istennek, az Úrnak, a világ Üdvözítőjének a nevében szólhasson”
(T&Sz 1:20).

b. „Hogy erősödjék a földön a hit” (T&Sz 1:21).

c. „Hogy megalapoztassék az én örök szövetségem” (T&Sz 1:22).

d. „Hogy az én evangéliumom teljessége . . . hirdettessék” (T&Sz 1:23).

e. Hogy az Úr szolgáit hozzásegítse ahhoz, hogy „megértsék” (T&Sz 1:24).

f. „Hogy amennyiben tévedtek, az kiderüljön” (T&Sz 1:25).

g. „És amennyiben bölcsességet keresnek, taníttassanak” (T&Sz 1:26).

h. „És amennyiben vétkeztek, fenyítést kapjanak, hogy megbánják vétküket”
(T&Sz 1:27).

i. „És amennyiben alázatosak, áldást, erőt és időnként tudást kapjanak a
magasságból” (T&Sz 1:28).
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• Az Úr előszava a Tanok és szövetségekhez azzal a parancsolattal ér véget, hogy
kutassuk az Ő szavait. Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 1:37–38 és 18:34–36-os
verseket! Mit tanít nekünk az Úr az Ő szavairól és a hangjáról ezekben a versekben?
Miben különbözik a szentírások kutatása attól, hogy csak olvassuk őket? Hogyan
vált javatokra az, hogy kutattátok az Úr szavait a Tanok és szövetségekben?

3. Ez a kurzus megtárgyalja az idők teljessége sáfárságának főbb eseményeit

Mondd el, hogy ebben az évben a leckék sáfárságunk – mely az idők teljességének
sáfársága (T&Sz 112:30–32) – sok fő eseményét érintik majd! Ismertesd Joseph Smith
következő kijelentését:

„Próféták, papok és királyok . . . tekintettek örömteli várakozással arra az időre, melyben
mi élünk, és mennyei, örömteli várakozás tüzében énekeltek, írtak és prófétáltak a mi
időnkről; ám meghaltak, mielőtt megláthatták volna; mi vagyunk azok a kiváltságos
emberek, akikről úgy döntött az Úr, hogy véghez viszik majd az utolsó napi dicsőséget;
ránk vár, hogy meglássuk, részt vegyünk benne és segítsük előremozdítani az utolsó
napi dicsőséget, »az idők teljességének sáfárságát«” (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976], 231).

• Miért különbözik a mi sáfárságunk minden eddigitől? (A válaszok között lehet az,
hogy ez a sáfárság nem fullad majd aposztáziába, hogy az egyház addig növekszik
majd, mígnem betölti a földet, és felkészül az Úr második eljövetelére.) Milyen
áldásokkal és felelősséggel jár az, hogy ebben a sáfárságban élünk?

Magyarázd el, hogy ez a sáfárság hat történelmi időszakra osztható! A következőképpen
írhatod fel ezeket a táblára:

New York időszak 1820–1830

Ohio-Missouri időszak 1831–1838

Nauvoo időszak 1839–1846

Letelepedés Nyugaton 1846–1898

Az egyház terjeszkedése 1899–1950

A világméretű egyház 1951–mostanáig

Mutass rá, hogy e hat történelmi időszak sok fontos eseményét összefoglalja „Az
egyháztörténet időrendi táblázata” a 272–273. oldalon ebben a kézikönyvben,
valamint a 27–28. oldalon a Tanulók tanulmányi kalauzában! A tanulók gyorsan
nézzék át ezeket az eseményeket!

• Az egyház történetében mely események bírnak számotokra különleges jelentőséggel?

4. Mindannyian segíthetünk e nagyszerű utolsó napi munka előremozdításában 

Kérd meg az osztály tagjait, hogy nézzenek a teremben lévőkre! Magyarázd el, hogy
nem véletlenül vagyunk éppen most itt a földön! Isten küldött minket, hogy segít-
sünk felépíteni a királyságát ebben az utolsó sáfárságban. Ezra Taft Benson elnök azt
mondta: „Soha nem vártak el többet a hithűektől ily rövid időn belül annál, mint
amit tőlünk elvárnak” (idézi Marvin J. Ashton, Conference Report, 1989. október, 48;
vagy Ensign, 1989. november, 36).

Gordon B. Hinckley elnök azt mondta: „A legkomolyabb kihívás és a legcsodálatosabb
kihívás, amellyel szembesülünk az, amely a növekedésből ered” (idézet „Gordon
B. Hinckley,” Ensign, 1995. április, 6).
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• Milyen kihívásokat eredményez az egyház hatalmas méreteket öltő növekedése?
Például milyen erőfeszítéseket tesz az egyház azért, hogy szembenézzen ezekkel
a kihívásokkal? (A válaszok között lehet a drámai növekedés a templomépítés
területén, a papsági vezetés kiépítésére irányuló erőfeszítés, valamint a szentírások
sok nyelvre történő lefordításának a felgyorsítása.)

Hangsúlyozd ki, hogy láthatjuk és érezhetjük az egyház növekedése miatti izgalmat!
Az Úrnak azonban többre van szüksége, mint olyan emberekre, akik az oldalvonal
mellől éljeneznek; fel kell tenni magunknak a kérdést, hogy vajon tartjuk-e a lépést,
és tesszük-e a dolgunkat családokként és egyénekként. Gordon B. Hinckley elnök azt
mondta: „Ez a korlátlan lehetőségek ideje. Lehetőségünk van arra, hogy kihasználjuk
ezeket és előre haladjunk. Milyen csodálatos idő ez mindannyiunk számára, hogy
kivegyük a saját kis részünket az Úr munkájának előrevitelében, annak fenséges
beteljesülése felé” (Liahona, 1998. január, 69).

• Mit tehetünk egyénileg és a családjainkban azért, hogy segítsünk az Úr nagyszerű,
utolsó napi munkájának előremozdításában?

Összegzés Hangsúlyozd ki, kiváltságosak vagyunk, hogy az idők teljességének sáfárságában élhe-
tünk! Láthatjuk, amint az ősi prófécia szerint előrehalad az egyház (Dániel 2:44–45;
lásd még T&Sz 65:2). Élvezzük a visszaállított evangélium áldásait. Az Úr hangját
halljuk, amint a Tanok és szövetségeket olvassuk. Élő próféta vezet minket. Ennek
az évnek a tananyaga segíteni fog nekünk abban, hogy jobban megértsük annak
lehetőségeit és áldásait, hogy ebben a sáfárságban élhetünk.
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Cél Az osztály tagjainak segítése, hogy érezzék az Üdvözítő erőteljes tanúbizonyságát
a Tanok és szövetségek közvetítése által, és megerősítsék bizonyságukat az Üdvözítő
által hozott kiengesztelésről.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a szentírásokat ebben a leckében! A 9. oldalon
található szentírás-részek tanulmányozásakor döntsd el, melyek lesznek leginkább
a tanulók segítségére! Ismerd meg az általad kiválasztott részeket, és készülj fel
azoknak az órán való felhasználására!

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha rendelkezésre állnak a következő képek, akkor készülj fel azok órán való haszná-
latára: Az Úr Jézus Krisztus (62572; Evangéliumi művészet képcsomag 240); Jézus
imádkozik a Gecsemáné kertben (62175; Evangéliumi művészet képcsomag 227);
és A keresztre feszítés (62505; Evangéliumi művészet képcsomag 230). Az óra alatt
kiállíthatod az Úr, Jézus Krisztus képét.

4. Ha használod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor hozz el az órára egy faágat!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Állítsd ki a faágat! Mutass rá, hogy már nem kapja meg az életben maradáshoz
szükséges táplálékot!

• Miért nem képes ez a faág a számára szükséges tápanyag felvételére? (Elválasztották
a gyökereitől.)

Mondd el a következő megállapítást Elder Boyd K.Packertől, a Tizenkettek Kvórumából:

„[Jézus Krisztus kiengesztelése] a keresztény tan igazi gyökere. Sokat tudhatsz az evan-
géliumról, mert az ebből ágazik szét, ám ha csak az ágakat ismered és azok az ágak
nem érintkeznek ezzel a gyökérrel, ha el lettek választva attól az igazságtól, akkor nem
lesz bennük sem élet, sem lényeg, sem megváltás” (Conference Report, 1977. április, 80;
vagy Ensign, 1977. május, 56).

Vessétek össze a halott ágat egy erős, egészséges fával! Hangsúlyozd ki, hogy a Jézus
Krisztus által hozott kiengesztelés életet ad nekünk, és jelentéssel tölt meg minden
más evangéliumi tant! Emlékeznünk kell a kiengesztelésre, míg más elveket tanulmá-
nyozunk ennek a kurzusnak a hátralévő részében.

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Imádságos lélekkel válaszd ki a leckének azt az anyagát, mely leginkább megfelel
a tanulók szükségleteinek!

1. A Tanok és szövetségek bizonyságot tesz Jézus Krisztusról

Hangsúlyozd ki, minden szentírás egyik célja az, hogy bizonyságot tegyen Jézus
Krisztusról és meggyőzze az embereket, hogy jöjjenek Hozzá és részesüljenek az üdvös-
ségben! A Biblia, Mózes és Ábrahám könyve az Igazgyöngyben, valamint a Mormon
könyve ősi testamentumai vagy tanúbizonyságai Jézus Krisztusnak. A Tanok és szövet-
ségek egy olyan testamentuma Jézus Krisztusnak, mely ebben a sáfárságban adatott.
Ez a szentíráskötet bizonyságot tesz arról, hogy Jézus a Krisztus, hogy Ő él, és hogy Ő
továbbra is szól a prófétákhoz és napjainkban is irányítja népét.

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a Tanok és szövetségek Bevezető magyarázatá-
hoz! Olvastasd el velük az utolsó mondatot a nyolcadik bekezdésben (ez a mondat
így kezdődik: „Végül a bizonyság”)!

Mutass rá, hogy a Tanok és szövetségekben erőteljes tanúbizonyságok találhatók az
Üdvözítőről és az Ő munkájáról! Ezek közül a legtöbb magától az Üdvözítőtől származik.
Példaként olvastasd el a tanulókkal a következő részeket: T&Sz 50:41–44 és 76:22–24!

Mondd el, hogy ez a lecke az Üdvözítőről szóló tanításokat tárgyalja a Tanok és
szövetségekből!

2. Jézus Krisztus „minden ember fájdalmát [elszenvedte], hogy minden ember
megbánhassa bűneit és őhozzá juthasson”

Állítsd ki azokat a képeket, melyen Jézus a Gecsemáné kertjében és a kereszten látható!
Mondd el, hogy a Tanok és szövetségek sok olyan kinyilatkoztatást tartalmaz, melyből
jobban megértjük Jézus Krisztus kiengesztelését! Ezek a kinyilatkoztatások megérezte-
tik velünk az Üdvözítő szenvedésének mélységét, valamint annak a szeretetnek a
nagyságát, melyet Ő és Mennyei Atyánk érez irántunk.

Az Üdvözítő leírja engesztelő áldozatát

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 19:16–19-et! Magyarázd el, hogy ez az egyetlen
olyan szentírás-rész, melyben az Üdvözítő leírja saját szenvedését engesztelő
áldozata során. Mit tanít nekünk ez a rész az Üdvözítő értünk való szenvedéséről?
Miért volt hajlandó Jézus ily nagy szenvedést elviselni értünk? (Lásd T&Sz 18:10–11;
19:19, 24; 34:3.)

A kiengesztelés által mindannyian fel fogunk támadni

• Olvassátok el a tanulókkal a következő részeket: T&Sz 88:14–18; 93:33; Alma 11:42–44!
Mit tudhatunk meg ezekből a részekből a feltámadásról? (A válaszok között
lehetnek az alábbiakban felsoroltak.)

a. A feltámadás a lélek megváltása. Újra egyesül a szellem és a test, tökéletes
formában, elválaszthatatlanul (T&Sz 88:14–16; 93:33; Alma 11:42–43).

b. A feltámadás felkészít minket a celesztiális dicsőségre (T&Sz 88:18).

c. Szükség van a feltámadásra ahhoz, hogy elnyerjük az öröm teljességét
(T&Sz 93:33).

d. Minden ember fel fog támadni (Alma 11:44).

Megbeszélés
és alkalmazás
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A kiengesztelésen keresztül megbocsáttathatnak a bűneink és celesztiális dicsőséget örököl-
hetünk

• Olvassátok el a tanulókkal a következő részeket: T&Sz 18:11–12; 19:16–17, 20; 58:42;
76:62–70. Mit tanítanak ezek a részek azokról az áldásokról, melyeket az Üdvözítő
által hozott kiengesztelésen keresztül kaphatunk? (A válaszok között lehetnek az
alábbiakban felsoroltak.)

a. Megbánhatjuk a bűneinket és Hozzá jöhetünk (T&Sz 18:11–12).

b. Krisztus magára vette a szenvedést a bűneinkért, amennyiben megbánjuk azokat
(T&Sz 19:16–17, 20).

c. Az Úr megbocsát nekünk, és nem emlékszik többé a bűneinkre, amennyiben
megbánjuk azokat (T&Sz 58:42).

d. Előjöhetünk az első feltámadásban, tökéletessé lehetünk Krisztus által, és celeszti-
ális dicsőséget örökölhetünk (T&Sz 76:62–70).

A kiengesztelés által az Üdvözítő tökéletesen átérzi valamennyi bánatunkat, fájdalmunkat
és megpróbáltatásunkat

Magyarázd el, hogy élete során, végül pedig a kiengesztelés alatt az Üdvözítő oly módon
szenvedett, hogy az tökéletesen megismertette vele minden fájdalmunkat és megprób-
áltatásunkat!

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzák fel a T&Sz 122. részét! Ez a rész egy olyan
kinyilatkoztatás, mely Joseph Smith prófétának adatott, míg fogoly volt a Missouri
állambeli Liberty börtönben. Mutass rá, hogy az első hét versben az Úr Joseph próféta
megpróbáltatásairól beszél! A 8. versben aztán már magáról szól az Úr.

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 122:8-at! Miként ereszkedett mindenek alá
az Üdvözítő? (Lásd Alma 7:11–12; T&Sz 62:1; 133:53. Mivel az Üdvözítő minden
bánatunkat, fájdalmunkat és megpróbáltatásunkat megtapasztalta, megérti az érzése-
inket. Tudja, hogyan segítsen nekünk.) Hogyan segíthet nekünk ez a tudás akkor,
amikor próbatételeken megyünk keresztül?

Elder Jeffrey R. Holland a Tizenkettek Kvórumából azt mondta: „Amikor . . . nehéz
idők köszöntenek ránk, akkor visszaemlékezhetünk arra, hogy Jézusnak mindenek
alá kellett ereszkednie azt megelőzően, hogy föléjük kerekedhessen, és mindenféle
fájdalmat, megpróbáltatást és kísértést szenvedett el azért, hogy irgalom tölthesse el
és tudhassa, hogyan segítse népét gyengeségeikben (lásd T&Sz 88:6; Alma 7:11–12)”
(Conference Report, 1995. október, 91; vagy Ensign, 1995. november, 69).

• Mikor éreztétek életetekben a kiengesztelés erejét? Mit tehetünk annak érdekében,
hogy még teljesebben érezzük ezt az erőt?

• Hogyan mutathatjuk ki hálánkat az Üdvözítőnek az általa hozott kiengesztelésért?
Milyen hatással kell lennie mindennapi életünkre annak, amit a kiengesztelésről
tudunk?

3. A Tanok és szövetségek segít nekünk megérteni az Üdvözítő szerepeit 
és tulajdonságait

Magyarázd el, ahhoz, hogy képesek legyünk hinni Istenben, „helyes elképzeléssel kell
rendelkeznünk az ő jelleméről, tökéletes vonásairól és tulajdonságairól” (Joseph Smith,
össz., Lectures on Faith [1985], 38)! A Tanok és szövetségek segít nekünk ennek az isme-
retnek az elnyerésében.
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• Az Üdvözítőnek mely tulajdonságait látjátok azokban a részekben, amelyeket ma
olvastunk? (Írd fel a táblára a tanulók válaszait! A válaszok között lehet a jószívűség,
az engedelmesség, az alázatosság és az engedékenység.)

Válassz ki néhányat a következő szentírásrészek közül, hogy a tanulókkal elolvassátok
azokat! Beszéljétek meg, mit tanítanak az egyes részek az Üdvözítő szerepeiről és tulaj-
donságairól! A táblán foglald össze az információkat!

a. T&Sz 6:20–21. (Ha hűségesek és szorgalmasak vagyunk, akkor az Üdvözítő szeretettel
zár majd karjaiba minket. Ő a sötétben fénylő világosság.)

b. T&Sz 6:32–37. (Védelmet és vigaszt nyújt, és készen áll megáldani minket, amenynyi-
ben megemlékezünk Róla és betartjuk parancsolatait.)

c. T&Sz 19:1–3. (Miután teljesítette az Atya akaratát, minden dolgot legyőzött és
minden hatalmat megtartott. El fogja pusztítani a Sátánt és annak műveit. Minden
embert a cselekedetei szerint fog megítélni.)

d. T&Sz 29:1–2. (Irgalmának karja megfizetett a bűneinkért. Ha hallgatunk a szavára és
megalázkodunk, akkor össze fog gyűjteni minket, miként a tyúk egybegyűjti csibéit.)

e. T&Sz 38:1–3. (Ő a világ Teremtője, és mindent tud.)

f. T&Sz 43:34. (Ő a világ Üdvözítője.)

g. T&Sz 45:3–5. (Ő a mi Közbenjárónk az Atyánál.)

h. T&Sz 50:44. (Ő a Jó Pásztor, valamint Izráel Kősziklája, egy olyan biztos alap, melyre
építhetünk.)

i. T&Sz 76:5. (Irgalmas és kegyelmes mindazokhoz, akik félik Őt, és kedvét leli azok
megbecsülésében, akik mindvégig igazlelkűségben és igazságban szolgálják Őt.)

j. T&Sz 93:5–19. (Ő az Atya Egyszülöttje. Kegyelemről kegyelemre haladt, mígnem
elnyerte az Atya dicsőségének és hatalmának teljességét.)

k. T&Sz 133:42–52. (Amikor második eljövetelének idején hatalommal eljön, akkor
szerető kedvességgel és jósággal említik majd a nevét azok, akiket megváltott.)

l. T&Sz 136:22. (Kinyújtotta karját, hogy üdvözítse a népét.)

• Miért fontos számotokra ismerni az Üdvözítőnek ezen szerepeit és tulajdonságait?
Miként gazdagították a Tanok és szövetségek kinyilatkoztatásai bizonyságotokat
az Üdvözítőről?

Összegzés • Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 19:23-at! Hogyan segíthetnek nektek a ma megbe-
szélt igazságok abban, hogy békességre találjatok?

A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot Jézus Krisztusról! Hangsúlyozd ki, hogy
az általa hozott kiengesztelés miatt mindannyian fel fogunk támadni! Kiengesztelése
által felhívást intéz hozzánk, hogy bánjuk meg bűneinket és jöjjünk Őhozzá, békességet
nyerve ezen a földön és örök életet a túlvilágon (lásd T&Sz 59:23). Biztasd a tanulókat,
hogy részesüljenek a kiengesztelés minden áldásában azáltal, hogy hitet gyakorolnak
Jézus Krisztusban, megbánják a bűneiket, betartják a parancsolatokat és mindvégig
kitartanak!

Javasold az osztály tagjainak, hogy a Tanok és szövetségek tanulmányozása során
ebben az évben folyamatosan keressék, hogy mit tanít ez Jézus Krisztusról! Ő a könyv
központi alakja. Az ezekben a kinyilatkoztatásokban adott erőteljes tanúbizonyságok és
igazságok gazdagabbá tehetik Róla való bizonyságunkat.
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További 
tanítási ötletek 1. „Csodálattal bámulom”

Előzetesen tanulmányozd a „Csodálattal bámulom” c. egyházi ének szövegét
(Himnuszok)! Keresd ki az egyházi ének azon sorait, melyeket megerősíthetnek a
Tanok és szövetségek bizonyos részei! A következő példák segíthetnek neked.

Sorok az egyházi énekből Megerősítő részek

„Csodálattal bámulom Jézus szeretetét” T&Sz 34:3

„Érettem, ily bűnösért szenvedett, meghalt a kereszten” T&Sz 19:16–19

„Ámulok, hogy ő leszállt fenséges trónjáról” T&Sz 88:6; 122:8

„Átszögzett vérző kezét idézi emlékem” T&Sz 6:36–37

„Ily kegyes szeretetet talán elfelejtek?” T&Sz 20:77

Olvassátok fel az órán az egyházi éneket, megállva az egyházi ének megfelelő sorainál,
hogy a tanulók elolvassák a gondolatot erősítő szentírás-részeket!

2. „Közbenjáró[nk]” az Atyánál (T&Sz 45:3)

Írd fel a táblára a Közbenjáró szót! Mondd el, hogy a Tanok és szövetségekben számos
alkalommal mondja az Úr, hogy Ő a mi Közbenjárónk. (T&Sz 29:5; 45:3; 62:1; 110:4)!

• Ki az a közbenjáró? (Olyan valaki, aki más érdekében szót emel.)

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 45:3–5-öt! Miért van szükségünk közbenjáróra
az Atyánál? Milyen bizonyítékokat ad az Üdvözítő a 4. és az 5. versben az Atyának,
hogy megmutassa, örök életet kell kapnunk? (Először az általa hozott kiengesz-
telésről beszél – szenvedéseiről, haláláról és véréről. Ezt követően a Belé vetett
hitünkre utal.)

3. Megszólítási formái tanúbizonyságot tesznek Jézus Krisztusról

Mondd el, hogy a Tanok és szövetségek több mint 60 megszólítási formát használ Jézus
Krisztusra, melyek mindegyike különleges tiszteletet ébreszt iránta! Az Úr például úgy
utal magára, mint „Megváltó”, „Üdvözítő”, valamint „a világ világossága és élete”.

Kérd meg az osztály tagjait, hogy soroljanak fel más megszólítási formákat Jézus
Krisztusra vonatkozóan! Írd fel a táblára a válaszaikat!

• Mit tanítanak Jézus megszólítási formái az Ő tulajdonságairól és küldetéséről?

4. Krisztus világossága

Magyarázd el, hogy Krisztus világosságára néha úgy utalunk, mint a lelkiismeretünkre,
de több az annál! Ahhoz, hogy segíts az osztály tagjainak jobban megérteni Krisztus
világosságát, olvastasd el velük a T&Sz 88:6–13; 93:2; Moróni 7:13, 16–19-et!

• Mit tudhatunk meg ezekből a részekből Krisztus világosságáról? (A válaszok
tartalmazhatják az alábbiakban felsoroltakat.)

a. Krisztus világossága betölti a világmindenséget és „ez ad életet mindennek”
(T&Sz 88:12–13).

b. Felemelő hatás ez, mely mindenkinek megadatik, aki a világra jön (T&Sz 93:2).

c. Segít nekünk a jó és a gonosz megkülönböztetésében, és felszólít minket,
hogy tegyünk jót és higgyünk Krisztusban (Moróni 7:13, 16–19).

• Mi módon tehetjük lehetővé, hogy Krisztus világossága nagyobb hatással legyen
az életünkre?
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Cél Megerősíteni a tanulók bizonyságát az első látomásról, valamint Joseph Smith
olyan prófétaként való elhívásáról, aki által Isten visszaállította a földre az evangélium
teljességét.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Joseph Smith története 1:1–26

b. Örökségünk; 1–4. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az óra során!

3. Kérd meg az egyik tanulót, hogy készüljön fel a fiatal Joseph Smith lábán végrehaj-
tott műtét történetének összefoglalására (Örökségünk, 1–2. oldal)!

4. Amennyiben rendelkezésre állnak a következő képek, válassz ki közülük néhányat,
és használd őket az órán: Joseph Smith próféta (62002; Evangéliumi művészet
képcsomag 401); Joseph testvér (62161); Joseph Smith bölcsességet keres a Bibliában
(Evangéliumi művészet képcsomag 402); és Az első látomás (403)!

5. Ha használod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor hozz magaddal egy órát,
egy világtérképet vagy földgömböt, valamint egy férfi ruhadarabot! Ezekhez
a tárgyakhoz készítsd el a következő címkéket: A megfelelő idő, A megfelelő hely,
A megfelelő ember!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Mutasd meg a tanulóknak az órát, a térképet vagy földgömböt, valamint a címkéket
(lásd „Felkészülés,” 5. pont)! Mondd el, ez a lecke megtárgyalja, hogyan készítette
elő az Úr a megfelelő időt és a megfelelő helyet evangéliumának visszaállítására oly
sok évszázaddal az aposztáziát követően!

Mutasd meg a tanulóknak a férfi ruhadarabot, valamint annak címkéjét! Magyarázd
el, ez a lecke azt is megtárgyalja, hogyan választotta ki és készítette fel Isten a megfelelő
embert – Joseph Smith-et – arra, hogy az a próféta legyen, akin keresztül visszaállítta-
tik az evangélium!

Ez a lecke több anyagot tartalmaz, mint amennyi egy óra alatt megtanítható.
Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, amely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek!

1. Az aposztázia után Isten előkészítette az utat a visszaállításhoz

Mondd el, hogy miután Jézus Krisztust keresztre feszítették, apostolai elnököltek az
egyház felett! Hamarosan azonban fokozódott az üldöztetés, a széthúzás és az 

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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aposztázia. Egy pár évtizeden belül eltávolodtak az egyháztól, amint azt az apostolok
megjövendölték (Csel 20:28–30; 2 Thessalonikabeliek 2:1–3; 2 Timótheus 4:3–4).
Ez az eltávolodás a nagy aposztáziaként ismert.

• Milyen következményei voltak a nagy aposztáziának? (Lásd T&Sz 1:15–16; Joseph
Smith története 1:8–9, 19, 21; Mormon 1:13–14. A válaszok között lehetnek az
alábbiakban felsoroltak.)

a. Nem volt a földön papsági felhatalmazás.

b. Nem voltak a földön apostolok és próféták.

c. Alapvető ismeretek vesztek el Isten természetét illetően.

d. Meghamisították az evangélium tanait.

e. Szent szertartások változtak meg, mint például a keresztelés.

f. Egymással nem egyező csoportokra bomlott szét az eredeti egyház.

Sok évszázadon át tartott az aposztázia sötétsége. Isten azonban előre látta ezt, és
megtervezte az evangélium utolsó napokban történő visszaállítását. Elder Bruce
R. McConkie, a Tizenkettek Kvórumából azt tanította, hogy az evangélium visszaállítá-
sának előkészítése már századokkal az első látomás előtt elkezdődött:

„A 14. század kezdetén az Úr hozzákezdett azon társadalmi, oktatási, vallási, gazdasági
és kormányzati állapotok kialakításához, melyek között könnyebben vissza tudta állítani
az evangéliumot az utolsó időkben” (Mormon Doctrine, 2. kiadás [1966], 717).

• Joseph Smith születése előtt milyen események segítettek előkészíteni az utat az
evangélium visszaállításához? (A válaszokat felsorolhatod a táblán. A válaszok
között lehetnek az alábbiakban felsoroltak.)

a. A reneszánsz a tanulás újjászületését jelentette, különös tekintettel az irodalomra,
a művészetekre és a tudományokra. Olyan találmányok láttak napvilágot, mint
a nyomtatás.

Elder James E.Talmage a Tizenkettek Kvórumából azt mondta, hogy nem véletlen
szüleménye volt a reneszánsz, hanem „olyan fejlődés, amelyet Isten az ő elméjé-
ben előre eltervezett, hogy megvilágosítsa az elsötétült emberi elméket, és ezzel
előkészítse az utat Jézus Krisztus evangéliumának visszaállításához, melynek
bekövetkeztére egy későbbi évszázad volt kijelölve” (Jesus the Christ, 3. kiadás
[1916], 749).

b. Az olyan reformátorok, mint John Wycliffe, Luther Márton és Kálvin János, kezdték
megkérdőjelezni az akkor létező egyházak gyakorlatait és tanításait, felismerve,
hogy az egyházak eltávolodtak Krisztus tanításaitól.

Elder M. Russell Ballard a Tizenkettek Kvórumából azt mondta, hogy Luther
Márton és más reformerek „ihletett kaptak, hogy olyan vallási légkört teremtse-
nek, melyben Isten visszaállíthatja az elveszett igazságokat és papsági felhatal-
mazást” (Conference Report, 1944. október, 85; vagy Ensign, 1994. november, 66).

c. Felfedezték Amerikát. Az Egyesült Államokban vallásos emberek telepedtek le,
és az végül független nemzetté vált (1 Nefi 13:12–19).

d. Létrejött az Egyesült Államok alkotmánya, mely vallási szabadságot biztosított az
országban (T&Sz 101:77–80).

Elder Ballard azt mondta: „Isten inspirálta Amerika korábbi felfedezőit és gyar-
matosítóit, valamint az Egyesült Államok alkotmányának a szerzőit, hogy olyan
országot és olyan irányadó tantételeket hozzanak létre, ahol vissza lehet állítani
az evangéliumot” (Conference Report, 1994. október, 85; vagy Ensign, 1994.
november, 66).
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2. Isten felkészítette Joseph Smith-t, hogy a visszaállítás prófétája legyen

Magyarázd el, hogy az evangélium visszaállításához megfelelő körülmények létreho-
zása mellett Isten egy olyan emberről is gondoskodott, aki a visszaállítás prófétája kell,
hogy legyen. Ez az ember Joseph Smith volt, aki 1805-ben született a Vermont állam-
beli Sharon-ban. Állítsd ki Joseph Smith képét! Használd a következő anyagot, amikor
megbeszélitek, hogyan történt Joseph Smith felkészítése, hogy a visszaállítás prófétája
legyen!

Joseph családja segített a felkészítésben

Joseph Smith gazdag szellemi örökséget hozott magával. Szülei és nagyszülei vallásos,
hazaszerető, tanulást értékelő, határozott erkölcsi meggyőződéssel bíró emberek voltak.
Apai nagyapja, Asael Smith, évekkel Joseph születése előtt kijelentette: „Lelkemben
éreztem, hogy egyik leszármazottam olyan művet tesz majd közkinccsé, mely forra-
dalmasítani fogja a a vallásos hit világát” (Joseph Fielding Smith, Essentials in Church
History, 27. kiadás [1974], 25).

Joseph Smith szülei, Id. Joseph és Lucy Mack Smith, nagy hatással voltak az életére.
Mindketten mélyen hűségesek voltak Istenhez. Emellett elkötelezett szülők is voltak,
akik megtanították gyermekeiknek a hit és az igazlelkűség elveit.

Joseph mindkét szülőjének volt már része mélyreható vallási élményben. Id. Joseph-nek
számos olyan álma volt, melyben megbizonyosodott arról, hogy élvezni fogja Jézus
Krisztus igaz evangéliumának áldásait (lásd Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith,
szerk. Preston Nibley [1958], 47–50, 64–66). Lucy pedig, amikor fiatal anyaként
nagyon beteg volt, szövetséget kötött Istennel, hogy teljes mértékben Őt szolgálja majd,
ha megengedi, hogy éljen és gondoskodjon a családjáról. Nem sokkal ezt követően
hallott egy hangot, mely megvigasztalta őt, és ezt figyelemreméltó gyógyulás követte.
(Lásd History of Joseph Smith, 33–35).

Id. Joseph és Lucy tevékenyen keresték a vallási igazságokat. Mindketten érezték, hogy
az akkor létező egyházak közül egyik sincs összhangban azzal az egyházzal, melyet
Jézus Krisztus alapított. Emiatt Id. Joseph nem csatlakozott egy egyházhoz sem. Lucy
úgy érezte, kötelessége, hogy megkeresztelkedjen, ezért a presbiteriánus egyházhoz
csatlakozott. Amikor sor került az evangélium visszaállítására, mindketten felismerték
és elfogadták az igazságot.

• Miért volt fontos Joseph Smith családi öröksége abban, hogy felkészüljön a
visszaállítás prófétájaként való küldetésére?

A csapások segítették a felkészülését

Miközben Joseph Smith növekedett, sok kihívással nézett szembe családjával együtt.
Hétéves volt, amikor elfertőződött a lába és nagyon beteg lett. Kérd meg a kijelölt
tanulót, hogy foglalja össze ezt a történetet az Örökségünk 1–2. oldalán leírtak szerint!

• Mit tudhatunk meg az ifjú Joseph jelleméről ebből a történetből? Miként segíthet-
tek az ifjú Joseph életének próbatételei és a megpróbáltatásai felkészíteni őt arra,
hogy a visszaállítás prófétája legyen? Hogyan segítettek nektek a próbatételek és a
megpróbáltatások felkészülni a kapott feladatokra?

New York állam nyugati részének vallásos légköre segítette a felkészülését

Amikor Joseph mintegy tíz éves volt, Vermont államban a terméshozamban három
éven át mutatkozó sikertelenség komoly pénzügyi nehézségekbe sodorta a Smith
családot. Hosszas fontolgatást követően a New York állambeli Palmyrába költözött a
család, ahol jobb gazdálkodási feltételekre volt kilátás. Akkoriban nagy vallási felbuz-
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dulás és zavargás volt New York állam nyugati részén, és sok egyház versenyzett
egymással a megtérőkért.

• Miért volt Joseph zavarban amiatt, hogy melyik egyházhoz csatlakozzon? (Lásd
Joseph Smith története 1:5–10.) Miben hasonlított Joseph helyzete azon emberek
helyzetéhez, akik napjainkban az igazság megismerése után kutatnak?

• Hogyan segített a szentírások tanulmányozása Joseph-nek e zavarodottság leküzdé-
sében? (Lásd Joseph Smith története 1:11–12. Állítsd ki azt a képet, melyen Joseph
Smith a Bibliát olvassa!) Mit tanulhatunk Joseph példájából? (Kihangsúlyozhatod,
hogy Joseph nemcsak olvasta a szentírásokat, hanem kutatta azokat, elgondolkozott
rajtuk és alkalmazta őket a saját életében.) Hogyan segítettek nektek a szentírások
szükség vagy zavarodottság idején?

3. Az első látomás vezette be az evangélium visszaállítását

Mondd el, hogy 1820 egy tavaszi reggelén Joseph Smith elment az otthona közelében
lévő erdőbe, hogy útmutatásért imádkozzon!

• Miben különbözött Joseph imája ezen a reggelen az addig elmondott imáitól?
(Lásd Joseph Smith története 1:14.) Miért segít néha az egyedül mondott hangos
ima akkor, amikor szívünk vágyait Isten elé tárjuk?

• Mi történt, amint Joseph Smith imádkozni kezdett? (Lásd Joseph Smith története
1:15.) Hogyan szabadult ki ebből a hatalommal bíró sötétségből? (Lásd Joseph
Smith története 1:16–17. Állítsd ki az első látomás képét!) Mit tanulhatunk ebből a
történetből a Sátán hatásának legyőzését illetően? Miért fontos tovább imádkozni
a sötétség vagy a megpróbáltatások idején? (Kérd meg az osztály tagjait, hogy
meséljenek élményekről, amikor az ima segített nekik ilyen nehézségek közepette!)

• Miért kapta Joseph Smith azt az utasítást, hogy egyik egyházhoz se csatlakozzon?
(Lásd Joseph Smith története 1:18–19.)

4. Sok igazság feltárult az első látomásban

Hangsúlyozd ki, hogy az Atyának és a Fiúnak Joseph Smith-nél tett látogatása nagy
jelentőséggel bír a tantételek terén. Gordon B. Hinckley azt mondta: „Állítom, hogy
abban a pár percben, melyben az Atyával és a Fiúval volt Joseph Smith, többet tudott
meg az Örökkévaló Atya és a feltámadott Úr természetéről, mint minden tanult
elme az idő századainak összes beszélgetése során együttvéve” (Church News, 1998.
október, 24, 6).

• Milyen igazságokat tudhatunk meg az első látomásból? (A válaszokat összegezd
a táblán! A válaszok között lehetnek az alábbiakban felsoroltak.)

a. Isten, az Atya, valamint Jézus Krisztus élnek.

b. Az Atya és a Fiú valóságos, különálló lények, akiknek húsból és csontból álló
megdicsőült teste van.

c. Isten képmására teremtettünk.

d. A Sátán és az ő hatalma valóságos, ám Isten hatalma sokkal nagyobb.

e. Isten hallja az imákat, válaszol is rájuk, és törődik velünk.

f. A földön egyik egyházban sem volt meg Krisztus evangéliumának a teljessége.

g. Nem szűnt meg a kinyilatkoztatás.

David O. McKay, az egyház kilencedik elnöke bizonyságot tett arról, hogy az első
látomás „Minden [kérdést] megválaszol Istent és az ő isteni személyiségét illetően. . . .
Világos, hogy milyen kapcsolatban áll a gyermekeivel. Az emberiség iránti érdeklődése
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az emberre bízott felhatalmazáson keresztül válik nyilvánvalóvá. Biztosított ennek a
munkának a jövője. Ezeket és más dicsőséges igazságokat tett világossá ez a dicsőséges
első látomás” (Gospel Ideals [1954], 85).

• Míg a Tizenkettek Kvórumában szolgált, Elder Ezra Taft Benson azt mondta:
„A Mester feltámadása óta a világon megtörtént legnagyobb esemény az Atyaisten
és a Fiú, Jézus Krisztus megjelenése a fiú prófétának” (Conference Report, 1971.
április, 20; vagy Ensign, 1971. június, 34). Miért fontos mindannyiunk számára az,
hogy bizonyságunk legyen az első látomásról? Milyen áldásokat hozott az életetekbe
a bizonyság az első látomásról?

Összegzés Olvassátok el Joseph Smith története 1:25–26-os verseit a következő szavaktól: „És én
valóban láttam a fényt”! Ezt követően foglald össze, hogyan készítette elő Isten a
megfelelő időt, a megfelelő helyet és a megfelelő embert az evangélium visszaállítására!
Tegyél bizonyságot az első látomásról és annak fontosságáról! A következő bizonyságot
is megoszthatod Gordon B. Hinckley-től:

„Nagyon is figyelemre méltó megnyilatkozás történt egy tavaszi reggelen, 1820-ban,
amikor az Atya és a Fiú megjelentek a fiú Joseph Smith-nek. . . . [E látomás] bizonysága
milliók szívét érintette meg számos országban. Saját tanúbizonyságomat is – melyet a
Szellemtől kaptam – hozzáadom ehhez, hogy amit a próféta erről a csodálatos esemény-
ről elmondott, az igaz, hogy Isten, az Örökkévaló Atya, valamint a feltámadt Úr, Jézus
Krisztus olyan valóságos, személyes és meghitt beszélgetést folytattak vele akkor, mint
amilyen beszélgetéseket mi folytatunk ma” (Be Thou an Example [1981], 10).

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatod a következők közül az egyik,

vagy mindkét ötletet.

1. Videó bemutatók

Ha rendelkezésre áll a Tanítások a Tanok és szövetségekből és az egyház történetéből
(53933 135) videokazetta, akkor gondold meg, hogy megmutatod-e „Az igazság keresése”
című részt, mely 16 percig tart. Ez a rész Wilford Woodruff megtérésének történetét
mutatja be, aki az egyház negyedik elnöke lett. Megmagyarázza az aposztáziát, valamint
a visszaállítás azt követő szükségességét.

Mielőtt az osztály tagjai megnéznék ezt a videó bemutatót, kérd meg őket, hogy figyel-
jenek oda arra a négy dologra, melyet Wilford Woodruff elnök felsorolt, miközben
az igaz evangélium után kutatott (próféták és apostolok, papsági felhatalmazás, helyes
tan és üdvözítő szertartások).

Ha rendelkezésre áll a Tanok és szövetségek és egyháztörtének videó bemutatók
(53912 135), akkor gondold meg, hogy bemutatod-e „Az első látomás” részt, mely
10 percig tart!

2. A fiatal Joseph Smith példája

Fiatalok tanítói kihangsúlyozhatják, hogy Joseph Smith csak 14 éves volt, amikor
részesült az első látomásban.

• Milyen tekintetben állíthat példát a mai fiatalok elé az, ahogyan az ifjú Joseph
Smith viselkedett? Hogyan segíthet nektek Joseph példája, amikor azon küszködtök,
hogy megtudjátok az igazságot, amikor ellenetek fordulnak vagy kicsúfolnak
titeket az emberek, amikor nehéz döntéseket kell hoznotok, míg mások csúfolnak?
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak, hogy felismerjék az Úr kezét a Mormon könyve előjövetelében,
és biztatni őket, hogy tanulmányozzák a Mormon könyvét, kövessék annak tanításait,
és osszák meg azt másokkal.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Joseph Smith története 1:27–65; Tanok és szövetségek 3; 5; 10; 17; 20:5–15;
84:54–62.

b. Örökségünk, 5–10. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó részt a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135) és tervezd meg, miként utalsz majd az anyagra az órán!

3. Kérj meg egy tanulót, hogy készüljön fel annak a beszámolónak az összefoglalására,
amelyben Martin Harris elvesztette a 116 oldalas kéziratot! Kérd meg ezt az illetőt,
hogy hivatkozzon a T&Sz 3. és 10. fejezetének fejlécére, valamint az első három
bekezdésre az Örökségünk című könyv „A fordítás” címszava alatt a 7–8. oldalon!

4. Ha rendelkezésre állnak a következő képek, akkor készülj fel azok órán való hasz-
nálatára: Moróni megjelenik Joseph Smith szobájában (62492; Evangéliumi
művészet képcsomag 404) és Joseph Smith megkapja az aranylemezeket (62012;
Evangéliumi művészet képcsomag 406).

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
sajátjaid közül!

Írd fel a táblára a következő kifejezéseket! Kérdezd meg a tanulókat, tudják-e, mit
jelentenek ezek a kifejezések!

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Magyarázd el, hogy japánul, oroszul és koreai nyelven írtad fel a táblára azt, hogy
a Mormon könyve! A szerény kezdetek után ebben a sáfárságban a Mormon könyve
milliók életébe hozott áldást szerte a világon. Ez a lecke a Mormon könyve csodáját
tárgyalja, valamint felelősségünket arra vonatkozóan, hogy „az egész világot és életün-
ket is elárasszuk a Mormon könyvével” (Ezra Taft Benson, Conference Report, 1989.
április, 3; vagy Ensign, 1989. május, 4).

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, amely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Két órát is felhasználhatsz ennek a leckének a tanítására.

1. Joseph Smith felkészülése arra, hogy megkapja és lefordítsa a Mormon könyvét

• Az első látomást követő három évben Joseph Smith-nek komoly üldöztetésben volt
része, ám hű maradt a bizonyságához (lásd Joseph Smith 1:27). Hogyan maradha-
tunk hűek a bizonyságunkhoz még akkor is, ha üldöztetéssel nézünk szembe?

• Amikor Joseph 17 éves volt, Moróni meglátogatta őt. (Ha szükséges, magyarázd el,
hogy Moróni volt az utolsó próféta, aki írt a Mormon könyvébe, és ő volt az, aki
Kr.u. 421 körül elrejtette az aranylemezeket!) Miért imádkozott Joseph azon az
éjszakán, amikor Moróni megjelent neki? (Lásd Joseph Smith története 1:28–29.)
Mit tanulhatunk Joseph példájából, amikor gyengeségeink és tökéletességeink
miatt „elveszettnek” érezzük magunkat? (Ha helyénvaló, kérd meg a tanulókat,
mondják el, hogyan segített nekik az ima, amikor úgy érezték, hogy csalódást
okoztak Istennek.)

Foglald össze a Joseph Smith története 1:30–59-es verseit! Kérj meg tanulókat,
hogy olvassanak fel kiválasztott verseket! Amikor itt van az ideje, állítsd ki azt a képet,
amelyen Moróni megjelenik Joseph Smith-nek, valamint azt, amikor Joseph meg-
kapja a lemezeket. Az 1-es térképre is utalhatsz, ami e kézikönyv 274. oldalán, illetve
a Tanulók tanulmányi kalauza 29. oldalán található.

• Amikor Joseph Smith először látta az aranylemezeket, még nem állt készen azok
átvételére és lefordítására. Hogyan készítette fel az Úr Joseph-et a lemezek átvételére
és lefordítására? (Lásd Joseph Smith története 1:33–35, 42, 44–46, 53–54.) Titeket
hogyan készített fel az Úr (illetve hogyan készít fel most) arra, hogy eleget tegye-
tek a feladataitoknak? Hogyan készülhettek fel ti magatok jövőbeli feladataitok
elvégzésére?

• Hogyan reagált Joseph édesapja, amikor Joseph mesélt neki Moróni látogatásairól?
(Lásd Joseph Smith története 1:50.) Mit árul ez el Joseph becsületességéről és
megbízhatóságáról? Miért fontos támogatnunk családtagjainkat erőfeszítéseikben,
hogy kövessék az Urat? Hogyan támogathatjuk jobban a családtagjainkat és másokat
akkor, amikor az Urat követik?

2. A Mormon könyve megőrzésének csodája

Magyarázd el, hogy a Sátán megpróbálta megállítani a Mormon könyve előjövetelét!
Megkísértette az embereket, hogy próbálják meg ellopni az aranylemezeket, és az
emberek továbbra is üldözték Joseph Smith-et és a családját (Joseph Smith története
1:60–61). Az Úr azonban meghiúsította a Sátánnak minden arra irányuló erőfeszítését,
hogy megakadályozza a Mormon könyve előjövetelét.

Megbeszélés
és alkalmazás
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A Mormon könyve csodaszámba menő megőrzésének egyik példája az volt, amikor
Joseph Smith egyik írnoka, Martin Harris elvesztett 116 oldalt a fordítás kéziratából.
Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy foglalja össze ezt a történetet (lásd
„Felkészülés, 3. pont)! Ezt követően tanítsd meg, és beszéljétek meg a T&Sz 3. és
10. részeit, melyeket az Úr az oldalak elvesztése után nyilatkoztatott ki!

• Miután elveszett a kézirat 116 oldala, az Úr megfeddte Joseph-et azért, hogy jobban
félt az emberektől mint Istentől (lásd T&Sz 3:7). Joseph egy időre elvesztette a
fordítás ajándékát (T&Sz 3:14; 10:1–2). Milyen tekintetben félt Joseph jobban az
emberektől mint Istentől? Hogyan mutatkozhat meg néha cselekedeteinkben
az, hogy jobban féljük az embert mint Istent? (Lásd T&Sz 30:1–2. Ennek példája az,
amikor engedünk a kortárscsoport hatásának, és valami rosszat teszünk.) Mit tehe-
tünk annak érdekében, hogy felülkerekedjünk az emberektől való félelmünkön?
(E kérdés néhány válaszát illetően lásd T&Sz 3:8; 10:5.)

• Hogyan mutatkozott meg az Úr szeretete Joseph Smith iránt, miután elveszett
a 116 oldal a kéziratból? (Lásd T&Sz 3:8–10; 10:1–3.) Milyen élmények mutatták
meg nektek, hogy ha hithűek vagytok, akkor Isten veletek van „minden szorongat-
tatáso[tok]ban”? (T&Sz 3:8) Milyen élmények mutatták meg nektek, hogy „Isten
könyörületes”? (T&Sz 3:10)

• Mit terveztek azok, akik ellopták a kézirat 116 oldalát? (Lásd T&Sz 10:10–19, 29–33.
Ha Joseph újra lefordította volna az elveszett anyagot, akkor megváltoztatták volna
a kézirat szövegét. Összehasonlították volna a megváltoztatott eredetit az újabb
fordítással, és megpróbálták volna megmutatni azt, hogy a két változat ellentmond
egymásnak.)

• Mi tett az Úr már évszázadokkal ezelőtt azért, hogy meghiúsítsa azok tervét, akik
ellopták a kézirat oldalait? (Lásd T&Sz 10:38–39; lásd még 1 Nefi 9:2–5; Mormon
szavai 1:3–7. Előre látta ezen oldalak elvesztését. Mintegy 2400 évvel ezt megelőzően
arra késztette Nefit, aki a nefiták világi történetét írta éppen, hogy készítsen egy másik
feljegyzést is. Ez a második feljegyzés beszámolót tartalmaz a nefiták szolgálatáról
ugyanazon időszak alatt, mint az első, de még nagyobb tantételbeli értékkel bír.)

• Milyen utasítást adott az Úr a prófétának, mit tegyen, hogy meghiúsítsa azok tervét,
akik a kéziratot elvették? (lásd T&Sz 10:40–45. Joseph Nefi világi történetéből
fordította a kézirat 116 oldalát. Az Úr megparancsolta neki, hogy ne fordítsa le újra
az anyagot, hanem fordítsa le Nefi másik feljegyzését.)

• Mit tanít az elveszett oldalak története az Úr hatalmáról? (Amint a tanulók megbe-
szélik ezt a kérdést, olvastasd el velük a T&Sz 3:1–3; 10:14, 43; és az 1 Nefi 9:6-os
verseket!) Hogyan segíthet nekünk ennek ismerete akkor, amikor visszaesünk vagy
csalódunk?

• Olvastasd el a tanulókkal a T&Sz 3:16, 19–20 és 10: 46–52, 60–66-os verseit! Mit
tanulhatunk ezekből a versekből a Mormon könyve céljairól? Hogyan teljesülnek
ma ezek a célok?

3. A Mormon könyve tanúi

• Míg Joseph Smith a Mormon könyvét fordította, megtudta, hogy az Úr három
tanúnak és néhány más embernek meg fogja engedni a lemezek megtekintését
(lásd az utalásokat e tanúkra a 2 Nefi 27:12–14 és Éther 5:1–3-as verseiben). Ki volt
a három tanú? (Lásd „A három tanú bizonyságtétele,” Mormon könyve.) Mire
kaptak parancsot? (Lásd T&Sz 5:11–15, 24–25; 17:3, 5.) Miért volt fontos a tanúbi-
zonyságuk? (Lásd Éther 5:4; T&Sz 5:16–18; 17:4.)
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A három tanú. Oliver Cowdery, David Whitmer és Martin Harris.

Magyarázd el, hogy a három tanún kívül még nyolc másik is látta az aranylemezeket
(„A nyolc tanú bizonyságtétele,” Mormon könyve). A három tanú mindegyike és
a nyolc tanú három tagja később elhagyta az egyházat. Csak páran tértek vissza, de
egyikük sem tagadta meg soha a tanúbizonyságát arról, amit látott.

Életének utolsó évében David Whitmer kiadta ezt a tanúbizonyságot, hogy meg-
válaszolja a hamis vádakat:

„Az American Encyclopedia és az Encyclopedia Britannica feljegyzi, hogy én, David
Whitmer, megtagadtam tanúbizonyságomat, mint a Mormon könyve isteni eredetének
három tanúja közül az egyik, és hogy a másik két tanú, Oliver Cowdery és Martin
Harris is megtagadta tanúbizonyságát erről a könyvről. Most még egyszer elmondom
az egész emberiségnek, hogy soha, semmikor nem tagadtam meg tanúbizonyságomat
vagy annak bármely részét. Arról is bizonyságot teszek a világnak, hogy sem Oliver
Cowdery, sem Martin Harris nem tagadta meg soha a saját tanúbizonyságát. Mindket-
ten úgy haltak meg, hogy megerősítették az igazságot a Mormon könyve isteni eredeté-
ről” (Addres to All Believers in Christ [1887], 8; idézi B. H. Roberts, A Comprehensive
History of the Church, 1:145).

Mutass rá, hogy az Üdvözítő is tanúja a Mormon könyvének! Olvassátok el a
tanulókkal a T&Sz 17:6-os és 19:26-os versét!

• Milyen tekintetben lehetünk tanúi a Mormon könyvének? (Lásd Moróni 10:3–5.
Megkérheted a tanulókat, hogy osszák meg bizonyságukat a Mormon könyvéről.)

Hangsúlyozd ki, hogy a három tanú és a nyolc tanú olyan dolgokról tett tanúbizony-
ságot, melyeket láttak és hallottak! Ma egyháztagok milliói tesznek bizonyságot
a Mormon könyvéről, mivel érzik a Szentlélek tanúbizonyságát. Míg a Tizenkettek
Kvórumában szolgált, azt mondta elder Gordon B. Hinckley:

„Az egyház ereje nem . . . a hódolat épületeinek ezreiben rejlik szerte a világon, és nem
az egyházi egyetemekben. . . . Az egyház ereje népének szívében van, az egyéni
bizonyságokban és meggyőződésben ezen munka igaz voltáról” (Conference Report,
1973. április, 73–74; vagy Ensign, 1973. július, 49).

4. Kötelességünk emlékezni „az új szövetségre, vagyis a Mormon könyvére”

• 1832 szeptemberében Joseph próféta kapott egy olyan kinyilatkoztatást, melyben
azt mondta az Úr, hogy „az egész egyház” ítélet alatt van (T&Sz 84:55). Miért volt
ítélet alatt az egyház? (Lásd T&Sz 84:54–56.) Mit kellett tenniük az egyház tagjainak
ahhoz, hogy levétessen róluk ez az ítélet? (Lásd T&Sz 84:57–58, 60–62.)
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Olvasd fel a következő kijelentéseket Ezra Taft Benson elnöktől:

„Ha az akkori szenteket megfeddték azért, mert könnyedén vették a Mormon könyvét,
vajon enyhébb ítélet alatt vagyunk-e mi, ha ugyanezt tesszük?” (Conference Report,
1986. október, 4; vagy Ensign, 1986. november, 4–5).

„Az Úr nem leli örömét abban, ahogy a Mormon könyvére figyelünk, amely egy új
tanúbizonyság Krisztusról. Szükségünk van rá az otthonunkban, szükségünk van rá
a családunkban. A mi napjainkra íródott” (Church News, 1986. november 9., 10).

• Mit tehetünk azért, hogy több figyelmet szenteljünk a Mormon könyvének a
személyes életünkben, a családunkban és az egyházi megbízásainkban? Milyen
áldások érnek minket akkor, amikor megfelelő figyelmet szentelünk a Mormon
könyvének? Milyen áldásokat kaptatok a Mormon könyve tanulmányozása során?
(Amellett, hogy kikéred a tanulók véleményét, olvastasd el velük a következő
idézetet, valamint a Mormon könyve bevezetésének hatodik bekezdését; lásd a
harmadik további tanítási ötletet is!)

Ezra Taft Benson elnök kijelentette:

”Olyan hatalom rejlik a könyvben, mely abban a pillanatban áradni kezd az élete-
tekbe, hogy hozzáfogtok a könyv komoly tanulmányozásához. Nagyobb erőre leltek
majd, hogy ellenálljatok a kísértéseknek. Rá fogtok találni a megtévesztés elkerülé-
séhez szükséges erőre. Rá fogtok találni az erőre, hogy a szoros és keskeny ösvényen
maradjatok. A szentírásokat »az élet szavai«-nak (T&Sz 84:85) nevezik, és sehol
nem igazabb ez, mint a Mormon könyvében. Amikor elkezditek éhezni és szomjazni
ezeket a szavakat, akkor nagyobb és nagyobb bőségben leltek majd rá az életre. . . .
[Emellett] nagyobb szeretet és összhang [lesz majd] otthon, nagyobb tisztelet szülő
és gyermek között, [valamint] nagyobb szellemi fogékonyság és igazlelkűség.

Ezek az ígéretek, – biztosított minket Benson elnök – nem haszontalan ígéretek,
hanem pontosan arról szólnak, amire Joseph Smith próféta gondolt, amikor azt
mondta, hogy a Mormon könyve segíteni fog nekünk közelebb kerülni Istenhez”
(Conference Report, 1986. október, 6; vagy Ensign, 1986. november, 7).

• Az Üdvözítő megparancsolta nekünk, hogy szerte a világon tegyünk bizonyságot
a Mormon könyvéről (T&Sz 84:62; lásd még a következő idézetet). Mit tehet
mindegyikünk ezen erőfeszítés előbbre viteléért?

Benson elnök azt mondta: „Már régen itt az ideje annak, hogy bőségesen elárasszuk
a földet a Mormon könyvével. . . . Az elektromos média és a nyomtatott szöveg
tömeges terjesztésének idejében Isten felelősségre fog minket vonni, ha nem halad
előre hatalmas léptekkel a Mormon könyve. Rendelkezünk a Mormon könyvével,
az egyháztagokkal, a misszionáriusokkal, a forrásokkal, a világnak pedig szüksége
van erre. Itt az idő!” (Conference Report, 1988. október, 4; vagy Ensign, 1988.
november, 4–5).

Mutass rá, hogy a Mormon könyve, melyet egy fiatal próféta fordított le szerény
körülmények között, most valóban elárasztja a világot! Több mint 90 nyelven adtuk
ki a Mormon könyvét, illetve válogatásokat abból. Több mint 100 millió példányt
nyomtattunk már ki.

Összegzés Fejezd ki háládat a Mormon könyve iránt, és ismerd el az Úr kezét a könyv előhozata-
lában! Biztasd a tanulókat, hogy életükben szenteljenek nagyobb figyelmet a Mormon
könyvének!

Tegyél bizonyságot arról, hogy milyen hatással volt és van a Mormon könyve
az életedre!
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További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatsz egyet vagy többet az alábbi

ötletek közül.

1. Bibliai jövendölések, melyeket Moróni idézett Joseph Smith-nek

Amint az Joseph Smith történetének 1:36–49 versei feljegyzik, Moróni a következő
bibliai próféciákat idézte Joseph Smith-nek négy alkalommal. Olvassátok el a tanulók-
kal ezeket a jövendöléseket, és beszéljétek meg azok jelentését, valamint beteljesülését!

a. Malakiás 3 (jegyezd meg, hogy Moróni csak részben idézte ezt a fejezetet)

b. Malakiás 4 (lásd még Joseph Smith története 1:37–39)

c. Ésaiás 11 (lásd még T&Sz 113:1–6)

d. Csel 3:22–23

e. Jóel 2:28–32

2. A Tanok és szövetségek: további tanúbizonyság a Mormon könyvéről

Ezra Taft Benson elnök tanította: „A Mormon könyve tanúinak kivételével a Tanok
és szövetségek a legjelentősebb további tanúbizonyságunk és bizonyítékunk az Úrtól
arra, hogy a Mormon könyve igaz” (Conference Report, 1987. április, 105; vagy
Ensign, 1987. május, 83).

Benson elnök 13 olyan részre utalt a Tanok és szövetségekben, amely bizonyságot
tesz a Mormon könyvéről: T&Sz 1, 3, 5, 8, 10–11, 17–18, 20, 27, 42, 84 és 135. A lecke
tanítására készülve tanulmányozhatod ezeket a részeket!

3. Közelebb kerülni Istenhez a Mormon könyve által

Joseph Smith próféta azt mondta: „Megmondtam a testvéreknek, hogy a Mormon
könyve a leghelyesebb könyv a földön, és vallásunk záróköve, és aki annak tanításai
szerint él, az közelebb kerül Istenhez, mint bármely más könyv által” (History of the
Church, 4:461).

Ezra Taft Benson elnök ezt az idézetet mondta el, majd megkérdezte: „Vajon nincs
valami mélyen a szívünkben, mely közelebb szeretne kerülni Istenhez, hasonlóbbá
szeretne válni Hozzá mindennapi dolgainkban, és szüntelen érezni az Ő jelenlétét?
Ha ez így van, akkor a Mormon könyve minden más könyvnél jobban segít majd
nekünk ebben” (Conference Report, 1986. október, 6; vagy Ensign, 1986. november, 7).

4. „Isten hatalma és adománya által” lett lefordítva (T&Sz 135:3)

Joseph Smith mintegy 65 munkanap alatt végzett a Mormon könyve fordításával
(„I Have a Question,” Ensign, 1988. január, 46–47). Elder Neal A.Maxwell, a Tizenkettek
Kvórumából, ezt a megjegyzést tette e folyamat sebességét illetően:

„Japánban egy gyakorlott UNSZ fordító, akit körbe vesznek a forrásanyagok, a szótá-
rak és a fordító kollégák – készen arra, hogy segítsenek, ha kell –, azt mondta, hogy
eredményesnek tekinti azt, ha naponta fel tud mutatni egy olyan oldalt, melyet
gondosan készített el, és amely véglegesnek számít. Ráadásul régebbi japánról fordít
mai japánra! Több mint 50 hozzáértő angol tudós dolgozott 7 éven át azon, hogy
korábbi fordítások felhasználásával létrehozzák a Biblia Jakab király féle változatát, ami
átlagosan egy becses oldalt jelentett naponta. Joseph Smith próféta olykor 10 oldallal
is végzett egy nap!” (Lásd a következő közleményt: Insights: An Ancient Window
[Provo, Utah: Foundation for Ancient Research and Mormon Studies (F.A.R.M.S.),
1986. február], 1.)
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„A Mormon könyve fordítási folyamatának másik csodája az, hogy az általunk ma
ismert formához képest Joseph alig tért vissza arra, alig nézte vagy írta át azt, amivel
már végzett. Biztosan haladt a fordítás.

Emma Smith mondta az inspirált folyamatról: »Étkezések vagy megszakítások után
[Joseph] rögtön ott kezdte, ahol abbahagyta, anélkül, hogy megnézte volna a kéziratot,
vagy annak bármely részét is felolvastam volna neki«”(„Last Testimony of Sister
Emma,” Saints Herald, 1897. október 1., 290). Aki diktál és félbeszakítják, az általában
úgy kezd hozzá ismét, hogy megkérdezi: Hol is tartottunk? Nem így a próféta!

„Ha valaki kitalál egy szöveget, akkor ismételten ellenőriznie kell magát, hogy szerkesz-
tés és átnézés által következetes lehessen. Több bizonyítéka lenne annak, ha a próféta
diktált és sokat ellenőrzött volna. Az Istentől kapott szöveget azonban nem kellett
ellenőrizni. Bármilyenek is voltak a fordítási folyamat részletei, olyan folyamatról van
szó, amely valóban megdöbbentő!” („By the Gift and Power of God,” Ensign, 1997.
január, 39–40).

Tovább folyatódnak a csodák, miközben napjainkban sok nyelvre lefordítjuk a
Mormon könyvét. Meséld el a következő történetet, melyet Priscilla Sampson-Davis
mondott el, aki egyháztag Gháná-ban:

„Mintegy két évvel a keresztelőm után látomásom volt. . . . Láttam magam egy úrva-
csorai gyűlésen; valaki fehér ruhában jött, megállt az emelvénynél és engem szólított.
Előléptem és melléálltam, mire ő megkért engem, hogy forduljak meg és nézzem meg
az emberek arcát, hogy lássam, vajon mindannyian élvezik-e a gyűlést. Odanéztem,
és azt mondtam, hogy nem látok különbséget az arcok között. Ekkor arra kért a fehérbe
öltözött férfi, hogy nézzem meg őket figyelmesen. Láttam, hogy a gyülekezetben
néhányan lehajtják a fejüket. A férfi megkérdezte tőlem, hogy ők miért nem énekelnek
a többiekkel együtt. Elmondtam neki, hogy nem tudják elolvasni az angol szöveget,
és ezért nem tudnak énekelni, lehajtják hát a fejüket. Megkérdezte, szeretnék-e segíteni
a testvéreimnek . . . abban, hogy csatlakozhassanak az énekléshez, amikor Mennyei
Atyánkat dicsőítjük. Bár beszéltem a fante nyelvet [az általuk beszélt dialektust], írni
nem tudtam valami jól azon a nyelven. Ennek ellenére nem mondtam nemet; azt
mondtam, megpróbálom és megteszem, ami tőlem telik. Ezt követően véget ért
a látomás. Azonnal felkeltem, fogtam egy darab papírt és egy ceruzát, és elkezdtem
lefordítani az »Izrael Megváltója« éneket a fante nyelvre.”

Sampson Davis nőtestvér fordította le az egyházi énekeket, néhány misszionáriusi
füzetet, valamint Az evangélium tanításai kézikönyvet. Ezt követően megbízták, hogy
segítsen a Mormon könyve, a Tanok és szövetségek, valamint az Igazgyöngy fordí-
tásában. Megjegyezte: „Az áll a szentírásokban, hogy az utolsó napokban az emberek
a [saját] nyelvükön hallják majd az evangéliumot. Ezt várta el tőlem az Úr, és az Ő
kegyelme által voltam képes erre” (”An Instrument in His Hands,” All Are Alike unto
God,” szerk. E. Dale LeBaron [1990], 40–42).

5. Ne rohanj gyorsabban vagy dolgozz többet annál, mint amire „erődből futja”
(T&Sz 10:4)

• Amikor Joseph szembesült a Mormon könyve lefordításának hatalmas munkájával,
milyen tanácsot adott neki az Úr? (Lásd D&C 10:4.) Hogyan segíthet nekünk ez a
tanács, amikor nehéz feladatokkal vagy nagy felelősséggel állunk szemben?

6. Videó bemutatók

Ha rendelkezésre áll a Tanítások a Tanok és szövetségekből és az egyház történetéből
(53933 135) videokazetta, akkor gondold meg, hogy bemutatod-e az „Isten művei és
tervei” c. részt! Ez a 13 perces rész az elveszett 116 oldalas kézirat történetéről szól.
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A bemutató felhasználásával hangsúlyozd ki, hogy „Isten művét, terveit és szándékait
sem meghiúsítani, sem megsemmisíteni nem lehet” (T&Sz 3:1)! Ennek az elvnek a
megbeszéléséhez használd fel e lecke második részének a kérdéseit!

Ha rendelkezésre áll a Tanok és szövetségek és egyháztörtének videó bemutatók (53912
135), akkor vedd fontolóra, hogy bemutatod-e a „Parley P.Pratt rátalál Mormon köny-
vére” részt, mely 11 percig tart! A bemutató lejátszása után tedd fel a következő kérdé-
seket:

• Ti is annyi örömet találtok a Mormon könyve olvasásában, amennyit Parley P.
Pratt, amikor először elolvasta azt? Mit tehettek azért, hogy a Mormon könyve még
inkább központi szerepet játsszon életetekben? (Javasolhatod, hogy a tanulók
magukban gondolkozzanak el ezeken a kérdéseken!)

• Láttátok már Benson elnök ígéreteinek beteljesedését?
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Célkitűzés Segíteni a tanulókat, hogy megértsék, miként készüljenek fel a személyes kinyilatkoz-
tatás elnyerésére, és biztatni őket, hogy tegyék is ezt meg.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 6, 8, 9. részeit, a Joseph
Smith története 1:8–17-es versét, valamint egyéb szentírásokat ebben a leckében!

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó részt a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135) és tervezd meg, miként utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha használod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor készül fel néhány olyan kép
kiállítására, melyeken próféták kinyilatkoztatásokat kapnak, például Mózes és az
égő csipkebokor (62239; Evangéliumi művészet képcsomag 107); Az Úr elhívja a kis
Sámuelt (62498; Evangéliumi művészet képcsomag 111); Dániel Nabukodonozor
álmát magyarázza (62531; Evangéliumi művészet képcsomag 115); Járed fivére
meglátja az Úr ujját (62478; Evangéliumi művészet képcsomag 318); és Az első
látomás (62470; Evangéliumi művészet képcsomag 403). Kérhetsz fényképeket is
az osztály néhány tagjáról.

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

• Állítsd ki a próféták képeit (lásd „Felkészülés,” 3. pont)! Mondd el, hogy e képek
mindegyike valami hasonlót ábrázol! Mi ez? (Mindegyik egy prófétát ábrázol,
amint kinyilatkoztatást kap.)

Mondd el a következő, Joseph Smith prófétától származó kijelentést: „Isten csak
olyan dolgot nyilatkoztatott ki Joseph-nek, melyeket a Tizenkettekkel is tudat, és még
a szentek legkissebbike is tudhat mindent, amilyen mértékben képes elviselni azt”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976], 149).

Hangsúlyozd ki, nem kell prófétáknak lennünk ahhoz, hogy kinyilatkoztatást
kapjunk az Úrtól! Bár az egyház irányítását illetően nem kapunk kinyilatkoztatást,
azért kaphatunk, hogy a kinyilatkoztatás segítsen nekünk evangéliumi igazságok
megismerésében és irányt adjon nekünk a személyes életünkben, valamint otthoni és
egyházi feladatainkban. Ha kaptál képeket az osztály tagjairól, akkor tedd ki azokat
a próféták képei mellé!

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Beszéljétek meg, hogyan vonatkoznak a szentírások a mindennapi
életre! Biztasd a tanulókat, hogy osszanak meg a szentírásokban foglalt tantételekhez
kapcsolódó élményeket!

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Mondd el, hogy az 5. és a 6. lecke is a személyes kinyilatkoztatásról szól! A Tanok és
szövetségek nagyszerűen megvilágítja ezt a fontos témát. Ez a lecke arra összpontosít,
hogy miért van szükségünk a személyes kinyilatkoztatásra, és hogyan készüljünk fel
annak elnyerésére! A 6. lecke arra összpontosít, hogy miként ismerjük fel a Szentlé-
lektől érkező személyes kinyilatkoztatást! Mindkettő olvasási feladata tartalmazza a
T&Sz 6., 8. és 9. részeit, melyeket akkor kapott Joseph Smith, amikor a Mormon könyvét
fordította írnokával, Oliver Cowdery-vel. Bár a T&Sz 9 szövegösszefüggése Oliver
Cowdery arra irányuló törekvésével van kapcsolatban, hogy fordítsa a Mormon könyvét,
az elvek más kinyilatkoztatásokra is vonatkoznak.

1. Szükségünk van a személyes kinyilatkoztatásra

Magyarázd el, egyik legnagyobb áldásunk az, hogy nyitva vannak a mennyek, és az Úr
a folyamatos kinyilatkoztatáson keresztül kapcsolatban áll a gyermekeivel! „Az isteni
kinyilatkoztatás Jézus Krisztus evangéliumának egyik legnagyszerűbb fogalma és
alapelve, mert enélkül az ember nem ismerhetné Isten dolgait. . . . Isten szenteknek
adott folyamatos kinyilatkoztatása . . . lehetővé teszi a mindennapos útmutatást az
igaz ösvényeken, és teljes, örök üdvösséghez vezeti a hithű lelkeket a celesztiális
királyságban. . . . Kinyilatkoztatás nélkül minden találgatás, sötétség és zavar lenne”
(Bible Dictionary, „Revelation,” 762).

• Elder Boyd K. Packer, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta: „Személyes inspiráció
nélkül senki nem maradhat életben a mai világban, még kevésbé a hamarosan
elkövetkezendőben” (Conference Report, 1991. október, 29; vagy Ensign, 1991.
november, 23). Szerintetek miért olyan fontos napjainkban a személyes kinyilat-
koztatás? (A válaszok között lehetnek az alábbiakban felsoroltak.)

a. Személyes kinyilatkoztatás útján nyerjük el bizonyságunkat Jézus Krisztusról,
az Ő evangéliumáról, valamint Joseph Smith isteni elhívásáról.

b. Személyes kinyilatkoztatás útján tudunk meg isteni igazságokat.

c. Személyes kinyilatkoztatás útján kapunk olyan útmutatást, ami meghaladja
korlátolt felfogóképességünket az élet kérdéseinek megválaszolásában, akkor,
amikor kihívásokkal kerülünk szembe, valamint amikor döntéseket hozunk.

• Milyen döntésekben vagy helyzetekben segíthet nekünk a személyes kinyilatkoz-
tatás? (Kérd meg a tanulókat, mondják el, hogyan segített nekik a személyes
kinyilatkoztatás a családi, az egyházi feladataikban, valamint életük más területén!)

2. Értsük meg, mit tegyünk, hogy kinyilatkoztatást kapjunk

Magyarázd el, hogy fontos megértenünk, miként készüljünk fel a személyes
kinyilatkoztatás elnyerésére! Olvastasd fel az osztály tagjaival a következő, dőlt betűs
szentírás-utalásokat! Ezután ismerjék fel, mit tanítanak ezek a szentírások arról,
hogy hogyan készülhetünk fel a személyes kinyilatkoztatás elnyerésére (zárójelben
vannak a javasolt válaszok). A válaszokat foglald össze a táblán! Ezt követően
beszéljétek meg a válaszokat!

A. Tanok és szövetségek 9:8; Joseph Smith története 1:8–10. (Tanulmányozzátok elmétek-
ben a dolgot!)

• Mit tehetünk azért, hogy egy kérdést elménkben tanulmányozzunk?

Megkérheted a tanulókat, hogy tanulmányozzák Joseph Smith története 1:8-as
versét, és találjanak olyan kijelentéseket, melyek megmutatják, hogyan tanul-
mányozta Joseph Smith elméjében az adott kérdést. Az alábbiakban felsorolunk
néhány kulcsfontosságú kijelentést:
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a. „Komoly gondolkodásra késztettek.”

b. „Érzéseim komolyak, és sokszor kínzóak voltak.”

c. „Amikor alkalmam volt rá, néhány összejövetelükre elmentem.”

Mutass rá, hogy Joseph Smith mélyen elgondolkodott azon a kérdésen, hogy
melyik egyháznak van igaza. Arra is sok időt és erőfeszítést áldozott, hogy gyűlése-
ket látogasson, tanulmányozza a szentírásokat és több mint két éven át keresse a
választ. Javasold, hogy a tanulók példaként tekintsenek Joseph Smith-re abban,
hogy mi módon tanulmányozzák elméjükben a dolgokat, amikor kinyilatkoztatást
szeretnének kapni!

• Miért várja el tőlünk az Úr, hogy elménkben tanulmányozzuk a dolgokat, mielőtt
kinyilatkoztatást kapnánk? (A válaszok között lehet az, hogy az Úr azt szeretné,
hogy tevékenyek legyünk, s ne passzívak, amikor kinyilatkoztatást szeretnénk kapni
tőle. Azt is elvárja tőlünk, hogy használjuk a döntési képességünket. Fejlődünk,
amikor használjuk az ajándékokat, amiket azért adott nekünk, hogy segítsen nekünk
elménkben tanulmányozni a dolgokat) Hogyan segített nektek a lelki fejlődésben
az, ha tanulmányoztátok elmétekben a dolgokat?

B. Tanok és szövetségek 138:1–11; Joseph Smith története 1:11–12. (Elmélkedjünk és
gondolkodjunk a szentírásokon, valamint az utolsó napi próféták tanításain!) Magyar-
ázd el, hogy a szentírásokon való elmélkedés volt a katalizátor mindkét kinyilat-
koztatás esetében, melyeket lejegyeztek ezekben a részekben!

• Miért fontos az elmélkedés és a szentírásokon való elgondolkodás, amikor kinyilat-
koztatást szeretnénk kapni? Hogyan segített nektek a szentírások tanulmányozása,
amikor kinyilatkoztatást szerettetek volna kapni az Úrtól?

Elder Dallin H. Oaks, a Tizenkettek Kvórumából, így magyarázta:

„A szentírások olvasása . . . gyors kinyilatkoztatást eredményezhet minden olyan
témában, amikről az Úr az adott időben közölni akar valamit az olvasóval. Nem
esünk túlzásba, ha azt mondjuk, hogy a szentírások Urim és Tummim lehetnek,
melyek mindannyiunknak segítenek a személyes kinyilatkoztatás elnyerésében.

Mivel hiszünk benne, hogy a szentírások olvasása segíthet nekünk a kinyilatkozta-
tás elnyerésében, arra biztatnak minket, hogy újra és újra olvassuk el a szentírásokat.
Ily módon elérhetővé válik számunkra az, amiről Mennyei Atyánk szeretné, ha
tudnánk és ha megtennénk mindennapi életünkben. Ez az egyik oka annak, amiért
az utolsó napi szentek hisznek a mindennapi szentírás-tanulmányozásban”
(„Scripture Reading and Revelation,” Ensign, 1995. január, 8).

C. Tanok és szövetségek 6:5, 14; 8:1; 42:61; 88:63–64. (Hittel kérjünk az Úrtól, őszinte
szívvel és úgy, hogy hiszünk abban, hogy kapni fogunk.)

Elder Boyd K. Packer mondta: „Nincs olyan üzenet a szentírásokban, mely többször és
többféleképpen tűnne fel, mint az, hogy »kérjetek és megadatik nektek«” (Conference
Report, 1991. október, 26; vagy Ensign, 1991. november, 21). A hittel történő imád-
kozás elengedhetetlen része a kinyilatkoztatás elnyerésének. Mutass rá, hogy a Tanok
és szövetségek legtöbb kinyilatkoztatása olyan kérdésekre válaszol, melyeket Joseph
Smith próféta tett fel az Úrnak!

• Mit jelent „hittel” kérni? (T&Sz 8:1; lásd még 1 Nefi 15:11; Moróni 10:4).

Spencer W. Kimball elnök alábbi kérdései segíthetnek nekünk megérteni, hogy
mit jelent hittel imádkozni: „Pár banális szót és elcsépelt kifejezést mondotok, vagy
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meghitten beszélgettek az Úrral? Alkalmanként imádkoztok csak, amikor pedig
rendszeresen, gyakran, állandóan kellene? . . . Amikor imádkoztok, akkor csak beszél-
tek, vagy figyeltek is? . . . Köszönetet is mondotok, vagy csak szívességeket kértek?”
(„Prayer,” New Era, 1978. március, 17).

• Mit jelent „őszinte szívvel” kérni? (T&Sz 8:1; a válaszok között lehetnek az itt 
felsoroltak).

a. Őszintén igyekezzünk megérteni az Úr akaratát, és csak olyan dolgokat kérjünk,
melyek összhangban vannak azzal!

b. Győződjünk meg arról, hogy amikor kérünk, tiszták az indítékaink!

c. Legyünk bűnbánóak!

• Olvassátok el a tanulókkal Joseph Smith története 1:13–16-os verseit! Mit tanulha-
tunk az imáról ebből a részből? (A válaszok között lehet a hangos ima fontossága,
az, hogy letérdelve imádkozzunk, hogy szívünk vágyát mondjuk el, s ne csak
puszta szavakat szóljunk, és hogy minden erőnket összeszedve szólítsuk Istent.)

• Mit ígér az Úr, ha hittel, őszinte szívvel kérünk? (Lásd T&Sz 6:14; 42:61.) Hogyan
teljesedtek be életetekben ezek az ígéretek?

D. Tanok és szövetségek 63:23; 76:5–10; 93:1, 28; 101:7–8. (Legyünk engedelmesek
és szolgáljuk Istent!)

• Miért fontos az engedelmesség, amikor kinyilatkoztatást szeretnénk kapni Istentől?

Elder Dallin H. Oaks tanította: „A kinyilatkoztatáshoz az igazlelkűség útja vezet”
(The Lord’s Way [1991], 34). Azt is tanította: „Nem lehet társunk a Szentlélek –
a személyes kinyilatkoztatás közvetítője – ha vétkezünk, ha dühösek vagyunk, vagy
ha fellázadunk Isten választott felhatalmazottai ellen” („Teaching and Learning
by the Spirit,” Ensign, 1997. március, 9).

E. Tanok és szövetségek 5:24; 19:23; 112:10; 136:32–33. (Legyünk szelídek és alázatosak!)

• Miért fontos az alázatosság, amikor kinyilatkoztatást szeretnénk kapni Istentől?

David Whitmer visszaemlékezett arra, hogy amikor egy reggelen Joseph Smith
a Mormon könyve fordításának folytatására készült, „valami rosszul ment az
otthonában, és őt ez nagyon nyugtalanította. Olyan dologról volt szó, amit Emma,
az ő felesége tett. Oliver és én felmentünk, és nemsokára Joseph is utánunk jött,
hogy folytassa a fordítást, de semmit sem tudott csinálni. Egyetlen szót sem tudott
lefordítani. Lement, majd ki a kertbe, és az Úrhoz fohászkodott; majdnem egy
óráig elvolt – visszajött a házba, bocsánatot kért Emmától, majd feljött oda, ahol
mi voltunk, és akkor már jól ment a fordítás. Semmire nem volt képes akkor,
ha nem volt alázatos és hithű” (idézet, B. H. Roberts, A Comrehensive History of the
Church, 1:131).

F. Tanok és szövetségek 25:10; 30:2. (Isten dolgaira összpontosítsunk, ne a világ
dolgaira!)

• Miért fontos inkább Isten dolgaira összpontosítani, mintsem „a világi dolgokra”,
amikor kinyilatkoztatást szeretnénk kapni? (T&Sz 30:2). Hogyan szakadhatunk el
a világ gondjaitól és zajától, amikor kinyilatkoztatást szeretnénk kapni?

Elder Boyd K. Packer tanította:

„Békés környezetben könnyebben jön az inspiráció. A csendes, nyugodt, békés,
vigasztaló szavak gyakran fordulnak elő a szentírásokban. . . .
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Egyre zajosabbá válik a világ. Az öltözködés és a viselkedés egyre lazább, hanyagabb,
és rendetlenebb. Trágár szövegű, erősítőkből üvöltő rekedt zene, agyat elborító
fények jellemzik a drogkultúrát. Az ilyen dolgok különböző változatai egyre elfoga-
dottabbakká válnak, és egyre nagyobb hatással vannak fiataljainkra. . . .

Nem véletlen, se nem ártatlan vagy ártalmatlan az a tendencia, hogy egyre több
a zaj, több az izgalom, több a viszály, kevesebb a visszafogottság, kevesebb a
méltóság, kevesebb a formalitás.

A katonai megszállás vezetőjének első parancsa azok kommunikációs csatornáinak
megzavarására vonatkozik, akiket le akar győzni.

A tiszteletlenség illik az ellenség céljaihoz, mert az elmében és a lélekben is megza-
varja a kinyilatkoztatás kényes csatornáit” (Conference Report, 1991. október, 27–28;
vagy Ensign, 1991. november, 21–22).

Míg a Hetvenek elnökségében szolgált, ezt tanította Elder Neal A. Maxwell:

„Oly elengedhetetlenül fontos az isteni irányítás, . . . hogy fokozott erőfeszítéssel
kell magunkat olyan helyzetbe hozni, amelyben megkaphatjuk ezt a különleges
segítséget. David O. McKay elnök beszélt arról, hogy a reggeli órák, mielőtt még
elborítanának minket a nap gondjai, különösen elősegítik az inspirációt. Mások úgy
érzik, hogy az egyedüllét és a szentírások olvasása képes olyan légkör megteremté-
sére, mely meghívja a Szellemet, és hogy az ilyen légkört létre lehet hozni. Minden-
esetre jó, ha mielőtt többet kérnénk, elolvassuk Krisztus azon szavait, melyek már
előttünk vannak” (Wherefore, Ye Must Press Forward [1977], 121).

Összegzés Hangsúlyozd ki a személyes kinyilatkoztatás életünkben való fontosságát! Tegyél
bizonyságot arról, hogy az egyháznak minden tagja kaphat kinyilatkoztatást a Szentlé-
lek által! Bíztasd a tanulókat, hogy készüljenek fel ezen isteni útmutatás elnyerésére!
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Célkitűzés Segíteni a tanulókat a Szentlelken keresztül érkező személyes kinyilatkoztatás
felismerésében, és biztatni őket, hogy törekedjenek életükben erre az áldásra.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 6, 8, 9, 11-et, valamint
a többi szentírást ebben a leckében!

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó részt a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135) és tervezd meg, miként utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha használod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor hozz az órára egy rádiót!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

• Mutasd meg a tanulóknak a rádiót, de ne kapcsold be! Miért nem halljuk, amit
közvetítenek?

• Kapcsold be a rádiót, de ne hangold rá egyetlen adóra sem! Mit kell tennünk azt
megelőzően, hogy tisztán foghassunk egy adót? Hogyan hasonlítható egy rádióadó
megtalálása ahhoz, ahogy a Szentlélekre figyelünk? (Az erőfeszítés a Szentlélek
irányításának keresésére a rádió bekapcsolásához hasonlítható. Az ahhoz szükséges
cselekedetek, hogy meghalljuk a Szentlélek sugalmazásait hasonlíthatók ahhoz,
amikor egy adóra hangoljuk a rádiót, vagy szükség esetén megjavítjuk azt.)

Mondd el, hogy ez a lecke terveink szerint segíteni fog a tanulóknak abban, hogy
megtanulják felismerni a Szentlélektől érkező személyes kinyilatkoztatást!

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, amely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Beszéljétek meg, hogyan vonatkoznak a mindennapi életre a kiválasz-
tott szentírások! Biztasd a tanulókat, hogy osszanak meg a szentírásbeli alapelvekhez
kapcsolódó élményeket!

Emlékeztesd a tanulókat, hogy ez a személyes kinyilatkoztatásról szóló két lecke közül
a második! Az 5. lecke megtárgyalta, hogyan készüljünk fel a személyes kinyilatkoztatás
elnyerésére. Ez a lecke arról szól, hogyan ismerjük fel a személyes kinyilatkoztatást.

1. Megérteni, hogy mi módon kommunikál velünk a Szentlélek

Magyarázd el, hogy sokféleképpen érkezhet kinyilatkoztatás! Ezek közül néhány
magában foglalja az Úrnak vagy küldötteinek a megjelenését, az Úrnak vagy küldötte-
inek a hangját, valamint látomásokat és álmokat. Általában azonban úgy érkezik
kinyilatkoztatás, hogy a Szentlélek az elménk gondolatain és a szívünkben lévő érzése-
ken keresztül kommunikál velünk. A Szentlélek az Istenség tagja. Olyan kinyilatkoztató
Ő, aki tanít, vigasztal, figyelmeztet, megerősít és irányít minket.

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Magyarázd el, hogy a Szentlélek sokféleképpen kommunikálhat velünk! Kérj meg
tanulókat, hogy olvassák fel a következő, dőlt betűs szentírás-utalásokat! Ezt követően
mondják meg, mit tanítanak ezek a szentírások arról, ahogyan a Szentlélek kommuni-
kál velünk (zárójelben vannak javasolt válaszok)! A táblán foglald össze a válaszokat!
Ezt követően beszéljétek meg azokat!

A. Tanok és szövetségek 8:2–3; 85:6 (Szelíd, halk hangot használva kommunikál az
elménkkel és a szívünkkel.) Lásd még 1 Királyok 19:12; 1 Nefi 17:45; Hélamán 5:30.

Elder Dallin H. Oaks a Tizenkettek Kvórumából, azt tanította: „Vannak látomások.
Hallatszanak hangok a fátyolon túlról. Ezt tudom. Ámm ezek kivételes esetek. . . . Az
egyház vezetőihez és tagjaihoz érkező kinyillatkoztatások inkább a halk, szelíd hang,
vagy egy érzés közvetítésében érkeznek, mintsem látomás, vagy hallható, meghatáro-
zott szavak útján. Bizonyságot teszek az ilyen kinyilatkoztatás valóságáról, amit isme-
rős, męghozzá mindennapos élményként ismertem meg, amely irányít engem az Úr
munkájában” („Teaching and Learning by the Spirit, ” Ensign, 1997. március, 14).

Elder Boyd K. Packer, a Tizenkettek Kvórumából, ezt tanította: „Ezeket a kényes, finom
lelki közléseket nem látjuk a szemünkkel, s nem halljuk a fülünkkel. És bár hangként
jellemzik, olyan hang ez, melyet inkább érez, mintsem hall az ember” (That All May
Be Edified [1982], 335).

• Miért fontos megérteni ezt az alapelvet, hogy mi módon kommunikál a Szentlélek?
Milyen veszélyei vannak annak, ha drámaibb vagy látványosabb módon érkező
isteni közlést várunk?

Elder Dallin H. Oaks így figyelmeztetett:

„Néhányan kizárólag azokat a nagyszerű megnyilatkozásokat keresték, melyeket
feljegyeznek a szentírások, és nem ismerték fel a nekik megadott kis, halk hangot. . . .
Tudnunk kell, hogy az Úr ritkán szól hangosan. Üzenetei majdnem mindig suttogás
formájában érkeznek. . . .

Nem megértve a kinyilatkoztatás ezen alapelveit, néhányan addig halogatják annak
elismerését, hogy van bizonyságuk, míg át nem élnek valami csodás eseményt.
Nem ismerik fel, hogy a legtöbb embernél a bizonyság elnyerése nem egy esemény,
hanem egy folyamat” (Ensign, 1997. március, 11–12, 14).

B. Tanok és szövetségek 6:15; 11:13–14. (Megvilágosítja az elménket.)

• Mi módon világosítja meg a Szellem az elménket?

A válaszok között lehet az, hogy a Szellem új ötletekkel vagy meglátásokkal, inspiráló
villanásokkal, valamint erős érzésekkel és benyomásokkal világosíthatja meg
az elménket (lásd például: T&Sz 128:1). Joseph Smith próféta azt tanította, hogy a
kinyilatkoztatás érkezhet „hirtelen bevillanó ötletek” formájában, melyek „tiszta
intelligencia” formájában áradnak az elménkbe (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976], 151).

Kérd meg az osztály tagjait, hogy meséljenek olyan élményekről, amikor a Szentlélek
új ötletekkel vagy meglátásokkal, inspiráló villanásokkal, valamint erős érzésekkel
és benyomásokkal világosította meg az elméjüket!

C. Tanok és szövetségek 6:22–23. (Békességet hoz az elménkbe.)

Mondd el, hogy Oliver Cowdery egy ideig Joseph Smith otthonában tartózkodott,
mielőtt találkozott volna a prófétával! Ebben az időszakban Oliver imádkozott,
és békés meggyőződést nyert arról, hogy Istentől ered Joseph elhívása és munkája.
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Oliver ezt követően a Pennsylvania állambeli Harmony-ba utazott, és elkezdte írnoki
munkáját Joseph mellett a Mormon könyve fordításánál. Nem sokkal ezután Oliver
„további bizonyságot”, kívánt arról, amiről már korábban meggyőződött (T&Sz 6:22).

• Mit nyilatkoztatott ki az Úr Oliver Cowdery-nek azon vágyát illetően, hogy „további
bizonyságot” kapjon a próféta isteni küldetéséről? (Lásd T&Sz 6:22–23.) Kérd
meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan élményekről, amikor a Szellem békét adott
az elméjüknek. Hogyan bízhatunk jobban abban a békességben, melyet a Szellem
nyújt az elménknek?

D. Tanok és szövetségek 9:7–8. (Égető érzést idézhet elő a keblünkben.) Lásd még
Lukács 24:32.

Mutass rá, hogy bár a T&Sz 9 szövegösszefüggése Oliver Cowdery arra irányuló erőfe-
szítéséhez kapcsolódik, hogy a Mormon könyvét fordítsa, az alapelvek a személyes
kinyilatkoztatásra is vonatkoznak. Hangsúlyozd, hogy a kebelben támadó égető érzés
csak az egyik módja annak, ahogyan a Szentlélek kommunikálni tud velünk! Felhasz-
nálhatod a következő idézeteket, hogy segíts a tanulóknak megérteni azt a módot,
ahogyan a Szellem kommunikál.

Boyd K.Packer elnök elmagyarázta: „Ez az égető érzés a keblünkben nem csupán fizikai
érzékelés. Jobban hasonlít egy meleg fényhez, mely lényedben ragyog” (Conference
Report. 1994. október, 77; vagy Ensign, 1994. november, 60).

Elder Dallin H. Oaks azt mondta: „Találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondták
nekem, hogy soha nem kaptak bizonyságot a Szentlélektől, mivel soha nem érezték,
hogy égető érzés támad bennük. Mit jelent ez az égető érzés a kebelben? Vajon égető
hőség érzésének kell lennie ennek, amilyen égést a lángra lobbanás okoz? Ha ez
a jelentése, akkor nekem soha nem támadt égető érzés a keblemben. Az »égető« szó
ebben a szentírásban minden bizonnyal a vigasz és a derű érzésére utal” (Ensign,
1997. május, 13).

E. Tanok és szövetségek 98:12. (Gyakran „sort sorra, tanítást tanításra” nyilatkoztat ki,
nem pedig mindent egyszerre.)

Magyarázd el, hogy általában annak függvényében kapunk kinyilatkoztatást, hogy
mennyire vagyunk felkészülve annak befogadására! Amint egyre felkészültebbekké
válunk, egyre több minden tárul fel előttünk. Elder Richard G. Scott, a Tizenkettek
Kvórumából, tanította:

„Amikor inspirációt szeretnénk kapni, hogy segítsen nekünk döntéseket hozni,
akkor az Úr gyengéden ösztönöz minket. Ez megköveteli tőlünk, hogy gondolkozzunk,
hitet gyakoroljunk, dolgozzunk, hogy időnként küzdjünk, és cselekedjünk. Ritkán
érkezik egyszerre az egész válasz egy döntő fontosságú ügyet vagy összetett problémát
illetően. Gyakrabban fordul elő, hogy a válasznak egyszerre csak egy része érkezik,
és nem látjuk a befejezést” (Conference Report, 1989. október, 40; vagy Ensign, 1989.
november, 32).

Kérd meg a tanulókat, hogy osszanak meg élményeket arról, hogyan kaptak isteni
útmutatást sorról sorra, lépésről lépésre!

2. Figyelmeztetések a személyes kinyilatkoztatást illetően

Kérj meg tanulókat, hogy olvassák fel a következő, dőlt betűs szentírás-utalásokat! Ezt
követően mondják meg, milyen figyelmeztetést adnak ezek a szentírások a személyes
kinyilatkoztatást illetően (zárójelben vannak a javasolt válaszok). Foglald össze a
válaszokat a táblán!
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A. Tanok és szövetségek 109:44. (Imádkozzunk, hogy az Úr akarata legyen meg –
és legyünk hajlandók alávetni akaratunkat az Övének.) Lásd még Máté 6:10.

• Miért fontos alávetni akaratunkat Isten akaratának, amikor személyes kinyilatkoz-
tatást szeretnénk kapni?

• Hogyan ismerhetjük fel, amikor Isten „nem”-mel válaszol? (A válaszok között lehet,
hogy negatív érzések, zavar, nyugtalan és aggódó érzések, valamint homályos
gondolatok vannak bennünk [lásd T&Sz 9:9]. Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek
olyan élményekről, amikor ilyen érzéseket tapasztaltak!

• Hogyan reagáljunk, amikor egy olyan dologért imádkozunk őszintén, amire nagyon
vágyunk, s nem olyan választ kapunk, amilyet szeretnénk? Hogyan segíthetnek
nekünk az ilyen élmények?

B. Tanok és szövetségek 88:68. (Emlékezzünk rá, hogy a kinyilatkoztatások az Úr idejében
és módján érkeznek!)

Magyarázd el, hogy nem mindig akkor és oly módon kapunk kinyilatkoztatást, amikor
és ahogyan azt elvárjuk. Ha megpróbáljuk kikényszeríteni, hogy a kinyilatkoztatás
akkor és úgy érkezzen, ahogyan azt mi akarjuk, akkor megtévedhetünk. Elder Dallin
H. Oaks mondta:

Az Úr a saját idejében és a saját módján szól majd hozzánk a Szellem által. Sokan nem
értik meg ezt az alapelvet. Úgy gondolják, hogy amikor ők készen állnak, és amikor
az nekik megfelel, akkor szólíthatják az Urat, és ő rögtön válaszol, méghozzá pontosan
úgy, ahogyan ők azt előírják. A kinyilatkoztatás nem így érkezik. . . .

A [T&Sz 88:68]-ban leírt alapelv minden olyan kommunikációra vonatkozik, mely
Mennyei Atyánktól érkezik: »az általa meghatározott időben és módon, és az ő akarata
szerint.« Nem kényszeríthetjük ki a lelki dolgokat” (Ensign, 1997. március, 10–11).

C. Tanok és szövetségek 28:2; 6–7; 43:2–4. (A saját sáfárkodásunknak és feladatainknak
megfelelően kapunk kinyilatkoztatásokat.)

Joseph Smith próféta tanította: „Ellentmond Isten igazgatásának az, hogy az egyház
bármely tagja vagy bárki azok számára kapjon utasításokat, akik nála magasabb
felhatalmazást birtokolnak” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 21).

Nem sokkal azt megelőzően, hogy apostoli elhívást kapott, Dallin H.Oaks elmagyarázta:
„Mennyei Atyánk háza a rend háza. . . . Kizárólag az egyház elnöke kap kinyilatkoztatást
az egyház egészének vezetését illetően. . . . A püspök az a személy, aki kinyilatkoztatást
kap az egyházközséget illetően. . . . Az egyének a saját életük irányítására vonatkozó
kinyilatkoztatásokat kaphatnak. Amikor viszont egy ember azt állítja, hogy olyan vala-
kire vonatkozóan kap kinyilatkoztatást, aki kívül esik azon a körön, amelyért felelős –
akkor ez az egyháztag olyan, mint aki azt állítja, hogy kinyilatkoztatást kapott az egyház
egészének irányítására vonatkozóan, vagy mint aki azt mondja, hogy kinyilatkoztatást
kapott egy másik személyt illetően, aki felett nem bír elnöklő felhatalmazással az
egyház rendje szerint – akkor biztosak lehettek abban, hogy az ilyen kinyilatkoztatások
nem az Úrtól valók” („Revelation,” New Era, 1982. szeptember, 45–46).

• Miért fontos ez az alapelv az egyház irányításának tekintetében? Miért fontos, hogy
megértsük ezt a másokkal való kapcsolatainkban? (Ha helyénvaló az osztályod
esetében, akkor utalhatsz a második tanítási ötletre, mint javaslatra ennek a beszél-
getésnek a menetével kapcsolatban.)
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D. Tanok és szövetségek 11:12–14; 50:23–24. (Ismerjük fel, hogy Istentől jött-e 
a kinyilatkoztatás!)

Magyarázd el, hogy fontos felismernünk azt, valóban Istentől való-e egy adott
kinyilatkoztatás! Néha saját vágyaink kivetítése is lehet az, amit kinyilatkoztatásnak
hiszünk. Olykor pedig a Sátántól is érkezhetnek hamis kinyilatkoztatások.

• Hogyan ismerhetjük fel, hogy Istentől érkezik-e egy kinyilatkoztatás? (Lásd
T&Sz 11:12–14; 50:23–24. A válaszok között lehet az, hogy az Istentől jövő kinyilat-
koztatások összhangban lesznek a szentírásokkal és az élő próféták tanácsaival.
Felemelőek lesznek. Nem vesznek minket rá valami olyan dolog megtételére, ami
ellentétben áll az igazlelkűség alapelveivel.)

Az Első Elnökség azt mondta: „Amikor . . . az inspiráció valami olyan dolgot közvetít,
ami nincs összhangban az egyház elfogadott kinyilatkoztatásaival, vagy ami ellen-
tétben áll kinevezett felhatalmazottainak döntéseivel, akkor az utolsó napi szentek
tudhatják, hogy az nem Istentől való, akármilyen tetszetősnek is tűnik. . . . Bármi,
ami nincs összhangban azzal, ami Istentől jön az egyház vezetőin keresztül, azt
ne fogadjuk úgy, mint ami hiteles vagy megbízható” (James R.Clark, össz., Messages
of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 kötet.
[1965–75], 4:285).

3. Amikor nem kapunk kinyilatkozatást vagy nem ismerjük fel azt

• Mit tegyünk, ha nem érkezik személyes kinyilatkoztatás akkor, amikor vágyunk
arra? (A válaszok között lehetnek az alábbiakban felsoroltak.)

a. Legyünk türelmesek és továbbra is várjuk hűségesen az Úrra (T&Sz 98:2)! Ő a
maga idejében válaszolni fog. A türelem gyakorlása segít nekünk a lelki fejlődés-
ben és az isteni tulajdonságok kifejlesztésében. Elolvashatjátok annak a levélnek
a második bekezdését, melyet a Hivatalos nyilatkozat 2 idéz (Tanok és szövet-
ségek 342–343. oldal), rámutatva arra, hogy még a prófétáknak is türelmet kell
gyakorolniuk, amikor isteni útmutatást szeretnének kapni.

b. Tegyünk nagyobb erőfeszítéseket azért, hogy lelkileg fogékonyak legyünk, és
ezáltal meghalljuk és felismerjük a Szellem sugalmazásait!

c. Tegyünk nagyobb erőfeszítést a tanulásban és az imádkozásban, felismerve,
hogy esetleg nem tesszük ezt olyan régóta, olyan hithűen vagy olyan őszintén,
mint ahogyan azt kellene.

d. Legyünk hűségesebbek a parancsolatok betartásában (Ésaiás 59:2).

e. Egy időre tegyük félre a dolgot! Gyakran érkeznek bevillanó inspirációk akkor,
amikor a legkevésbé számítunk rájuk, amikor már nem azzal a dologgal vagyunk
elfoglalva.

f. Ismerjük fel, hogy esetleg olyan dologban szeretnénk tanácsot kapni, amit
magunknak kellene eldönteni úgy, hogy tanulás és érvek alapján hasznát vesszük
a legjobb ítélőképességünknek! Ilyen esetekben az Úr magunkra hagyhat
minket, hogy mi döntsünk (példákért lásd T&Sz 58:25–28; 60:5; 61:22; 62:5).
Az Úr gyakran engedi, hogy igazlelkűen magunk hozzuk döntéseket.

g. Mérjük fel, hogy kaptunk-e már választ, ám nem fogadtuk el azt, mert nem az
volt, amit reméltünk vagy amire számítottunk! Ha ragaszkodunk ahhoz,
amit akarunk, akkor kizárhatjuk a Szellem velünk folytatott kommunikációját.

Elder Boyd K. Packer ezt a tanácsot adta:

Előfordul, hogy egy problémával küszködsz, de nem kapsz választ. Mi lehet a baj?
Lehet, hogy semmit nem csinálsz rosszul. Lehet, hogy nem teszed elég régóta a
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helyes dolgot. Ne felejtesd el, hogy nem kényszerítheted ki a lelki dolgokat! Olykor
csak azért zavarodunk össze, mert a nemleges választ nem fogadjuk el. . . .

Raktározd el elméd egyik zugában a nehéz kérdést, és folytasd az életed! Kitartóan
elmélkedj ezek felett, és csendben imádkozz róluk!

Lehet, hogy nem villámcsapásként érkezik a válasz. Lehet, hogy itt-ott jön kis
inspirációkként, »sort sorra, szabályt szabályra« (T&Sz 98:12).

Lesznek olyan válaszok, melyek a szentírások olvasásából származnak, és lesznek
olyanok, melyek beszédek hallgatásából. Időnként pedig, amikor ez fontos, olyanok
is lesznek, melyek nagyon közvetlen és erős inspirációként érkeznek. A késztetések
világosak lesznek és félreérthetetlenek” (Conference Report, 1979. október, 29–30;
vagy Ensign, 1979. november, 21).

Összegzés Hangsúlyozd ki, hogy mindannyiunk kiváltsága és felelőssége, hogy folyékonyan beszé-
ljük a Szellem nyelvét! Biztasd a tanulókat, hogy tegyék meg a Szentlélek sugalmazásai-
nak elnyeréséhez és felismeréséhez szükséges erőfeszítéseket! Tegyél bizonyságot arról,
hogy amint felkészülünk és jól odafigyelünk, akkor „egyik kinyilatkoztatást . . . a másik
után” kapjuk majd a Szentlélek által (T&Sz 42:61)!

További 
tanítási ötletek 1. Gyermekek tanítása a személyes kinyilatkoztatásról

Ha felnőtteket tanítasz, akkor megbeszélhetitek, hogyan tanítsuk meg a személyes
kinyilatkoztatás alapelvét a gyermekeknek.

2. Figyelmeztetés a házasságra vonatkozó kinyilatkoztatást illetően

A Hetvenek közé tartozó Elder John H. Groberg következő figyelmeztetése fontos alapel-
vet magyaráz el az isteni útmutatás keresését illetően annak kérdésében, hogy kivel
kössünk házasságot:

„Arra szeretnélek . . . figyelmeztetni benneteket, hogy nem kaphattok egyoldalú
kinyilatkoztatást az Úrtól egy örökkévaló házasságra vonatkozóan. Csak ha mindkét fél
ugyanúgy érez, akkor lehettek biztosak abban, hogy a kinyilatkoztatás az Úrtól való.
Akik megpróbálják egymás szabad akaratára rákényszeríteni saját feltételezett kinyilat-
koztatásuk formáját, azok nagy kárt okoznak mind maguknak, mind pedig barátaik-
nak” („What Are You Doing Here?” New Era, 1987. január, 37–38).

3. Hogyan kapta meg Joseph F.Smith elnök az ő bizonyságát

Meséld el Joseph F. Smith elnök beszámolóját arról, hogy mi módon kapta meg
a bizonyságát:

Gyermekként kezdtem a szolgálatot, gyakran fogtam hozzá és kértem az Urat, hogy
mutasson nekem néhány csodálatos dolgot azért, hogy bizonyságot nyerhessek. De az
Úr visszatartotta tőlem a csodákat, s úgy mutatta meg nekem az igazságot, hogy sort
sorra, tanítást tanításra, itt egy kicsit, ott egy kicsit, amíg a fejem búbjától a lábam ujjág
meg nem ismertem azt, ami a kétkedés és a félelem teljesen el nem tűnt belőlem. Nem
kellett angyalt küldenie a mennyekből, hogy ezt megtegye, s nem kellett egy arkangyal
harsonájával szólnia sem. Az élő Isten Szellemének halk hangja által adta nekem a birt-
okomban lévő bizonyságot. És ezen elv és hatalom alapján fog az emberek minden
fiának tudást adni az igazságról” (Gospel Doctrine, 5. kiad. [1939], 7).
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak azon áldások megértésében és keresésében, melyek az evan-
gélium alapvető tételeiből és szertartásaiból erednek: hit az Úr Jézus Krisztusban,
bűnbánat, keresztelés és konfirmáció.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd ennek a leckének a szentírásait!

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó részt a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135) és tervezd meg, miként utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha rendelkezésre állnak a következő képek, akkor az óra kezdete előtt tedd ki őket
elöl a teremben: Az Úr Jézus Krisztus (62572; Evangéliumi művészet képcsomag
240); Keresztelés (Evangéliumi művészet képcsomag 601); és A Szentlélek ajándéka
(Evangéliumi művészet képcsomag 602).

4. Ha használod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor hozz egy anyagdarabot,
amivel be lehet kötni valakinek a szemét!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Kérj meg egy önként jelentkező tanulót, hogy lépjen előre! Kösd be az önként
jelentkező szemét, és kérd meg őt, hogy írja fel a táblára a következő kifejezést: Jézus
a világ világossága. Távolítsd el a szeméről a ruhadarabot, és kérd meg az illetőt, hogy
ismét írja fel a táblára ugyanezt a mondatot! Ezt követően kérd meg, hogy üljön le!

• Miben hasonlít a bűn elkövetése ahhoz, amikor bekötjük a szemünket? Hogyan
hasonlít a Jézus Krisztusba vetett hit gyakorlása és bűneink megbánása ahhoz,
amikor eltávolítjuk szemünkről a ruhadarabot? Mit láthatunk tisztábban, amikor
megbánjuk a bűneinket?

Mondd el, hogy ez a lecke az evangélium alapelveiről és szertartásairól szól. Hit,
bűnbánat, keresztelés és a Szentlélek ajándéka által jobban láthatjuk örök utunkat
és céljainkat, míg a halandóságban vagyunk.

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Két órát is felhasználhatsz ennek a leckének a tanítására.

Magyarázd el, az Úr oly módon állította vissza evangéliumát Joseph Smith próféta
által, hogy „sort sorra, szabályt szabályra” adott (T&Sz 128:21)! Az első visszaállítandó
igazságok közé tartoztak az evangélium alapelvei és szertartásai. Kérj meg egy
tanulót, hogy mondja fel a negyedik hittételt! Sorold fel a táblán az alapelveket és
szertartásokat!

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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1. Az evangélium első alapelve az Úr Jézus Krisztusba vetett hit.

Mutass rá, hogy az evangélium visszaállítása egy hitbéli cselekedettel indult Joseph
Smith részéről (Joseph Smith története 1:11–14)! Moróni megjelenése is válaszként
történt Josephnek egy hitbéli cselekedetére, aki feljegyezte, hogy amint bocsánatért
imádkozott, „tökéletesen bíztam, hogy . . . ismét kaphatok isteni kinyilatkoztatást”
(Joseph Smith története 1:29).

• Mit jelent az, hogy van hitünk Jézus Krisztusban? Miért fontos, hogy Jézus Krisztus
legyen hitünk középpontjában?

• Hogyan erősíthetjük meg a Jézus Krisztusba vetett hitünket? (Lásd T&Sz 19:23;
88:118; Alma 32:27. Hangsúlyozd ki, hogy fokozatosan erősítjük a hitet, s nem pedig
egy élmény által! Mutass rá, szüntelen táplálnunk kell a hitünket ahhoz, hogy
erős maradjon!) Ha helyénvaló, akkor kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan
élményekről, melyek segítettek nekik a Krisztusba vetett hitük megerősítésében!

• Milyen körülmények adódnak a mindennapi életben, melyek megkövetelik tőlünk
a Krisztusba vetett hit gyakorlását? Hogyan segített nektek a hit a csalódottság,
a gyengeség és más nehézségek leküzdésében? Hogyan erősítheti a másokkal való
kapcsolatainkat a Krisztusba vetett hit? (Beszélgessetek bizonyos kapcsolatokról,
például házastárshoz, gyermekhez, szülőhöz, egyházközség tagjához, vagy
szomszédhoz fűző kapcsolatokról!)

• Hogyan mutathatjuk ki a Krisztusba vetett hitünket? (Lásd T&Sz 20:69; Jakab 2:14–17.)
Hogyan befolyásolja a Krisztusba vetett hit vágyunkat, hogy jót cselekedjünk?

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 8:10-et! Mit tudunk megvalósítani hit nélkül?
Mit tudunk megvalósítani hittel? (Erre a kérdésre adott válaszokat illetően lásd
T&Sz 35:9; 42:48–51; 63:9–11; Moróni 7:33.) Miként láttátok már a hit erejének
megnyilvánulását?

• A Tanok és szövetségekben az egyik gyakran ismételt üzenet annak fontosságát
hangsúlyozza, hogy hittel imádkozzunk. A T&Sz 10:46–52-ben például azt mondja
az Úr, hogy a Mormon könyve a régi próféták „imáikba vetett hitük” miatt lett
megőrizve. Mi a hit szerepe az imáinkban?

2. Őszinte bűnbánat által részesei lehetünk a kiengesztelés áldásainak.

Mondd el, hogy a bűnbánat az egyik fő témája a Tanok és szövetségeknek! Az Úr
megtanítja a bűnbánat tanát, és ismételten kihangsúlyozza a bűnbánat szükségességét.
Nagy áldásokat ígér azoknak, akik megbánják a bűneiket – valamint büntetéseket
azoknak, akik nem teszik meg ezt.

• Mi az a bűnbánat? (Lásd T&Sz 58:42–43. A bűnbánat egy folyamat, melynek
során megtisztulunk a bűneinktől és bocsánatot nyerünk az Üdvözítő által hozott
kiengesztelés hatalma által. A bűnbánathoz be kell vallanunk és el kell hagynunk a
bűneinket, és el kell fordulnunk a gonosztól. Emellett Isten felé kell fordulnunk
a szívünkkel és a szándékainkkal, őszintén igyekezve betartani az Ő parancsolatait.
A bűnbánat folyamatának megbeszélését illetően lásd a második további tanítási
ötletet.)

• Mi a különbség az igazi bűnbánat és aközött, amikor csak elhagyunk egy rossz
szokást vagy változtatunk egy viselkedési formán?

Ezra Taft Benson elnök elmagyarázta: „A bűnbánat többet jelent a viselkedés egys-
zerű megváltoztatásánál. . . . Az igazi bűnbánat az Úr Jézus Krisztusba vetett hiten
alapszik és abból fakad. Nincs más út. A igazi bűnbánattal együtt jár a szívbéli, s
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nemcsak a viselkedésbeli változás (lásd Alma 5:13)” (The Teachings of Ezra Taft
Benson [1988], 71).

Elder Neal A. Maxwell a Tizenkettek Kvórumából azt tanította, hogy „a bűnbánat azt
is megköveteli, hogy elforduljunk a gonosztól, és azt is, hogy Istenhez forduljunk”
(Conference Report, 1991. október, 40; vagy Ensign, 1991. november, 30).

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 18:11–13 és 19:16–19-et! Mit tanítanak ezek a
részek az Üdvözítő irántunk érzett szeretetéről? Miért van szükségünk az Üdvözítő
által hozott kiengesztelésre ahhoz, hogy megbocsátassanak a bűneink? (Lásd még
2 Nefi 2:6–9.) Miért szükséges bűnbánatot tartanunk ahhoz, hogy megbocsátassanak
a bűneink?

Magyarázd el, hogy amikor bűnt követünk el, akkor tisztátalanokká válunk és
kiszolgáltatjuk magunkat az igazság törvénye által előírt büntetéseknek! Mivel nem
vagyunk tökéletesek, magunktól nem válhatunk ismét tisztává, és nem tehetünk
eleget az igazságosság követelményeinek. Azzal, hogy kiengesztelést hozott a
bűneinkért, az Üdvözítő magára vette az igazságosság törvénye által előírt bünteté-
seket, és most fel tudja ajánlani az ahhoz szükséges irgalmat és megbocsátást,
hogy tisztává legyünk. A kiengesztelés ezen áldásai csak azzal a feltétellel állnak
rendelkezésünkre, ha megbánjuk a bűneinket (Alma 7:14).

• Miért van szükségünk a Jézus Krisztusba vetett hitre ahhoz, hogy igazán megbánjuk
a bűneinket?

• Írd fel a táblára: Annak következményei, ha nem tartunk bűnbánatot. Milyen követ-
kezményekkel jár, ha nem bánjuk meg a bűneinket? (Olvastasd fel a tanulókkal a
következő szentírásokat, és nevezzék meg a következményeket: T&Sz 1:33, 19:17–18,
és 29:17! Sorold fel a táblán ezeket a következményeket! Egyéb következmények
lehetnek: elidegenedés Istentől és másoktól, bűntudat, a csökkent önbecsülés érzése,
egyéb bűnök megokolása és az, hogy nem bocsátunk meg másoknak.)

• Írd fel a táblára: Az igazi bűnbánat áldásai! Mit ígér az Úr, ha igazán megbánjuk
a bűneinket? (Olvastasd fel tanulókkal a következő szentírásokat, és nevezzék meg
az ígéreteket: T&Sz 1:32, 58:42, és 109:53. Sorold fel a táblán ezeket az ígéreteket!)
Kérd meg a tanulókat, mondják el, hogyan áldotta meg életüket a bűnbánat!
(Megjegyzés: figyelmeztetheted a tanulókat, hogy ne számoljanak be részletesen régi
bűneikről.)

• Miért nehéz néha megbocsátani magunkak vagy másoknak, annak ellenére, hogy
az Úr megígérte, megbocsát nekünk, ha megbánjuk a bűneinket?

• Hogyan válhatunk még inkább bűnbánóvá? Miért halogatjuk időnként a bűnbána-
tot? Hogyan győzhetünk le mindenféle gőgöt, csalódottságot, önelégültséget
vagy bármi mást, ami visszatarthat minket a bűnbánattól?

Elder Neal A. Maxwell tanította: „A bűnbánat segítséget jelent, s nem szigorú tant.
A nagy bűnt elkövetőnek is éppen úgy rendelkezésére áll, mint annak a már most is jó
embernek, aki fokozatosan fejlődésre törekszik” (Conference Report, 1991. október,
40; vagy Ensign, 1991. november, 30). Hangsúlyozd ki, hogy bár a bűnbánat nehéz
folyamat lehet, nagy örömöt is nyújthat, amint szívünket a bűntől Isten felé fordítjuk!

3. A keresztelés nélkülözhetetlen szertartás.

Magyarázd el, hogy a hit és a bűnbánat elvezetnek a kereszteléshez, az evangélium első
szertartásához! A Tanok és szövetségekben az Úr kinyilatkoztatta a keresztelés céljait,
annak kitételeit, valamint az azzal kapcsolatos utasításokat. Joseph Smith prófétán
keresztül Keresztelő János visszaállította az ahhoz szükséges papsági felhatalmazást,
hogy elvégezhessük ezt a szertartást (lásd a 8. leckét).
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• Melyek a keresztelő céljai? (Lásd T&Sz 18:22; 49:13–14. A célok közé tartozik az,
hogy megmutassuk elkötelezettségünket az Üdvözítő mellett, hogy bűnbocsánatot
nyerjünk, hogy az egyház tagjaivá váljunk, hogy rálépjünk a felmagasztosuláshoz
vezető ösvényre, és felkészüljünk a Szentlélek ajándékának elnyerésére. Lásd még
2 Nefi 9:23; 31:10–13, 17; Móziás 18:17.) Kérj meg tanulókat, hogy beszéljenek
érzéseikről a keresztelést illetően!

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 20:37-es versét! Milyen feltételeknek kell eleget
tennie valakinek ahhoz, hogy megkeresztelkedhessen? Milyen szövetségeket kötünk
Istennel akkor, amikor megkeresztelkedünk? (Lásd még Móziás 18:8–10.) Hogyan
erősíthetjük elkötelezettségünket azon ígéretek betartása mellett, melyeket az Úrnak
tettünk, amikor megkeresztelkedtünk?

• Mit jelképez a keresztelő? (Lásd T&Sz 76:51; János 3:3–5; Rómabeliek 6:3–4. Az
alámerítéssel történő keresztelés Jézus Krisztus halálát, temetését és feltámadását
jelképezi. Régi önmagunk eltemetését, valamint Krisztusban való újjászületésünket
is szimbolizálja. Emellett jelképezi még a bűneinktől való megtisztulást.)

• Miért van szükség arra, hogy olyan valaki kereszteljen meg minket, aki rendelkezik
a megfelelő felhatalmazással? (Lásd T&Sz 22.) Miért van szükség arra, hogy aláme-
rítéssel történjen a keresztelés? (Lásd T&Sz 20:72–74.) Miért nem helyénvaló azt
megelőzően megkeresztelni valakit, hogy az illető elérné a nyolc éves kort? (Lásd
T&Sz 20:71; 29:46–47; 68:25; Moróni 8:9–12.)

4. A konfirmáció szertartása által megkapjuk a Szentlélek ajándékát

Magyarázd el, hogy a Szentlélek az Istenség tagja, és „ő Szellem” személy (T&Sz 130:22)!
A vízzel történő keresztelést követően az egyház tagjai a konfirmáció szertartása által
megkapják a Szentlélek ajándékát (T&Sz 33:15; 35:5–6). Ezt a szertartást „a tűzzel és a
Szentlélekkel való” (T&Sz 20:41) keresztelésnek is nevezik. Joseph Smith próféta azt
mondta: „A vízzel történő keresztelés csak fél keresztelés, mely semmit sem ér . . .
a Szentlélek keresztelése nélkül” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph
Fielding Smith [1976], 314).

• Mi a különbség a Szentlélek megnyilvánulása és a Szentlélek ajándéka között?

Elder Dallin H. Oaks, a Tizenkettek Kvórumából, ezt tanította: „A Szentlélek
megnyilvánulásai azért adatnak, hogy az evangéliumi igazságok őszinte keresőit
elvezessék a bűnbánathoz és a keresztelkedéshez. A Szentlélek ajándéka átfogóbb
ennél. . . . Magában foglalja annak jogát, hogy állandó társunk lehessen, hogy
»Szelleme mindig [velünk] legyen« (T&Sz 20:77)” (Conference Report, 1996.
október, 80; vagy Ensign, 1996. november, 60).

Elder Bruce R. Mc Conkie, a Tizenkettek Kvórumából, olyan ragyogó villámokhoz
hasonlította a Szentlélek keresztelő előtt kapott megnyilvánulásait, amik „elővil-
lannak a sötét és viharos éjszakában.” A Szentlélek keresztelés után megkapott
ajándékát pedig „a déli nap folyamatos ragyogásához” hasonlította, „mely reáveti
sugarait az élet ösvényére és mindarra, ami azt körülveszi” (A New Witness for
the Articles of Faith [1985], 262).

• A Szentlélek ajándékának elnyerése nem biztosítja automatikusan azt, hogy mindig
velünk lesz a Szentlélek. Mit kell megtennünk azért, hogy folyamatosan velünk
legyen a Szentlélek?

Joseph Fielding Smith elnök azt mondta: „A Szentlélek nem lakozik azzal a személy-
lyel, aki nem hajlandó engedelmeskedni Isten parancsolatainak, vagy aki nem
hajlandó betartani azokat, illetve aki szándékosan áthágja ezeket a parancsolatokat”
(Church News, 1961. november 4., 14).
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• Milyen szerepei vannak a Szentléleknek? (Válassz ki néhányat a következő szentí-
rásrészek közül, és olvassátok el azokat a tanulókkal! Beszéljétek meg, mit tanítanak
az egyes részek a Szentlélek hatásköreiről! Összegezd a táblán az információkat!)

a. T&Sz 18:18; 39:6; 42:14; 75:10; 79:2. (Tanítóként működik; lásd még János 14:26;
16:13; 1 Nefi 10:19; Moróni 10:5.)

b. T&Sz 39:6. (Ő a Vigasztaló; lásd még János 14:16.)

c. T&Sz 42:17; 100:8. (Bizonyságot tesz; lásd még János 15:26; Alma 5:46.)

d. T&Sz 11:12. (Jó cselekedetekre, alázatosságra és igazlelkű ítélkezésre indít.)

e. T&Sz 11:13; 76:10. (Megvilágosítja az elménket és örömmel tölti el a lelkünket.)

f. T&Sz 84:33. (Általa szenteltetünk meg; lásd még 3 Nefi 27:20.)

g. T&Sz 31:11; 75:27; 84:85. (Inspirál minket, hogy merre menjünk, mit tegyünk
és mit mondjunk.)

Kérj meg tanulókat, hogy mondják el, miként áldotta meg őket ily módon vagy
másképpen a Szentlélek! Beszéljétek meg, hogyan élvezhetjük még teljesebben
ezeket az áldásokat! Hangsúlyozd ki, milyen áldás számunkra, hogy velünk
van az Istenség egyik tagja! Oszd meg bizonyságod a Szentlélek társaságának a
fontosságáról!

5. Mindvégig ki kell tartanunk a hitben ahhoz, hogy örök életet nyerjünk

Amikor megkeresztelkedünk, rálépünk a felmagasztosuláshoz vezető ösvényre.
Ez önmagában azonban még nem biztosítja számunkra a felmagasztosulást. Amint
arra gyakran figyelmeztet az Úr a Tanok és szövetségekben, be is kell tartanunk
a kereszteléskor kötött szövetségeket ahhoz, hogy életünk végéig hithűen kitartsunk.

• Olvassátok el a tanulókkal a 2 Nefi 31:19–20 és T&Sz 14:7-et! Mit jelent mindvégig
kitartani? Milyen áldásokat ígért nekünk az Úr, ha mindvégig kitartunk?

• Milyen tapasztalatok tanították meg nektek annak értékét, hogy hűek maradjatok
a hitetekhez és a szövetségeitekhez?

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 24:8-as versét! Magyarázd el, a mindvégig
kitartáshoz az is hozzátartozik, hogy hithűek maradunk az élet megpróbáltatásai
során! Hogyan maradhatunk hithűek a nehéz időkben? (Kérj meg tanulókat,
hogy mondják el, mi segített nekik a nehéz helyzetek elviselésében.)

Összegzés Tegyél bizonyságot az evangélium alapelveinek és szertartásainak a fontosságáról!
Fejezd ki háládat Jézus Krisztusért, az általa hozott kiengesztelésért, valamint az Ő
példájáért! Biztasd a tanulókat, hogy minden nap erősítsék hitüket, bánják meg bű-
neiket, tartsák be keresztelési szövetségeiket, és éljenek úgy, hogy a Szentlélek állandó
társuk legyen! Tegyél bizonyságot arról, hogy ha mindvégig hűségesen kitartunk,
akkor elnyerjük a felmagasztosulást!

További 
tanítási ötletek 1. „A hit pajzsa” (T&Sz 27:17)

Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 27:15, 17-es verseit! E szentírásról szólva ezt
mondta Boyd K. Packer elnök a Tizenkettek Kvórumából:

„A hit pajzsa nem üzemben készül, hanem az otthon kisiparában.

Mindannak, amit tanítunk, az a végső célja, hogy egyesüljenek a szülők és a gyermekek
az Úr Jézus Krisztusba vetett hitben, hogy boldogok legyenek otthon, egymáshoz
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legyenek pecsételve egy örökkévaló házasságban, hozzá legyenek kapcsolva a nemzedé-
keikhez, és biztosak lehessenek a felmagasztosulásban Mennyei Atyánk színe előtt. . . .

. . . Vezetőink ezért azt akarják megértetni az egyháztagokkal, hogy ami leginkább
megéri a fáradtságot, arra otthon kell sort keríteniük. Néhányan még mindig nem látják
be, hogy a túl sok otthonon kívüli tevékenység, legyen mögötte akármilyen jó szándék,
túl kevés időt hagy arra, hogy otthon elkészítsük és felpróbáljuk a hit pajzsát” (Confe-
rence Report, 1995. április, 8; vagy Ensign, 1995. május, 8–9).

• Miként dolgozhatnak együtt a szülők és a gyermekek azért, hogy létrehozzák és
megerősítsék a hit pajzsát a családban?

2. A bűnbánat folyamata

• Mit kell tennünk a bűnbánathoz? Mit tanít nekünk a T&Sz 58:43 és 61:2-es verse
a bűnbánat folyamatáról? Miért fontos része a bűnbánatnak a beismerés? Miért
fontos a bűnbánat részeként elhagyni a bűneinket?

Elder Richard G. Scott, a Tizenkettek Kvórumából, a következőképpen vázolta fel a
bűnbánat nélkülözhetetlen elemeit:

„Bánkódás a bűn miatt. [Ebből] ered majd egy őszinte vágy a változtatásra, valamint
hajlandóság arra, hogy a megbocsátás minden feltételének alávessük magunkat. . . .

A bűn elhagyása. Ez annak szilárd, állandó elhatározása, hogy nem ismételjük meg
a vétket. . . .

A bűn bevallása. Az Úrnak mindig be kell vallani a bűneiteket. Ha ezek komoly vétkek,
mint amilyen az erkölcstelenség, akkor be kell vallani azokat a püspöknek vagy
cövekelnöknek. . . .

A bűn jóvátétele. Amennyire csak lehet, vissza kell adnotok azt, amit elloptatok, és
helyre kell hoznotok, amit megrongáltatok vagy bemocskoltatok. . . .

Engedelmesség minden parancsolattal szemben. A mindent magába foglaló engedelmes-
ség hozza be életetekbe az evangélium hatalmának teljességét. . . . Ez olyan dolgokat is
felölel, amiket kezdetben nem tekintetek a bűnbánat részének, ilyen például a gyűlések
látogatása, a tizedfizetés, a szolgálatvégzés és a másoknak való megbocsátás. . . .

Az Üdvözítő elismerése. Bizonyságot teszek arról, hogy a bűnbánat elengedhetetlen
lépései közül az bír számotokra a legkritikusabb fontossággal, hogy meggyőződésetekké
váljon, a Megváltó miatt van megbocsátás” (Conference Report, 1995. április, 102; vagy
Ensign, 1995. május, 76–77).

Ha fiatalokat tanítasz, akkor elolvastathatod velük és megbeszélhetitek a bűnbánattal
kapcsolatos tanácsot A fiatalság erősségéért füzet 17–18. oldalán (34285 135).

3. Csoportbemutatók

Hozd el az órára az Evangéliumi művészet képcsomagot (34730 135)! Oszd két csopor-
tra az osztályt, és mindegyik csoportnak add oda a képek felét! Ezt követően kérd meg
őket, hogy a gyűjtemény képeinek felhasználásával készítsenek egy üzenetet, amelyben
az evangélium alapelveiről és szertartásairól tanítanak! Biztasd őket, hogy használjanak
5–10 szemléltetőeszközt! Mindkét csoportnak adj időt arra, hogy előadják a bemutatój-
ukat!

40



Célkitűzés Fokozni a tanulóknak a papság visszaállítását illető megbecsülését, biztatni a férfitest-
véreket, hogy nyerjék el és magasztalják fel a papságot, és minden egyháztagnak segí-
teni abban, hogy teljesebb mértékben élvezzék a papság áldásait.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 13; 20:38–67; 27:12–13; 84:6–30; 107:1–20; 110:11–16;
Joseph Smith története 1:66–73!

b. Oliver Cowdery beszámolója az ároni papság visszaállításáról, Joseph Smith
története 1:71 lábjegyzetében.

c. Örökségünk, 11–14. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó részt a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135) és tervezd meg, miként utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha rendelkezésre áll A melkisédeki papság visszaállítása című kép (62371; Evangéli-
umi művészet képcsomag 408), akkor készülj fel annak az órán való felhasználására!

4. Ha használod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor hozz el az órára egy 
kulcscsomót!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet a
sajátjaid közül!

Mutass fel jó néhány kulcsot!

• Mire valók ezek a kulcsok?

Írd fel a táblára a papság szót! Mondd el, hogy az egyházban gyakran utalunk papsági
kulcsokra!

• Mire valók a papsági kulcsok?

Magyarázd el, hogy a papsági kulcsok papsági vezetőket hatalmaznak fel arra, hogy
egy bizonyos hatáskörön – ez lehet egy cövek, egyházközség vagy kvórum – belül
elnököljenek az egyház felett, és irányítsák azt! Az elnöklő papsági vezetők akkor kapják
meg ezeket a kulcsokat, amikor elválasztják őket. A papság minden hivatala és az
egyház minden szervezete ezen elnöklő felhatalmazottak irányítása alatt működik.
Ez a lecke a papság és kulcsainak a visszaállításáról szól.

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, amely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy beszéljenek a szentírásbeli alapelvekhez
kapcsolódó élményekről!

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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1. A papság meghatározása és célja

Mondd el, hogy a papság a Tanok és szövetségek egyik fő témája! Joseph Smith prófé-
tán keresztül sok olyan kinyilatkoztatást adott az Úr, mely nagymértékben kibővíti
tudásunkat a papsági kulcsok, hivatalok, szervezet, szertartások, kötelességek és
áldások tekintetében. Ezek a kinyilatkoztatások útmutatást adnak nekünk a papság
használatát illetően, hogy előbbre vigyük Isten munkáját a földön.

• Mi az a papság? (A papság Isten örök hatalma és felhatalmazása. E hatalom által
teremtette és irányítja a mennyet és a földet. Ezen kívül e hatalom által váltja
meg és magasztosítja fel gyermekeit. Papsági hatalmának és felhatalmazásának egy
részét megadja az egyház arra érdemes férfitagjainak, hogy prédikálhassák az
evangéliumot, szolgálhassanak az üdvözülés szertartásaiban, és irányíthassák az Ő
királyságát a földön.)

• Miért fontos, hogy meglegyen a földön a papság? (A válaszok között lehet, hogy
a papság felhatalmazza az embereket arra, hogy Isten nevében cselekedve megáldják
az Ő gyermekeit és segítsenek nekik a felmagasztosulásra történő felkészülésben.)

• Miként cselekednek a papság viselői Isten nevében, hogy megáldják az Ő gyer-
mekeit? (Lásd a kiválasztott verseket a T&Sz 20:38–55; 107:8–12, 23, 35-ből.) Milyen
áldásokban részesültetek már a papság viselőinek szolgálata által?

• Milyen hatást gyakorolt és gyakorol rátok a papság? Mi módon láttátok már
életetekben a papság hatalmának megnyilvánulását?

• Miként áldotta és erősítette meg családotokat a papság? Hogyan tehetitek hatéko-
nyabbá a saját életetekben és a családotok számára a papság hatását és hatalmát?

2. Az ároni papság visszaállítása

Tanítsd és beszéljétek meg Joseph Smith története 1:68–72; T&Sz 13; 84:26–27;
107:20-as verseit! Magyarázd el, hogy az ároni papság „a magasabbnak, vagyis a
melkisédeki papságnak függeléke” (T&Sz 107:14).

• Hogyan került sor a földön az ároni papság visszaállítására az utolsó napokban?
(Lásd Joseph Smith története 1:68–72 és Örökségünk, 11–13. oldal; lásd még
T&Sz 13. Mutass rá, hogy az ároni papság visszaállítása volt ebben a sáfárságban
az első olyan eset, amikor isteni felhatalmazással ruháztak fel valakit!)

• (Papság viselőinek) Milyen érzések voltak bennetek, amikor elnyertétek az ároni
papságot?

Utánanézhettek, milyen érzései voltak Oliver Cowdery-nek az ároni papság elnye-
rését illetően (lásd a lábjegyzetet Joseph Smith története 1:71. versénél). Emellett
elmondhatod a valamikor a Tizenkettek Kvórumában szolgáló James E. Talmage
következő gondolatait arról, hogy milyen hatással volt rá a diakónusi hivatalba
való felszentelése:

„Amint felszenteltek, olyan érzés fogott el, melyet azóta sem tudtam soha teljes
mértékben körülírni. Alig tűnt lehetségesnek az, hogy engem, egy kisfiút, Isten
olyan megtiszteltetésben részesít, hogy elhív a papságba. . . . Erősen éreztem, hogy
az Úrhoz tartozom, és hogy mindabban segíteni fog nekem, amit elvárnak tőlem.

Felszentelésem hatással volt . . . gyermeki életem minden dolgára. . . . Amikor az
iskolaudvaron játszottam, és talán még kísértést is éreztem arra, hogy tisztességtelen
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előnyre tegyek szert a játékban, vagy amikor az egyik játszótárssal való veszekedés
közepette voltam, eszembe ötlött ez, és a gondolat olyan hatékonynak bizonyult
mintha hangosan szólnának: »diakónus vagyok; és nem helyes, hogy egy diakónus
így viselkedjen.« Vizsgák napján, amikor könnyűnek tűnt lemásolni egy másik
fiú munkáját, . . . azt mondtam magamban: »Tőlem gonoszabb cselekedet lenne ez,
mint tőlük, mert én diakónus vagyok«” (Incidents from the Lives of Our Church
Leaders [deacons instruction manual, 1914], 135–36).

• Hogyan készülhetnek fel a fiúk és a fiatalemberek az ároni papság elnyerésére?
Hogyan segíthetnek a szülők, nagyszülők és mások a fiúknak és a fiatalembereknek
az ároni papságra való felkészülésben? Hogyan segíthetnek mások elültetni a
fiúkban és a fiatalemberekben a papság iránti mély tiszteletet?

• Milyen felhatalmazás és áldások állíttattak vissza az ároni papsággal? (Lásd
T&Sz 13; 84:26–27; 107:20. E beszélgetés kialakításához használd fel a következő
információkat! Írd fel a táblára a címeket!)

Az angyalok szolgálatának kulcsai (T&Sz 13; 84:26; 107:20)

• Mit jelent rendelkezni „az angyalok szolgálatának” kulcsaival? (T&Sz 13).

Gordon B. Hinckley elnök azt mondta: „Az én értelmezésem szerint ez azt jelenti,
hogy amennyiben úgy éltek, hogy érdemesek vagytok a papságra, akkor jogotokban
áll elnyerni és élvezni a mennyei lények valós hatalmát, hogy az utat mutasson,
védelmezzen és megáldjon titeket” (Conference Report, 1982. október, 64; vagy
Ensign, 1982. november, 45).

Magyarázd el, hogy az angyalok szolgálata történhet személyes megjelenés által,
de „lehet láthatatlan is. Angyali üzeneteket adhatnak át szavak, vagy az elménkbe
érkező puszta gondolatok, illetve érzések is. . . . A legtöbb angyali közlést inkább
érezzük vagy halljuk, mintsem látjuk” (Dallin H. Oaks, Conference Report, 1998.
október, 51; vagy Ensign, 1998. november, 39).

• Az ároni papság visszaállítása által az egyház minden tagja számára elérhető az
angyalok szolgálata, nemcsak a papság viselői számára. Hogyan lehet részünk az
angyalok szolgálatában? (Lásd Moróni 7:35–37, valamint a következő idézetet.)

Elder Dallin H. Oaks, a Tizenkettek Kvórumából, az úrvacsoravétel és az angyalok
szolgálatának elnyerése közötti kapcsolatról beszélt:

„A keresztelés és az úrvacsora szertartásain – melyek az ároni papság szertartásai –
keresztül tisztulunk meg a bűneinktől, és kapjuk meg annak ígéretét, hogy ha
eleget teszünk a szövetségeinknek, akkor mindig velünk lesz az Ő Szelleme. Úgy
gondolom, ez az ígéret nemcsak a Szentlélekre, hanem az angyalok szolgálatára is
utal, mivel »az angyalok is a Szentlélek ereje által beszélnek, tehát ők is Krisztus
szavával szólnak« (2 Nefi 32:3). Így van az, hogy az ároni papság viselői nyitják meg
a kaput mindazon egyháztagok előtt, akik arra érdemesen vesznek az úrvacsorából,
hogy élvezhessék az Úr Szellemének társaságát, valamint az angyalok szolgálatát”
(Liahona, 1999. január, 45).

Utánanézhettek két vagy három szentírásrésznek az angyalok szolgálatát illetően.
E részek közé tartozik 3 Nefi 7:18; 17:23–24; Moróni 7:25, 29–31; és T&Sz 84:88.
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A bűnbánat és a keresztelés kulcsai (T&Sz 13; 84:26–27; 107:20)

Mondd el, hogy a bűnbánatot és a keresztelést „előkészítő evangélium”-nak is nevezik
(T&Sz 84:26–27)! Ez azért van, mert a bűnbánat és a keresztelés segítenek nekünk
felkészülni azon még nagyobb áldások elnyerésére – ilyen a Szentlélek ajándéka és
a templomi szertartások –, melyekkel a melkisédeki papság szolgál.

• Mutass rá, hogy Keresztelő János azért prédikált bűnbánatot, és azért keresztelt,
hogy előkészítse az utat az Üdvözítőnek (Máté 3:1–6, 11)! Hogyan hirdethetnek
bűnbánatot ma az ároni papság viselői? (A válaszok között lehet a házitanítás, a
misszionáriusi munka, a bizonyságtétel és a közösségbe fogadás.) Miként vehetnek
részt az ároni papság viselői a keresztelés szertartásában? (A püspök irányítása
alatt arra érdemes papok végezhetnek kereszteléseket és szolgálhatnak tanúként
a keresztelőkön.)

Kérj meg olyan férfitestvéreket, akik már kereszteltek, mondják el érzéseiket arra
vonatkozóan, hogy elvégezhették ezt a szertartást!

• A keresztelésen kívül az ároni papság viselői közreműködhetnek az úrvacsora szer-
tartásában. Hogyan kapcsolódik az úrvacsora a bűnbánathoz és a keresztelkedéshez?

Kérj meg férfitestvéreket, hogy mondják el, milyen érzés volt először előkészíteni,
megáldani, illetve kiosztani az úrvacsorát! Szülőket is megkérhetsz, hogy mondják
el, milyen érzések voltak bennük, amikor fiaik készítették elő, áldották meg vagy
osztották ki az úrvacsorát!

Elder Jeffrey R. Holland, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta: „Arra kérünk
benneteket, az ároni papság fiatal férfiait, hogy érdemesen és tisztelettudóan készít-
sétek elő, áldjátok meg és osszátok ki az Üdvözítő áldozatának e jelképeit. Milyen
megdöbbentő kiváltságot és szent bizalmat kaptatok ilyen figyelemreméltóan fiatal
korban! Nem tudok magasabb elismerésről, melyben a mennyország részesíthetne
titeket. Igenis szeretünk benneteket. Legyetek olyan jók és nézzetek ki olyan jól,
ahogyan csak tudtok, amikor az Úr vacsorájának szentségében tevékenykedtek!”
(Conference Report, 1995. október, 89; vagy Ensign, 1995. november, 68).

Susquehanna folyó. Az ároni és a melkisédeki papság visszaállítására ennek a folyónak a partján került
sor 1829-ben (T&Sz 13; 128:20).
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3. A melkisédeki papsági visszaállítása

Tanítsd és beszéljétek meg a T&Sz 27:12–13; 84:19–22; 107:1–12, 18–19-es verseit!
Magyarázd el, hogy a melkisédeki papság a magasabb rendű papság! Ehhez kapcso-
lódik minden olyan felhatalmazás, tudás és szövetség, amelyre szükség van Isten
gyermekeinek a felmagasztosulásához.

• Hogyan került sor a földön a melkisédeki papság visszaállítására az utolsó napokban?
(Állítsd ki a melkisédeki papság visszaállításának képét! Mondd el: néhány héttel
azt követően, hogy Keresztelő János visszaállította az ároni papságot, Péter, Jakab
és János megjelentek Joseph Smith-nek és Oliver Cowdery-nek, és rájuk ruházták
a melkisédeki papságot! Ennek az eseménynek a beszámolója nem található
meg a Tanok és szövetségekben, de utalásokat találhatunk rá a T&Sz 13 fejlécében;
T&Sz 27:12–13; T&Sz 128:20; és Örökségünk, 14. oldal.)

• Milyen felhatalmazás és áldások állíttattak vissza a melkisédeki papsággal? (Lásd
T&Sz 84:19–22; 107:8–12, 18–19; 110:11–16. Ennek a beszélgetésnek a kialakításánál
használd fel a következő információkat! Írd fel a táblára a címeket!)

Felhatalmazás az igazgatásra Jézus Krisztus evangéliumában (T&Sz 84:19)

• Mit jelent az, hogy a melkisédeki papság magában foglalja a felhatalmazást az
igazgatásra Jézus Krisztus evangéliumában? (Lásd T&Sz 84:19. A válaszok között
lehet, hogy a melkisédeki papság magában foglalja a felhatalmazást az egyház
irányítására, az evangélium hirdetésére, valamint arra, hogy szolgáljanak az
üdvözülés szertartásaiban.)

„Az egyház minden szellemi áldásának a kulcsa” (T&Sz 107:18)

• Milyen lelki áldásokat kapunk a melkisédeki papságon keresztül? (Lásd
T&Sz 84:19–22; 107:18–19. A válaszok között lehetnek az alábbiakban felsoroltak.
Beszéljétek meg minden egyes áldás jelentését, valamint azt, hogy miként
vonatkoznak azok a tanulók életére!)

a. A királyság rejtelmeinek ismerete, valamint Isten ismerete (T&Sz 84:19; 107:19;
ez a tudás a Szentlélek ajándékán keresztül érkezik).

b. Az istenség ereje, mely az evangélium szertartásain keresztül nyilvánul meg
(T&Sz 84:20–21). Hogyan nyilvánítják ki a papsági szertartások életünkben
„az istenség erejét”? Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan élményekről,
amikor érezték „az istenség erejének” az evangélium szertartásain keresztül
történő megnyilvánulását!

c. A lehetőség, hogy láthatjuk Istent, az Atyát, valamint Fiát, Jézus Krisztust,
beszélgethetünk velük, és élvezhetjük jelenlétüket (T&Sz 84:22; 107:19).

• Milyen értelemben legyenek a melkisédeki papság viselői lelki vezetők az
otthonukban?

Az elnökség joga (T&Sz 107:8–9)

Magyarázd el, hogy az elnökség joga az a jog, hogy valaki elnökölhet az egyházban!
Az egyház elnöke az egyetlen olyan személy a földön, aki az egész egyház irányítására
használhatja a papság kulcsait (vagy felhatalmazhat valaki mást ezek használatára).
A következő papsági vezetőket hatalmazza fel azon kulcsok birtoklására, melyekre
szükség van az elhívásukban történő elnökléshez: templomelnökök, misszióelnökök,
cövekelnökök, püspökök, kerületi elnökök, gyülekezeti elnökök és kvórumelnökök.
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Izráel összegyűjtésének a kulcsai, Ábrahám sáfárságának az evangéliuma, valamint
a pecsételő hatalom (T&Sz 110:11–16)

Magyarázd el, hogy ezeket a kulcsokat Mózes, Éliás és Illés állította vissza 1836-ban
a Kirtland Templomban! Ezeket a 18. leckében tárgyaljuk meg.

4. A papsági áldásai mindenkinek rendelkezésére állnak

Magyarázd el, hogy bár csak arra érdemes férfi egyháztagok viselik a papságot,
mindenki részesülhet annak áldásaiban!

• Hogyan áldja meg a nőket a papság? Hogyan áldja meg a gyermekeket a papság?
(Tekintsetek át néhány olyan papsági áldást, melyben nők és gyermekek is részesül-
hetnek az életük során! Hangsúlyozd ki, hogy bár nők és gyermekek nem viselik
a papságot, folyamatosan áldásokat kapnak általa! E kérdések megválaszolásában
segítségért folyamodhatsz Az utolsó napi szentek asszonya, A rész 12. és 13. fejezeté-
ben [31113 135].)

• Hogyan részesülhetnek a papság áldásaiban azok, akiknek nincs az otthonukban
hithű papságviselő? (A válaszok között lehet: házitanítók, papsági vezetők és
távolabbi rokonok által.) Kérj meg tanulókat, hogy meséljenek élményekről, amikor
olyan papságviselőktől kaptak papsági áldásokat, akik nem az ő otthonukban
laktak!

• Hogyan juttathatjuk kifejezésre megbecsülésünket a papság áldásaiért?

Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy a papság és annak kulcsai vissza lettek állítva. A papsági
vezetők kezében van a felhatalmazás, hogy irányítsák Isten munkáját a földön, és
nevében cselekedve megáldják az Ő gyermekeit, valamint segítsenek nekik felkészülni
a felmagasztosulásra. Hangsúlyozd ki, hogy a papság áldásai mindenkinek rendelke-
zésére állnak! Biztasd a tanulókat, hogy törekedjenek ezekre az áldásokra!

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatod az egyik, vagy mindkét ötletet.

1. Papsági hivatalok, kvórumok és kötelességek

Az Úr fontos utasításokat nyilatkoztatott ki Joseph Smith-nek a papság hivatalairól,
az egyes hivatalok kötelességeiről, valamint azon kvórumokról, melyekbe a papság
viselőit szervezik. Áttekinthettek néhányat ezen utasítások közül, amint azokat a
következő táblázatban felvázoljuk:

Ároni papság

Hivatal Kötelességek Kvórum
Diakónus T&Sz 20:57–59; 84:111 T&Sz 107:85

Tanító T&Sz 20:53–59; 84:111 T&Sz 107:86

Pap T&Sz 20:46–52 T&Sz 107:87–88

Püspök T&Sz 107:13–17, 68, 71–72, 87–88
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Melkisédeki papság

Hivatal Kötelességek Kvórum
Elder T&Sz 20:38–45; 42:43–44; T&Sz 107:89; 124:137

43:15–16; 107:11–12

Főpap T&Sz 107:10, 12, 17 T&Sz 124:133, 136

Pátriárka T&Sz 124:91–93, 124

Hetvenes T&Sz 107:25, 34, 38, 97 T&Sz 107:25–26; 93–96;
124:138–39

Apostol T&Sz 27:12–13; 107:23, 33, 35, 39, 58; T&Sz 107:23–24
112:30–32; 124:128

Állítsd ki a Salt Lake Templom képét (62433; Evangéliumi művészet képcsomag 502)!
Mutass rá, hogy a templom keleti végén emelkedő tornyok magasabbak, mint a
nyugati végén lévők! Azt is jegyezd meg, hogy a keleti tornyokon öt ablakcsoport van,
míg a nyugati tornyokon négy! Magyarázd el, hogy ez a tervezés a papságot szándé-
kozik jelképezni, a melkisédeki papságot és annak öt hivatalát a keleti tornyokon
megjelenítve, valamint az ároni papságot és annak négy hivatalát a nyugati tornyokon
megjelenítve!

2. „A papság visszaállítása” videó bemutató

Ha rendelkezésre áll a Tanok és szövetségek és egyháztörténet videó bemutatók (53912
135), akkor gondolkozz el „A papság visszaállítása” című rész bemutatásán, amely 8
percig tart, hogy történelmi háttérrel szolgálj a lecke második részéhez!
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Célkitűzés Jézus Krisztus egyházának Joseph Smith prófétán keresztül történő visszaállításáról
tanítani az osztály tagjait, segíteni nekik, hogy méltányolják az egyháztagság áldásait, és
biztatni őket, hogy mutassák ki hálájukat az Úrnak az Ő egyházában való tagságukért.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 20:1–36, 68–69, 75–79; 21; 27; 115:1–4.

b. Örökségünk, 14–16. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó részt a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135), és tervezd meg, miként utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha felhasználod a második figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor minden tanulónak
hozz egy darab papírt és tollat vagy ceruzát!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységek egyikét! Válaszd
ki azt a tevékenységet, mely leginkább megfelel az osztálynak!

1. Ha kis osztályt tanítasz, akkor kérj meg minden tanulót, hogy röviden mondja el
egyik okát annak, amiért hálás az egyháztagságáért! Ha nagy osztályt tanítasz,
akkor megbízhatsz ezzel egy pár tanulót.

2. Írd fel a táblára a következő kérdéseket! Adj minden tanulónak egy darab papírt és
egy tollat vagy ceruzát! Kérd meg őket, hogy amennyi kérdésre csak tudnak,
írjanak választ!

Mondd el, hogy ez a lecke Jézus Krisztus egyházának az utolsó napi megszervezését
tárgyalja! Kérd meg a tanulókat, hogy az óra előrehaladtával figyeljenek az
adott kérdésekhez tartozó válaszokra, és írják le, vagy szükség szerint javítsák ki
a válaszaikat!

Mikor került sor az egyház megszervezésére ebben
a sáfárságban?

Honnan tudta Joseph Smith, hogy mikor kerüljön sor az
egyház megszervezésére?

Hol került sor az egyház megszervezésére?

Hány tagja volt az egyháznak, amikor sor került annak
megszervezésére?

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Imádságos lélekkel válaszd ki azokat a szentírás-részeket, kérdéseket és egyéb
anyagokat a leckében, amelyek leginkább megfelelnek a tanulók szükségleteinek!
Beszéljétek meg, hogyan vonatkoznak a kiválasztott szentírások a mindennapi életre!
Biztasd az osztály tagjait, hogy meséljenek a szentírásbeli alapelvekhez kapcsolódó
élményekről!

1. Az egyházat megszervezték az utolsó napokban

Magyarázd el, hogy 1830 nagy jelentőségű időszak volt a világ történetében! Elérkezett
az ideje az ősi próféciák beteljesedésének (Ésaiás 11:11–12; 29:13–14; Jeremiás 31:31–33;
Dániel 2:44–45). A Mormon könyvének kiadása és a papság visszaállítása után az
egyház hivatalos megszervezése volt a következő nagy lépés az evangélium visszaállí-
tásában. A Tanok és szövetségek 20. része tartalmaz olyan utasításokat, melyeket
Joseph Smith az egyház megszervezését illetően kapott az Úrtól.

• Mikor került sor az egyház megszervezésére ebben a sáfárságban? (Lásd T&Sz 20:1;
21:3.) Miért esett erre a napra a választás? (Lásd a T&Sz 20 fejlécét.)

• Tíz év telt el az első látomás és az egyház megszervezése között. Milyen események
történtek ebben az időben, amelyek előkészítették az utat az egyház megszervezésé-
hez, és felkészítették Joseph Smith-et annak vezetésére? (A válaszokat felsorolhatod
a táblán. Ha szükséges, lásd a következő idézetet, amely segítséget nyújt e kérdés
megválaszolásához.)

Amikor a Tizenkettek Kvórumában szolgált, ezt mondta Elder Gordon B. Hinckley:

„A megalapítás e napja tulajdonképpen egy ballagási nap volt, amikor Joseph
befejezte tíz éven át tartó, figyelemreméltó iskolázását. Ez 1820 tavaszán vette kezde-
tét, a semmihez nem hasonlítható látomással a ligetben, amikor az Atya és a Fiú
megjelent a tizennégy éves fiúnak. A Morónitól kapott oktatással folytatódott, aki
számos alkalommal mondott el figyelmeztetéseket és tudnivalókat. Aztán az ősi
feljegyzés fordítása következett, és az az inspiráció, tudás és kinyilatkoztatás, melyek
ebből az élményből adódtak. Sor került az isteni felhatalmazás átadására, amikor
az ősi papságot ismét emberekre ruházták azok, akik annak jogos birtokosai voltak:
Keresztelő János az ároni papság, valamint Péter, Jakab és János a melkisédeki
papság esetében. Volt számos olyan kinyilatkoztatás, melyben ismét hallható volt
Isten hangja, és megnyílt a kommunikáció csatornája ember és a Teremtő között.
Mindezek előzményei voltak annak a történelmi április 6-nak.” („150-Year Drama:
A Personal View of Our History,” Ensign, 1980. április, 11–12.)

• Hogyan segített a Mormon könyve napvilágra jövetele előkészíteni az utat az
evangélium visszaállításához? (Lásd T&Sz 20:6–12.) Hogyan segített a papság vissza-
állítása az út előkészítésében? (A papsági felhatalmazásra szükség volt az egyház
vezetéséhez és ahhoz, hogy szolgáljanak az üdvözülés szertartásaiban.)

Mondd el, hogy 1830. április 6-án Joseph Smith és több mint 50 ember gyűlt össze
Id. Peter Whitmer faházában, a New York állambeli Fayette-ban, hogy sort kerítsenek
az egyház megszervezésére! New York állam törvénye előírta, hogy egy egyháznak
legyen legalább hat tagja ahhoz, hogy hivatalosan meg lehessen szervezni. Így hát hat
olyan férfi lett az egyház első hivatalos tagja, aki már ezt megelőzően megkeresz-
telkedett, és aki látta az aranylemezeket. Ezek a férfiak Joseph Smith, Oliver Cowdery,
Hyrum Smith, Ifj. Peter Whitmer, Samuel H. Smith és David Whitmer voltak (lásd
History of the Church, 1:76; további történelmi háttér-információkat illetően lásd
Örökségünk, 14–16. oldal).

Megbeszélés
és alkalmazás
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• Milyen nevet kapott az egyház, amikor megszervezték? (Lásd T&Sz 20:1.) Mondd
el, hogy az egyházat más nevekkel is illették a korai években, de 1838 áprilisában az
Úr kinyilatkoztatta azt a nevet, amelyen az Ő egyházának ismertté kellett válnia!
Milyen nevet adott az Úr az Ő egyházának? (Lásd T&Sz 115:4.) Miért fontos, hogy
az Úr egyháza az Ő nevét viselje? (Lásd 3 Nefi 27:8.)

Elmagyarázhatod, hogy a mormon név becenévként adatott az egyháznak,
a Mormon könyve miatt. Mi inkább teljes nevén szeretjük nevezni az egyházat,
hogy kihangsúlyozzuk az Üdvözítőbe, Jézus Krisztusba vetett hitünket.

Ha felhasználtad a második figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor röviden nézzétek át
a kérdésekre adott válaszokat (minden válasz kiderült az előző beszélgetésből).

Id. Peter Whitmer faháza. Ezt a másolatot azon a helyen építették, ahol 1830. április 6-án a New York
állambeli Fayette-ban sor került az egyház megszervezésére.

2. Az Úr megparancsolja az egyháztagoknak, hogy kövessék a prófétát

Azon a gyűlésen, amikor sor került az egyház megszervezésére, Joseph Smith-t és
Oliver Cowdery-t támogatták az egyház elnöklő tisztségviselőiként (History of the
Church, 1:77). Az Úr emellett adott egy kinyilatkoztatást, melyben megmondta
az egyháztagoknak, hogy prófétaként kövessék Joseph Smith-et. Ezt a kinyilatkoztatást
a T&Sz 21 jegyzi fel.

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 1:38 és 21:4–5-ös verseit! Mit tanítanak ezek a
versek arról, hogy miként tekintsünk a próféta szavaira? (Mutass rá, hogy bár
a T&Sz 21 kijelentései Joseph Smith-ről szóltak, az őt követő prófétákra is vonatkoz-
nak!) Hol találhatunk rá az élő próféta szavaira? (A válaszok között lehet: hivatalos
levelek, általános konferencia és egyházi folyóiratok.) Az utolsó napi prófétáknak
mely tanításai jelentettek számotokra különösen sokat?

• A T&Sz 21:5-ös versében azt mondta az Úr, hogy „teljes türelemmel és hittel”
hallgassunk a próféta szavaira. Miért követel néha türelmet és hitet az, hogy köves-
sük a próféta tanácsát? Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan élményekről,
amikor türelmet vagy hitet követelt a próféta tanácsának a követése!
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• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 21:6-os versét! Milyen áldásokat ígér az Úr
azoknak, akik követik a prófétát? (Ezeket az áldásokat felsorolhatod a táblán.) Hogyan
valósulnak meg ezek az áldások ma az egyháztagok életében? Milyen áldásokat
kaptatok azért, hogy követtétek a prófétát?

• A T&Sz 21:9-es versében azt ígérte az Úr, hogy „gazdagon megáldom” azokat, akik a
szolgálatában munkálkodnak. Milyen áldásokat kaptatok amint az Urat szolgáltátok?
(Rámutathatsz, hogy az Úr szolgálatának egyik áldása az, hogy a próféták szavairól
való bizonyságunk megerősödik.)

3. Az Úr arra biztatja az egyház tagjait, hogy gyakran gyűljenek össze azért,
hogy vegyenek az úrvacsorából

• Mondd el, hogy azon a gyűlésen, amikor sor került az egyház megszervezésére, az
egyháztagok részesültek az úrvacsorából (History of the Church, 1:78)! Szerintetek
miért volt fontos az úrvacsora szertartása a visszaállított egyház első gyűlésén?

• A T&Sz 20. részében az Úr információkat nyilatkoztatott ki az úrvacsora megáldását
és kiosztását illetően (75–79. vers). Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 20:75-ös
versét! Miért fontos gyakran részesülni az úrvacsorából?

• Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az úrvacsorai imákat (T&Sz 20:77, 79)! Milyen
ígéreteket teszünk, amikor az úrvacsorából veszünk? (Lásd még Lukács 22:19–20;
3 Nefi 18:7, 10–11.) Rámutathatsz, hogy mindkét ima kihangsúlyozza a Jézusra
történő emlékezést. Mit jelent mindig emlékezni Rá? Hogyan segít nekünk az
úrvacsora abban, hogy mindig emlékezzünk Rá?

• Milyen ígéreteket ad az úrvacsorai ima azoknak, akik arra érdemesen vesznek belőle?
(Lásd T&Sz 20:77, 79.) Ha helyénvaló, akkor kérd meg a tanulókat, mondják el,
milyen áldásokat hozott életükbe az úrvacsoravétel!

• A T&Sz 27-ben további utasításokat adott az Úr Joseph Smith-nek az úrvacsorát
illetően. Mit csinált éppen Joseph, amikor ezt a kinyilatkoztatást kapta? (Lásd a
T&Sz 27 fejlécét.) Mit tudott meg Joseph az úrvacsoráról ebből a kinyilatkoztatásból?
(Lásd T&Sz 27:2.) Hogyan vehetünk úgy az úrvacsorából, hogy egyedül Krisztus
dicsőségét tartjuk „szem előtt”?

4. Az Úr elmagyarázza az egyháztagok kötelességeit

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 20:68–69-es verseit! Ezekben a versekben az Úr
elmagyarázza „az egyháztagok kötelessége[it], miután megkeresztelkedtek.” Mit
nyilatkoztat ki a 69. vers az Úr velünk, egyháztagokkal szemben támasztott elvárá-
sairól? Hogyan mutathatjuk meg az Úrnak, hogy hálásak vagyunk az Ő egyházában
való egyháztagságért?

Összegzés Hangsúlyozd ki, hogy Jézus Krisztus egyházának 1830-ban történő megszervezése az
utolsó napok egyik legnagyobb csodája volt! Bár a legtöbb ember figyelmét elkerülte
ez a kis gyűlés a New York állambeli Fayette-ban, e nap eseményei megváltoztatták
a világot. Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el az egyház világméretű növe-
kedésének csodáján, amely ily szerény kezdetekkel indult. Elmesélheted a következő
történetet:

Wilford Woodruff elnök egy olyan gyűlésről mesélt, melyen Joseph Smith próféta az
egyház növekedéséről jövendölt. „A gyűlésre egy kis házban került sor, mely 18 négy-
zetméter, ha volt. Ott volt viszont Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
papságának egésze azok közül, akik akkoriban Kirtland városában laktak, és akik
összegyűltek, hogy elinduljanak Sion táborával.” Miután jó néhány férfi bizonyságát
tette a munkáról, a próféta azt mondta:
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„Testvérek! Felemeltek és oktattak a ma este itt elhangzott bizonyságaitok, mégis azt
akarom mondani nektek az Úr előtt, hogy nem tudtok többet az édesanyja ölében lévő
csecsemőnél ennek az egyháznak és királyságnak a rendeltetéséről. Nem fogjátok fel. . . .
Ma csak egy kis maroknyi papságot láttok itt, de ez az egyház be fogja tölteni Észak- és Dél-
Amerikát – be fogja tölteni a világot” (Conference Report, 1898. április, 57).

A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot az órán megbeszélt igazságokról!

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatsz egyet vagy többet a következő

ötletek közül.

1. Az egyház növekedése

Hívd fel a tanulók figyelmét Id. Peter Whitmer faházának fényképére, ami az 50. oldalon
található! Mondd el, hogy a fényképen lévő ház annak a háznak a másolata, amelyben
sor került Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának hivatalos megszerve-
zésére! Vessétek össze az egyház kezdeteit napjainkban való világméretű növekedésével!

2. Kapcsolatunk Istennel

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a T&Sz 20:8–31-es verseit, és nevezzenek
meg igazságokat Isten, valamint a földön lévő fiai és leányai kapcsolatát illetően!
Biztasd a tanulókat, gondolkozzanak el azon, miben lehetne más az életük, ha nem
tudnák ezeket az igazságokat! A megbeszélhető igazságok némelyikét a következőkben
felsoroljuk:

a. T&Sz 20:11. (Isten még mindig ad sugalmazást az embereknek, és elhívja őket, hogy
végezzék az Ő munkáját.)

b. T&Sz 20:12. (Ő ugyanaz ma, tegnap és mindörökké.)

c. T&Sz 20:17. (Ő végtelen, örökkévaló és változatlan.)

d. T&Sz 20:17. (Ő alkotta az egeket és a földet, és mindent, ami azokban van.)

e. T&Sz 20:18. (Isten képmására teremtettünk.)

f. T&Sz 20:21–25. (Isten Egyszülött Fiát adta, hogy Ő hozzon kiengesztelést a
bűneinkért.)

g. T&Sz 20:29–31. (Ha hiszünk, bűnbánatot tartunk, szeretjük és szolgáljuk Istent,
és mindvégig kitartunk, akkor megigazulunk és megszenteltetünk Jézus Krisztus
kegyelme által, és üdvözülünk Isten királyságában.)

3. „Veletek . . . fogok a szőlőtő gyümölcséből inni” (T&Sz 27:5)

• Olvassátok el a T&Sz 27:5-ös versét! Ebben a versben milyen ígéretet tesz az Úr
az úrvacsorát illetően? (Egy eljövendő alkalommal követőivel együtt vesz majd az
úrvacsorából a földön.) Mit mond az Úr, ki lesz ott lesz, amikor erre sor kerül? (Lásd
T&Sz 27:5–14. Mutass rá, hogy a 14-es versben azt mondta: jelen lesznek mindazok,
„akiket Atyám a világból nekem adott.”)

4. „Az egyház megszervezése” videó bemutató

Ha rendelkezésre áll a Tanok és szövetségek és egyháztörténet videó bemutatók (53912
135), akkor vedd fontolóra, hogy bemutatod „Az egyház megszervezése” részt, mely 8
percig tart!
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Célkitűzés Segíteni a tanulókat, hogy megtanulják saját életükben alkalmazni azokat az
utasításokat, melyeket másoknak nyilatkoztatott ki az Úr a szentírásokban.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 25. részét, valamint a
többi szentírást ebben a leckében!

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó részt a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135) és tervezd meg, miként utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha rendelkezésre áll Emma Smith képe, akkor készülj fel arra, hogy felhasználod
az órán (62509; Evangéliumi művészet képcsomag 405).

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez mondd el a következő történetet, vagy használj egy
általad kitalált tevékenységet!

Elder Jay E. Jensen, a Hetvenek közül, egy olyan időszakról beszélt, amikor misszió-
elnökként szolgált, és azon vette észre magát, hogy idegesíti és csalódottá teszi
egy kerületi konferencia végén a sok probléma, mellyel szembetalálja magát. Amint
hazafelé utazott, a szentírásait lapozgatva éppen vigaszt és útmutatást keresett,
amikor megállt a Tanok és szövetségek harmadik részénél. Azt mondta:

„Amikor olvasok egy verset, akkor gyakran behelyettesítem a saját nevemet. Az 5. verssel
is így tettem, és rátaláltam arra a segítségre, melyre szükségem volt ahhoz, hogy
elmúljanak borongós érzéseim: »Íme, terád [Jay Jensenre] bízattak ezek a dolgok, de
szigorú utasítások kíséretében! Emlékezzél milyen ígéreteket kaptál [te, Jay Jensen]
arra az esetre, ha nem szeged meg azokat!« (T&Sz 3:5).

Az »emlékezzél milyen ígéreteket kaptál« szavak szokatlanul nagy hatást gyakoroltak
rám. . . . Abban a négy napban semmi másra nem összpontosítottam, csak a problé-
mákra. Nem álltam meg, hogy elgondolkozzam akár csak egy ígéreten is” (Conference
Report, 1992. október, 112; vagy Ensign, 1992. november, 80).

Elder Jensen ezt követően átgondolta azokat az ígéreteket, melyeket a pátriárkai áldá-
sában, misszióelnöki elválasztásának áldásában, és a szentírásokban kapott. Ezáltal
képes volt rátalálni arra az erőre és vigaszra, amire szüksége volt.

• Hogyan segít nekünk a szentírások olvasásánál ez az ötlet, hogy helyettesítsük be a
szentírásokba a saját nevünket?

• Olvassátok el a tanulókkal 1 Nefi 19:23-at! Mit tanított Nefi annak fontosságáról,
hogy saját életünkre vonatkoztassuk a szentírásokat?

Mondd el, ez a lecke megtárgyalja, hogyan alkalmazhatjuk azokat a tanácsokat,
melyeket a szentek közül bizonyos egyéneknek adott az Úr a Tanok és szövetségekben!

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Imádságos lélekkel válaszd ki azokat az anyagokat a leckében, melyek leginkább
megfelelnek a tanulók szükségleteinek! Biztasd az osztály tagjait, hogy meséljenek
a szentírásbeli alapelvekhez kapcsolódó élményekről!

Mutass rá, hogy a Tanok és szövetségek sok kinyilatkoztatása egyéneknek adatott! Bár
a kinyilatkoztatásokban adott tanácsok kifejezetten ezeknek az egyéneknek szóltak,
és bár ezek az egyháztagok sok évvel ezelőtt éltek, a tanácsok nagy része napjainkra is
vonatkozik. Amint azt az Úr már többször is megmondta: „Amit egynek mondok,
mindnyájatoknak mondom” (T&Sz 61:36; lásd még T&Sz 25:16; 82:5; 93:49).

1830 júliusában az Úr Emma Smith-hez, Joseph Smith próféta feleségéhez intézett
egy kinyilatkoztatást (T&Sz 25). Állítsd ki Emma Smith képét! Magyarázd el, hogy ez
a lecke az Úr Emmának adott kinyilatkoztatásának három fő témájára összpontosít!

1. A férjek és a feleségek támogassák és vigasztalják egymást!

Az Úr Emma Smith-nek adott kinyilatkoztatása tanácsot is tartalmazott a férjével
szembeni feladatait illetően. Ha fiatalokat tanítasz, akkor használd ennek a résznek
az anyagát arra, hogy segíts nekik megérteni annak fontosságát, hogy támogassák
a jövendőbeli házastársukat!

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 25:5-öt! Milyen tanácsot adott az Úr Emma
Smith-nek ebben a versben? Hogyan segítheti egymást férj és feleség a nehézségek
idején? (Amikor a tanulók megbeszélik ezt a kérdést, kérd meg őket, hogy meséljenek
saját maguk vagy más házaspárok olyan élményeiről, amikor vigasztalták és
támogatták egymást!)

Joseph Smith próféta arra tanította a feleségeket, hogy „szelíden és szeretettel”
kezeljék a férjüket. „Amikor bajok nehezednek valakire, amikor gondok és nehézsé-
gek gyötrik, akkor ez fogja megnyugtatni a lelkét, és lecsillapítani az érzéseit”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976], 228).

A próféta ezt tanította a férjeknek: „A férjnek kötelessége szeretni, dédelgetni és
táplálni a feleségét, hozzá ragaszkodni és senki máshoz; úgy kell tisztelnie őt, mint
saját magát, és gyengédséggel kell tekintettel lennie az érzéseire” (Elders’ Journal,
1838. augusztus, 61).

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 25:14-et! Mit tanácsolt az Úr Emma Smith-nek
ebben a versben? Hogyan juttathatják kifejezésre a házaspárok azt, hogy örömüket
lelik egymásban?

Joseph és Emma Smith nagy támaszt jelentettek egymásnak sok olyan embert próbáló
időszakban, melyet átéltek. 1842-ben, amikor a próféta elrejtőzött, mert veszélyben
volt az élete, Emma meglátogathatta. Joseph később azt mondta erről a látogatásról:

„Milyen kimondhatatlan elragadtatás, és milyen örömteli érzések töltötték el a szíve-
met, amikor kézen fogtam azon az estén szeretett Emmámat – aki a feleségem volt,
méghozzá ifjúkorom felesége és szívem választottja. Sok minden visszhangzott az
elmémben, amikor egy pillanatra elgondolkoztam a sok jeleneten, melyeken elhívá-
sunk értelmében áthaladtunk, a vesződségeken és a fáradozásokon, a bánaton és
a szenvedéseken, valamint az utunkra hintett időnkénti örömökön és vigaszokon. . . .
Ó, mily kavargó gondolattal töltötte el elmémet egy pillanatra az, hogy ő megint itt
van, . . . félelmet nem ismerve, szilárdan és rendíthetetlenül – a nem változó, szerető
Emma!” (History of the Church, 5:107).

Joseph és Emma akkor is támogatták és vigasztalták egymást, amikor átélték számos
gyermekük halálát. Négy év leforgása alatt négy csecsemőjük halt meg. Tizenegy

Megbeszélés
és alkalmazás
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gyermekükből (kettő örökbe fogadott) csak három fiú és egy leány élte meg a késői
felnőttkort.

Egy olyan időszakban, amikor a prófétára nagy súly nehezedett a növekvő egyház
miatt az Ohio állambeli Kirtlandben, Emma ikreknek adott életet, egy fiúnak és egy
leánykának, akik közül mindketten meghaltak a születésüket követő pár órán belül.
Majdnem ugyanebben az időben születtek ikrei a szomszédos városban, az Ohio
állambeli Orange-ben, John és Julia Murdock-nak, akik nemrégen tértek meg az
egyházhoz. A Murdock ikrek születése után hat órán belül meghalt Murdock nőtestvér.
Amikor Emma és Joseph ezt megtudta, megkérdezték Murdock testvértől, hogy
örökbe fogadhatnák-e az ikreket. A két csecsemő, Joseph és Julia Murdock, hamarosan
átkerült a Smith házba.

Joseph Smith édesanyja, Lucy Mack Smith, leírt néhány olyan jellemvonást, mely
lehetővé tette Emma számára azt, hogy a nehéz időkben támogassa Joseph-et:

„Soha nem láttam olyan asszonyt az életemben, aki hónapról hónapra, évről évre
olyan rendíthetetlen bátorsággal, merészséggel és türelemmel viselt volna el minden-
féle vesződséget és nehézséget, mint amilyennel ő azt mindig is tette; mert tudom,
hogy min kellett keresztül mennie. . . . Megküzdött az üldöztetések viharával, szembe-
szállt az emberek és az ördögök tombolásával, mely majdnem minden más nőt ledön-
tött volna a lábáról” (History of Joseph Smith, szerk. Preston Nibley [1958], 190–91).

• Mit tanulhatnak a férjek és a feleségek Joseph és Emma Smith példájából, ami segít
nekik abban, hogy jobban szeressék és támogassák egymást?

2. Legyünk szelídek és kerüljük a kevélységet!

Az Úr megparancsolta Emma Smith-nek: „Légy szelíd továbbra is, és óvakodj a büszke-
ségtől!” (T&Sz 25:14). Más egyháztagoknak is adott hasonló utasításokat. Olvassátok
el a tanulókkal a következő verseket:

a. T&Sz 23:1 (Oliver Cowdery-nek): „Óvakodj azonban a büszkeségtől, nehogy
kísértésbe essél.”

b. T&Sz 38:39 (a szenteknek az egyház egyik konferenciáján): „Óvakodjatok az
elbizakodottságtól, nehogy olyanokká legyetek, mint az ősnefiták.”

c. T&Sz 90:17 (az egyház első elnökségének): „Óvakodjatok az önhittségtől és a
büszkeségtől, mert ezek csapdába ejtik lelketeket.”

d. T&Sz 98:19–20 (a kirtlandi szenteknek): „Én, az Úr, a kirtlandi gyülekezetben
sokakkal nem vagyok megelégedve. Mert nem adják fel bűneiket, sem gonosz . . .
útjaikat, és szívük kevélységét sem, kapzsiságukat sem.”

• Mi az a kevélység? Szerintetek miért figyelmeztet minket olyan nagyon és olyan
sűrűn az Úr a kevélységre?

Ezra Taft Benson elnök az tanította:

A legtöbben úgy gondolunk a kevélységre, mint önzőségre, önteltségre, büszkélke-
désre, arroganciára vagy gőgre. Bár mindezek elemei a bűnnek, de még mindig
hiányzik annak szíve, vagyis lényege.

A kevélység központi jellemvonása a gyűlölködés – gyűlölködés Isten és ember-
társaink irányában. A gyűlölködés azt jelenti: »gyűlölet valami irányában, ellensé-
geskedés vagy ellenzés«” (Conference Report, 1989. április, 3; vagy Ensign, 1989.
május, 4).

• Milyen hatással van a kevélység Istennel való kapcsolatunkra?
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Benson elnök elmagyarázta:

„A kevélység természetét tekintve alapvetően versenyszellemű. Isten akaratával
szembe állítjuk a mi akaratunkat, . . . annak szellemében, hogy »az én akaratom
legyen meg, ne a tiéd.« . . .

Isten akaratával versenyző akaratunk megengedi, hogy zabolátlanul szaladjanak
vágyaink, kívánságaink és szenvedélyeink. (lásd Alma 38:12; 3 Nefi 12:30) . . .

Istennel szembeni gyűlölködésünk sok címkét mondhat magáénak, olyat, mint
lázadás, keményszívűség, nyakasság, nem bűnbánók, felfuvalkodottak, könnyen
megsértődők és jelkeresők. A kevélyek szeretnék, ha Isten egyetértene velük. Nem
érdekli őket az, hogy véleményüket megváltoztatva egyetértsenek Isten vélemé-
nyével” (Conference Report, 1989. április, 4; vagy Ensign, 1989. május, 4).

• Milyen hatással van a kevélység a másokkal való kapcsolatunkra?

Benson elnök megfigyelte:

A kevélység nagyon is elterjedt bűnének másik fő része az embertársaink iránti
gyűlölködés. Naponta érnek minket kísértések, hogy magunkat mások felé emeljük,
őket pedig lekicsinyeljük (lásd Hélamán 6:17; T&Sz 58:41). . . .

Oly sokféleképpen nyilvánul meg a kevélység, például hibakeresésben, pletykálko-
dásban, rágalmazásban, zúgolódásban, költekezésben, irigykedésben, sóvárgásban,
az olyan hála és dicséret megvonásában, amivel felemelhetnénk a másikat, valamint
a nem megbocsátásban és a féltékenységben. . . .

Az önzőség a kevélység egyik gyakoribb arca. »Milyen hatással vannak rám a
dolgok« – ez áll mindannak középpontjában, ami számít – önteltség, önsajnálat,
világi önmegvalósítás és haszonlesés. . . .

A kevélység másik arca a viszálykodás. A viták, veszekedések, tisztességtelen uralom,
generációs különbségek, válások, házastárs bántalmazása, zendülések és zavargások
mind a kevélységnek ebbe a kategóriájába tartoznak” (Conference Report, 1989.
április, 4–5; vagy Ensign, 1989. május, 4–6).

• Hogyan győzhetjük le a kevélységet és fejleszthetjük ki a szelídség szellemét?

Benson elnök azt tanácsolta: „A kevélység ellenszere az alázatosság – szelídség,
engedelmesség (lásd Alma 7:23). A megtört szív és a bűnbánó szellem. . . . Dönthe-
tünk úgy, hogy Istent szeretve megalázkodunk, alávetjük akaratunkat az Övének,
és első helyre tesszük Őt az életünkben” (Conference Report, 1989. április, 6; vagy
Ensign, 1989. május, 6–7).

• Olvassátok el a tanulókkal a következő részeket: T&Sz 1:28, 19:23, 112:10, és
124:97! Ezen részek szerint milyen áldások érnek minket, ha úgy döntünk, hogy
szelídek és alázatosak leszünk?

• Milyen áldások értek titeket az életetekben, amikor úgy döntöttetek, inkább
alázatosak lesztek, mintsem kevélyek?

3. Örvendezzük és örüljünk!

Az Úr így intette Emma Smith-et: „Emeld fel hát szívedet és örülj” (T&Sz 25:13).
Az Úr még akkor is ismételten erre intette e sáfárság korai szentjeit, amikor nagy
megpróbáltatásokkal néztek szembe. Olvassátok el a tanulókkal a következő verseket:

a. T&Sz 29:5 (Joseph Smith prófétának és másoknak): „Emeljétek hát fel szíveteket és
örüljetek, mert én köztetek vagyok. Közbenjárótok vagyok az Atyánál.”
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b. T&Sz 61:36 (Joseph Smith prófétának és másoknak): „Örüljetek, kisgyermekek,
mert én köztetek vagyok és nem hagytalak el benneteket.”

c. T&Sz 68:6 (Orson Hyde-nak, Luke S. Johnson-nak, Lyman E. Johnson-nak, and
William E. McLellin-nek): „Örüljetek tehát és ne féljetek, mert én, az Úr, veletek
vagyok és mellettetek állok.”

d. T&Sz 78:18 (Joseph Smith prófétának és másoknak): „Még nem tudtok mindent
befogadni; mégis legyetek bátrak, mert én vezetni is foglak benneteket.”

e. T&Sz 136:29 (Izrael táborának a Téli szálláshelyen): „Ha szomorú vagy, fohászkodj
az Úrhoz, Istenedhez, hogy felvidítsa lelkedet.”

• Ezekben a részekben milyen okokat ad az Úr, hogy örüljünk? Mit tehetünk azért,
hogy jókedvünk legyen, és az is maradjon? Hogyan segíthetünk másoknak abban,
hogy jó legyen a kedvük?

• Milyen következményei vannak annak, ha állandóan az élet negatív oldalaira
gondolunk, még akkor is, ha azok komolyak vagy uralkodók?

Elder Marvin J. Ashton, a Tizenkettek Kvórumából, ezt a tanácsot adta:

„Senki nem menekül meg közülünk a tragédiák és a szenvedés elől. Valószínűleg
mindegyikünk máshogy reagál majd. Viszont ha képesek vagyunk felidézni az Úr
ígéretét: »mert én, az Úr, veletek vagyok,« akkor képesek leszünk méltósággal és
bátran szembenézni a problémáinkkal. Erőre találunk, hogy jó lehessen a kedvünk,
ahelyett, hogy neheztelővé, kritikussá vagy legyőzötté válnánk. Tiszta rálátással,
erővel és hatalommal nézhetünk majd szembe az élet kellemetlen eseményeivel. . . .

Milyen öröm is látni valakit, akinek jó a kedve, aki jókedvű kitartással és vidám hangu-
latban néz szembe a helyzettel akkor, amikor mások dühös csendben vagy kimondott
méltatlankodásban élnek egy kellemetlen eset vagy fejlemény miatt” (Conference
Report, 1986. április, 84–85; vagy Ensign, 1986. május, 66).

Hangsúlyozd ki, az Üdvözítő gyakori intése, hogy legyünk jókedvűek, arra emlékeztet
minket, hogy a körülményeinktől függetlenül békességre és örömre lelhetünk!

Összegzés Újra erősítsd meg, hogy az Úr tanácsai, melyeket sok évvel ezelőtt bizonyos egyéneknek
adott a szentek közül, nagymértékben megáldhatják ma az életünket! Biztasd a tanuló-
kat, hogy azzal a szándékkal olvassák a szentírásokat, hogy egyéni körülményeikre
vonatkoztassák majd annak üzeneteit!

További 
tanítási ötlet A szentírások életünkben való alkalmazása

Előre szerezz be fényképeket néhány tanulóról! Emellett készülj fel arra, hogy kiállítod
Emma Smith képét (62509; Evangéliumi művészet képcsomag 405)!

Állítsd ki Emma Smith képét, és magyarázd el, hogy a T&Sz 25 az Úr neki szóló utasí-
tásait tartalmazza! Tedd ki a tanulók fényképeit Emma képe mellé! Olvastasd el a
tanulókkal a T&Sz 25:16-ot! Magyarázd el, hogy az ebben a kinyilatkoztatásban adott
tanács ránk is vonatkozható! Olvastasd el a tanulókkal a T&Sz 61:36, 82:5 és 93:49-es
verseit! Segíts nekik felismerni, hogy „minden írást magunkra” (1 Nefi 19:23)
vonatkoztathatunk!

• Hogyan vált javatokra életetek során egy olyan szentírásbeli tanács, melyet egy
bizonyos ember kapott? Hogyan alkalmaztátok a tanácsot a saját helyzetetekben?

57

10. lecke



Célkitűzés Segíteni a tanulóknak abban az elhatározásban, hogy szorgalmas szolgálattal erősítsék
Isten királyságát, különös tekintettel az evangélium megosztására a misszionáriusi
munkán keresztül.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 4, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 31, 33, 75, valamint a többi
szentírás ebben a leckében.

b. Örökségünk, 11. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó részt a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135) és tervezd meg, miként utalsz majd az anyagra az órán!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet a
sajátjaid közül!

Írd fel a táblára: Samuel Smith —> Phinehas Young és John P.Greene —> _________________________.
Magyarázd el, hogy miután sor került az evangélium visszaállítására, az egyház hatal-
mas misszionáriusi erőfeszítésbe kezdett azért, hogy szerte a világon elterjessze ezeket
az örvendetes híreket! Sok új megtért lelkesen válaszolt a misszionáriusi elhívásokra.
E megtértek egyike volt Joseph Smith fivére, Samuel.

1830 áprilisában Samuel Smith elkezdte bejárni a szomszédos városokat New York
államban, hogy hirdesse az evangéliumot és megismertesse az embereket a Mormon
könyvével. Nem járt sok sikerrel, bár eladott egy könyvet egy férfinak, akit Phineas
Young-nak hívtak. 1830 júniusában Sámuelt elválasztotta Joseph próféta arra a fela-
datra, hogy misszionáriusi útra induljon a keleti országrészbe. Az első napon 25 mérföl-
det gyalogolt, és sok háznál megállt, de az emberek barátságtalanul viselkedtek vele,
és nem voltak hajlandók meghallgatni őt. Másnap John P. Greene, metodista papnál
otthagyott egy példányt a Mormon könyvéből. John Greene felesége, Rhoda, Phinehas
Young testvére volt.

Mivel majdnem mindenkinél visszautasításra lelt, akivel kapcsolatba került, Samuel
úgy érezte, nem volt valami sikeres a missziója. Ám azok a könyvek, melyeket Phinehas
Young-nál és John P. Greene-nél hagyott, az ő és még sok más ember megtéréséhez
vezettek. Phinehas Young-nak és Rhoda Greene-nek például volt egy Brigham nevű
testvére, aki megtért és később az egyház második elnöke lett. Brigham Young barátja,
Heber C. Kimball szintén csatlakozott az egyházhoz. Később az Első Elnökségben
szolgált. Brigham Young és Heber C. Kimball is ezrek megtérésének volt eszköze az
Egyesült Államokban és Angliában.

Mutass rá, hogy ha mindazok nevét be kellene írnunk a táblán lévő vonalra, akikre
hatással volt Samuel Smith misszionáriusi munkája, akkor nevek millióit kellene
felírnunk! Azok között, akikre közvetlen hatást gyakorolt, ott volt az egyház néhány

Figyelemfelkeltő
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nagy vezetője. Az általad tanítottak közül sokakat, ha nem mindenkit, érintett már ez
a szolgálat. Felírhatod a táblára a saját nevedet és néhány tanuló nevét.

Ez a lecke néhány olyan kulcsfontosságú kinyilatkoztatást tárgyal, melyeket az Ő
királyságában végzett szolgálatot illetően adott az Úr, különös tekintettel az evangélium
másokkal való megosztására. Mutass rá, hogy amint Samuel Smith misszionáriusi
erőfeszítései is egyháztagok sok nemzedékére hoztak áldásokat, éppen úgy, ha mi
megosztjuk az evangéliumot másokkal, abban is ott rejlik annak lehetősége, hogy sok
embert megáldjunk most, és százakat vagy ezreket a jövőben.

Ez a lecke több anyagot tartalmaz, mint amennyi egy óra alatt megtanítható.
Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek!

1829 februárjában Joseph Smith szülei látogatóba jöttek Joseph-hez és Emmához a
Pennsylvania állambeli Harmony-ban. A látogatás idején a próféta megkérdezte az
Urat, és a T&Sz 4-ben található kinyilatkoztatást kapta apja, Id. Joseph Smith számára.

Ezen a kinyilatkoztatáson kívül, mely apjának szólt, a próféta sok más olyan ember
számára is kapott kinyilatkoztatást, aki megkérte őt, hogy kérdezze meg az Urat és
tudja meg a rájuk vonatkozó akaratát. E kinyilatkoztatások némelyike a T&Sz 11, 12, 14,
15 és 16-ban került feljegyzésre. Bár ezek a kinyilatkoztatások egyéneknek adattak, az
alapelvek mindazokra vonatkoznak, akik az Úr királyságában szolgálnak (T&Sz 11:27).

1. „Teljes szívetekkel, lelketekkel, elmétekkel és erőtökkel szolgáljátok őt.”

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 4:1–2-es verseit! A 2. vers értelmében mit követel
meg az Úr azoktól, akik az Ő királyságában szolgálnak? Mit jelent teljes szívünkkel,
lelkünkkel, elménkkel és erőnkkel szolgálni? (Ez teljes elkötelezettséget sugall az Úr
szolgálata mellett.)

• Miért fontos teljes lelkünkkel elkötelezni magunkat az Úr szolgálata mellett? Miért
van az, hogy néha nem teljesen kötelezzük el magunkat az Úr szolgálata mellett?
Hogyan javíthatunk elkötelezettségünkön, hogy teljes odaadással szolgáljuk az Urat?

Mondd el, hogy Joseph Smith édesapja az Úr szolgálatának szentelte életét, mint
ahogy arra a T&Sz 4-ben utasítást kapott! Meséld el a következő történetet, mely
megmutatja az evangélium megosztása melletti elkötelezettségének mélységét:

„Id. Joseph Smith telve volt az igazságról való bizonysággal, és mindig igyekezett azt
megosztani másokkal. Majdnem hatvan éves volt, amikor megtette a fárasztó utat, . . .
hogy elvigye az evangéliumot az édesapjához és az édesanyjához, valamint a testvérei-
hez. Nem sokkal hazatérése után inkább hagyta, hogy egy csekély, tizennégy dolláros
tartozás miatt börtönbe zárják, mintsem megtagadja a Mormon könyve isteni eredetét,
és elengedjék neki a tartozást! Egy elítélt gyilkossal zárták egy cellába, és négy napig
nem adtak neki enni. Később áthelyezték a börtön munkavégző területére, ahol
hirdette az evangéliumot, és megtérített két embert, akiket később meg is keresztelt.
Egy teljes hónapig börtönben volt, mire a családja el tudta érni, hogy szabadon
bocsássák” (E. Cecil McGavin, The Family of Joseph Smith [1963], 68; lásd még Lucy
Mack Smith, History of Joseph Smith, szerk. Preston Nibley [1958], 172–73, 179–86).

• Hogyan mutathatunk ugyanolyan elkötelezettséget az evangélium hirdetése mellett,
mint amilyet Id. Joseph Smith mutatott? Milyen élményekben volt részetek,
amikor megosztottátok az evangéliumot a családotokkal vagy a szomszédjaitokkal,
emberekkel az iskolában vagy a munkahelyen, olyanokkal, akikkel utazás közben
vagy más helyzetekben találkoztok?

Megbeszélés
és alkalmazás
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2. Készüljetek fel az Úr szolgálatára!

A Tanok és szövetségekben az Úr végig arra ad tanácsot, hogy miképpen készüljünk fel
az Úr szolgálatára. Magyarázd el, hogy ennek a felkészülésnek folyamatos erőfeszítésnek
kell lennie egész életünk során!

• Milyen tulajdonságokat vár el az Úr azoktól, akik Őt szolgálják? (Lásd a következő
szentírásokat. Sorold fel a táblán a tulajdonságokat, és a kérdések felhasználásával
segítsd elő a beszélgetést!)

a. T&Sz 4:3; 11:8. Miért fontos tényező  a vágy az Úr szolgálatában? Hogyan vágy-
hatunk jobban arra, hogy Őt szolgáljuk?

b. T&Sz 4:5–6; 12:8; 18:19. Milyen tulajdonságok ismétlődnek leggyakrabban
ezekben a versekben? Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan élmé-
nyekről, melyek megmutatják e tulajdonságok bármelyikének fontosságát az Úr
szolgálatában!

c. T&Sz 11:6, 20. Miért fontos az engedelmesség az Úr szolgálatában?

d. T&Sz 4:7; 31:12. Hogyan segített nektek az ima az Úr szolgálatában?

Biztasd a tanulókat, hogy válasszanak ki egyet e tulajdonságok közül, és imádságos
lélekkel próbáljanak meg fejlődni abban!

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 11:21-es versét! Mit tanulhatunk ebből a versből
az Úr szolgálatára való felkészülésről? Hogyan mutatták meg tapasztalataitok
ennek a tanácsnak a bölcsességét?

3. „A mező már fehér”

A Tanok és szövetségekben az Úr végig egyfajta sürgősséget közöl az evangélium
terjesztését illetően. Ez azért van, mert a misszionáriusi munka célja „a lelkek üdvössége”
(T&Sz 100:4).

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 4:4, 11:3 és 33:3-as verseit! Mire gondol az Úr,
amikor egy olyan mezőhöz hasonlítja a misszionáriusi munkát, mely készen
áll az aratásra? (A válaszok között lehet, hogy sok ember készen áll az evangélium
elfogadására.)

• Az Úr figyelmeztette az eldereket, hogy ne legyenek lusták, és az mondta nekik,
hogy inkább induljanak, mintsem várjanak (lásd T&Sz 60:13; 75:3). Hogyan vonat-
kozhat ránk ez a figyelmeztetés? Miért késlekedik némelyikünk az evangéliumot
másokkal megosztani?

Elder Henry B. Eyring, a Tizenkettek Kvórumából, a következő élményt mesélte el:

„Könnyű azt mondani: »Még nincs itt az ideje.« De a halogatás veszélyt rejt magában.
Évekkel ezelőtt dolgoztam egy kaliforniai embernél. Bérmunkában alkalmazott, rendes
volt hozzám, és úgy tűnt, hogy kivívtam az elismerését. Talán én voltam az egyetlen
utolsó napi szent, akit ő valaha jól ismert. Már nem emlékszem az ürügyre, amivel
megindokoltam magamnak, miért várok egy alkalmasabb pillanatra, hogy az evangé-
liumról beszéljek neki. Csak a sajnálat érzése maradt meg bennem, amikor megtudtam,
hogy miután nyugalomba vonult és én messze laktam, feleségével együtt meghaltak
egy éjszakai autóbalesetben a kaliforniai Carmelben lévő otthonuk felé tartva. Szerette
a feleségét. Szerette a gyerekeit. Szerette a szüleit. Szerette az unokáit és szeretni is
fogja őket, és majd velük akar lenni mindörökre

Nos, azt nem tudom, hogy a jövendő világban milyen helyzetben lesznek a népek. De
biztosan találkozom majd vele, a szemembe fog nézni és én látni fogom ezt a kérdést
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az ő szemében: »Hal, te tudtad. Miért nem szóltál erről nekem?«” (Conference Report,
1998. október, 42; vagy Ensign, 1998. november, 33).

4. „Szólaljatok meg és rátaláltok majd a szóra.”

A Tanok és szövetségekben az Úr útmutatást ad nekünk arra vonatkozóan, hogy mit
tanítsunk és hogyan tanítsunk, amikor megosztjuk az evangéliumot. Arra is biztat
minket, hogy félelem nélkül osszuk meg az evangéliumot másokkal, miközben megígéri
nekünk, hogy segíteni fog, amikor alkalmatlannak érezzük magunkat.

• Olvassatok el a tanulókkal néhányat a következő versekből: T&Sz 11:9, 15:6, 18:6,
31:3–4, 33:10–11, 42:12 és 52:8–9! Mit nyilatkoztatnak ki ezek a versek arról,
hogy mit tanítsanak az Úr szolgái? Miért ilyen fontos a bűnbánat üzenete? (Lásd
T&Sz 18:10–14.)

• Olvassatok el a tanulókkal néhányat a következő versekből: T&Sz 18:20–21, 38:41,
42:6, 42:14, 75:4 és 100:7–8! Mit nyilatkoztatnak ki ezek a versek arról, hogy
hogyan tanítsanak az Úr szolgái? Miért fontos a vitatkozás kerülése az evangélium
tanításában? Mit jelent „hangosan, a harsona hangjához hasonlóan” emelni
fel szavunkat? (T&Sz 42:6; 75:4) Hogyan lehetünk egyszerre merészek és szelídek,
amikor az evangéliumot tanítjuk? (Lásd Alma 38:10–12.)

• Az Úr ismételten arra biztatta a szenteket, hogy szólaljanak meg, és hirdessék az Ő
evangéliumát, nem tartva attól, „amit az emberek . . . tehetnek” (T&Sz 30:11; lásd
még T&Sz 30:5; 33:8–11). Az Úr azt is megmondta, hogy nem leli örömét azokban,
akik „nem nyitják ki a szájukat, . . . az emberektől való félelmükben” (T&Sz 60:2).
Ez hogyan vonatkozhat ránk? Hogyan győzhetjük le a félelmet, amikor az evangélium
megosztásáról van szó? (Lásd T&Sz 19:38; 33:12–14; 75:9–13.)

• Mondd el, hogy néhányan azért habozunk megosztani az evangéliumot, mert
nincs elég önbizalmunk a beszédünket vagy a tanítási képességeinket illetően!
Hogyan kerekedhetünk felül ezen az aggodalmon? (Lásd T&Sz 11:21; 14:8; 31:3.)
Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan élményekről, amikor a Szellem
sugalmazta a szavaikat az evangélium megosztása során!

• Utalj Samuel Smith első missziójának a történetére, melyet a figyelemfelkeltő tevé-
kenység foglalt össze! Miért érezhette kudarcnak Samuel Smith az első misszióját?
Milyen értelemben volt sikeres? Mit tanulhatunk ebből a tapasztalatból, ami
segíteni fog nekünk a misszionáriusi erőfeszítéseinkben?

5. Az Úr nagy áldásokat ígér azoknak, akik az Ő szolgálatában munkálkodnak

• Mit ígér az Úr azoknak, akik szorgalmasan munkálkodnak az Ő szolgálatában?
(Válassz ki néhányat az alábbi szentírásrészek közül, melyeket elolvastok a tanulók-
kal! Beszéljétek meg az egyes részek ígéreteit! Foglald össze a táblán az információ-
kat, és használd a beszélgetési javaslatokat, hogy azokkal alkalmazásra biztass!)

a. T&Sz 4:4; 11:3; 75:5.

b. T&Sz 18:15–16. Kérj meg tanulókat, hogy fejezzék ki érzéseiket olyan egyház-
tagok iránt, akik megosztották velük az evangéliumot, vagy mondják el,
milyen érzések voltak bennük akkor, amikor ők ismertették meg másokkal az
evangéliumot!

c. T&Sz 31:5; 84:60–61.

d. T&Sz 31:7; 109:55–57. Kérj meg tanulókat, hogy meséljenek olyan élményekről,
amikor az Úr megnyitotta a szívüket, illetve mások szívét az evangélium felé!
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e. T&Sz 31:11; 84:85; 100:5–6. Kérj meg tanulókat, hogy meséljenek olyan élmé-
nyekről, amikor a Szellem irányította erőfeszítéseiket, vagy inspirálta őket akkor,
amikor megosztották másokkal az evangéliumot!

f. T&Sz 31:13; 75:9–13; 84:88. Kérj meg tanulókat, hogy meséljenek olyan
élményekről, amikor érezték, hogy az Úr támogatja és megerősíti őket, amint
megosztják másokkal az evangéliumot!

g. T&Sz 71:9–10. Mutass rá, hogy az Úr egy olyan időszakban adta ezt az ígéretet,
amikor megkeseredett elpártoltak támadása érte az egyházat! Hogyan segíthet
nekünk ma ez az ígéret?

h. T&Sz 84:80. Kérj meg tanulókat, mondják el, hogyan erősítette meg őket az Úr
szellemileg, fizikailag és lelkileg, amikor az evangéliumot hirdették!

i. T&Sz 100:7–8. Kérj meg tanulókat, hogy meséljenek olyan élményekről, amikor
érezték, hogy a Szentlélek tanúbizonyságot tesz, míg ők megosztják másokkal
az evangéliumot!

Összegzés Biztasd a tanulókat, hogy szolgálják teljes odaadással az Urat! Hangsúlyozd ki, hogy
az Úr meg fogja áldani őket, amikor megosztják másokkal az evangéliumot! A Szellem
irányítása szerint tegyél bizonyságot a lecke során megbeszélt dolgok igaz voltáról!

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatsz egyet vagy többet a következő

ötletek közül.

1. Ismételt tanítások

Kérj meg tanulókat, hogy mindenki lapozzon fel egyet a következő négy rész közül:
T&Sz 6, 11, 12 és 14! Az egyik tanuló olvassa fel e részek bármelyikének az első hat
versét, a többieket pedig kérd meg, hogy kövessék ezeket a verseket a többi részben!
Magyarázd el, hogy a szentírásokban sok utasítást ismétel el az Úr, gyakran szóról
szóra!

• Mit tanulhatunk abból, hogy az Úr ismételten elmondta ezeket az utasításokat?
Miért fontos ma számunkra ezeknek az utasításoknak a megértése?

2. „Törekedjetek arra, hogy Sion ügyét napvilágra hozzátok és megalapozzátok”
(T&Sz 6:6)

• Az Úr számos alkalommal így intette a szolgáit: „törekedjetek arra, hogy Sion
ügyét napvilágra hozzátok és megalapozzátok” (T&Sz 6:6; 11:6; 12:6; 14:6). Hogyan
segíthetünk Sion ügyének megalapozásában? (A válaszok között lehet az, hogy
igazlelkűen élünk és Isten királyságát építjük a családunkban, a cövekünkben és az
egyházközségünkben, misszionáriusi munka és templomi munka által.) Milyen
okok téríthetnek el minket Sion ügyének megalapozásától?

3. A Szolgálatra elhívva videó bemutató

Ha rendelkezésre áll az Inspiráló videofilmek #1 videokazetta (56670 135), akkor vedd
fontolóra, hogy bemutatod a „A Szolgálatra elhívva” részt az órán (21 perc)!
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak megérteni, hogyan történt az utolsó napi Izráel összegyűjtése
az egyház korai napjaiban, hogyan történik ez ma, és hogyan vehetnek részt ebben az
összegyűjtésben.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 29:1–8; 33:3–7; 37; 38:24–41; 52:2–5, 42–43; 57:1–3; 110:11;
Hittételek 1:10; és más szentírások ebben a leckében.

b. Örökségünk, 16–23, 37–39. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó részt a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135), és tervezd meg, miként utalsz majd az anyagra az órán!

3. Kérj meg tanulókat, hogy készüljenek fel az Örökségünk könyv következő története-
inek összefoglalására:

a. Newel Knight és Id. Joseph Knight áldozathozatala, a kirtlandi gyülekezés során
(18. oldal).

b. A szentek kivonulása Fayette-ből, melyet Lucy Mack Smith vezetett (19. oldal).

c. Brigham Young áldozathozatala, a kirtlandi gyülekezés során (23. oldal).

d. A colesville-i szentek Missouriba vezető útja, és ottani letelepedése
(37–39. oldal).

4. Ha felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor hozz az órára számos kis
fapálcát!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Szórj szét a szobában számos kis fapálcát! Mutasd meg, milyen könnyen eltörik
egy-egy pálca! Ezt követően kérd meg a tanulókat, hogy gyűjtsenek össze minden
pálcikát, és valaki próbálja meg azokat együtt eltörni!

• Mit taníthat nekünk ez a tevékenység az Úr céljairól népének összegyűjtését
illetően?

Mondd el, hogy ez a lecke Izráel összegyűjtésére összpontosít, valamint a mi
szerepünkre ebben!

Imádságos lélekkel válaszd ki azokat az anyagokat a leckében, melyek leginkább
megfelelnek a tanulók szükségleteinek! Beszéljétek meg, hogyan vonatkoznak a
szentírások a mindennapi életre! Bíztasd az osztály tagjait, hogy meséljenek a szentí-
rásbeli tantételekhez kapcsolódó élményekről!

Megbeszélés
és alkalmazás
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1. Az Úr összegyűjti népét

Magyarázd el, hogy Izráel összegyűjtése kiemelkedően fontos téma a Tanok és szövet-
ségekben! Amikor az ősi időkben Izráel tizenkét törzse aposztáziába süllyedt, ellen-
ségeik foglyul ejtették, és a világ minden nemzete között szétszórták őket, ahogyan
erre az Úr már ezt megelőzően figyelmeztetett. Bár a próféták gyötrődtek a nép
gonoszsága miatt, örültek, amikor előre látták azt az időt az utolsó napokban, amikor
Izráelt ismét összegyűjtik. Ez a nagyszerű folyamat az evangélium visszaállításával és
misszionáriusok elhívásával kezdődött, hogy „nagy öröm” örvendetes híreit hirdessék
ennek a nemzedéknek (T&Sz 31:3).

Joseph Smith próféta azt mondta: „Mindaz, amit a próféták . . . megírtak az igazlelkű
Ábel napjaitól fogva egészen az utolsó olyan emberig, aki feljegyzett bármilyen
megfontolandó bizonyságot, miközben Izráel utolsó napokban történő megmentésé-
ről szólt, közvetlenül rámutat arra, hogy ez megegyezik az összegyűjtés munkájával”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976], 83).

• Olvassátok el a tanulókkal a tizedik hittételt és a T&Sz 45:71-es versét! Miből áll
Izráel összegyűjtése? (Magyarázd el, hogy Izráel összegyűjtésének lelki és fizikai
értelemben vett jelentése is van, amint az alábbiakban felvázoljuk!)

a. Lelki összegyűjtés. Izráel lelki értelemben vett összegyűjtésére akkor kerül sor,
amikor az emberek megismerik az evangéliumot, Krisztushoz jönnek, megkeresz-
telkednek Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházába, és megtartják
a szövetségeiket. Ily módon a világból az egyházba gyűjtenek minket, vagyis
Isten földön lévő királyságába.

b. Fizikai összegyűjtés. Izráel fizikai értelemben vett összegyűjtésére akkor kerül sor,
amikor az egyháztagok összegyűlnek egy bizonyos helyen, illetve Sion cövekjei-
ben szerte a világon.

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 29:1–2, 7–8-as verseit! Mit tudhatunk meg
ezekből a versekből az összegyűjtés céljairól? Milyen tekintetben áldás életetekben
az, hogy összegyűjtöttek titeket az Úr egyházába?

• Magyarázd el, hogy a papság bizonyos kulcsai adnak felhatalmazást Izráel
összegyűjtésének az irányítására! Mikor állították vissza a földre Izráel összegyűjté-
sének kulcsait? (Lásd T&Sz 110:11és a fejléc.)

• Mondd el, hogy ebben a sáfárságban az összegyűjtés csupán néhány emberrel
kezdődött, New York államban! Ma már az egész földre kiterjed, és évente százezreket
hoz az Úr egyházába. Milyen felelősség hárul ránk abban, hogy segítsünk az Úr
egyházába gyűjteni az embereket? (Lásd T&Sz 33:7; 38:40; 39:11; 88:81.)

2. Az szentek Ohio-ban gyülekeztek

1830 decemberében, mindössze nyolc hónappal az egyház megalapítását követően, az
Úr ebben a sáfárságban először intézett felhívást a szentekhez a fizikai értelemben vett
gyülekezésre. Kinyilatkoztatta Joseph Smith-nek, hogy a szentek hagyják el New York
államot, és Ohióban gyülekezzenek (T&Sz 37:3). Utalhatsz az ennek a kézikönyvnek
a 274. és 276. és a Tanulók tanulmányi kalauza 29. és 31. oldalán lévő 1-es és 3-as
térképre.

• Milyen indokokat adott az Úr arra vonatkozóan, hogy megparancsolja népének,
hogy menjenek Ohióba? (Lásd T&Sz 38:31–32; 39:15.) Milyen értelemben ruház-
tattak fel a szentek „hatalom[mal] a magasságból,” miután Ohio-ba gyűltek? (Lásd
T&Sz 95:8; 105:33; 110:9. A szentek részben az Üdvözítő többszöri megjelenése,
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részben pedig a papsági kulcsok visszaállítása által kapták meg a rájuk ruházott
hatalmat a Kirtland Templom befejezése után.)

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 38:24–27-et! Milyen tanácsot adott az Úr ezekben
a versekben, amikor népe arra készült, hogy Ohióba gyűljön? (A válaszok között
lehet, hogy legyenek erényesek, szeressék egymást és legyenek egységesek.) Miért
fontos az egyházban az egység? Milyen áldásokat jelentett életetekben az, hogy
egységet éreztetek a többi egyháztaggal? Hogyan válhatunk még egységesebbé?

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 38:34–39-et! Milyen tanácsot adott az Úr ezekben
a versekben, amikor népe arra készült, hogy Ohióba gyűljön? Hogyan vonatkozik
ránk ez a tanács? Mit ígért az Úr azoknak, akik hallgattak a gyülekezésre szólító
parancsra? (Lásd T&Sz 38:39.)

Mondd el, hogy 1831 januárja és májusa között New York államban a legtöbb egyház-
tag eladta, kiadta vagy hátrahagyta a birtokát, és megtette a 483 kilométeres utat
Ohióba! E szentek közül sokan hoztak nagy áldozatokat azért, hogy hallgassanak az
Úr gyülekezésre szólító szavára. Kérd meg az ezzel megbízott tanulókat, hogy foglalják
össze ezeknek az áldozathozataloknak a történeteit az Örökségünk könyvből (a „Felké-
szülés” 3. pontja alatt felsorolt összefoglalások közül az első három tartozik ide)!

• Szerintetek miért voltak hajlandók ezek az egyháztagok anyagilag és más módon
veszteségeket szenvedni azért, hogy engedelmeskedjenek az Úr elhívásának,
és Ohio-ba gyülekezzenek? Mit tanulhatunk a példájukból? Milyen áldozatok
meghozatalát kéri tőlünk az Úr, hogy segítsünk királyságának építésében?

3. A szentek Missouriban gyülekeztek

A korai szentek olvastak már próféciákat Sion, vagyis az Új Jeruzsálem városáról,
melynek megalapítására az utolsó napokban kerül sor (Ésaiás 2:2–3; 3 Nefi 20:22;
21:22–28; Éther 13:2–12; Mózes 7:61–62). E városnak elhelyezése és megalapítása volt
az egyik elsődleges célkitűzése ezeknek az egyháztagoknak.

Néhány hónappal azt követően, hogy a szentek elkezdtek Ohióban gyülekezni, Joseph
Smith Missouriba utazott, és kapott egy olyan kinyilatkoztatást, mely Missourit jelöli
meg Sion városának helyeként (T&Sz 57:1–3). Ezzel a kinyilatkoztatással Missouri lett
az egyház második gyülekező helye ebben a sáfárságban (T&Sz 63:24, 36–48). 1831
és 1838 között két központja volt az egyháznak, a népességet illetően. Utalhatsz ennek
a kézikönyvnek a 275. és 276. és a Tanulók tanulmányi kalauza 30. és 31. oldalán lévő
2-es és hármas térképre.

A következő idővonal összefoglalja a Sion földjéről, valamint az egyház Missouriban
történő megalapításáról adott korai kinyilatkoztatásokat. Nézzétek át a tanulókkal az
idővonalat, szükség szerint használjátok a táblát!

a. 1830. szeptember (New Yorkban): Az Úr kinyilatkoztatta, hogy Sion városa
„a határnál lesz [felépítve], a lámániták közelében,” a pontos hely meghatározására
pedig majd később kerül sor (T&Sz 28:9).

b. 1830. szeptember és október (New York-ban): Az Úr négy misszionáriust hívott
el, hogy az evangéliumot a lámánitáknak hirdessék (T&Sz 30:5–6; 32:1–3). Ezek
a misszionáriusok voltak az első olyan egyháztagok, akik Missouriba mentek.

c. 1831. február (Kirtlandban, nem sokkal azután, hogy a szentek kezdtek megérkezni
oda): Az Úr azt mondta, hogy az általa jónak látott időben ki fogja nyilatkoztatni
az Új Jeruzsálem helyét (T&Sz 42:62).
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d. 1831. június (Kirtlandban, az első ottani konferencia után): Az Úr elhívta Joseph
Smith-et, Sidney Rigdont és más eldereket, hogy Missouriba menjenek misszióba.
Az Úr azt is megígérte, hogy örökségük földjeként népének szenteli majd Missouri
földjét (T&Sz 52:2–5, 42–43).

e. 1831. június (Kirtlandban): Az Úr kinyilatkoztatta, hogy a New York állambeli
Colesville Gyülekezet szentjei, akik Ohióba jöttek, menjenek tovább Missouriba
(T&Sz 54:8).

f. 1831. július (miután a próféta Missouriba ment): Az Úr kinyilatkoztatta, hogy Sion
városa Missouriban lesz majd, Independence-szel annak központi helyeként. Egy
templom épül majd Independence-ben (T&Sz 57:1–3).

A colesville-i szentek voltak az elsők, akik Missouriban gyülekeztek, és hamarosan
sokan mások is követték őket. Kérd meg az ezzel megbízott tanulókat, hogy foglalják
össze a colesville-i szentek tapasztalatait, amint Missouriba mentek, és hozzáfogtak
a letelepedéshez (lásd a „Felkészülés” 3d pontját).

• Mi gyakorol rátok nagy hatást a colesville-i szentek történetéből? (Áttekinthetitek,
milyen jó tulajdonságok mutatkoztak meg ezekben a szentekben az igencsak embert
próbáló körülmények közepette.) Mit tanulhatunk a példájukból?

4. A szentek most Sion cövekeibe gyülekeznek a saját földjükön

Az egyház tagjai nagy számban voltak jelen Ohio és Missouri államában 1831 és 1838
között, amikor sokakat távozásra kényszerített az üldöztetés (lásd a 26–28. leckéket).
1839-ben Illinois államban gyűltek össze, és megalapították Nauvoo városát. 1846-ban
Nauvoo elhagyására kényszerültek, 1847-ben pedig Brigham Young elnök elvezette
őket egy új gyülekezési helyre a Sziklás-hegységbe, a Nagy-sóstó közelébe. Utalhatsz
a 3-as térképre, ami a kézikönyv 276. oldalán, vagy a Tanulók tanulmányi kalauza
31. oldalán található.

Azt követően, hogy a szentek letelepedtek Utah-ban, sok éven át még mindig arra
szólították fel az egyház tagjait szerte a világon, hogy erre a területre gyülekezzenek.
A gyülekezésnek ez az időszaka azonban már véget ért, az egyház tagjai pedig azt
a tanácsot kapják, hogy Sionnak abban a cövekében gyülekezzenek, ahol élnek. Egy
Mexico City-ben tartott területi konferencián azt mondta Elder Bruce R. McConkie:

„A kinyilatkoztatott szavak. . . . az Úr szövetséges népének gyülekezeteiről szólnak
minden nemzetben, minden nyelven szólva és minden nép között, amikor ismét eljön az
Úr. . . .

A mexikói szentek gyülekezési helye Mexikóban van; a guatemalai szentek gyülekezési
helye Guatemalában; a brazil szentek gyülekezési helye Brazíliában; és így tovább, az
egész föld széltében és hosszában. Japán a japánoknak; Korea a koreaiaknak; Ausztrália
az ausztráloknak; minden nemzet a saját népének a gyülekezési helye” (Conference
Report, Mexico and Central America Area Conference 1972, 45).

1973 áprilisában Harold B. Lee elnök, az egyház 11. elnöke, idézte ezeket a szavakat az
általános konferencián. Ennek során „tulajdonképpen kijelentette, hogy mostanra
vége a gyülekezés pionír időszakának. Most minden nemzetben a világból az egyházba
kell gyülekezni” (Boyd K. Packer, Conference Report, 1992. október, 99; vagy Ensign,
1992. november, 71).

• Az egyházban milyen körülmények vezettek ahhoz a változáshoz, hogy most már
inkább saját nemzetükben gyülekezzenek az egyháztagok, mintsem egy központi
helyen? (A válaszok között lehet, hogy elegendően vannak az egyháztagok és a
források ahhoz, hogy a világ sok területén cövekek jöjjenek létre, és templomok
épüljenek.)
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• A központi helyre történő gyülekezés egyik célja az volt az egyház pionír időszaká-
ban, hogy az egyháztagok erősíteni tudják egymást és menedékre, valamint véde-
lemre leljenek a világ elől. Hogyan teljesednek be ugyanezek a célok akkor, amikor
ma Sion cövekeiben gyülekezünk? (Lásd T&Sz 115:6, és a következő idézetet. Kérd
meg az egyháztagokat, mondják el, hogy Sion cövekein keresztül miképpen éreztek
védelmet és megerősítést!) Mit tehetünk annak biztosításáért, hogy cövekünk
menedéket és védelmet nyújtó hely legyen a gonosszal szemben?

Ezra Taft Benson elnök azt mondta:

„Jelenleg Sion különböző cövekeiben gyülekezik Izráel. . . . A cöveknek legalább
négy célja van:

1. [A cövekek] egységesítsék és tökéletesítsék a határ[aikon] belül élő egyházta-
gokat azáltal, hogy felajánlják nekik az egyház programjait, a szertartásokat és
az evangéliumi oktatást.

2. A cövekek tagjai legyenek az igazlelkűség mintái illetve normái.

3. A cövekek jelentsenek védelmet. Úgy teszik meg ezt, hogy a cövek tagjai egysé-
gessé válnak a papsági tisztségviselőik irányítása alatt, a kötelességeiknek szentelik
magukat és megtartják a szövetségeiket. . . .

4. A cövekek oltalmat jelentenek, oltalmat a földre zúduló vihar elől” („Strengthen
Thy Stakes,” Ensign, 1991. január, 2, 4–5).

• A templomépítés elengedhetetlen részét képezte a gyülekezésnek Kirtlandben,
Missouriban, Nauvoo-ban és Utah-ban. Még most is elengedhetetlen, amint
a szentek Sion cövekeibe gyülekeznek szerte a világon. Miért elengedhetetlen része
a templomépítés a gyülekezésnek? Hogyan járul hozzá a templomi munka a
gyülekezés nagy munkájához a földön és a szellemvilágban?

Joseph Smith próféta azt tanította: „Mi volt . . . a célja Isten népe összegyűjtésének
a világ bármely időszakában? . . . A fő cél az volt, hogy házat építsenek az Úrnak,
ahol kinyilatkoztathatja népének az Ő házának szertartásait és királyságának dicső-
ségeit, és megtaníthatja népének az üdvözülés útját. . . . Ugyanezen célból gyűjti
össze népét Isten az utolsó napokban, hogy házat építsenek az Úrnak, és felkészítse
őket a szertartásokra és felruházásokra, megmosásokra és felkenésekre” (History
of the Church, 5:423–24).

Összegzés Hangsúlyozd ki, hogy napjainkban beteljesülő félben vannak az Úrnak Izráel
összegyűjtésére vonatkozó ígéretei! Egyre gyorsabban halad ez a nagyszerű munka,
amint az emberek csatlakoznak az egyházhoz, és együtt gyakorolják vallásukat Sion
cövekjeiben, több mint 160 nemzetben, szerte a világon. Biztasd a tanulókat, hogy
dolgozzanak szorgalmasan, hogy az egyházba gyűjtsék az embereket, felépítsék és
megerősítsék az egyházat ott, ahol élnek! Tegyél bizonyságot a megígért áldásokról,
melyek a gyülekezés által válnak valóra!

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatod az egyiket vagy mindkettőt

a következő ötletek közül.

1. „Sion . . . kiterjed majd az egész földre”

Elmagyarázhatod, hogy bár Sion központi helye Missiouri államban lesz, Sion végül
az egész földre ki fog terjedni! Brigham Young elnök azt mondta:
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„Amikor Joseph [Smith] először kinyilatkoztatta, hogy melyik földön gyűljenek össze
a szentek, akkor egy nő Kanadában megkérdezte, hogy szerintünk elég nagy lesz-e
majd Jackson megye valamennyi ember összegyűjtésére. . . . Megválaszolom a kérdést.
. . . Sion végül mindenre kiterjed majd ezen a földön. Nem lesz olyan zug vagy sarok
a földön, ami ne Sionban lenne. Mind Sion lesz. . . .

Amennyit csak tudunk, össze fogunk gyűjteni, megáldjuk őket, megadjuk nekik a
felruházásukat, stb., hirdetjük nekik az igazságot, eléjük tárjuk az örök élet alapelveit,
mindarra oktatjuk az elméjüket, ami hatalmunkban áll, és elvezetjük őket az igazság
és az igazlelkűség ösvényére” (Journal of Discourses, 9:138).

2. Az Úr előkészületei „Júda szétszórtjai”-nak (Ésaiás 11:12) a fizikai értelemben
vett összegyűjtésére

Néhány évtizeddel az Üdvözítő halála után a zsidók „minden nép közé szétszórat[tak]”
(2 Nefi 25:15; lásd még a 14. verset). A szentírások azonban sok próféciát jegyeztek
fel, hogy az utolsó napokban a szétszórt zsidókat ismét összegyűjtik, és Jeruzsálemet
örökségük földjeként kapják (lásd 3 Nefi 20:33; lásd még 1 Nefi 15:19–20;
2 Nefi 9:1–2; 10:8).

1836. május 27-én, a Kirtland Templom felszentelési imájában Joseph Smith próféta
azért imádkozott, hogy elkezdődhessen a zsidók összegyűjtése és Jeruzsálem megvál-
tása (T&Sz 109:62–67). Mondd el a következő információkat, hogy megmutasd egyik
módját annak, ahogyan az Úr előkészületeket tett a zsidók összegyűjtésére:

Orson Hyde visszaemlékezett rá, hogy amikor az egyházhoz csatlakozott, ezt jöven-
dölte Joseph Smith: „A megfelelő időben elmész majd Jeruzsálembe . . .; és kezed által
végez el majd a Magasságos egy nagyszerű munkát, mely előkészíti az utat és nagyban
elősegíti ennek a népnek az összegyűjtését” (History of the Church, 4:375). Az 1840
áprilisi általános konferencián Elder Hyde-ot, aki akkoriban a Tizenkettek Kvórumának
volt a tagja, misszióba hívták el Palesztinába (History of the Church, 4:106). Mintegy
18 hónappal később megérkezett a rendeltetési helyére.

1841. október 24-én, vasárnap kora reggel, Elder Hyde lement az Olajfák hegyéről,
és elmondott egy imát. Imájában felavatta és felszentelte a földet „Júda szétszórt
maradékának az összegyűjtésére, a szent próféták jövendölései szerint – Jeruzsálem
újra történő felépítésére . . . és egy templom emelésére, [az Úr] nevének tiszteletére.”
Azért is imádkozott, hogy az Úr örökké emlékezzen Ábrahám, Izsák és Jákób magjára,
és „örökkévaló örökségül adja nekik ezt a földet” (History of the Church, 4:456).

A tett tanúbizonyságaként Elder Hyde emelt egy kőrakást az Olajfák hegyének tetején.
Ott is emelt egy kőhalmot, amit „az ősi időkben Sion hegyének neveztek [talán Móriás
hegye], ahol a templom állt” (History of the Church, 4:459).
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak, hogy értékeljék Joseph Smith szerepét abban, hogy az Úr szava
előkerült ebben a sáfárságban.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd az ebben a leckében található szentírásokat,
valamint a következő egyéb anyagokat:

Örökségünk, 23–25, 41, 58. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó részt a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135), és tervezd meg, miként utalsz majd az anyagra az órán!

3. Kérj meg egy tanulót, hogy készüljön fel Mary Elizabeth és Caroline Rollins
történetének összefoglalására, ami arról szól, hogy megmentették a Parancsolatok
könyvének oldalait (Örökségünk, 41. oldal)!

4. Ha rendelkezésre áll a Mary és Caroline Rollins megmenti a Parancsolatok könyvét
(62605; Evangéliumi művészet képcsomag 409) című kép, akkor készülj fel annak
a lecke során való felhasználására!

5. Másolj ki általad kiválasztott részeket a 74. oldalon lévő táblázatból egy plakátra,
vagy készülj fel arra, hogy felírod ezeket a táblára!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Az óra kezdete előtt sorolj fel a táblán néhányat vagy mindet a következő témákból!

Az Istenség fizikai természete
Isten képmására való teremtésünk
Apostolok és próféták
Melkisédeki papság
Ároni papság
A keresztelés módja
A Szentlélek ajándéka
Halandóság előtti lét
Keresztelkedés a halottakért
Feltámadás
A dicsőség három királysága
Örökkévaló házasság
Lehetőségünk arra, hogy Mennyei Atyánkhoz hasonlóvá

váljunk

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Kérj meg egy tanulót, hogy töröljön le a tábláról minden olyan dolgot, amely nem
Joseph Smith próféta által lett kinyilatkoztatva! Segíts a tanulóknak annak felismeré-
sében, hogy semmit sem törölhetünk le a tábláról – hogy mindezen igazságok Joseph
prófétán keresztül állíttattak vissza! Ez a lecke azt tárgyalja, hogyan szolgált Joseph
Smith eszközül az Úr szavának ebben a sáfárságban való előhozatalában.

Imádságos lélekkel válaszd ki azokat az anyagokat a leckében, amelyek leginkább
megfelelnek a tanulók szükségleteinek! Biztasd az osztály tagjait, hogy meséljenek
az általad tanított alapelvekhez kapcsolódó élményekről!

1. Az Úr kijelentette, hogy az emberek ebben a sáfárságban Joseph Smith-en
keresztül kapják majd meg az Ő szavát 

Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 5:10-et! Magyarázd el, hogy ebben a versben az
„ez a nemzedék” kifejezés erre a sáfárságra utal – arra az időszakra, amelyben
mi élünk! Ezt követően mondd el a következő kijelentést Brigham Young elnöktől:

„Amit az Úrtól kaptam, azt Joseph Smith által kaptam” (Discourses of Brigham Young,
vál. John A. Widtsoe [1941], 458).

• Hogyan igaz rátok ez a kijelentés? Hogyan igaz ez minden utolsó napi szentre?

Mutass rá, hogy az igazság nagyszerű kiáradására ebben a sáfárságban Joseph Smith
prófétán keresztül került sor! Példának okáért, az utolsó napi szentírásokat, a papsági
szertartásokat, a papság megszervezését és a templomok építését Joseph Smith által
kaptuk az Úrtól.

2. Sok ősi és utolsó napi szentírást kaptunk Joseph Smith által 

• Olvassátok el a tanulókkal Mózes 1:40–41-et! Hogyan történik most éppen a 41.
versben lévő prófécia beteljesedése? (Hangsúlyozd ki, hogy egy olyan időszakban,
amikor sokan könnyedén vették az Úr szavait, az Úr prófétát nevelt fel Joseph Smith
személyében! Az Úr szavai most „ismét fellelhetők . . . az emberek fiai között.”)

• Milyen szentírásokat kaptunk Joseph Smith próféta által? (Mormon könyve, Tanok
és szövetségek, Igazgyöngy és a Biblia Joseph Smith fordítása. Mutass rá, hogy
Joseph Smith eszköz volt az Úr kezében az ősi szentírások visszaállításában, és sok
olyan kinyilatkoztatást kapott, amely utolsó napi szentírás lett.)

Joseph Smith-ről szólva azt mondta Elder LeGrand Richards, a Tizenkettek Kvóru-
mából: „Amennyiben azt a feljegyzéseink megmutatják, több kinyilatkoztatott
igazságot adott nekünk bármely más prófétánál, aki valaha is élt a föld színén”
(Conference Report, 1981. április, 43; vagy Ensign, 1981. május, 33).

A Mormon könyve

Olvassátok el a tanulókkal 2 Nefi 3:11–15-öt! Mondd el, hogy ebben a részben van
egy jövendölés Joseph Smith-ről! A 12. versben említett írások a Biblia és a Mormon
könyve.

• Hogyan segít a Mormon könyve a viták kiküszöbölésében és a béke megteremtésé-
ben? Hogyan ismerteti meg a Mormon könyve az embereket az Úr szövetségeivel?

• Hogyan áldotta meg életeteket a Mormon könyve?

• Mik a kedvenc részeitek a Mormon könyvében?

Ennek a beszélgetésnek a részeként elmondhatsz egy vagy két olyan részt a Mormon
könyvéből, mely különösen sokat jelent számodra.

Megbeszélés
és alkalmazás
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A Tanok és szövetségek

Mondd el, hogy 1823 és 1831 között Joseph Smith több mint 60 kinyilatkoztatást
kapott az Úrtól! Ezeknek a kinyilatkoztatásoknak a kézzel írott példányai közül néhá-
nyat odaadtak misszionáriusoknak és másoknak, ám a legtöbb egyháztagnak nem
álltak rendelkezésére. 1831 végén, egy Ohio-i konferencián úgy döntöttek az egyház
vezetői, hogy egy, Parancsolatok könyvének nevezett kötetben kiadják a kinyilatkozta-
tásokat (lásd a T&Sz 67 és 69 fejlécét). Oliver Cowdery-t és John Whitmert választották
ki, hogy vigyék el a kinyilatkoztatásokat a Missouri állambeli Independence-be, mely
körülbelül 1600 kilométerre volt, hogy majd kinyomtassák és bekössék a könyvet.

Oliver Cowdery és John Whitmer 1832 januárjában jutott el Independence-be, és 1833
júliusáig William W. Phelps kinyomtatta a Parancsolatok könyvének első 160 oldalát.
1833. július 20-án azonban a csőcselék tönkretette Phelps testvér nyomdagépét,
valamint a Parancsolatok könyvének sok bekötetlen oldalát.

Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy mondja el Mary Elizabeth és Caroline
Rollins bátorságának történetét (Örökségünk, 41. oldal)!

A megmentett oldalakat bekötötték a Parancsolatok könyvének néhány példányába,
a kinyilatkoztatások azonban még mindig nem álltak széles körben rendelkezésre.
1835-ben, miután még 45 kinyilatkoztatással kiegészítették, a Parancsolatok könyve
a Tanok és szövetségekként jelent meg.

• Mit tanít Mary Elizabeth és Caroline Rollins története arról, hogy mennyire
becsüljük a Tanok és szövetségekben található kinyilatkoztatásokat?

• Milyen áldásokat kaptatok, amint ebben az évben a Tanok és szövetségeket
tanulmányoztátok?

• Melyek a kedvenc részeitek a Tanok és szövetségekben?

E beszélgetés részeként elmondhatsz egy vagy két olyan részt a Tanok és szövetségekből,
melyek különösen sokat jelentenek számodra.

A parancsolatok könyve. Ez volt az első gyűjteménye a Joseph Smith prófétán keresztül adott
kinyilatkoztatásoknak. Ezek a kinyilatkoztatások később részévé váltak a Tanok és szövetségeknek.
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Az Igazgyöngy

Mutass rá, hogy az Igazgyöngy neve igencsak helyénvaló! A gyöngyhöz hasonlóan
kisméretű, de nagy értékű. Bár csak 61 oldal, az örökkévalóságot öleli fel, beleértve
ebbe részeket a mennyei nagy tanácsról, az evangélium visszaállításáról az idők teljes-
ségének evangéliumában, az Üdvözítő második eljöveteléről, a millenniumról és az
örök életről. Értékes tanításokat tartalmaz a teremtésről, a bukásról, a kiengesztelésről
és az emberiség szabad akaratáról. Ez a szentírás öt részből áll:

a. Válogatások Mózes könyvéből

b. Ábrahám könyve

c. Joseph Smith–Máté

d. Joseph Smith története

e. Hittételek

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzák fel a bevezetést az Igazgyöngy elején! Nézzék át
az utolsó öt bekezdést, melyek elmagyarázzák e szentírás minden részének a hátterét!

• Hogyan segítettek nektek az Igazgyöngyben lévő tanítások? Mely részek jelentenek
különösen sokat nektek az Igazgyöngyben?

Ennek a beszélgetésnek a részeként elmondhatod egy vagy két kedvenc részedet az
Igazgyöngyből.

A Biblia Joseph Smith féle fordítása

• Olvassátok el a tanulókkal a nyolcadik hittételt! Mi az „amennyiben a fordítása
helyes” kifejezés jelentősége?

Olvassátok el a tanulókkal az 1 Nefi 13:24–28-at! (Mondd el, hogy a Biblia az „a könyv,
mely egy zsidó szájából jött”! A „nagy és förtelmes egyház” kifejezés mindazokra
utal, akik Isten ellen harcolnak, s nem pedig egy bizonyos egyházra.) Emlékeztesd
a tanulókat, hogy a nagy elpártolás miatt az Úr visszavonta evangéliumának teljességét
a földről! Az ezt követő századok során a Bibliának sok részét megváltoztatták, és sok
világos és értékes igazság elveszett.

Nem sokkal az egyház visszaállítása után az Úr utasítást adott Joseph prófétának,
hogy kezdjen hozzá inspirált javításokhoz a Biblia Jakab király változatában. A Tanok
és szövetségekben sok utalás található erre az utasításra vonatkozóan (lásd például:
T&Sz 35:20; 37:1; 45:60–61; 73:3–4; 93:53). Ma a Biblia Joseph Smith fordításaként
utalunk a próféta munkájára.

A Biblia Joseph Smith féle fordítása különbözik attól, amit mi rendes körülmények
között fordításnak hívunk. A próféta nem egyik nyelvről fordította a Bibliát a másikra.
Egyedüli szövege a Biblia Jakab király féle változata volt, és a Szellem útmutatása
szerint javításokat végzett benne, valamint visszahelyezett olyan részeket, melyek
teljes mértékben elvesztek.

72



A Joseph Smith fordításból két részlet található meg az Igazgyöngyben (Mózes
könyve és Joseph Smith–Máté). Ezen kívül, a Joseph Smith féle fordítás rövid részletei
megtalálhatók az angol Jakab király féle Biblia UNSZ kiadásában. 

Annak érdekében, hogy segíts a tanulóknak jobban méltányolni a Joseph Smith
féle fordítást, röviden összehasonlíthattok néhány részt a Jakab király Bibliával.
Az alábbiakban javaslunk egy összehasonlítást:

Az Énók tanításairól szóló beszámoló például szolgál hosszú részek visszahelyezésé-
nek a Joseph Smith féle fordításban. A Biblia egyedül 1 Mózes 5:18–24, Lukács 3:37,
Zsidók 11:5 és Júdás 1:14–15-ben utal Énókra. A Joseph Smith féle fordítás Énókra
történő utalásai sokkal szélesebb körűek, és magukban foglalják tanításait, látomásait
és próféciáit, melyek Mózes 6:21–68 és 7:1–69-ben vannak lejegyezve. Válaszd ki ezen
versek némelyikét, hogy felolvassátok azokat az órán, és beszéljétek meg azok értékét!

A Biblia fordításának folyamata nemcsak a Biblia tanainak javításához és visszahe-
lyezéséhez vezetett el. Tanok visszaállításában is segített a Tanok és szövetségeken
keresztül. A Tanok és szövetségekben sok kinyilatkoztatás ad választ olyan kérdésekre,
melyeket akkor tett fel a próféta, amikor elgondolkozott a Biblia fordításán. Egy
egyháztag, aki sok évet töltött a Joseph Smith féle fordítással, megjegyezte: „A Joseph
Smith féle fordítás nem csupán egy jobb Biblia; csatornája, vagyis eszköze volt
a tantételek visszaállításának akkor, amikor ez az egyház még gyerekcipőben járt”
(Robert J. Matthews, The Capstone of Our Religion: Insights into the Doctrine and Cove-
nants [1989], 64).

Annak példájaként, hogy mi módon vezetett „tantételek visszaállításához” a Joseph
Smith féle fordítás, olvassátok el a második teljes bekezdést az Örökségünk 24. oldalán!
A T&Sz 76 fejlécét és a T&Sz 76 15–19-es verseit is elolvashatjátok.

3. Az evangélium világos és értékes tanainak visszaállítására került sor Joseph
Smith-en keresztül 

A 74. oldalon lévő táblázat kiemeli az evangélium néhány olyan tanát, melynek
visszaállítására vagy tisztázására Joseph Smith prófétán keresztül került sor. Vedd
észre, hogy a baloldali oszlopban felsorolt témák ugyanazok, mint a figyelemfelkeltő
tevékenységben felsoroltak!

A táblázat középső oszlopa felsorolja azokat a verseket a Bibliában, amelyekben nem
világosak, helytelenek vagy hiányosak a tanok és tantételek. A jobboldali oszlop
megmutatja, hol kerül sor ezeknek a tanoknak és tantételeknek a megmagyarázására
vagy tisztázására a Joseph Smith-en keresztül adott szentírásokban.

Válassz ki néhány témát a táblázatból, és nézzétek át a tanulókkal az ahhoz társuló
szentírásrészeket! Beszéljétek meg, miként tisztázzák ezeket a témákat a prófétán
keresztül adott kinyilatkoztatások!
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Téma Szentírások Szentírások, melyeket Joseph 
a Bibliában Smith-en keresztül kaptunk

Az Istenség fizikai Máté 3:16–17; Joseph Smith története 1:17;
természete János 4:24; Csel 7:55 T&Sz 130:1, 22

Isten képmására 1 Mózes 1:27 Mózes 6:8–9
való teremtésünk

Apostolok és próféták Efézusbeliek 2:20; 4:11–16 T&Sz 107:23, 33, 35, 39, 58;
112:30–32

Melkisédeki papság Zsidók 6:20; 7:17 T&Sz 84:19–25; 107:1–8, 18–19

Ároni papság Zsidók 7:11 T&Sz 13; 84:18, 26–27, 30; 
107:1, 13–14, 20

A keresztelés módja Máté 3:16 3 Nefi 11:22–26; Moróni 8:8–12; 
T&Sz 20:71–74

A Szentlélek ajándéka Csel 8:17 T&Sz 20:41, 43; 35:6; 121:46

Halandóság előtti lét Jeremiás 1:4–5 T&Sz 93:29; Ábrahám 3:22–26

Keresztelkedés 1 Korinthusbeliek 15:29 T&Sz 128:16–18
a halottakért

Feltámadás Jób 19:25–26; János 5:28–29; Alma 11:42–45
1 Korinthusbeliek 15:22

A dicsőség három királysága 1 Korinthusbeliek 15:40–42 T&Sz 76:50–112; 131:1

Örökkévaló házasság 1 Mózes 2:24; T&Sz 131:1–4; 132:19
1 Korinthusbeliek 11:11

Lehetőségünk arra, hogy Rómabeliek 8:17 T&Sz 88:107; 93:20; 132:20–24
Mennyei Atyánkhoz 
hasonlóvá váljunk

Összegzés Fejezd ki megbecsülésedet Joseph Smith szerepe iránt, hogy elhozta nekünk az Úr
szavát! A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot az órán megbeszélt igazságokról!
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak, hogy megértsék a felajánlás törvényét, valamint annak
örök céljait, és hogy vágyjanak arra, hogy teljesebb mértékben Isten szolgálatának
szenteljék az életüket.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 42:30–42; 51; 78; 82; 104:11–18; és a többi szentírás ebben
a leckében.

b. Örökségünk, 26. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó részt a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135) és tervezd meg, miként utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor minden tanulónak hozz
egy darab papírt és egy tollat vagy ceruzát!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Minden tanulónak adj egy darab papírt és egy ceruzát vagy tollat! Kérj meg mindenkit,
hogy soroljon fel legalább öt olyan nagyra becsült tárgyat, amely a birtokában van!
Ezt követően olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 104:13–14-et!

• Mit tudunk meg ezekből a versekből valamennyi birtokunkban lévő dolog igazi
tulajdonosáról? Hogyan éreztek javaitok használatát illetően, amikor felismeritek,
hogy a földön minden az Úré?

Magyarázd el, hogy az ezekben a versekben tanított tantételek alapvetőek a felajánlás
törvénye szerinti élethez! Ez a lecke erre a törvényre összpontosít, valamint arra, hogy
mi módon szentelhetjük életünket még teljesebb mértékben az Úrnak.

Imádságos lélekkel válaszd ki azokat az anyagokat a leckében, melyek leginkább
megfelelnek a tanulók szükségleteinek! Biztasd az osztály tagjait, hogy meséljenek
a szentírásbeli alapelvekhez kapcsolódó élményekről!

1. Az Úr kinyilatkoztatta a szenteknek a felajánlás törvényét

Mondd el, hogy 1831 februárjában, nem sokkal azt követően, hogy a szentek az
Ohio állambeli Kirtlandben gyülekeztek, az Úr kinyilatkoztatta, hogy kezdjenek el
a felajánlás törvénye szerint élni (T&Sz 42:30).

• Mit jelent a felajánlani szó? (Azt jelenti, hogy valamit az Úr szolgálatának szente-
lünk, vagy különítünk el.) Mi a felajánlás törvénye? (Megszervezett módja annak,
ahogyan egyének az Úr királyságának felépítésére és gyermekeinek szolgálatára
szentelhetik az idejüket, a képességeiket és a javaikat.)

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Röviden tekintsétek át a következő információkat, hogy segíts a tanulóknak a felaján-
lás törvényének megértésében (lásd még Örökségünk, 26. oldal)! Mondd el, hogy a
felajánlás törvényének teljessége szerint csak bizonyos időszakokban éltek az emberek,
amikor az Úr azt megparancsolta nekik! A korai szentek közül néhányan Ohio-ban,
Missouriban és Utah-ban is megpróbáltak időnként a törvény szerint élni. Az egyház-
nak azonban, annak egészét tekintve, nem sikerült e szerint élni, és az Úr visszavonta
ezt. Valamikor a jövőben majd kérni fogja tőlünk, hogy éljünk a törvény teljessége
szerint.

Javak felajánlása

A felajánlás törvénye szerint az egyháztagok hivatalos okirattal önként felajánlották
javaikat az egyháznak (T&Sz 42:30).

Sáfárság elnyerése

Miután az egyháztagok felajánlották a javaikat, a püspök sáfárságot adományozott
nekik, vagyis részeket a kapott javak összességéből. A sáfárság mérete függött a
körülményektől és a család szükségleteitől annak megfelelően, ahogy azt a püspök az
egyháztaggal való megbeszélés alapján megállapította (T&Sz 42:32; 51:3). A sáfárság
tulajdonjogi okirattal járt, hogy minden egyháztag teljes mértékben felelős és
felelősségre vonható legyen annak kezeléséért (T&Sz 51:4; 72:3–4; 104:11–13). A sáfár-
ságot tehát saját tulajdonként kezelték, nem köztulajdonként, bár minden tulajdon
végső soron Istené.

Felesleg

Ha az egyháztagok felesleget termeltek a sáfárságukban, amire nem volt szüksége a
családjuknak, akkor azt az év végén átadták a püspöknek, hogy a püspök tárházába
tegyék (T&Sz 42:33; 51:13). A püspök arra használta a felesleget, hogy gondoskodjon a
szegényekről, imaházakat építsen, és más méltó célokra fordította azt (T&Sz 42:34–35).

Egyesült rend

1832 márciusában az Úr kinyilatkoztatta, hogy lennie kell egy szervezetnek, amelyik
szabályozza és igazgatja a felajánlás törvényét az Ő népe között (T&Sz 78:3). Ezt a
szervezetet „egyesült rendnek” nevezte (T&Sz 92:1). Ezt követő kinyilatkoztatásokban
az Úr további utasításokat adott az egyesült rendet illetően (lásd például T&Sz 104).

A felajánlás törvényének céljai

• Milyen céljai vannak a felajánlás törvényének? (Olvastasd fel a tanulókkal a követ-
kező szentírásokat, és mondják meg, mit tanítanak azok a felajánlás törvényének
céljairól! A célokat összegezd a táblán! Ahhoz, hogy segítsd a beszélgetést, használd
fel a következő kérdések némelyikét!)

a. T&Sz 42:30. (Hogy törődjenek a szegényekkel és a szűkölködőkkel.) Hogyan
kerül sor a szegényekkel és a szűkölködőkkel való törődésre a felajánlás törvénye
által? (Lásd T&Sz 42:31–34.)

b. T&Sz 42:35. (Hogy földeket vegyenek, imaházakat építsenek, és felépítsék az Új
Jeruzsálemet.)

c. T&Sz 42:40. (Hogy segítsen az Úr népének a kevélység legyőzésében.) Hogyan
segít az egyháztagoknak a személyes kevélység vagy kapzsiság legyőzésében az,
ha a felajánlás törvénye szerint élnek?

d. T&Sz 42:42. (Hogy segítsen az Úr népének szorgalmasnak lenni és kerülni
a semmittevést.)
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e. T&Sz 51:9. (Hogy segítsen az Úr népének egynek lenni.) Milyen tekintetben várja
el tőlünk az Úr, hogy egyek legyünk? Hogyan segíthet a felajánlás törvénye a szen-
teknek abban, hogy egyek legyenek?

f. T&Sz 78:3–7. (Hogy segítsen az Úr népének egyenlőnek lenni a földi dolgokban,
és segítsen nekik helyet kapni a celesztiális királyságban.) A „földi dolgokban”
való egyenlőség hogyan segít nekünk a „mennyei dolgok” elnyerésében?
(T&Sz 78:5).

g. T&Sz 78:14. (Hogy segítsen az egyháznak függetlennek lenni „minden más
teremtmény felett.”)

h. T&Sz 82:17–19. (Hogy segítsen az Úr népének tehetségeiket fejleszteni, figyelembe
véve, hogy az mindenki javát szolgálja, tartsák szem előtt felebarátaik érdekeit, és
mindent egyedül Isten dicsőségére irányuló tekintettel tegyenek.) Hogyan segít az
Úr népének nagyobb jószívűségre szert tenni az, ha a felajánlás törvénye szerint
élnek?

Hangsúlyozd ki, hogy ezekből a célokból világosan kitűnik, a felajánlás törvénye
nem csak egy földi illetve gazdasági program! Olyan lelki törvény is, mely segít
az egyháztagoknak a lelki fejlődésben és abban, hogy felkészüljenek az örök életre
(T&Sz 29:34–35).

2. A felajánlás törvénye örök törvény

A felajánlás törvénye örök törvény, melyet az Úr a mi sáfárságunkban ismét kinyilatkoz-
tatott. Az Igazgyöngyben, az Újszövetségben és a Mormon könyvében is találhatunk
beszámolókat arról, hogy az Úr népe ezen törvény szerint élt. Olvassátok el vagy nézzé-
tek át a tanulókkal a következő részeket:

a. Mózes 7:18. (Énók népe.)

b. Csel 4:32, 34–35. (A szentek az Üdvözítő feltámadása után.)

c. 4 Nefi 1:1–3, 12–13, 15. (A nefiták az Üdvözítő náluk tett látogatása után.)

• Szerintetek milyen áldásokkal járna az, ha olyan közösségben élnénk, ahol a felaján-
lás törvénye szerint élnek az emberek?

3. Most is az Úrnak szentelhetjük az életünket

Isten szentjeiként fel kell készülnünk, és hajlandónak kell lennünk arra, hogy a felaján-
lás törvényének teljessége szerint éljünk. Nem kell azonban egy eljövendő napra
várnunk ahhoz, hogy az Úrnak szenteljük az életünket. Ha minden tőlünk telhetőt
megteszünk azért, hogy ma a felajánlás törvénye szerint éljünk, felkészültebbek leszünk a
törvény teljessége szerint élni akkor, amikor ezt kéri tőlünk az Úr.

• Milyen tekintetben élhetjük ma a felajánlás törvénye szerint az életünket? (A tanulók
válaszainak megbeszéléséhez vagy azok kiegészítéséhez használd fel a következő
információkat! Írd fel a címeket a táblára, amint megbeszélitek azokat!)

Ismerjük fel, hogy minden, amink van, az Úré

• Ha felhasználtad a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor utalj vissza arra! Ha nem
használtad fel, akkor olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 104:13–14 és Zsoltárok
24:1-et! Mit tanulhatunk ezekből a versekből? Mit jelent sáfárnak lenni a javaink
felett? Ennek a tudásnak hogyan kellene befolyásolnia javainkhoz való hozzáállásun-
kat? Miért fontos megérteni, hogy minden az Úré? Mit ígér az Úr, ha hű sáfárok
vagyunk a nekünk adott dolgok felett? (Lásd T&Sz 51:19; 78:22.)
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Victor L.Brown püspök, az egyház korábbi elnöklő püspöke, azt mondta, hogy amíg
„érzéseink nincsenek teljes összhangban” azzal az alapelvvel, hogy mindenünk
az Úrhoz tartozik, „nehéz lesz nekünk – ha nem lehetetlen – elfogadni a felajánlás
törvényét. Ha felkészülünk arra, hogy e törvény szerint éljünk, nagy várakozással
tekintünk majd arra a napra, amikor elhangzik a hívás. Ha azonban ennek késleke-
désében reménykedünk azért, hogy élvezhessük a világi dolgok gyűjtését, akkor
rossz úton járunk” („The Law of Consecration,” 1976 Devotional Speeches of the
Year [1977], 439).

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 19:26-ot! Mire figyelmeztette az Úr Martin
Harrist ebben a versben? Miért kell legyőznünk a kapzsiságot, ha az Úrnak akarjuk
szentelni az életünket? Hogyan győzhetjük le a kapzsi érzéseket?

Brigham Young elnök azt mondta: „Jobban félek eldereink kapzsiságától, mint a
pokol csordáitól. . . . Ha minden ellenségünk . . . a világban ellenünk vonulna,
akkor sem tudnának olyan kárt tenni bennünk, mint e nép szívében lévő kapzsiság;
mert ez bálványimádás” (Journal of Discourses, 5:353).

Hozzuk meg azokat az áldozatokat, amelyeket most az Úr megkövetel tőlünk

Hajlandóknak kell lennünk meghozni azokat az áldozatokat, melyeket az Úr most
megkövetel tőlünk. Ez magába foglalja időnk, tehetségeink és javaink felajánlását.
Akik képtelenek most meghozni ezeket az áldozatokat, azoknak valószínűleg nehéz
lesz meghozni a nagyobbakat, melyeket a felajánlás törvényének teljes megvalósítása
követel meg.

• Hogyan szentelhetjük időnket, tehetségeinket és javainkat arra, hogy segítsük ma
felépíteni Isten királyságát? (A válaszok között lehetnek az alábbiakban felsoroltak.)

a. Fizessünk tizedet és böjti felajánlásokat, és adjunk más módon is nagylelkűen
azoknak, akik szükséget látnak! Azzal, hogy megtesszük ezeket a dolgokat, segít-
hetünk az egyháznak a szegényekről való gondoskodásban, és Isten földi király-
ságának felépítéséhez szükséges, fontos tevékenységek további végzésében. Elder
Marion G. Romney azt kérdezte: „Mi tart vissza minket attól, hogy annyi böjti
felajánlást adjunk, amennyit feleslegként adnánk az egyesült rend értelmében?
Semmi, csak saját korlátaink” (Conference Report, 1966. április, 100; vagy
Improvement Era, 1966. június, 537).

b. Szolgáljunk készségesen az egyházban! Az Úr mindenkit arra figyelmeztetett,
hogy „tanulja meg . . . a feladatát, és teljes szorgalommal működjék abban
a tisztségben, amelyre kijelöltetett” (T&Sz 107:99). Legjobb képességeink szerint
tegyünk eleget a kapott elhívásoknak! Az adott egyházi elhívások mellett
megoszthatjuk másokkal az evangéliumot, végezhetünk templomi munkát, és
igyekezhetünk megerősíteni azok bizonyságát, akik újak vagy gyengék a hitben.

c. Szolgáljunk teljes idejű misszionáriusként! Elder Robert D. Hales, a Tizenkettek
Kvórumából, azt tanította: „Az, hogy misszióba mentek, megtanít titeket a fela-
jánlás törvénye szerint élni. Talán ez az egyetlen olyan időszak az életetekben,
amikor minden időtöket, tehetségeteket és vagyonotokat az Úrnak adhatjátok.
Viszonzásként az Úr megáld majd benneteket, hogy veletek legyen az Ő Szelleme.
Közeletekben lesz majd, és megerősít benneteket” (Conference Report, 1996.
április, 50; vagy Ensign, 1996. május, 36).

Tegyünk szert mások iránti krisztusi szeretetre

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 82:19 és Jákób 2:17-et! Mit tanít az Úr ezekben
a szentírásokban arról, hogy mi módon mutassuk ki szeretetünket mások iránt?
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Miért szükséges szert tenni krisztusi szeretetre mások iránt, ha a felajánlás törvénye
szerint akarunk élni?

Magyarázd el, a képesség, hogy krisztusi szeretetet érezzünk mások iránt, képezi a
felajánlás törvényének alapját Ahogy egyre nő a szeretetünk, úgy egyre inkább képesek
leszünk e törvény szerint élni. Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan élmé-
nyekről, amikor ők vagy mások feláldozták idejüket és javaikat, hogy szükség idején
segítsenek másokon! Ha helyénvaló, akkor elmondhatod a következő történetet,
melyet Thomas S. Monson elnök mesélt el:

„Sok emlékem van kisfiúkoromból. Egyike ezeknek a vasárnapi vacsorák várása volt.
Pont amikor mi, gyermekek . . . türelmetlenül asztalhoz ültünk, és marhasült illata
töltötte be a szobát, édesanya így szólt hozzám: »Tommy, mielőtt ennénk, vidd el ezt
a tányér ételt, melyet az utcában lakó öreg Bobnak készítettem, és siess vissza!«

Soha nem értettem, miért ne ehetnénk előbb, és vihetném el később a tányér ételt.
Soha nem kérdeztem hangosan, hanem elrohantam a házához, majd türelmetlenül
vártam, amint Bob öreg lábai végül az ajtóhoz csoszogtak. Ekkor átadtam neki a
tányér ételt. Odaadta nekem a tiszta tányért, múlt vasárnapról, és egy tízfillérest kínált
nekem a szolgálataimért. Válaszom mindig ugyanaz volt: Nem fogadhatom el a
pénzt. Édesanyám elnadrágolna. Akkor ráncos kezével végigsimított szőke hajamon, és
azt mondta: »Fiam, csodálatos édesanyád van. Mondd meg neki, hogy köszönöm« . . .
A vasárnapi ebéd mindig egy kicsit finomabbnak tűnt azt követően, hogy visszatértem
a küldetésemből” („The Long Line of the Lonely,” Ensign, 1992. február, 4).

Igyekezzünk életünket minden szempontból az Úrnak szentelni

Elder Neal A.Maxwell, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta: „Hajlamosak vagyunk
rá, hogy csak javak és pénz tekintetében gondoljunk a felajánlásra. De nagyon
sok módja van a visszatartásnak” (Conference Report, 1992. október, 90; vagy Ensign,
1992. november, 66).

• Milyen módjai vannak a „visszatartásnak”, amikor nagyobb mértékű felajánlásokat
is tehetnénk Isten és gyermekei szolgálatában? (Lásd T&Sz 64:34, valamint a követ-
kező példákat Elder Maxwelltől arról, hogy miként ajánlunk fel olykor kevesebbet
annál, mint amennyit adnunk kellene.)

a. Nem vagyunk hajlandók teljes mértékben alávetni magunkat az Úr akaratának.
„Saját akaratunk alávetése az egyetlen igazán olyan, személyes dolog, mellyel
rendelkezünk, és amit Isten oltárára helyezhetünk” – mondta Elder Maxwell.
„A sok más dolog, amit »adunk«, valójában olyan dolog, amit mi is úgy kaptunk
meg vagy kaptunk kölcsön. Amikor azonban ti és én végül engedelmeskedünk
azáltal, hogy átengedjük saját akaratunkat Isten akaratának, akkor valóban
adunk Neki valamit! Ez az egyetlen olyan dolog, ami valóban a miénk, és amit
odaadhatunk!” (Conference Report, 1995, október, 30; vagy Ensign, 1995.
november, 24).

b. Nem vagyunk hajlandók feladni önző dolgainkat, például „szerepeinket, időnket,
elöljáróságunkat és javainkat” (Conference Report, 1995. október, 28).

c. Hagyjuk, hogy hobbijaink és elfoglaltságunk a kevésbé fontos dolgokkal
túlságosan feleméssze az időnket.

d. Dicséretre méltó közösségi szolgálatot végzünk, de „aránylag idegenek maradunk
Jézus szent templomainak és az Ő szentírásainak a tekintetében” (Conference
Report, 1995. október, 27).

e. Kötelességtudók vagyunk a családi feladatokban, de nem mutatjuk Jézus gyengéd
példáját a család egyes tagjaival szemben.
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f. Először a magunkat építjük inkább, s nem pedig Isten királyságát.

g. A nagyközönséggel megosztjuk a tehetségeinket, de személyesen bizonyos
büszkeséget megengedünk.

h. Elfogadunk egy egyházi elhívást, míg szívünk inkább egy bizonyos világi szerep
megtartására vágyik.

(Lásd Conference Report, 1992. október, 88–92; vagy Ensign, 1992. november, 65–67;
és Conference Report, 1995. november, 27–30; vagy Ensign, 1995. november, 22–24.)

• Milyen áldásokat kapunk, amint igyekszünk teljesebb mértékben felajánlani azt,
amink van?

Összegzés Biztasd a tanulókat, hogy vizsgálják meg az életüket, és döntsék el, hogyan szentel-
hetik magukat még teljesebb mértékben Istennek! Magyarázd el, ezt akkor tudjuk
megtenni, ha elismerjük, hogy mindenünk az Úré, készségesen meghozzuk a tőlünk
kért áldozatokat, és krisztusi szeretetre teszünk szert mások iránt.

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatod az egyiket vagy mindkettőt

a következő ötletek közül.

1. Az Úr tárháza

Az Úr tárházáról számos alkalommal esik szó a Tanok és szövetségekben, a szegények-
kel való törődés kapcsán (T&Sz 42:34; 78:3; 83:5–6). Annak érdekében, hogy segíts a
tanulóknak megérteni, mi az Úr tárháza és hogyan használjuk azt ma, mondd el
a következő információkat az Utasítások egyházi kézikönyvéből:

„Az Úr tárháza fogadja be, tartalékolja és osztja ki a szentek erre szentelt felajánlásait.
A tárház a körülmények függvényében lehet egyszerű vagy összetett. Lehet a rendelke-
zésre álló szolgáltatások, folyószámlán lévő pénz, éléstárban lévő élelem, vagy épület-
ben lévő árucikkek listája. Akkor létesül tárház, ha hithű egyháztagok a püspöknek
ajánlják idejüket, tehetségeiket, képességeiket, könyörületességüket, anyagi javaikat és
pénzügyi lehetőségeiket, hogy gondoskodjanak a szegényekről és felépítsék Isten
királyságát a földön.

Az Úr tárháza tehát minden egyes egyházközségben létezik. A tárház kezelője a püspök.
Az Úrtól érkező sugalmazás által irányítva osztja szét a szentek felajánlásait a szegények
és a szűkölködők között. Segítenek neki a papsági kvórumok és a Segítőegylet. A cövek
és a területi vezetők képzik ki és támogatják őt ezen feladataiban.” (2. könyv: Papsági
és segédszervezeti vezetők [1998], 256).

• Hogyan járulhatunk hozzá mindannyian az Úr tárházának forrásaihoz az egyház-
községünkben?

2. „Egyenlők a földi dolgokban” (T&Sz 78:6)

Az egyenlő szót gyakran használja a Tanok és szövetségek a földi dolgokkal kapcso-
latban (T&Sz 51:3; 70:14; 78:6). Magyarázd el, ez nem jelenti azt, hogy pontosan
ugyanolyan minden sáfárság. Inkább azt jelenti, hogy minden egyén és család a saját
szükségletei szerint kap (T&Sz 42:32; 51:3). Egyformák abban az értelemben, hogy
minden szentnek „egyenlő jogosultsága” van a javakra, hogy kielégítsék a szükségle-
teiket (T&Sz 82:17).
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak, hogy felismerjék a Szellem ajándékait, igyekezzenek elnyerni,
és mások szolgálatára használni azokat.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 46; Hittételek 1:7.

b. 1 Korinthusbeliek 12–13; Moróni 10:8–18 (kiegészítő szentírások).

c. Örökségünk, 42–43, 47–48, 63. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó részt a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135) és tervezd meg, miként utalsz majd az anyagra az órán!

3. Kérj meg tanulókat, hogy készüljenek fel a következő történetek felolvasására az
Örökségünk című könyvből:

a. Newel Knight áldást ad Philo Dibble-nek (42–43. oldal).

b. Amanda Smith kinyilatkoztatást kap arról, hogyan kezelje sérült fiát (47–48. oldal).

c. Joseph Smith próféta megjövendöli Dan Jones misszionáriusi szolgálatát
(63. oldal).

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Kérd meg a tanulókat, képzeljék el, hogy kertet ültetnek!

• Milyen magokat ültetnétek a kertetekbe?

Adj a tanulóknak egy pillanatnyi időt a gondolkozásra, majd kérj meg néhányat,
mondja el, mit szeretne a kertjében! Hívd fel a figyelmet a tanulók választásai közötti
különbségekre! Mutass rá, hogy bár különbözőek lennének a kertek, mindegyik
lehetne szép és hasznos!

• A magok elültetése után mit kellene tennetek ahhoz, hogy teremjen a kertetek?

Miután a tanulók válaszoltak, mondd el, hogy ez a lecke a Szellem ajándékairól szól!
Emlékeztesd a tanulókat, hogy bár az emberek kertjében lehetnek különböző növények,
azért mindegyik egyformán szép és hasznos kert! Hasonlóan, az egyháztagok is
részesülhetnek a Szellem különböző ajándékaiban, ám ezen ajándékok mindegyike
hasznos Isten királyságának a felépítésében. Emellett a magokhoz és a növényekhez
hasonlóan a Szellem ajándékait is gondozni és táplálni kell ahhoz, hogy teljes
mértékben kifejlesszük és hasznossá tegyük őket.

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Imádságos lélekkel válaszd ki azokat az anyagokat a leckében, melyek leginkább
megfelelnek a tanulók szükségleteinek! Biztasd az osztály tagjait, hogy meséljenek
szentírásbeli alapelvekhez kapcsolódó élményekről!

1. Az egyház minden hithű tagja részesülhet a Szellem ajándékaiban

Magyarázd el, hogy a Szellem ajándékai olyan lelki áldások vagy képességek, melyek
a Szentlelken keresztül adatnak! Ezek az ajándékok a nagy aposztázia ideje alatt
elvétettek a földről, de Isten visszaállította őket ennek a sáfárságnak az első napjaiban.
Ezen ajándékok felhasználása megáldhat, felemelhet és egységessé tehet minket.

Kérd meg az ezzel megbízott tanulókat, hogy olvassák fel a történeteket az Öröksé-
günkből (lásd „Felkészülés”, 3. pont)! Az egyes történetek felolvasása után beszéljétek
meg, hogy a Szellem mely ajándékait illusztrálják a történetek: Newel Knight rendel-
kezett a gyógyításhoz szükséges hittel (D&C 46:20); Philo Dibble és Alma Smith rendel-
kezett a gyógyuláshoz szükséges hittel (T&Sz 46:19); Amanda Smith kinyilatkoztatást
kapott (Hittételek 1:7); Joseph Smith próféta rendelkezett a prófétálás ajándékával
(T&Sz 46:22); Dan Jones pedig megkapta a tanítás ajándékát (Moróni 10:9–10).

• A Szellem mely ajándékait fedi fel az Úr a T&Sz 46-ban? (Olvastasd el a tanulókkal
a következő szentírásokat, és ismerjék fel az egyes részekben megemlített szellemi
ajándékokat! Foglald össze ezeket az ajándékokat a táblán!)

a. T&Sz 46:13. (Tudás „a Szentlélek által, hogy Jézus Krisztus Istennek a Fia, és hogy
ő keresztre feszíttetett a világ bűneiért.”)

b. T&Sz 46:14. (Hit másoknak az Üdvözítőről való bizonyságában.)

c. T&Sz 46:15. („a különböző szolgálatok” ismerete) Elder Bruce R. McConkie,
a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta, hogy ezt az ajándékot „az egyház igazga-
tásánál és rendszabályozásánál használják” (A New Witness for the Articles of
Faith [1985], 278).

d. T&Sz 46:16. (Tisztánlátás, hogy „felismerjék a különböző . . . befolyásokat, hogy
Istentől valók-e.” Ez az ajándék segít nekünk felismerni, hogy egy tanítás vagy
befolyás Istentől vagy más forrásból származik-e.)

e. T&Sz 46:17–18. (Bölcsesség és tudás.)

f. T&Sz 46:19. (Hit a gyógyuláshoz.)

g. T&Sz 46:20. (Hit a gyógyításhoz.)

h. T&Sz 46:21. (Csodatételek.)

i. T&Sz 46:22. (Prófétálás.)

j. T&Sz 46:23. (Szellemek felismerése.)

k. T&Sz 46:24. (Nyelveken szólás.)

l. T&Sz 46:25. (Nyelvek tolmácsolása.)

Rámutathatsz, hogy a Szellem ajándékait az 1 Korinthusbeliek 12:4–12; 13:1–13;
és Moróni 10:8–18 is felfedi.

• Ki részesülhet a Szellem ajándékaiban? (Lásd T&Sz 46:8, 11. Mutass rá, hogy Isten
ezek közül legalább egyet az egyház minden olyan hithű tagjának ad, aki megkapta
a Szentlélek ajándékát! Ha fiatalokat tanítasz, akkor hangsúlyozd ki, hogy nekik
is vannak lelki ajándékaik! Arra is rámutathatsz, ahogy azoknak az embereknek is
lehetnek különleges adottságaik mások felemelésére és megerősítésére, akik nem
kapták meg a Szentlélek ajándékát.)

Megbeszélés
és alkalmazás
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2. Isten gyermekei javára adja a Szellem ajándékait

• A Szellem ajándékainak mely céljait nyilatkoztatja ki a T&Sz 46? (A tanulók válaszai-
nak megbeszélésénél vagy kiegészítésénél használd fel a következő információkat!
Írd fel a címeket a táblára, amikor megbeszélitek azokat!)

Hogy egyénileg megerősítsenek és megáldjanak minket

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 46:9-et! Hogyan segíthetnek nekünk egyénileg
a Szellem ajándékai? Milyen ajándékok voltak különösen értékesek számotokra?
(Megkérheted a tanulókat, hogy meséljenek olyan élményekről, amikor lelki
ajándékaik megerősítették és megáldották őket.)

Elder Dallin H.Oaks, a Tizenkettek Kvórumából, azt tanította, hogy a Szellem aján-
dékai „Istenhez vezethetnek minket. Védelmezhetnek minket az ellenség hatalmával
szemben. Pótolhatják azt, amiben nem vagyunk elég jók, és helyrehozhatják
hiányosságainkat” („Spiritual Gifts,” Ensign, 1986. szeptember, 72).

Hogy segítsenek minket mások szolgálatában

Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 46:11–12, 26-et! Ezt követően mondd el a következő
kijelentést:

Elder Orson Pratt, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta: „A lelki ajándékok hithűsé-
gük, körülményeik, természetes képességeik, kötelességeik és elhívásaik szerint kerül-
nek szétosztásra az egyház tagjai között; hogy az egyház egésze megfelelő oktatásban
részesüljön, megerősödjön, védelmet kapjon és üdvözüljön” (Masterful Discourses and
Writings of Orson Pratt, összeállította. N. B. Lundwall [1953], 571).

• Hogyan segítettek nektek mások szolgálatában bizonyos lelki ajándékok? Milyen
áldásokat kaptatok mások lelki ajándékai által?

Ennek a beszélgetésnek a részeként elmondhatod a következő történetet:

„Amint éppen a karácsonyi vacsora elkészítésével foglalatoskodtunk, tizenéves
nővérem izgatottan benyúlt a konyhaszekrénybe az ezüstszegélyű étkészletért.
A pompás készletet nagymamám adta nászajándékba anyunak és apunak, és csak
különleges alkalmakkor használtuk. De amint nővérem kivett néhányat a kony-
haszekrényből e becses tányérok közül, beverte a karját, és a porcelán kicsúszott
a keze közül. Hiába próbálta kétségbeesetten helyrehozni a tányérokat, és éppen
olyan szívfacsaró volt az étkészlet csattanása a földön, mint a tehetetlen irtózat
kifejezése az ő arcán.

Édesanya ételkészítő kezei megálltak a levegőben, és elhalt a sürgő-forgó ház vidám
fecsegése, amint mindannyian megfagyva megálltunk a rettentő csendben. Anélkül,
hogy megfordult és látta volna a kárt, édesanya csendben kifordult a szobából.
Majd . . . mi, többiek, megpróbáltunk visszazökkenni ünnepi feladataink ritmusába.

A nővérem kivételével. Ő mozdulatlanul állt, és egy nagy könnycsepp csurgott
le az arcán. Amint egy másik könnycsepp kicsordult, gépiesen megkereste a seprűt
és a szemeteslapátot, majd hozzálátott a szétszóródott darabok felsöpréséhez.
Ezt követően térdre ereszkedve lassan felszedte a nagyobb darabokat, és óvatosan
a szemeteslapátra helyezte őket.

Édesanya pár percen belül visszajött a konyhába, és átkarolta bánkódó leányát.
Nővérem hangosan zokogni kezdett. . . . [Édesanya] csendesen vigasztalta: »Nem baj,
drágám; az emberek fontosabbak a tárgyaknál.«
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Édesanya később elmondta nekem, hogy elment a másik szobába imádkozni, és
elnyerte egy békés érzés áldását, valamint ihletet arra, hogy mi módon vigasztalja
meg a nővéremet. Az édesanyámnak azon a karácsonyi napon adott lelki meglátás
lett a legbecsesebb ajándék, amit a családunk kapott” (Laura Russell Bunker,
„The Art of Perspective,” Ensign, 1998. december, 54–55).

Megbeszélhetitek, hogy a Szellem mely ajándékai segíthetnek a következő helyzetek-
ben. Kérd meg az osztály tagjait, hogy ismét nézzék át a T&Sz 46:13–25-ös verseit!

a. Egy házitanítót elhívnak egyik családjának az otthonába, hogy papsági áldást
adjon.

b. Egy misszionárius egyháztagok kis gyülekezete felett elnököl.

c. Egy fiatal nő azt a feladatot kapja, hogy tanítson egy leckét az osztályának.

d. Egy ároni papsági tanácsadó diakónusok egy csoportjáért felelős egy olyan több
napos kempingtúrán, amelyen nehézségekbe ütköznek.

e. Egy segítőegyleti elnök látogató tanítókat jelöl ki a nőtestvérekhez egyházközségében
vagy gyülekezetében.

Segítsenek nekünk elkerülni azt, hogy megtévesszenek bennünket

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 46:8-at! Hogyan segíthetnek nekünk a Szellem
ajándékai, hogy elkerüljük a gonosz hatásokat, és hogy megtévesszenek minket?

3. Keressük és fejlesszük a Szellem ajándékait!

Az Úr azt mondta nekünk: „Őszintén törekedjetek a legjobb adományokra, és mindig
emlékezzetek arra, hogy mi végre adattak” (T&Sz 46:8).

• Mit tehetünk azért, hogy felfedezzük a lelki ajándékokat, melyeket Istentől kaptunk?
(A válaszok között lehet, hogy elgondolkozhatunk, imádkozhatunk, böjtölhetünk,
olvashatjuk a pátriárkai áldásunkat, engedelmeskedhetünk a parancsolatoknak
és szolgálhatunk másokat. Lásd még a következő idézetet.) Mit tehetünk azért, hogy
finomítsuk és fejlesszük a nekünk adott lelki ajándékokat?

Joseph Smith próféta azt tanította, hogy a Szellem sok ajándéka, például a bölcses-
ség vagy a gyógyítás ajándéka, nem válik nyilvánvalóvá addig, amíg nincs rájuk
szükség. Azt mondta, hogy „időre és megfelelő körülményekre van szükség ahhoz,
hogy működésbe hozzuk ezeket az ajándékokat” (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976], 246).

• Mit tehetünk azért, hogy törekedjünk a Szellem ajándékaira? (Olvastasd fel
tanulókkal a következő szentírásokat, és mondják meg, mit tanítanak a Szellem
ajándékaira való törekvésről! Foglald össze az információkat a táblán!)

a. T&Sz 46:7, 30. (Kérjünk Istentől, és kövessük a Szellem útmutatását; lásd még
a következő megállapítást George Q. Cannon elnöktől!)

b. T&Sz 46:9. (Mások javára törekedjünk az ajándékokra, ne önző okokból!)

c. T&Sz 46:31. (Minden dolgot Krisztus nevében tegyünk!)

d. T&Sz 46:32. (Köszönjük meg Istennek a nekünk adott ajándékokat!)

e. T&Sz 46:33. (Folyamatosan gyakoroljuk az erényt és a szentséget!)

George Q. Cannon elnök azt tanította: „Ha bármelyikünk is híján van a tökéletes-
ségnek, akkor kötelességünk imádkozni azért az ajándékért, mely tökéletessé
tesz majd minket. Vannak hiányosságaim? Tele vagyok velük. Mi a kötelességem?
Imádkozni Istenhez, hogy adja meg nekem azokat az ajándékokat, melyek helyre-
hozzák ezeket a hiányosságokat. Ha haragos ember vagyok, akkor kötelességem
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jószívűségért imádkozni, mely hosszan tűrő és kedves. Irigy ember vagyok? Köteles-
ségem törekedni a jószívűségre, mely nem irigykedik. Így van ez az evangélium
minden ajándékával. E célból adattak. Senkinek sem kellene ezt mondania: Ó, nem
tehetek erről, ilyen a természetem. Azért nincs igaza ebben, mert Isten megígérte,
hogy erőt ad ezen dolgok helyreigazításához, és hogy ajándékokat ad, melyek
megszüntetik ezeket” (Millennial Star, 23 1894. április, 260).

Elder Dallin H. Oaks elmagyarázta, hogyan alkalmazta édesanyja a Szellem ajándéka-
ira való törekvés alapelvét: „Miután elvesztette férjét, özvegy édesanyám nem volt
teljes. Ó, hogy imádkozott azért, amire szüksége volt, hogy eleget tegyen a feladatá-
nak, és felnevelje három kisgyermekét! Keresett, érdemes volt, és áldott lett! Imái
sokféleképpen találtak válaszra, beleértve ebbe a lelki ajándékok elnyerését. Sok
ilyennel rendelkezett, de a hit, a bizonyság és a bölcsesség ajándéka az, amire legin-
kább emlékezem. Erős asszony volt Sionban” (Ensign, 1986. szeptember, 72).

Összegzés Biztasd a tanulókat, hogy törekedjenek a Szellem ajándékaira, és használják mások szol-
gálatára a nekik adott ajándékokat! A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot a
lecke során megbeszélt igazságokról!

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatsz egyet vagy többet a következő

ötletek közül.

1. Lelki ajándékok használata mások szolgálatára

Ha rendelkezésre állnak a következő képek, akkor hozz el közülük néhányat, vagy hozd
el mindegyiket az órára: Kislány beszél egy egyházi gyűlésen (Evangéliumi művészet
képcsomag 607); A püspök (Evangéliumi művészet képcsomag 611); Misszionáriusok
Jézus Krisztus evangéliumát tanítják (Evangéliumi művészet képcsomag 612); A betegek
megáldása (Evangéliumi művészet képcsomag 613); Házitanítás (Evangéliumi művés-
zet képcsomag 614); és Egymás szolgálata (Evangéliumi művészet képcsomag 615).
Állítsd ki a képeket, egyszerre csak egyet, és kérd meg a tanulókat, magyarázzák el,
hogyan mutatják meg az egyes képeken ábrázolt helyzetek azt, hogy szükség van a
Szellem ajándékaira!

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el a felelősségeiken! Elgondolkozhatnak
például szülőkként, testvérekként, papsági vagy segédszervezeti vezetőkként, illetve
házitanítókként vagy látogató tanítókként való felelősségeiken. Ezt követően kérd meg
őket, hogy csendben gondolják át a következő kérdést: A Szellem mely ajándékaira töre-
kedhettek annak érdekében, hogy jobban szolgáljatok másokat?

2. További lelki ajándékok

• Elder Bruce R. McConkie azt tanította: „A lelki ajándékok száma végtelen, változatos-
ságuk pedig határtalan. A kinyilatkoztatott szavak felsorolása csak szemléltetése
ezeknek” (A New Witness for the Articles of Faith, 371). Milyen lelki ajándékok lehet-
nek még a T&Sz 46-ban felsoroltak mellett?

Elder Marvin J. Ashton, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta, hogy a „kevésbé nyil-
vánvaló” ajándékokhoz tartozik „a kérés ajándéka; a meghallgatás ajándéka; a kis,
halk hang meghallásának és alkalmazásának ajándéka; . . . a viszály elkerülésének
ajándéka; a szeretetre méltóság ajándéka; . . . a tisztességes dolgok keresésének aján-
déka; annak ajándéka, hogy nem ítélkezünk; annak ajándéka, hogy Istenre tekintünk
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útmutatásért; a tanítványi lét ajándéka; a másokkal való törődés ajándéka; annak
ajándéka, hogy képesek vagyunk elgondolkozni a dolgokon; az imamondás ajándéka;
az erős bizonyságtétel ajándéka; és a Szentlélek befogadásának ajándéka” (Confe-
rence Report, 1987. október, 23; vagy Ensign, 1987. november, 20).

3. A Szellem igaz ajándékainak felismerése

Mondd el, hogy a Sátán a lelki ajándékok utánzataival megpróbálhatja megtéveszteni az
embereket! Mivel aggasztotta ezen ajándékok hamis megnyilatkozása az egyháztagok
körében, Joseph Smith próféta megkérdezte az Urat, és megkapta azt a kinyilatkoztatást,
mely most a T&Sz 50. részeként van feljegyezve.

Annak érdekében, hogy segíts a tanulóknak különbséget tenni az igaz és a hamis lelki
ajándékok között, átnézhetitek a T&Sz 50:17–24-es verseit. Hangsúlyozd ki, hogy ha egy
ajándék Istentől való, akkor az felemelő lesz, és örömre ad nekünk okot! Jó cselekede-
tekre indít, Isten szeretetére és szolgálatára, valamint arra, hogy higgyünk Krisztusban.
Ha egy lelki megnyilatkozás nem felemelő, vagy ha bűnbe visz minket, akkor az nem
Istentől való. A megtévesztés és a gonosz befolyások elkerülésének témáját a 24. lecké-
ben beszéljük majd meg részletesebben.

4. A Szellem által tanítani

• Mondd el, hogy az evangélium tanítása a Szellem ajándéka (Moróni 10:9–10).
Ezt követően olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 42:13–14 és 50:17–18-as verseit!
Mit jelent a Szellem által tanítani? Miért fontos a Szellem által tanítani? (Lásd
2 Nephi 33:1; T&Sz 50:21–22; és a következő idézetet.)

Az Utasítások egyházi kézikönyve kijelenti: „Taníthat valaki mélyreható igazságokat, és
az osztály tagjai részt vehetnek serkentő beszélgetésekben, de ha nincs jelen
a Szellem, akkor ezek a tanítások nem hagynak mély nyomot a lelken” (2. könyv:
Papsági és segédszervezeti vezetők [1998], 300).

• Mit tehetnek a tanítók azért, hogy meghívják a Szellemet, amikor tanítnak? (Lásd
a viii oldalt ebben a kézikönyvben.) Mit tehetnek a tanulók azért, hogy meghívják a
Szellemet?

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 43:8 és 88:122-t! Hogyan vonatkoztathatók ezek a
versek a Vasárnapi Iskola óráira, melyeken jelen vagyunk? (Hangsúlyozd ki egymás
oktatásának és felemelésének fontosságát!) Miben láttátok már azt, hogy a Szellem
általi tanítás és tanulás segít abban, hogy felemeljük egymást és együtt örvendez-
zünk?

5. „Egy férfi, akiben nincs ékesszólás” videó bemutató

Ha rendelkezésre áll a Tanítások a Tanok és szövetségekből és az egyház történetéből
(53933 135) videokazetta, akkor gondolkozz el azon, hogy bemutatod-e az „Egy férfi,
akiben nincs ékesszólás” című részt, mely 6 percig tart! Ha úgy döntesz, hogy bemuta-
tod, akkor a lecke második vagy harmadik részében tedd ezt!

Mondd el, hogy a bemutató azt ábrázolja, hogyan segített egy alázatos tanár Brigham
Youngnak megtérni a visszaállított evangéliumhoz! Ez egy olyan konferenciai beszéd
részletével kezdődik, melyben azt kérdezte Brigham Young: „Mi az, ami meggyőzi az
embert?” (Journal of Discourses, 1:90). Biztasd a tanulókat, hogy keressék a választ erre a
kérdésre, amikor a bemutatót nézik! Ezt követően tedd fel a következő kérdéseket:

• Mi győzi meg az embereket az evangélium igaz voltáról?
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„Az én szent napomon . . . ajánld fel
szent fogadalmaidat”

Célkitűzés Segíteni a tanulóknak azon vágy megerősítésében, hogy megszenteljék a sabbat
napját.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

Tanok és szövetségek 59 és más szentírások ebben a leckében.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha rendelkezésre áll a Jézus imádkozik a Gecsemáné kertben című kép (62175;
Evangéliumi művészet képcsomag 227), akkor készülj fel annak az órán való
felhasználására!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

• Milyen érzések vannak bennetek, amikor beléptek a templomba? (Ha a tanulók még
nem voltak a templomban, akkor kérdezd meg tőlük, milyen érzésekre számítanak!
A beszélgetés során hasonlítsd össze a templom légkörét a világ légkörével!)

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 109:13-at! Miben különbözik a templom más
helyektől? (Az Úr megszentelte. Ez az Ő háza.)

• Olvassátok el a tanulókkal az 1 Mózes 2:1–3-at! Mondd el, ez arról szól, hogy az Úr
bevezette a sabbat napját! E beszámoló szerint mi különbözteti meg a sabbatot
a többi naptól? (Az Úr megszentelte. A sabbat az Ő napja.)

Mondd el, hogy ez a lecke a sabbat napjáról szól! Mutass rá, hogy sok tekintetben
kezdhetünk minden sabbat-napot ugyanazzal az áhítattal, amit akkor érzünk, amikor
belépünk a templomba! Emlékezhetünk rá, hogy az Úr megszentelte a sabbatot,
és hogy kiváltság számunkra Őt imádni és az Ő napján szolgálni.

Ez a lecke több anyagot tartalmaz annál, mint amit egy óra alatt meg lehet tanítani.
Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek!

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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• Mit tehetünk annak érdekében, hogy kövessük Eleazer Miller
példáját, amikor az evangéliumot tanítjuk?



1. Az Úr vezette be a sabbatot.

Mondd el, hogy Isten határozta meg a sabbat mibenlétét a teremtés idején! Miután
hat napig dolgozott, a hetediken megpihent, és szent napként szentelte meg
azt (1 Mózes 2:2–3). Már az első időktől fogva megparancsolta gyermekeinek, hogy
szenteljék meg a sabbat napját.

• Olvassátok el a tanulókkal a 2 Mózes 20:8–11 és 31:13–17-et! Mutass rá, hogy ez
a parancsolat számos alkalommal megismétlődik a szentírásokban! Szerinted miért
volt mindig olyan fontos a sabbat nap megszentelése?

Az Úr a mi sáfárságunkban újra kihangsúlyozta a sabbat fontosságát. Joseph Smith
prófétán keresztül kinyilatkoztatta az Úr, hogy ezen a napon úgy mutathatjuk ki
iránta való mély tiszteletünket, hogy elmegyünk az egyházi gyűlésekre, veszünk az
úrvacsorából és megpihenünk a munkánkban (T&Sz 59:9–13).

2. Mutassuk ki mély tiszteletünket Istennek azzal, hogy imádjuk Őt a vasárnapi
egyházi gyűléseken!

• Az Úr azt mondta: „az én szent napomon menj el az imádság házába” (T&Sz 59:9).
Szerintetek miért fontos összegyűlnünk vasárnap, hogy Istent imádjuk? Milyen
áldásokban részesít titeket az, hogy elmentek a vasárnapi gyűlésekre?

• Gordon B. Hinckley elnök azt mondta, hogy „minden úrvacsorai gyűlés legyen
lelki lakoma,” és „a lelki felfrissülés ideje” (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997],
563, 564). Hogyan érhetjük el ezt? Mit tehetünk azért, hogy a többi vasárnapi
gyűlésen való részvételünk még inkább szolgálja lelki gyarapodásunkat? (A válaszok
között lehet az, hogy imádságos hozzáállással jövünk, pontosan érkezünk, az óra
előtt tanulmányozzuk az adott leckeanyagot, aktívan részt veszünk, jól odafigyelünk,
igyekszünk erősíteni a többieket és nem kritizáljuk a beszélőket vagy a tanítókat.)

Spencer W. Kimball elnök, az egyház 12. elnöke, azt mondta: „Nem azért megyünk
a sabbat gyűléseire, hogy szórakozzunk, és nem is csak azért, hogy oktatásban
részesüljünk. Azért megyünk, hogy az Urat imádjuk. Ez egyéni felelősség, és függet-
lenül attól, hogy mi hangzik el az emelvényen, ha valaki szellemben és igazságban
akarja imádni az Urat, akkor ezt megteheti úgy, hogy elmegy a gyűléseire, vesz
az úrvacsorából és elgondolkozik az evangélium gyönyörű dolgain. Ha a gyűlés
kudarc a szemetekben, akkor ti vallottatok kudarcot. Senki sem gyakorolhatja
a vallását helyettetek!” („The Sabbath–A Delight,” Ensign, 1978. január, 4–5).

• Mit tehetünk azért, hogy felkészüljünk a vasárnapi gyűlésekre? Hogyan segíthetnek
a szülők gyermekeiknek abban, hogy teljesebb mértékben hasznukra váljanak a
vasárnapi gyűlések? (Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek e kérdésekhez kapcso-
lódó élményeikről!)

• Hogyan gazdagíthatja a zene a vasárnapi gyűléseinket? (Lásd Himnuszok,
XI–X. oldal.) Miért fontos, hogy mindannyian énekeljük az egyházi énekeket?
(Lásd T&Sz 25:12.) Milyen áldásokat hozott nektek az egyházi énekek éneklése?

Elder Boyd K. Packer, a Tizenkettek Kvórumából, aggodalmát fejezte ki, hogy
„vezetőink és egyháztagjaink egyre nagyobb számban nem éneklik a gyülekezeti
énekeket.” Majd azt tanácsolta: „Énekeljük Sion énekeit – elengedhetetlen részét
képezik vallásunk gyakorlásának” (Conference Report, 1991. október, 29; vagy
Ensign, 1991. november, 22).

• A vasárnapi gyűléseken hogyan vehetünk részt jelentőségteljesen a gyülekezeti
imákban?

• Miért fontos az áhítat az egyházi gyűléseken?
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Elder Boyd K. Packer azt mondta, legyünk áhítatosak a kápolnában, és ne zavar-
junk, „amikor valaki finom lelki közléseket próbál érezni.” Arra is figyelmeztetett,
hogy az áhítat „nem egyenlő a teljes csenddel. Elnézőknek kell lennünk a csecse-
mőkkel szemben, még egy kisgyerek esetenkénti kitörésével is, amikor kivezetik”
(Conference Report, 1991. október, 28; vagy Ensign, 1991. november, 22).

Gordon B.Hinckley elnök egy kellemetlen esetről beszélt, melyet misszionáriusként
élt át:

„A városházán tartottuk a gyűléseinket, melyet kibéreltünk. Kemény volt a padló,
. . . és mindig hangot adott az, ha egy széket megmozdítottak. Mégsem ez volt
a helyzet legrosszabb jellemzője. Sokkal rosszabb volt a gyülekezet tagjainak zajos
beszélgetése.

Egy alkalommal meghívtunk egy családot, akikkel kopogtatás közben találkoztunk.
Nagy reményekkel álltunk az ajtóban, hogy fogadjuk őket. Az előtérben az általá-
nos víg légkör uralkodott, amint az egyháztagok zajosan beszélgettek. Amikor ez
a család bejött a terembe, csendben a székek felé mentek, egy pillanatra letérdeltek,
és becsukták a szemüket, hogy imádkozzanak. Ezt követően áhítatosan ültek a
felfordulás közepette.

Őszintén szólva zavarban voltam. Eljöttek valamire, amit istentiszteletnek neveztek,
és eszerint is viselkedtek.

A gyűlés végén csendben elmentek, és amikor legközelebb találkoztunk, csalódásu-
kat fejezték ki azzal kapcsolatban, amit tapasztaltak. Ezt azóta sem felejtettem el”
(Teachings of Gordon B. Hinckley, 557).

• Hogyan javíthatunk az áhítaton az egyházi gyűléseken?

3. Mutassuk ki mély tiszteletünket Istennek azzal, hogy veszünk az úrvacsorából!

Állítsd ki a Gecsemáné kertjében imádkozó Jézus képét!

• Az Úr megparancsolta nekünk, hogy a sabbat napján vegyünk az úrvacsorából
(T&Sz 59:9, 12). Miért fontos minden héten venni az úrvacsorából? (Lásd
T&Sz 59:9; 3 Nefi 18:6–7; és a következő idézet.)

Elder Joseph B. Wirthlin, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta: „Az ablakokat
rendszeresen le kell mosnunk ahhoz, hogy letisztítsuk a port és a koszt. . . . Ahogyan
a földi ablakoknak is szüksége van, alapos tisztításra, úgy lelkiségünk ablakainak
is. . . . Amennyiben arra érdemesen veszünk az úrvacsorából, és ezáltal megújítjuk
a keresztelési szövetségeinket, tisztázzuk nézetünket az élet örök célját és az isteni
szempontból legfontosabb dolgokat illetően. Az úrvacsorai imák önelemzésre,
bűnbánatra és újbóli elkötelezettségre szólítanak, amint fogadalmat teszünk, hogy
hajlandóak vagyunk emlékezni Üdvözítőnkre, Jézusra, a Krisztusra” (Conference
Report, 1995. október, 103; vagy Ensign, 1995. november, 77).

• Milyen tekintetben jelentett áldást életetekben az úrvacsoravétel?

• Hogyan készülhetünk fel az úrvacsoravételre? Hogyan segíthetnek a szülők gyer-
mekeiknek felkészülni erre a szertartásra? (Megbeszélhetitek, hogyan segítsük a
különböző korosztályba tartozó gyermekeket.) Hogyan segít nektek a felkészülésben
az úrvacsorai ének eléneklése? Hogyan segítenek nektek az úrvacsorai imák a
felkészülésben? (Lásd T&Sz 20:77, 79.)

• Miért kell érdemesnek lennünk, amikor az úrvacsorából veszünk? (Lásd 1 Korinthus-
beliek 11:28–29; 3 Nefi 18:29; Mormon 9:29.)
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• Hogyan összpontosíthatunk folyamatosan elménkkel és szívünkkel is Jézusra,
amikor az úrvacsorából veszünk?

• Hogyan tehetjük életünkben jelentőségteljesebbé az úrvacsora szertartását? (Hang-
súlyozd ki, hogy ennek a szertartásnak nem szabad csupán szokássá vagy rutinná
válnia!) Hogyan erősíti meg az úrvacsoravétel az Üdvözítő iránti elkötelezettségün-
ket a hét többi napján?

• A sabbat napján nemcsak az úrvacsorából veszünk, hanem a saját szentségeinket és
fogadalmainkat is fel kell ajánlanunk az Úrnak (T&Sz 59:9, 12). Ez azt jelenti, hogy
olyan felajánlásokat vagy áldozatokat kell hoznunk, melyek mutatják odaadásunkat.
Milyen áldozatokat ajánljunk fel? (Lásd T&C 59:8; T&Sz 59:12; T&Sz 64:34; 97:8;
és a következő idézet.)

Elder M. Russell Ballard, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta:

„Halandó szolgálata után . . . Jézus azt mondta nefita apostolainak, hogy többé
nem fogad el égő áldozatokat, hanem »megtört szívet és bűnbánó lelket« ajánljanak
fel a tanítványai (3 Nefi 9:19–20; lásd még T&Sz 59:8, 12). Ahelyett, hogy az Úr
állatokat vagy gabonát követelne tőlünk, most azt akarja, hogy lemondjunk minden-
ről, ami nem méltó Istenhez. Az áldozathozatal törvényének e magasabb szintű
gyakorlata az egyén lelkének legmélyébe hatol. . . .

Amikor legyőzzük önző vágyainkat, első helyre tesszük Istent az életünkben, nem
nézve mibe kerül, és megfogadjuk, hogy szolgáljuk Őt, akkor élünk az áldozathoza-
tal törvénye szerint” („The Law of Sacrifice,” Ensign, 1998. október, 10–11).

4. Mutassuk ki mély tiszteletünket Istennek azzal, hogy megpihenünk 
a munkánkban!

• A T&Sz 59:10-ben az Úr kinyilatkoztatta, hogy a sabbat napján pihenjünk meg
a munkánkban (lásd még a 13. verset is). Mit jelent megpihenni a munkánkban?
Hogyan juttatja kifejezésre Isten iránti odaadásunkat az, ha megpihenünk a
munkánkban?

• Munkánkban való megpihenésünk részeként tartózkodjunk attól, hogy vásároljunk
vagy áruljunk, hogy szórakozóhelyekre menjünk, vagy más világi ügyeket intéz-
zünk a sabbat napján (lásd Ésaiás 58:13, felfigyelve a „nem űzöd kedvtelésedet” és a
„dolgaidat nem tévén” kifejezésre.) Hogy látjátok, a ti esetetekben milyen tevé-
kenységek vesznek el a sabbat szelleméből? Milyen világi gondok akarják mindig
megzavarni a sabbatot? Hogyan szabadulhatunk meg ezektől a gondoktól?

H.David Burton, elnöklő püspök, azt mondta: „Nos, tudom, hogy nehéz, különösen
a fiataloknak, úgy dönteni, hogy megtartják a sabbat napot, amikor a csapat,
melyben sportolnak, és melyben oly nagyon részt szeretnének venni, rendszeresen
vasárnapra teszi a meccseket. Tudom, sokaknak jelentéktelennek tűnik az, hogy
gyorsan beugranak a boltba egy vasárnapi vásárlásra, amikor csak egy pár dologra
van szükségük. De azt is tudom, hogy a sabbat napjának megtartására való emléke-
zés az egyik legfontosabb parancsolat, amit betarthatunk, amikor felkészülünk arra,
hogy a Szellem sugalmazásainak befogadói legyünk” (Conference Report, 1998.
október, 9; vagy Ensign, 1998. november, 9).

• A munkánkban való megpihenés nem jelenti azt, hogy tétleneknek kell lennünk.
Inkább kövessük az Üdvözítő példáját, és cselekedjünk „jót” a sabbat napján
(Máté 12:12; lásd még Lukács 13:10–17; János 5:1–19). Érzéseitek szerint milyen tevé-
kenységeket jó végezni a sabbat napján? (A válaszokat sorold fel a táblán!) Hogyan
használhatjuk ki jobban személyes vallásgyakorlásunk idejét a sabbat napján?
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Spencer W. Kimball elnök azt tanította: „A sabbat egy olyan szent nap, amikor
érdemes és szent dolgokat kell tennünk. Fontos, de nem elegendő a munkától és
a szórakozástól való tartózkodás. A sabbat építő gondolatokra és cselekedetekre
szólít, és ha valaki csak teng-leng, s semmit nem tesz a sabbat napján, akkor meg-
szegi azt. A sabbat megtartásához az ember térdre ereszkedik az imában, leckékre
készül, tanulmányozza az evangéliumot, elmélkedik, meglátogatja a betegeket és a
sanyargatottakat, leveleket ír a misszionáriusoknak, szundít egyet, értékes irodalmat
olvas, és minden olyan gyűlésre elmegy ezen a napon, amire elvárják” (Ensign,
1978. január, 4).

• Hogyan tudjuk eldönteni, hogy milyen cselekedetek helyénvalóak a sabbat napján?
(A válaszok között lehet: meggyőződünk arról, hogy tevékenységünk Istent tiszteli,
lelkileg felemelő, táplálja a hitet, erősíti a családot, segít vagy megáld másokat, és
elkülönül a világ mindennapos tevékenységeitől.)

• Miként erősíthetjük családunkat a sabbat napján? Hogyan segíthetnek a szülők
a gyermekeiknek abban, hogy élvezzék és megszenteljék a sabbat napját? (Lásd a
következő idézeteket. Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek e kérdésekhez
kapcsolódó személyes élményekről! Intézz felhívást a tanulókhoz, hogy válasszák
ki egy adott módját annak, ahogyan jelentőségteljesebbé teszik majd a sabbat
napját a családjuk számára!)

Gordon B. Hinckley elnök azt mondta: „Legyenek az utolsó napi szentek otthon,
miközben családjukat tanítják, a szentírásokat olvassák, s olyan dolgokat tesznek,
melyek értékesek és csodálatosak, és az Úrral beszélgetnek a sabbat napján” („Excerpts
from Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley,” Ensign, 1996. július, 73).

Gordon B. Hinckley elnök azt a tanácsot is adta: „Nos, nem akarok álszent lenni.
Nem akarom, hogy bezárjátok a házba a gyermekeiteket, és egész délután a Bibliát
olvassátok nekik. Legyetek bölcsek! Legyetek óvatosak! De tegyétek ezt olyan nappá,
amikor leülhettek a családotokkal és beszélhettek velük szent és jó dolgokról!”
(Teachings of Gordon B. Hinckley, 559–60).

Az Első Elnökség a következő tanácsot adta, amikor 1980-ban bejelentette az
összevont vasárnapi gyűléstervet:

„Nagyobb felelősség hárul az egyénekre és a családokra annak tekintetében, hogy
megfelelően megtartsák a sabbat-napot. Több idő lesz majd a szentírások személyes
tanulmányozására, valamint a családközpontú evangéliumi tanulásra. . . .

Arra számítunk, hogy a gyűlések és tevékenységek ezen új rendje nagyobb lelki
fejlődést eredményez majd az egyháztagoknál” (Church News, 1980. február 2, 3).

• A sabbat legyen az ima napja (T&Sz 59:14). Miként lehet imádságosabb a lelkületünk
ezen a napon? Hogyan tehetjük jelentőségteljesebbé az imáinkat?

• Milyen kihívások akadályozzák azt, hogy olyan jelentőségteljessé tegyétek a
sabbat napját, amilyenné szeretnétek? Mit tesztek e kihívások legyőzése érdekében?
A figyelmes tervezés hogyan zárhatja ki vagy kezelheti ezeket a kihívásokat?

5. Az Úr megáldja azokat, akik megtartják a sabbat napját 

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 59:9, 13, 15–17-et! Milyen áldásokat ígér az Úr
azoknak, akik megszentelik a sabbat napját? (A válaszokat sorold fel a táblán!)

• Hogyan segít nekünk a sabbat nap megtartása abban, hogy „tisztábban tarthas [suk
magunkat] a világiasságoktól” (T&Sz 59:9; a válaszok között lehet az, hogy segít
nekünk a bűnbánatban, keresztelési szövetségeink megújításában, valamint abban,
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hogy inkább Istenre és az örök jelentőségű dolgokra irányítsuk a gondolatainkat,
s ne a világi dolgokra).

• Hogyan segít nekünk a sabbat nap megtartása abban, hogy elnyerjük az öröm
teljességét, amint azt az Úr a T&Sz 59:13-ban megígérte? Hogyan segített nektek a
sabbat helyes megtartása abban, hogy fizikailag és lelkileg erősebbnek érezzétek
magatokat? Hogyan segített nektek abban, hogy eredményesebbek legyetek a hét
többi napján?

• Az Úr megígérte, hogy akik megtartják a sabbat napját, azoké lesz „a föld bősége”
és „minden jó dolog” a földön (T&Sz 59:16–17; lásd még Ésaiás 58:14). Miben
láttátok már ennek az ígéretnek a beteljesedését?

• Milyen egyéb áldásokat kaptatok már ti és családjaitok akkor, amikor megszen-
teltétek a sabbat napját?

• Az Úr kinyilatkoztatta, hogy a sabbat napjának az „örvendezés” napjának kell
lennie (T&Sz 59:14). Ésaiás azt mondta, hogy nevezzük „gyönyörűségnek” a sabbat
napját (Ésaiás 58:13). Előfordult már veletek, hogy a sabbat inkább a megkötések
napjának tűnt számotokra, semmint a gyönyörűségnek? Hogyan tehetjük a sabbat
napját az örvendezés és „gyönyörűség” napjává életünkben? (Ennek egyik módja
az, hogy arra összpontosítunk, amit meg kell tennünk, és nem arra, amit nem
szabad megtennünk.)

Összegzés Biztasd a tanulókat, hogy vizsgálják meg, hogyan javíthatnak a sabbat napjának
megtartásán! Tegyél bizonyságot arról, hogy ha megszentelik ezt a napot, akkor az Úr
meg fogja áldani őket nagyobb lelki erővel és örömmel!

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatod az egyik, vagy mindkét ötletet.

1. Javaslatok azok segítésére, akiknek dolgozniuk kell vasárnap

Mondd el, hogy az egyház tagjainak minden erőfeszítést meg kell tenniük annak
érdekében, hogy olyan munkahelyet válasszanak, mely nem követeli meg tőlük azt,
hogy vasárnap dolgozzanak! Vannak azonban olyan időszakok, amikor a munkáltatók
megkövetelik a vasárnapi munkát. Kérdezd meg, hogy a tanulók közül emlékszik-e
valaki egy ilyen időszakra, akár saját maguk, akár családjuk tagjainak esetében!
Beszéljétek meg, hogyan lehet a lehető legjobban megtartani a sabbat szellemét ilyen
körülmények között! Javasold, hogy a tanulók mondják el munkáltatójuknak, hogy
szeretnék megszentelni a sabbat napot! (Ha fiatalokat tanítasz, akkor lásd A fiatalság
erősségéért füzetet, 16–17. oldal [34285 135].)

2. Az Úr együttesen is megáld minket, ha megszenteljük a sabbat napját

Amellett, hogy az Úr személyesen megáld minket, amikor megszenteljük a sabbat
napját, együttesen is megáld bennünket. Például, megáldhat minket, mint egyházat
vagy mint közösséget. Ez hangsúlyt fektet arra, hogy szükséges erőinket egyesíteni
a sabbat nap megszenteléséért.
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak, hogy megerősödjön bennük a vágy, hogy teljes tizedet
fizessenek és a böjt törvénye szerint éljenek.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. Tanok és szövetségek 59:13–14, 21; 119; 120.

b. Ésaiás 58:6–12; Malakiás 3:8–12 vagy 3 Nefi 24:8–12; Máté 6:16–18 vagy
3 Nefi 13:16–18 (kiegészítő szentírások).

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha használod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor hozz az órára egy pénzdarabot!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet a sajá-
tjaid közül!

Tedd ki a pénzdarabot!

• Mit jelképezhet ez a pénz?

Engedd meg a tanulóknak, hogy röviden tegyenek javaslatot a válaszokra! Ezt követően
mutass rá, hogy a pénz felhasználásától függően jelképezhet nagyon különböző dolgo-
kat és elképzeléseket is! Jelképezhet például anyagi javakat, hatalmat, irigységet, vagy az
élet alapvető szükségleteit is.

E beszélgetés befejezéseként hangsúlyozd ki, hogy ha egy bizonyos módon használjuk a
pénzt, legyen az akár kis összeg, akkor jelképezheti vágyunkat, hogy segítsünk Isten
királyságának a felépítésében! Jelképezheti másokkal való törődésünket. És jelképezheti
hitünket, engedelmességünket, valamint az Úr iránti szeretetünket. Mondd el, hogy ez a
lecke megtárgyalja, hogyan építhetjük a királyságot és szolgálhatunk másokat azáltal,
hogy tizedet és böjti felajánlásokat fizetünk!

Ez a lecke több anyagot tartalmaz annál, amit egy óra alatt meg lehet tanítani. Imádsá-
gos lélekkel válaszd ki azokat a szentírásrészeket, idézeteket és más leckeanyagokat,
amelyek leginkább megfelelnek a tanulók szükségleteinek!

1. Az Úr megparancsolta nekünk, hogy fizessünk tizedet. Nagy áldásokat ígért
azoknak, akik engedelmeskednek ennek a parancsolatnak 

Az Úr meghatározása a tizedet illetően

• Joseph Smith próféta 1838. július 8-án, a Missouri állambeli Far Westben kapott egy
kinyilatkoztatást a tizedet illetően. Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 119:3–4-et! E
versekben található kinyilatkoztatás szerint hogyan határozta meg az Úr a tizedet?

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Ahhoz, hogy segítsünk a tanulóknak megérteni, miből áll a teljes tized, mondd el
a következő kijelentéseket:

Az Első Elnökség a következőképpen határozta meg a tizedet: „Az általunk ismert
legegyszerűbb kijelentés magától az Úrtól származik, nevezetesen, hogy az egyház
tagjai fizessék »teljes éves bevételük egytized részét«, amit jövedelemként kell
érteni. Senkinek nem áll jogában bármilyen más kijelentést tenni” (First Presidency
letter, 19 Mar. 1970).

Joseph Fielding Smith elnök, a Tizenkettek Kvórumából, elmagyarázta: „Figyelem-
reméltó, hány kifogást találhat, és hány értelmezést adhat az ember azt illetően,
hogy miből áll a tized. . . . Ám le van írva, hogy amiképpen mi mérünk, nekünk is
úgy mérettetik majd. Ha fukarok vagyunk az Úrral, akkor lehet, hogy Ő is fukar lesz
velünk, vagy – más szavakkal – megvonja tőlünk áldásait” (Church History and
Modern Revelation, 2 vols. [1953], 2:92).

Az Úr ígérete a tizedfizetőknek

• Olvassátok el a tanulókkal Malakiás 3:8–9 vagy 3 Nefi 24:8–9-et! Milyen tekintetben
csaljuk meg (lopjuk meg) Istent, ha nem fizetünk tizedet és felajánlásokat?
(Elolvastathatod a tanulókkal a T&Sz 59:21 és 104:14-et, amikor megbeszélitek
ezt a kérdést.)

• Olvassátok el a tanulókkal Malakiás 3:10–12 vagy 3 Nefi 24:10–12-t! Mit ígér az Úr
azoknak, akik tizedet fizetnek? (A tanulók válaszait sorold fel a táblán!)

Elder John A. Widtsoe, a Tizenkettek Kvórumából, beszélt azokról a lelki áldásokról,
melyek akkor érkeznek, amikor tizedet fizetünk:

„A tizedfizető bensőséges kapcsolatot létesít az Úrral. Ez a legörömtelibb jutalom.
A tized törvénye iránti engedelmesség, mint minden más törvény esetében, olyan
mély belső örömet, megelégedettséget és megértést eredményez, mely semmi más
módon nem nyerhető el. Az ember a szó szoros értelmében társává, bár alázatos
társává, válik az Úrnak, az emberiség üdvözülése érdekében létrehozott hatalmas,
örök programban. Világosabbá válnak az értelem számára az igazság tantételei;
könnyebben elérhető az, hogy azok szerint éljünk. Új közelség jön létre az ember
és Teremtője között. Könnyebbé válik az ima. Visszahúzódik a kétely; előretör a hit;
bizonyosság és bátorság vidítja a lelket. Élesedik a lelki fogékonyság; tisztábban
hallható az örökkévaló hang. Az ember hasonlóbbá válik Atyjához a mennyben”
(Deseret News, 1936. május 16, Church Section, 5).

A következő történet, melyet Elder Dallin H. Oaks mondott el, a Tizenkettek 
Kvórumából, azt szemlélteti, hogyan kaphatunk földi áldásokat, amikor tizedet
fizetünk:

„A második világháború alatt özvegy édesanyám három kisgyermeket tartott el
tanári fizetéséből, mely elég csekély volt. Amikor ráeszméltem, hogy azért nélkülö-
zünk néhány vágyott dolgot, mert nincs elég pénzünk, megkérdeztem édesanyá-
mat, miért fizeti be tizedként fizetésének oly nagy részét. Soha nem felejtem el a
magyarázatát: »Dallin, lehet, hogy vannak olyanok, akik a tizedfizetés nélkül is
megvannak, de mi nem. Az Úr úgy döntött, hogy magához veszi édesapádat, engem
pedig itt hagy, hogy felneveljelek titeket, gyermekeket. Az Úr áldásai nélkül nem
boldogulok, és úgy kapom meg ezeket az áldásokat, hogy becsületes tizedet fizetek.
Amikor fizetem a tizedemet, enyém az Úr ígérete, hogy meg fog áldani minket, és
nekünk szükségünk van ezekre az áldásokra, ha boldogulni akarunk«” (Conference
Report, 1994. április, 43–44; vagy Ensign, 1994. május, 33).
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• Milyen áldásokat kaptatok és kaptok, amint a tized törvénye szerint éltek?
(Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, milyen lelki vagy földi áldásokat kaptak!)

Indokok a tizedfizetésre

Hangsúlyozd ki, azért kell tizedet fizetnünk, mert szeretjük az Urat és hiszünk Benne,
s nem pedig csak azért, mert áldásokra van szükségünk!

• Hogyan mutatja ki az Úr iránti szeretetünket a tizedfizetés? Milyen hatással van
ez a Vele való kapcsolatunkra?

• Elder Joseph B.Wirthlin, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta, hogy „a tizedfizetés
nem annyira pénz, mint inkább hit kérdése” (Conference Report, 1990. április, 41;
vagy Ensign, 1990. május, 32). Milyen tekintetben inkább hit, mintsem pénz
kérdése a tized?

• Miért jelent olykor kihívást a tizedfizetés? Mit tehetünk azért, hogy felülkerekedjünk
ezen a kihíváson? (Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan helyzetekről,
amikor nekik vagy egy ismerősüknek le kellett győzni egy kihívást azért, hogy
tizedet fizessen!)

A tizedből származó pénzalapok felhasználása

• Ki dönti el, hogy mire használják a tizedből származó pénzalapokat? (Lásd T&Sz 120.
Jegyezd meg, hogy ebben a kinyilatkoztatásban a „püspökből és tanácsosaiból”
álló kifejezés az Elnöklő Püspökségre utal! A „főtanács” kifejezés a Tizenkét Apostol
Kvórumára. Az Első Elnökség, a Tizenkettek Kvóruma és az Elnöklő Püspökség
alkotják a tized szétosztásáról döntő tanácsot.)

Gordon B.Hinckley elnök beszélt arról a mély tiszteletről, mellyel a tized szétosztásáról
döntő tanács viszonyul a tizedből származó pénzalapokhoz:

„Az íróasztalom mögötti kredencen tartok egyet az özvegy fillérjei közül, melyet sok
évvel ezelőtt Jeruzsálemben kaptam, állandó emlékeztetőül azon pénzalapok szent
voltára, melyet kezelnünk kell. Az özvegytől származnak; az ő felajánlásai is ezek,
csakúgy, mint a gazdag ember tizede, és odafigyelve, megfontoltan kell használni
ezeket az Úr céljaira. Körültekintően kezeljük, védjük őket, és minden tekintetben
megpróbáljuk biztosítani, hogy úgy használják ezeket, ahogyan érzéseink szerint az
Úr tenné azt, munkájának előbbre vitelére és népének jobbá tételére” (Conference
Report, 1996. október, 69; vagy Ensign, 1996. november, 50).

• Mire használjuk a tizedből származó pénzalapokat?

Elder Dallin H. Oaks így magyarázta: „[A tizedből származó] pénzalapokat
templomok és imaházak építésére és fenntartására, világméretű missziómunkánk
végzésére, szentírások fordítására és kiadására, a halottak megváltásához szükséges
forrásanyagok biztosítására, vallási oktatás pénzügyi támogatására, valamint
egyéb olyan egyházi törekvések támogatására használjuk, melyeket az Úr erre
kijelölt szolgái választanak ki” (Conference Report, 1994. április, 46; vagy Ensign,
1994. május, 35).

Kérd meg a tanulókat, hogy töprengjenek el Elder Oaks kijelentésén, és gondolják át,
milyen áldásokat kaptak a templomok, a gyülekezeti házak, a misszionáriusi munka,
a szentírások, a halottak megváltásáért végzett munka, és a szeminárium vagy insztitút
folytán! Hangsúlyozd ki, hogy az elnyerhető legnagyobb áldások közvetlenül kapcso-
lódnak a tized törvénye iránti engedelmességhez. Amikor elgondolkozunk ezeken
az áldásokon, láthatjuk, hogy az Úr valóban megnyitja a mennyek ablakait, és áraszt
reánk „áldást bőségesen,” hogy nem lesz hely annak befogadására (Malakiás 3:10;
lásd még 3 Nefi 24:10).
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2. Az Úr megparancsolta nekünk, hogy böjtöljünk és fizessünk nagylelkű böjti
felajánlásokat 

Mondd el, hogy a böjt törvénye egy másik olyan törvény, melyet az Úr visszaállított
az utolsó napokban! Ennek a törvénynek engedelmeskedve havonta egyszer, általában
a hónap első vasárnapján az egész egyház böjtöl. Azt az utasítást kaptuk, hogy a böjti
nap megfelelő betartása abból áll, hogy két egymást követő étkezésen át tartózkodunk
az ételtől és az italtól, és ott vagyunk a böjti és bizonyságtételes gyűlésen. Rámutat-
hatsz, hogy a böjti napokon történő böjtölés mellett ésszerű ideig akkor is böjtölhetünk,
ha ennek különleges szükségét érezzük.

Hangsúlyozd ki, hogy a böjtölés több annál, hogy egyszerűen nem veszünk
magunkhoz ételt! A böjtölés lehet örömteli élmény, ha valamilyen célból böjtölünk,
felkészülünk a böjtre és imádkozunk. Írd fel a táblára: cél, felkészülés, ima.

• Milyen céljai lehetnek a böjtölésnek? (A válaszok között lehet: böjtölhetünk azért,
hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz, útmutatást kapjunk, növeljük a lelki erőnket,
megalázkodjunk, alávessük szellemünknek a testi vágyainkat, legyőzzük a kísértést
vagy a gyengeségeket, megerősítsük a bizonyságunkat, és hogy mások megál-
dására kérjük az Urat.) Hogyan töltötte meg további jelentéssel böjtjeiteket az,
ha valamilyen céllal böjtöltetek?

• Mit tehetünk, amivel felkészülhetünk a böjtre? Milyen tekintetben jelentőség-
teljesebb a böjtünk, ha felkészülünk rá?

• Imádkozzunk a böjt kezdetén, a böjt során és a böjt végén! Miért fontos imádkoz-
nunk, amikor böjtölünk?

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 59:13–14 és Máté 6:16–18 vagy 3 Nefi 13:16–18-ot!
E szentírások szerint hogyan viselkedjünk, amikor böjtölünk? Szerintetek miért
egyenlő a böjtölés az örömmel és az örvendezéssel? Mit tettetek és tesztek azért,
hogy örömteli élménnyé tegyétek a böjtölést?

Magyarázd el, hogy a böjti vasárnapon a megfelelő böjthöz hozzá tartozik az is,
hogy nagylelkű böjti felajánlást adva segítsünk azokról gondoskodni, akik szükséget
látnak! A böjti felajánlásokat először azok megsegítésére használják fel, akik abban
az egyházközségben és cövekben vannak, ahol az egyháztagok laknak. A püspökök
felhasználhatják ezeket a pénzalapokat arra, hogy ételt, fedelet, ruhát és más, létfenn-
tartáshoz szükséges segítséget biztosítsanak azoknak, akiknek szükségük van erre.

• A böjt törvénye szerinti életnek miért fontos része az, hogy böjti felajánlásokat
teszünk? (A válaszok között lehet, hogy a böjti felajánlásokkal másokat szolgálunk
és szeretetet mutatunk azok iránt, akik szűkölködnek.)

• Mennyire legyünk nagylelkűek, amikor böjti felajánlásokat fizetünk?

Spencer W. Kimball elnök azt mondta: „Olykor egy kicsit szűkmarkúak vagyunk,
és kiszámoljuk, hogy egy tojást ettünk volna reggelire, ami ennyi forintba kerül,
majd az Úrnak adjuk azt. Úgy gondolom, hogy ha tehetősek vagyunk, mint ahogy
ez sokunk esetében igaz, akkor nagyon, nagyon bőkezűnek kell lennünk . . . és
az átböjtölt két étkezés értékén felül sokkal, sokkal többet kellene adnunk – tízszer
annyit is, ha erre lehetőségünk van” (Conference Report, 1974. április, 184).

• Milyen következményekkel jár az, ha nagylelkű böjti felajánlásokat fizetünk?
(Lásd Ésaiás 58:6–7, valamint a következő idézetet.)

Gordon B.Hinckley elnök azt mondta: „Gondoljatok bele, . . . mi történne, ha szerte
a világon betartanák a böjti nap és a böjti felajánlás alapelveit! Az éhesek enni
kapnának, a mezítelenek ruhát, az otthontalanok menedéket! Könnyebbek lenné-
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nek az adóterheink. Aki ad, az nem szenvedne hiányt, de áldásokat kapna kis
önmegtartóztatásáért. A törődés és az önzetlenség új mértéke lopózna be minden-
hol az emberek szívébe” (Conference Report, 1991. április, 73; vagy Ensign, 1991.
május, 52–53).

• Olvassátok el a tanulókkal az Ésaiás 58:8–12-t! Mit ígért az Úr azoknak, akik enge-
delmeskednek a böjt törvényének? Milyen tekintetben segített nektek a böjtölés?
Mit tehetünk azért, hogy szorgalmasabbá váljunk a böjt törvényének betartásában?

Összegzés Hangsúlyozd ki, hogy amikor hűségesen fizetjük a tizedünket, akkor Isten királyságá-
nak a felépítéséhez járulunk hozzá! A nagylelkű böjti felajánlások fizetése egyik
módja annak, hogy megmutassuk, az Üdvözítő tanítványai vagyunk, aki azt mondta:
„amennyiben megcselekedtétek egygyel ez én legkisebb atyámfiai közül, én velem
cselekedtétek meg” (Máté 25:40).

Biztasd a tanulókat, hogy fizessenek becsületes tizedet, és éljenek a böjt törvénye
szerint! A Szellem késztetése szerint tedd bizonyságodat!

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatsz egyet vagy többet az alábbi

ötletek közül.

1. Csoportos megbeszélések és bemutatók

Oszd négy kis csoportra az osztályt! Mindegyik csoportnak add ki feladatul, hogy
készüljön egy olyan bemutatóval, mely a lecke egyes részeinek szentírásrészeire és
kérdéseire épül!

2. Elsődleges pénzügyi kötelezettségeinkké tenni a tizedet és a felajánlásokat

Mondd el a következő tanácsot Elder Malvin J. Ashtontól, a Tizenkettek Kvórumából:

„Minden utolsó napi szent otthonában a becsületes tized befizetésével kezdődik
a pénz sikeres beosztása. Ha minden fizetést követően tizedünk és böjti felajánlásunk
befizetésének teszünk eleget először, akkor megerősödik e fontos evangéliumi tantétel
melletti elkötelezettségünk, és kisebb lesz annak valószínűsége, hogy rosszul kezeljük
a pénzügyeinket. Ha pontosan fizetjük a tizedet Annak, aki nem jön minden hónap-
ban ellenőrizni minket, az megtanítja majd a gyermekeinknek, hogy becsületesebbek
legyenek azokkal is, akik fizikailag közelebb vannak hozzájuk” (One for the Money:
Guide to Family Finance [füzet, 1992], 3).

3. Inkább adni, mint kapni

Adj minden tanulónak egy darab papírt és egy tollat vagy ceruzát! Kérd meg őket,
hogy sorolják fel, mire költik általában a pénzüket! Intézz hozzájuk felhívást, hogy a
következő hónapban jegyezzék fel a kiadásaikat, és készítsenek egy értékelést arról,
hogy mennyire lehetnének bőkezűbbek azokkal, akik szűkölködnek!

• Hogyan segíthetnek az egyház fiataljai a szegényeknek és a szűkölködőknek?
(Ha fiatalokat tanítasz, biztasd őket, hogy végezzenek szolgálatot és fizessenek böjti
felajánlásokat! Arra is rámutathatsz, hogy az ároni papság viselői gyakran segítik
a püspököt gyakorlati dolgokkal, például a böjti felajánlások összegyűjtésével.) Mit
tehetnek a szülők azért, hogy biztassák gyermekeiket a szegények és a szűkölködők
megsegítésére?
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4. „A jókedvű adakozót szereti az Isten” (2 Korinthusbeliek 9:7)

• Olvassátok el a tanulókkal a 2 Korinthusbeliek 9:6–8-at! Hogyan követhetjük ezt
a tanácsot a tized és a felajánlások fizetésében? Miért fontos a hozzáállásunk és az
indítékunk, amikor tizedet és felajánlásokat fizetünk?

5. Az Üdvözítő példájának követése, amikor böjtölünk

Magyarázd el, hogy sokat tanulhatunk az Üdvözítő példájából, amikor a pusztában
böjtölt:

a. A Joseph Smith féle fordítás megállapítja, hogy amikor Jézus böjtölt, kapcsolatba
került Istennel. A mi esetünkben is olyan időszaknak kell lennie a böjtölésnek,
amikor kapcsolatba kerülünk Istennel.

b. Amikor vége lett a böjtjének, az Üdvözítő ellenállt a Sátán kísértéseinek, és
„megtére a Léleknek erejével Galileába” (Lukács 4:2–14; lásd még Máté 4:3–11).
A böjtölés által szert tehetünk lelki erőre.

6. Hálát kifejező böjt

Egy általános konferenciai beszédben Gordon B.Hinckley elnök felolvasott egy olyan
nő által megírt levelet, aki háláját fejezte ki az Úrnak. A levél írója azt mondta: „Böjtjeim
legtöbbször köszönetadó böjtök” (Conference Report, 1994. október, 75; vagy Ensign,
1994. november, 54). Mondd el a „köszönetadó” böjtök következő példáit:

1842. december 26-án, az Illinois állambeli Nauvoo-ban, Joseph Smith prófétát igazság-
talanul letartóztatták, és az Illinois állambeli Springfild-be idézték. 1843. január 6-án
mentették fel a vádak alól, és engedték meg neki, hogy visszatérjen Nauvoo-ba. Ennek
megünneplésére a Tizenkettek Kvóruma kijelölt „egy napot az alázatosságra, böjtre,
dicséretre, imára és hálaadásra” (History of the Church, 5:209, 244, 248).

Egy édesanya aggódott amiatt, hogy fiának, aki teljes idejű missziót szolgál, nincs elég
erős bizonysága ahhoz, hogy kibírja az esetlegesen előtte álló nehéz időszakokat. Ezt
követően híreket kapott a misszióbeli sikereiről. Szívből jövő hálával böjtölt egyedül
abból a célból, hogy köszönetet mondjon az Úrnak azért, mert fia példás misszionárius
akart lenni. Amikor a fiúnak tudomására jutott édesanyjának hálaadó böjtje, megfo-
gadta, hogy még keményebben fog dolgozni azért, hogy olyan misszionárius legyen
belőle, amilyet az édesanyja elképzelt.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak bele, milyen érzés lenne egyedül abból a
célból böjtölni, hogy hálát fejezzenek ki az Úrnak! Javasold, hogy egy közelgő böjtöt
szenteljenek az Úr iránti hálájuk kifejezésének! Biztasd őket, hogy írjanak élményükről
a naplójukba!

7. Videó bemutatók

Ha rendelkezésre áll a Tanok és szövetségek és egyháztörtének videó bemutatók
(53912 135), akkor gondolkozz el azon, hogy amikor a tizedről beszéltek, bemutatod
„Az egek csatornái” című részt, mely 11 percig tart!

Ha rendelkezésre áll a Family Home Evening Video Supplement (53276), akkor gondol-
kozz el azon, hogy bemutatod a „The Law of the Fast” (A böjt törvénye) című részt,
mely négy percig tart!
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak megérteni a templomok jelentőségét, és biztatni őket, hogy
saját életükben törekedjenek a templom áldásaira.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 95; 109; 110.

b. Örökségünk, 33–36. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha rendelkezésre állnak a következő anyagok, akkor készülj fel azok órán való
felhasználására: Képek a Kirtland Templomról (62431; Evangéliumi művészet
képcsomag 500) és egy másik templomról.

4. Készülj fel arra, hogy a tanulókkal elénekeljétek az „Isten Szelleme” című éneket,
ha használni szándékozol azt az órán (Himnuszok)! Megkérhetsz egy tanulót, vagy
tanulók egy csoportját is, hogy készüljenek fel ennek eléneklésére.

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Írd fel a táblára a következő kérdéseket úgy, hogy a tanulók láthassák azokat, amikor
belépnek a terembe:

Hány templomot épített az Úr szövetséges népe e sáfárság előtt?

Hány templom épült vagy lett megtervezve Joseph Smith próféta napjaiban?

Anélkül, hogy indítványoznád e kérdések megbeszélését, mondd el, hogy csak négy
olyan templomról tudunk, melyet e sáfárság előtt épített az Úr szövetséges népe!
Az első a Salamon idejében épült templom volt, melynek újjáépítésére kétszer került
sor, és különböző időkben hol Zerubábel, hol Heródes templomaként volt ismert.
A másik hármat a Mormon könyve említi meg: a Nefi által épített templom (2 Nefi 5:16),
a Zarahemla földjén lévő templom, mely mellől Benjámin király elmondta utolsó
beszédét (Móziás 1:10; 2:1), és a Bőség földjén lévő templom, ahova a nép a feltámadt
Úr megjelenése előtt összegyűlt (3 Nefi 11:1).

Mondd el, hogy öt templom épült vagy lett megtervezve Joseph Smith élete során:
Kirtlandban, Independence-ben, Far Westben, Adam-ondi-Ahmanban és Nauvoo-ban.

• Hány templom épült mostanában vagy áll építés alatt?

Hangsúlyozd ki, hogy Joseph Smith próféta templomépítő ember volt! Általa teljese-
dett be Malakiás próféciája Illés visszatéréséről (Malakiás 4:5–6; T&Sz 110:13–16).
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza továbbra is templomépítő egyház.

Ez a lecke a Kirtland Templomról szól, mely az első felépített templom volt ebben
a sáfárságban.

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Ez a lecke több anyagot tartalmaz annál, mint amit egy óra alatt meg lehet tanítani.
Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek!

1. Az Úr megparancsolta a szenteknek, hogy építsék fel a Kirtland Templomot 

Tanítsd és beszéljétek meg a T&Sz 95-öt! Magyarázd el, hogy a templomok elenged-
hetetlen részét képezik Jézus Krisztus evangéliumának! 1832 decemberében az Úr
megparancsolta a szenteknek, hogy építsenek egy templomot az Ohio állambeli Kirt-
landban (T&Sz 88:119; 109:2; mutasd meg a Kirtland Templom képét!) Öt hónappal
később a szentek még mindig keveset tettek azért, hogy teljesítsék ezt a parancsot,
ezért az Úr felszólította őket, hogy bánják meg bűnüket és igyekezzenek a munkájukkal
(T&Sz 95). Négy nappal később a templomi építkezés előkészületeként az emberek
hozzáláttak a kövek szállításához és az árkok ásásához.

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 95:3–4, 8–9, 16–17; 109:5, 8-at! Mit tanítanak
ezek a versek a Kirtland Templom felépítésének céljairól? (A tanulók válaszait foglald
össze a táblán! Magyarázd el, hogy a Kirtland Templom nem hasonlított a mai
templomokhoz, ahol üdvözítő szertartásokat végzünk az élőkért és a halottakért!
Az Úr egy pár évvel később állította vissza a templomi szertartásokat, akkor amikor
a szentek Nauvoo-ban voltak.)

• Mit nyilatkoztatott ki az Úr Joseph Smith-nek a Kirtland Templom építésének
módjáról? (Lásd T&Sz 95:13–17, és a következő idézetek.)

Néhány munkás az javasolta, hogy szálfákból vagy deszkákból építsék fel a templo-
mot. Joseph Smith azonban ezt válaszolta: „Szálfákból építsünk házat Istennek?
Nem, . . . olyan tervem van az Úr házára, melyet ő maga adott; és ez alapján hama-
rosan meg fogjátok látni a különbséget a mi számításaink és az ő elképzelései
között” (idézet, Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, szerk. Preston Nibley
[1958], 230).

Az Úr egy látomásban kinyilatkoztatta a Kirtland Templom tervét az Első Elnökség-
nek (Joseph Smith, Sidney Rigdon és Frederick G.Williams). Frederick G.Williams
elnök azt mondta, hogy együtt térdeltek le imádkozni, és az épület makettja „feltűnt
a látótávolságunkon belül . . . Miután jól megnéztük a külsejét, úgy tűnt, mintha
közvetlenül fölénk szállt volna az épület.” A templom befejezését követően Frederick
G. Williams azt mondta, pontosan úgy néz ki, ahogyan egykor a látomásban.
(The Revelations of the Prophet Joseph Smith, össz. Lyndon W. Cook [1981], 198.)

Rámutathatsz, hogy ma az Első Elnökség kinyilatkoztatás által dönti el, mikor és hol
építsenek templomokat.

2. A szentek áldásokban részesültek a templomépítésben mutatott nagy
áldozathozatalaikért 

• Mondd el, hogy a Kirtland Templom volt az első olyan templom, mely ebben a
sáfárságban épült! Milyen kihívások és áldozathozatalok kapcsolódnak a templom
felépítéséhez? (Lásd T&Sz 109:5 és Örökségünk, 33–34. oldal.)

• Milyen áldásokat kaptak a szentek áldozathozatalaikért a Kirtland Templom
felépítése során? (Lásd Örökségünk, 34–35. oldal.)

• Mit tapasztaltatok, milyen áldozatokat hoztak az egyháztagok azért, hogy elnyerjék
a templom áldásait, vagy hogy részt vegyenek a templomi munkában? Milyen
áldozatokat hozhatnánk mi, hogy részt vegyünk a templomi munkában?

Megbeszélés
és alkalmazás
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Kirtland Templom. Ez volt az első templom, mely ebben a sáfárságban épült, 1836-ban szentelték fel.

3. Joseph Smith felszentelte a Kirtland Templomot.

1836. március 27-én Joseph Smith próféta felszentelte a Kirtland Templomot.
A felszentelő ima, melyet az Úr nyilatkoztatott ki, a T&Sz 109-ben van feljegyezve.
A felszentelő gyűlés hét órán át tartott, és a Szellem nagy kiáradása kísérte. Magában
foglalta a felszentelő imát, egyházi énekek éneklését, bizonyságtételt, az úrvacsora
kiosztását, beszédeket, valamint egy ünnepélyes nagygyűlést, melyen az egyháztagok
támogatták Joseph Smith-t és más egyházi vezetőket. A gyűlés azzal ért véget, hogy a
szentek részéről elhangzott a hozsánna kiáltás – kezüket fejük fölé emelve és háromszor
azt kiáltva: Hozsánna, hozsánna, hozsánna Istennek és a Báránynak, ámen, ámen és
ámen!” (History of the Church, 2:427–28).

Elénekeltetheted a tanulókkal az „Isten Szelleme” című himnuszt (Himnuszok), melyet
a Kirtland Templom felszentelésénél énekeltek az emberek. Vagy megkérheted az
ezzel megbízott tanulót, illetve tanulók csoportját, hogy énekeljék el.

• Miért szentelünk fel templomokat? Miben különböznek a templomok, miután
felszentelték őket? Ha a tanulók közül volt már valaki templom felszentelésén, akkor
kérd meg, hogy beszéljen az élményhez fűződő gondolatairól és benyomásairól!

• Milyen lelki megnyilvánulásokra került sor a Kirtland Templom felszentelésekor?
(Lásd Örökségünk, 34–35. oldal.)

• Mondd el, hogy a felszentelő imában a próféta kihangsúlyozta az egyháztagok
templomokkal kapcsolatos néhány feladatát! Milyen feladatokat hangsúlyozott ki?
(Ezek közül néhányat felvázolnak a következő szentírás-részek. Válassz ki néhány
részt, melyet elolvashatnak és megbeszélhetnek a tanulók! A válaszokat összegezd
a táblán!)

a. T&Sz 109:7, 14. (Szorgalmasan igyekezzünk tanulni tanulás és hit által.) Miért
fontos feladat ez a templomok vonatkozásában?
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b. T&Sz 109:9, 17–19. (Belépésünk, távozásunk és köszöntéseink az Úr nevében
történjenek.) Hogyan tehetünk eleget ennek a feladatnak?

c. T&Sz 109:20–21. (Tisztának kell lennünk ahhoz, hogy belépjünk a templomba.)
Miért fontos érdemesnek lennünk, amikor a templomba belépünk? (Lásd
T&Sz 97:15–17.) Hogyan bizonyítjuk érdemességünket, hogy beléphessünk az Úr
házába? (Templomi ajánlásért folytatott interjúk által.)

d. T&Sz 109:23. (Úgy hagyjuk el a templomot, hogy a föld minden széléig elvisszük
az evangélium örvendetes híreit.) Hogyan késztethet minket erre a templomláto-
gatás?

• Mondd el, hogy a felszentelő imában sok nagyszerű áldásért imádkozott a próféta!
Milyen áldásokért imádkozott? (Néhány áldást felvázolnak a következő szentírás-
részek. Válassz ki néhány részt, melyet elolvashatnak és megbeszélhetnek a tanulók!
A válaszokat összegezd a táblán!)

a. T&Sz 109:15. (Az Úr népe nyerje el a Szentlélek teljességét.) Kérd meg a tanulókat,
hogy mondják el, mi módon növelte a templomlátogatás a Szellem életükre
gyakorolt hatását!

b. T&Sz 109:22. (Az Úr népe hatalommal felfegyverkezve és angyaloktól őrizve
menjen el a templomból.) Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan
élményekről, amikor a templomlátogatást követően érezték, hogy hatalommal
vannak felfegyverkezve!

c. T&Sz 109:25–26. (Ne legyen olyan fegyver vagy gonoszság, mely győzedelmeskedne
az Úr népe felett.) Hogyan védelmez minket a gonosztól a templomlátogatás?

d. T&Sz 109:32–33. (Az Úr törje le népéről a csapások igáját.) Hogyan segített nektek a
templomlátogatás abban, hogy legyőzzétek vagy elviseljétek a csapásokat?

e. T&Sz 109:36–37. (Történjen meg a Szellem olyan kiáradása, amilyen pünkösd
napján történt; lásd Csel 2:1–4.) Az ima ezen részének egyik beteljesedésére
a felszentelés estéjén tartott papsági gyűlésen került sor. A templomot erős szél
zúgása töltött be, és sok férfitestvér beszélt nyelveken, prófétált és látott látomá-
sokat (History of the Church, 2:428).

f. T&Sz 109:54–58. (Legyen irgalommal az Úr a föld nemzetein, és lágyítsa meg
a nép szívét, hogy felkészítse őket az evangélium üzenetére.)

g. T&Sz 109:61–64, 67. (Kezdődjön el Izráel szétszórt gyermekeinek az összegyűjtése
és megváltása.) Hogyan segít a templomi munka ennek az áldásnak a megvalósu-
lásában?

h. T&Sz 109:72–74. (Az Úr egyháza töltse be az egész földet.) Hogyan segít a
templomi munka ennek az áldásnak a megvalósulásában?

Howard W. Hunter elnök, az egyház 14. elnöke, úgy jellemezte a Kirtland Templom
felszentelő imájában lévő ígéreteket, hogy azok „felkavaróak és csodálatosak” („The
Great Symbol of Our Membership,” Ensign, 1994. október, 5). Azt mondta, hogy
ez az ima „folyamatosan válaszra talál majd rajtunk, mint egyéneken, családokon és
népen, a papság hatalma miatt, melyet az Úr adott nekünk, hogy használjuk az Ő szent
templomaiban” (Ensign, 1994. október, 4).

4. Az Úr elfogadta a Kirtland Templomot, ősi próféták pedig papsági kulcsokat
állítottak vissza 

Tanítsd és beszéljétek meg a T&Sz 110-et! Magyarázd el, hogy az Úr beteljesítette arra
vonatkozó ígéretét, hogy hatalommal ruházza fel szolgáit a magasból, amikor elkészül a
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Kirtland Templom (T&Sz 95:8)! Ez a hatalommal való felruházás magában foglalta az
Üdvözítő megjelenését a templomban, a Szellem kiáradását, sok kinyilatkoztatást,
valamint papsági kulcsok visszaállítását Mózes, Éliás és Illés által. Ezekkel a szent
élményekkel és kulcsokkal az Úr szolgái nagyobb hatalommal és felhatalmazással
mozdíthatták előre az Ő munkáját.

• Hogyan jellemezte Joseph Smith próféta az Üdvözítő megjelenését a Kirtland
Templomban? (Lásd T&Sz 110:1–3.) Mit mondott magáról az Üdvözítő? (Lásd
T&Sz 110:4.) Mit mondott Joseph Smith-nek és Oliver Cowdery-nek a templomról?
(Lásd T&Sz 110:6–10.)

• Milyen papsági kulcsokat állított vissza Mózes, Éliás és Illés? (Lásd T&Sz 110:11–16.)
Milyen áldásaink és felelősségeink vannak ma azért, mert Mózes visszaállította
Izráel összegyűjtésének a kulcsait, mert Éliás visszaállította Ábrahám evangéliuma
sáfárságának a kulcsait, s mert Illés visszaállította a pecsételő hatalom kulcsait?
(A következő táblázat segíthet a megbeszélésben. Az információkat összegezheted
a táblán.)

Személy Visszaállított kulcsok Mai áldások és felelősségek

Mózes Izráel összegyűjtése Felhatalmazás az evangélium hirdetésére, hogy
összegyűjtsük Izráelt (misszionáriusi munka).

Éliás Ábrahám evangéliumának Az ábrahámi szövetség áldásai, és az ezzel a szövetséggel 
a sáfársága kapcsolatos felelősségek (lásd Ábrahám 2:9–11, hogy 

áttekintsd ezeket az áldásokat és felelősségeket).

Illés Pecsételő hatalom Az a hatalom, mely érvényessé teszi a mennyben a
papsági szertartásokat. A pecsételő hatalom teszi
lehetővé a templomi házasságot, a gyermekek és őseik
egymáshoz történő pecsételését, az örökkévaló csalá-
dokat és a halottakért végzett templomi szertartások
munkáját.

5. A templomépítés és a templomi munka felgyorsul a napjainkban 

• Állíts ki egy templomképet! Hogyan gyorsult fel a templomépítés napjainkban?
(Az egyháznak 1980-ban 19 temploma volt, 1997 végére pedig 51. Az 1997 októberi
általános konferencián Gordon B. Hinckley elnök bejelentette a kisebb templomok
építésére vonatkozó terveket. Az 1998 áprilisi konferencián bejelentette annak
terveit, hogy 2000 végére legyen 100 templom, mely 3 év alatt ugyanannyi templom
felépítését jelenti, mint amennyi az egyház megszervezése utáni első 167 évben
épült.)

• A templomépítés felgyorsítása mellett az egyház vezetői újra kihangsúlyozzák a
templomi munkában való részvétel fontosságát. Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz
138:53–56-os verseit! Mondd el, hogy a mai érdemes egyháztagok azon „kiváló
szellemek közül valók, akiket visszatartottak, hogy az idők teljességében előjőve
részt vegyenek . . . a templomok építésében és az ottani szertartások végzésében.”
Hogyan segíthetünk a templomi munka meggyorsításában?

Howard W.Hunter elnök azt mondta: „Legyünk templomba járó és templomszerető
emberek! Siessünk a templomba, amilyen gyakran időnk, eszközeink és személyes
körülményeink megengedik! Ne csak szeretett halottainkért menjünk oda, hanem
a templomi imádás személyes áldásáért, a szentségért és biztonságért, amely ezek
között a megszentelt és szent falak között biztosított. A templom a gyönyörűség,
a kinyilatkoztatás és a békesség helye. A templom az Úr háza. Szent az Úrnak.
Számunkra is legyen szent” (Liahona 1995. június, különkiadás, 21).
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Összegzés Biztasd a tanulókat, hogy imádságos lélekkel vizsgálják meg életüket, és döntsék el,
hogyan vehetnek részt a templomi munkában! Mondd el nekik, éppen úgy, ahogyan
a szentek áldozatokat hoztak a Kirtland Templom felépítéséért, nekünk is áldozatokat
kell hozni azért, hogy segítsünk a templomi munkában! Ha templom közelében
laktok, akkor biztasd a tanulókat, hogy látogassák a templomot! Tegyél bizonyságot
arról, hogy az Úr megáld minket, amint részt veszünk ebben a nagyszerű munkában!

További 
tanítási ötlet A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatod a következő ötletet.

Templomképek

Javasold, hogy a tanulók tegyenek ki templomképeket az otthonukban. Howard W.
Hunter elnök azt mondta: „Legyen egy templomkép az otthonotokban, hogy gyerme-
keitek láthassák azt! Tanítsátok őket az Úr házának céljairól! Fiatal koruktól kezdve
tervezzék, hogy elmennek oda, és érdemesek maradnak erre az áldásra!” (Conference
Report, 1994. október, 8; vagy Ensign, 1994. november, 8).
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak, hogy megértsék az üdvözülés tervének nagy hatáskörét,
és biztatni őket, hogy éljenek aszerint, amit a tervről tudnak.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a szentírásokat ebben a leckében!

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor szerezz be egy képet,
például egy folyóiratból kivágott fényképet! A képből vágj ki néhány kis darabot!
Gondoskodj arról, hogy a tanulók a kis darabokat megnézve ne tudják megmon-
dani, hogy mit ábrázol a kép!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra megkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Tedd ki az órára hozott kép kis darabjait, de ne tedd ki a képet (lásd „Felkészülés”,
3. pont)! Mondd meg a tanulóknak, hogy ezek a kis darabok egy nagyobb kép részei!
Biztasd őket, hogy röviden találgassanak, mi van a képen! Ezt követően állítsd ki
a képet, és tedd helyükre a kis darabokat!

Mutass rá, hogy bár a kis részek is fontosak, nem sok jelentéssel bírnának akkor, ha
nem lennének a nagy kép részei! Magyarázd el, hogy tapasztalataink, döntéseink
és a megismert igazságok mind egy nagyobb kép kis részeihez hasonlítanak! Kevesebb
jelentéssel bírnak, ha nem helyezzük őket egy nagyobb képbe: az üdvözülés tervébe.
Az üdvözülés tervének ismerete segíthet nekünk, hogy helyes döntéseket hozzunk,
örömre leljünk a halandóságban, és felkészüljünk az örök életre. Ez a lecke az üdvözülés
tervéről szól.

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy beszéljenek a szentírásbeli tantételekhez
kapcsolódó élményekről!

1. Az üdvözülés terve „a menny egyik legjobb ajándéka az emberiségnek”

Írd fel a táblára: Mennyei Atyánk terve a/az ____________________________________-ról/-ről.

Kérd meg a tanulókat, hogy egészítsék ki a mondatot! Biztasd őket, hogy gondoljanak
annyi szentírásbeli válaszra, amennyire csak tudnak! Válaszaikat írd fel a táblára!
Egy-két perc után mondd el azokat a válaszokat, melyeket nem említettek meg:

üdvözülés (Alma 24:14; 42:5; Mózes 6:62) visszaállítás (Alma 41:2)

boldogság (Alma 42:8, 16) irgalom (Alma 42:15, 31)

Megváltás (Jákób 6:8; Alma 12:25–33)

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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• Mit tanítanak ezek a szavak Mennyei Atyánk tervéről?

• Alma próféta úgy utalt Mennyei Atyánk tervére, mint „a boldogsághoz vezető nagy
terv”-re (Alma 42:8). Mi módon hozhat nekünk boldogságot az üdvözülés terve?

• Joseph Smith próféta azt tanította: „Az üdvözülés nagy terve az a téma, amire
komolyan oda kell figyelnünk, és erre úgy kell tekinteni, mint ami a menny legjobb
ajándéka az emberiségnek” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph
Fielding Smith [1976], 68). Mit tehetünk azért, hogy „komolyan odafigyeljünk” az
üdvözülés tervére?

Mondd el, hogy ez a lecke áttekinti az üdvözülés tervét! Megmutatja, hogyan kapcso-
lódnak egymáshoz az evangélium alapelvei, egy nagy terv részeként.

2. Halandóság előtti élet

Magyarázd el, hogy az üdvözülés terve három részre osztható: halandóság előtti élet,
halandó élet és halál utáni élet.

Írd fel a táblára: Halandóság előtti élet! Mutass rá, hogy a visszaállítás egyik figyelemre-
méltó áldása az, hogy többet tudunk a halandóság előtti életünkről! Ez a tudás segít
nekünk megérteni az élet célját és azt, hogy milyen szerepet játszunk Isten üdvözülés-
ről szóló tervében. Amikor a tanulók megbeszélik a következő kérdéseket, olvastasd el
velük a javasolt szentírás-részeket!

• Isten fiai és leányai vagyunk, és az Ő szellemgyermekeiként éltünk a halandóság
előtti létben. (T&Sz 76:24; 93:29). Milyen hatást gyakorol rátok az a tudás, hogy
Isten gyermekei vagytok?

• Mielőtt sor került volna a föld megteremtésére, Mennyei Atyánk összehívott egy
tanácsot a mennyben, és minden szellemgyermek elé tárta az üdvözülés tervét.
Mennyei Atyánk milyen részeit tárta fel a tervnek a halandóság előtti világban?
(Lásd 2 Nefi 2:24–26; Alma 34:8–9; Ábrahám 3:24–25. A válaszok között lehet Jézus
Krisztus engesztelő áldozata; a föld teremtése; a bukás; a földön töltött idő, amikor
halandó testet kapunk és próbára tétetünk; valamint a szabad akarat, vagyis annak
hatalma, hogy a jót vagy a gonoszt válasszuk.)

• Hogyan reagált Jehova, az Atya Elsőszülötte, az üdvözülés tervére? (Lásd Mózes 4:2.
Annak érdekében, hogy megmutasd, hogyan engedelmeskedett az Üdvözítő az
Atya akaratának, elolvashatjátok a T&Sz 19:16–19 és 76:40–42-t. Hangsúlyozd ki,
hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozata teszi lehetővé az üdvözülés tervét! Az
Üdvözítő a központi alak Istennek a mi üdvözülésünk érdekében hozott tervében.)

• Lucifer fellázadt az üdvözülés terve ellen, és szabad akaratunk elpusztítására
törekedett, valamint arra, hogy elnyerje Mennyei Atyánk hatalmát (Mózes 4:1, 3;
T&Sz 29:36). Ő lett a Sátán, követőivel együtt kivetették Mennyei Atyánk jelen-
létéből, és megtagadták tőle a halandóságot (T&Sz 29:36–38; 76:25–27; Mózes 4:4;
Ábrahám 3:26). Miért fontos tudnunk a Sátán és követői létezéséről?

• Hogyan reagáltunk mi az üdvözülés tervére? (Lásd Jób 38:4–7. Mondd el, az utolsó
napi próféták azt tanították, hogy ebben a részben a 7. vers arra az örömre utal,
amit a halandóság előtti létben éreztünk akkor, amikor elfogadtuk az üdvözülés
tervét!)

Magyarázd el, hogy a halandóság előtti világban Mennyei Atyánk nemes szellemeket
választott ki és rendelt el előre azért, hogy az Ő munkáját végezzék a földön (T&Sz
138:55–56; Ábrahám 3:22–23; lásd még Teachings of the Prophet Joseph Smith, 365)!

106



• Milyen tekintetben befolyásolhatja mindennapi döntéseinket az, amit a halandóság
előtti létről tudunk? Hogyan segíthet nekünk az, amit a halandóság előtti létről
tudunk akkor, amikor próbatételekkel nézünk szembe?

3. Halandó élet

Mutass rá, hogy amikor a halandóság előtti életünkben elfogadtuk Mennyei Atyánk
tervét, akkor megtartottuk „első helyünket”! Hithűségünk miatt lehetőséget kaptunk
arra, hogy a földre jöjjünk, mely a „második helyünk” (Ábrahám 3:26).

Írd fel a táblára: Halandó élet! Magyarázd el, hogy Ádám és Éva bukása miatt a
halandóságban bukott állapotban vagyunk (T&Sz 29:40)! Ki vagyunk téve a fizikai
halálnak és a szellemi halálnak, vagyis annak, hogy el legyünk választva Isten színétől
(T&Sz 29:41–42; Alma 42:9, 14; a fizikai halálról és a szellemi halálról később beszélünk
a lecke során). Utolsó napi kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy a bukás szükséges lépés
volt az örök fejlődésünkben. Éva beszélt a bukás áldásairól: „Ha nem lett volna a
vétkünk, nem lennének ivadékaink, és sohasem ismertük volna meg a jót és a rosszat,
és megváltásunk és az örök élet örömét, amelyet Isten minden engedelmesnek ad”
(Mózes 5:11).

Amikor a tanulók megbeszélik a következő kérdést, olvastasd el velük a javasolt
szentírás-részeket!

• Milyen céljai vannak a halandó életnek? (Írd fel a táblára a tanulók válaszait!)
A válaszok között lehetnek az alábbiakban felsoroltak.

a. Az, hogy fizikai testet kapjunk. Joseph Smith próféta azt mondta: „Azért jöttünk
erre a földre, hogy testünk lehessen, és tisztán mutathassuk meg azt Isten előtt
a celesztiális királyságban” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 181).

b. Az, hogy Isten parancsolatai iránti engedelmesség által bizonyítsuk a hithű-
ségünket (Ábrahám 3:25–26). Ide tartozik bűneink megbánása és az üdvözülés
szertartásainak az elnyerése (Alma 12:24; T&Sz 29:42–43; Hittételek 1:3).

c. Az, hogy családokban éljünk és a templomi szertartások által szüleikhez
pecsételjük a gyermekeket (Mózes 2:28; T&Sz 93:40; 131:1–4; 138:48).

Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma kijelentette, hogy „a férfi és
nő közötti házasságot Isten rendelte el, és a család központi szerepet játszik a
Teremtő gyermekeinek örökkévaló sorsára vonatkozó tervében. . . . A boldogság
isteni terve lehetővé teszi, hogy a családi kötelékek a síron túl is megmaradjanak.
A szent templomokban elérhető szent szertartások és szövetségek lehetővé
teszik az egyének számára, hogy visszatérhessenek Isten jelenlétébe, a családok
számára pedig, hogy az örökkévalóságra egyesüljenek” (A család: kiáltvány
a világhoz,” Liahona, 1998. október, 24. o.).

• Miben változtatja meg életeteket az, hogy értitek a halandóság céljait? Hogyan
befolyásolja döntéseiteket az, hogy értitek ezeket a célokat?

• A halandó élet részeként a Sátánnak megengedték, hogy megkísértsen minket
(T&Sz 29:39). Miért? (Lásd T&Sz 29:39; lásd még 2 Nefi 2:11–13.) Miért fontos része
a szabad akarat az üdvözülés tervének? (Lásd T&Sz 58:27–28; 101:78; 2 Nefi 2:25–27.)

4. Halál utáni élet

Hangsúlyozd ki, hogy életünk nem ér véget a fizikai halállal! Írd fel a táblára: Halál
utáni élet! Amikor a tanulók megbeszélik a következő kérdéseket, olvastasd el velük
a javasolt szentírás-részeket!
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• Amikor meghalunk, a szellemvilágba lép a szellemünk (lásd Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 309–10.) Hogyan befolyásolják majd halandóságbeli tetteink
életünket a halandóság utáni szellemvilágban? (Lásd Alma 34:34; 40:11–14.)

• Azoknak az embereknek, akik a földön nem kapják meg az evangéliumot, lehető-
ségük lesz erre a szellemvilágban (T&Sz 137:7–9; 138:30–34). Mit tehetünk azért,
hogy segítsünk nekik elnyerni az üdvözülés tervének minden áldását? (Lásd
T&Sz 128:6–8, 15. A válaszok között lehet az, hogy végezhetünk családtörténeti
munkát, a templomokban pedig papsági szertartásokat.)

• Emlékeztesd a tanulókat, hogy a bukás fizikai és szellemi halált hozott a világra!
Hogyan szabadulhatunk majd ki a fizikai halálból? (Lásd Alma 11:42; T&Sz 88:14–16;
93:33. Jézus Krisztus kiengesztelése folytán minden ember fel fog támadni, vagyis
felemeltetnek „ebből a testi halálból.” Szellemünk újra egyesül majd a testünkkel,
és képesek leszünk „befogadni az öröm teljességét.”) Hogyan szabadulhatunk
ki a szellemi halálból? (Lásd Alma 42:11–13, 15; Hittételek 1:3.)

Magyarázd el, hogy miután feltámadunk, visszatérünk Isten színe elé, hogy cseleke-
deteink szerint megítéljenek minket (Alma 11:43–45; T&Sz 76:111)! Öröklünk majd
egy helyet a celesztiális királyságban, a terresztriális királyságban vagy a telesztiális
királyságban, annak alapján, hogy miként fogadtuk be „a tanúbizonyságot Jézus
Krisztusról” (T&Sz 76:51; lásd az 50, 79–82-es verseket is). A következő leckében
beszélgetünk majd a dicsőség e három királyságáról.

• Hogyan segít nekünk a halál utáni életről való tudás a halandóság idején?

Összegzés Olvastasd fel egy tanulóval a következő kijelentést Boyd K. Packer elnöktől,
a Tizenkettek Kvórumából:

„Három része van a tervnek. Most a második, vagyis a középső részben vagytok, az
egyetlen olyanban, ahol próbára tesznek benneteket a kísértések, a megpróbáltatások,
talán még tragédiák is. . . .

Ne felejtsétek el! Az „és boldogan éltek, míg meg nem haltak” sor soha nem [a színjáték]
második jelenetébe van beleírva. Az a harmadik jelenethez tartozik, amikor megol-
dódnak a rejtélyek és minden a helyére kerül. . . .

Amíg nem látjátok [a terv] örök természetének széles panorámáját, addig nem lesz
sok értelme számotokra az élet igazságtalanságainak. Vannak, akik oly kevéssel, és
vannak, akik oly sokkal születnek. Vannak, akik szegénységbe születnek, fogyatékos-
ságokkal, fájdalommal, szenvedéssel. Vannak, akiket korai halál ér utol, és ezek között
még ártatlan gyermekek is vannak. Léteznek a természet brutális, könyörületlen
elemei, valamint az ember brutalitása az emberrel szemben. Ebből mostanában sokat
láttunk.

Ne feltételezzétek, hogy Isten szándékosan előidézi azt, amit a saját céljai végett
megenged! Amikor megismeritek a tervet és annak minden célját, akkor még ezek a
dolgok is egy szerető Mennyei Atyáról árulkodnak” (The Play and the Plan [műholdas
közvetítés 1995. május 7.], 1–2).

Hangsúlyozd ki, az üdvözülés tervének ismerete segíthet nekünk abban, hogy
helyes döntéseket hozzunk, örömet találjunk a halandóságban és felkészüljünk az örök
életre! Fejezd ki érzéseidet Jézus Krisztusnak az üdvözülés tervében való szerepével
kapcsolatban! A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot a leckében megbeszélt
igazságokról!
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További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatod az egyik, vagy mindkét ötletet.

1. „Az üdvözülés terve” videó bemutató

Ha rendelkezésre áll a Tanok és szövetségek és egyháztörténet videó bemutatók
(53912 135), akkor gondolkozz el azon, hogy bemutatod „Az üdvözülés terve” című
részt, mely négy percig tart! Vedd fontolóra, hogy a bemutató után felhasználod-e
a következő kérdések mindegyikét vagy közülük néhányat:

• Miben hasonlít halandó életünk annak a fiatalembernek az élményéhez,
aki színpadon találta magát a második felvonásban?

• Hogyan segít minket az első felvonás (halandóság előtti élet) ismerete a második
felvonásban (halandóság)? Hogyan segít minket a harmadik felvonásról (halál
utáni élet) való tudás a második felvonásban?

• Amikor a fiatalember színpadon találta magát, nem tudta, ki a gazember, és ki
a hős. Milyen problémák adódhatnak abból, ha nem tudjuk, életünkben kik
a gazemberek és kik a hősök?

• Mit tett a fiatalember azért, hogy megismerje a színdarabot? Mi szolgál
„forgatókönyvként” az életünkben?

2. Tanács szülőknek

Olvassátok el a tanulókkal Alma 12:32-es versét! Olvasás előtt magyarázd el, hogy
a velük szó ebben a versben Ádámra és Évára utal!

Hangsúlyozd ki, hogy Ádám és Éva már ismerték a megváltás tervét, amikor parancso-
latokat kaptak! Ezt követően tedd fel a következő kérdéseket:

• Miért segít az, ha ismerjük a megváltás tervét akkor, amikor parancsolatokat
kapunk? Hogyan követhetik a szülők ezt a tanítási módszert a gyermekeik esetében?
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak, hogy alaposan elgondolkodjanak a dicsőség három királyságá-
ban kapható örökkévaló örökségeken, és olyan életre biztatni őket, hogy a celesztiális
dicsőséget örökölhessék, és Mennyei Atyánk színe előtt élhessenek a családjaikkal.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 76; 131; 132:19–24; 137-et!

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Röviden emlékeztesd a tanulókat a múlt heti leckére! Győződj meg arról, hogy
minden tanuló emlékszik örök létünk három állomására: halandóság előtti élet,
halandó élet és halál utáni élet!

E rövid áttekintés után mondd el, hogy ha nem lennének meg nekünk a T&Sz 76, 131,
és 137 kinyilatkoztatásai, akkor nagyon keveset tudnánk arról, milyen állapotban
leszünk, miután feltámadunk! Ezt követően ismertesd a következő kijelentést a
T&Sz 76-ban feljegyzett látomást illetően Wilford Woodruff elnöktől, aki az egyház
negyedik elnöke volt:

„Arra a látomásra utalok, amely olyan kinyilatkoztatás, amelyik több fényt, több
igazságot és több alapelvet ad nekünk, mint bármely más kinyilatkoztatás azokban a
könyvekben, melyeket valaha is olvasunk. Nyilvánvalóvá teszi előttünk jelen állapo-
tunkat, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt és hová megyünk. Ezen a kinyilatkoz-
tatáson keresztül bárki tudhatja, hogy mi lesz az ő része és állapota” (The Discourses of
Wilford Woodruff, vál. G. Homer Durham [1946], 47–48).

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Mindenképpen hagyj elég időt arra, hogy a lecke vége felé tartalmas
beszélgetést folytassatok a celesztiális királyságról!

1. A dicsőségek királyságai és „a tanúbizonyság Jézusról”

Tanítsd és beszéljétek meg a T&Sz 76:11–24, 40–43, 119-et!

• Milyen körülmények vezettek a T&Sz 76-ban lejegyzett látomáshoz? (Lásd
T&Sz 76:11–19; lásd még a T&Sz 76 fejlécét. Jegyezd meg, hogy a 114. oldalon lévő
kép azt a szobát ábrázolja, melyben Joseph Smith prófétának és Sidney Rigdonnak
része volt ebben a látomásban!)

Hangsúlyozd ki, hogy az egész látomás Jézus Krisztusról és az általa hozott végtelen
kiengesztelésről tesz bizonyságot! Joseph Smith a látomás leírásának kezdetén és végén
is bizonyságot tesz az Üdvözítőről. Olvastasd fel egy tanulóval a T&Sz 76:20–24-et, egy
másikkal pedig a T&Sz 76:119-et! A T&Sz 76:40–43-at is elolvastathatod a tanulókkal.

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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A Tanok és szövetségek 76 megmutatja, hogy Mennyei Atyánk a dicsőségnek három
királyságát hozta létre, és a legtöbb ember ezekben él majd a feltámadás után: teleszti-
ális királyság, terresztriális királyság és celesztiális királyság. Mindannyian annak
alapján örököljük majd a dicsőség egy királyságát, hogy miként fogadtuk „a tanúbi-
zonyság[ot] Jézusról” (T&Sz 76:51). Biztasd a tanulókat, hogy emlékezzenek erre,
amikor erről a kinyilatkoztatásról beszélgetnek!

2. Kárhozat

Tanítsd és beszéljétek meg a T&Sz 76:25–39, 44–49-et! Kezd azzal, hogy felírod
a táblára a kárhozat szót! Magyarázd el, hogy a kárhozat szó inkább az elveszettség és a
pusztulás állapotára utal, semmint a dicsőség egy királyságára! Akiknek ebben lesz
része, azokat „a kárhozat fiainak” nevezik, mivel a Sátánt követik, akinek Kárhozat
a neve (T&Sz 76:25–26, 31–32). Mindenképpen fogd rövidre ezt a beszélgetést, kerül-
jétek a találgatásokat, és hagyj elegendő időt a celesztiális királyság megbeszélésére
a lecke későbbi részében! Mint más témáknál is, csak arra összpontosíts, amit a szentí-
rások és az utolsó napi próféták tanítanak!

• Amikor Lucifer fellázadt a menyei tanácsban, levetették a földre (Jelenések 12:7–9;
T&Sz 29:36–37; 76:25–28; Mózes 4:1–3). Mihez fogott hozzá, amikor kiűzték?
(Lásd T&Sz 76:29; Mózes 4:4.) Mit tehetünk azért, hogy megnyerjük a Sátán elleni
háborút az életünkben? (E kérdésre a válaszokat lásd 1 Nephi 14:14; T&Sz 10:5;
27:15–18. verseiben.)

• Mit nyilatkoztatott ki az Úr a kárhozat fiainak szenvedéseiről? (Lásd T&Sz 76:32–34,
36–38, 44–49.) Miért kell ilyen nagy szenvedésen átmenniük a kárhozat fiainak?
(Lásd T&Sz 76:30–31, 35. Magyarázatért arra vonatkozóan, hogy mit jelent a
Szentlélek megtagadása, lásd a következő idézetet.)

Joseph Smith próféta azt mondta: „Mit kell tennie valakinek ahhoz, hogy elkövesse
a megbocsáthatatlan bűnt? El kell nyernie a Szentlelket, ki kell tárulnia előtte a
mennyeknek, ismernie kell Istent, majd bűnt kell elkövetnie Ellene. Miután valaki
a Szentlélek ellen követett el bűnt, nincs számára bűnbánat. Azt kell mondania,
hogy nem süt a nap, amikor látja azt; meg kell tagadnia Jézus Krisztust, miután
megnyíltak előtte a mennyek, és meg kell tagadnia az üdvözülés tervét, míg nyitott
szemei látják annak igaz voltát; és ettől az időtől fogva ellenséggé lesz” (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976], 358).

3. A telesztiális királyság

Tanítsd és beszéljétek meg a T&Sz 76:81–90, 98–106, 109–12-t! Kezd azzal, hogy
felírod a táblára a telesztiális királyság szavakat, és mellé rajzolsz egy csillagot!
Magyarázd el, hogy a telesztiális királyság a dicsőség legalacsonyabb királysága! Az Úr
a csillagok fényességéhez hasonlította annak dicsőségét (T&Sz 76:81, 98; lásd még
1 Korinthusbeliek 15:40–41).

• Ki örökli majd a telesztiális királyságot? (Lásd T&Sz 76:81–83, 98–101, 103.)

• Milyen állapotok vagy korlátozások adatnak majd azoknak, akik a telesztiális
királyságban kapnak majd helyet? (Lásd T&Sz 76:84–86, 102, 104–6, 112.)

Esetleg el kell magyaráznod, hogy a 84. és a 106. versben a „pokol” szó a szellem-
börtönre utal, mely egy ideiglenes állapot a halál és a feltámadás között. Akik
a szellembörtönben nem fogadják el az evangéliumot, azok végül feltámadnak és
telesztiális dicsőséget örökölnek majd. Olvastasd fel tanulókkal a 85. és a
106. verseket!
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4. A terresztriális királyság

Tanítsd és beszéljétek meg a T&Sz 76:71–80, 91, 97-et! Kezd azzal, hogy felírod a táblára
a terresztriális királyság szavakat, és mellé rajzolsz egy holdat! Magyarázd el, hogy az Úr
a hold fényességéhez hasonlította a terresztriális királyság dicsőségét (T&Sz 76:78, 97;
lásd még 1 Korinthusbeliek 15:40–41)!

• Ki örökli majd a terresztriális királyságot? (Lásd T&Sz 76:71–75, 79. Mondd el a
következő idézetet, hogy segíts a tanulóknak megérteni ezeket a verseket!)

Elder Bruce R.McConkie, a Tizenkettek Kvórumából, így magyarázta: „A következők
rendeltetése, hogy a terresztriális királyságot örököljék: (1) akik »törvény nélkül«
haltak meg – azok a pogány népek, akik ebben az életben nem hallják az evangéliu-
mot, és ha hallanák, akkor nem fogadnák el azt teljes szívvel; (2) akik hallják és eluta-
sítják az evangéliumot ebben az életben, majd a szellemvilágban elfogadják azt; (3)
akik »a földön becsületes emberek voltak, de elvakította őket az emberek ravaszsága«;
és (4) akik közömbös tagjai voltak az igaz egyháznak, akiknek van bizonysága, de
akik nem igazak és hűek minden dologban” (A New Witness for the Articles of Faith
[1985], 146).

• Milyen állapotok vagy korlátozások adatnak majd azoknak, akik a terresztriális
királyságban kapnak majd helyet? (Lásd T&Sz 76:76–78.)

• Hogyan kerülhetjük el azt, hogy elvakítson minket „az emberek ravaszsága”?
(E kérdéssel kapcsolatos néhány válaszért lásd Efézusbeliek 4:11–15; 1 Nefi 15:24;
Hélamán 5:12; T&Sz 3:78; 21:4–6; 52:14–20.)

5. A celesztiális királyság

Tanítsd és beszéljétek meg a T&Sz 76:50–70, 92–96; 131:1–4; 132:19–24; 137-et!
Kezd azzal, hogy felírod a táblára a celesztiális királyság szavakat, és mellé rajzolsz egy
napot! Magyarázd el, hogy a celesztiális királyság a dicsőség legmagasabb királysága! Az
Úr a nap fényéhez hasonlította annak dicsőségét (T&Sz 76:70, 78, 96; lásd még 1 Korint-
husbeliek 15:40–41).

• Ki örökli majd a celesztiális királyságot? (Lásd T&Sz 76:50–53, 68–69. Annak érdeké-
ben, hogy segíts a tanulóknak megérteni az 53. verset, elmagyarázhatod, hogy az
Ígéret Szent Szelleme a Szentlélek, aki megerősíti, hogy a papsági szertartások,
melyekben részesültünk, valamint a szövetségek, melyeket kötöttünk, elfogadhatóak
Isten előtt. Ez a jóváhagyás a hithűségünktől függ.)

• Mintegy négy évvel a T&Sz 76 látomásának kinyilatkoztatása után, Joseph Smithnek
egy látomásban volt része, melyben idősebb fivérét, Alvint, a celesztiális királyságban
látta (T&Sz 137:1–5). Alvin 1823-ban halt meg, még az egyház visszaállítása előtt.
Mit tudott meg Joseph abból, hogy Alvint a celesztiális királyságban látta? (Lásd
T&Sz 137:7–9.) Mi mást tudott meg a próféta azokról, akik celesztiális dicsőséget
örökölnek? (Lásd T&Sz 137:10.) Milyen értelemben jelenthetnek vigaszt számunkra
ezek az igazságok?

• Milyen áldásokat kapunk, ha a celesztiális dicsőséget örököljük? (Lásd
T&Sz 76:54–67, 94–95.)

• Hogyan határozza meg a Jézusról való bizonyságunk azt, hogy melyik királyságot
örököljük a halálunk után? (Lásd T&Sz 76:31, 35 [kárhozat]; T&Sz 76:82, 101 [telesz-
tiális]; T&Sz 76:79 [terresztriális]; T&Sz 76:51–53, 69; 121:29 [celesztiális].) Mit jelent
bátran bizonyságot tenni Jézusról? (T&Sz 76:79).
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Amellett, hogy megbeszélitek a tanulók válaszait, elmondhatod a következő
kijelentést Elder Bruce R. McConkie-tól:

„Mit jelent bátran bizonyságot tenni Jézusról?

Azt jelenti, hogy bátrak vagyunk és merészek; hogy minden erőnket, energiánkat
és képességünket felhasználjuk a világ elleni hadviselésben; hogy megharcoljuk
a hitnek jó harcát . . . . Az igazlelkűség ügyében való bátorság nagy sarokköve az, hogy
az egész evangélium teljes törvényének engedelmeskedünk.

Jézusról bátran bizonyságot tenni annyit tesz, mint Krisztushoz jönni, benne tökéle-
tessé lenni, »minden istentelenséget« elvetni magunktól, és erőnk megfeszítésével,
teljes elménkkel és erőnkkel szeretni Istent. (Moróni 10:32.)

Jézusról bátran bizonyságot tenni annyit tesz, mint rendíthetetlen meggyőződéssel
hinni Krisztusban és az ő evangéliumában. Tudni az Úr földön végzett munkájának
valós és isteni voltát.

De az még nem minden! Többet jelent a hitnél és a tudásnál. Cselekvői kell, hogy
legyünk az igének, s nemcsak hallgatói! Többet jelent puszta beszédnél; nemcsak
szájunkkal kell megvallanunk azt, hogy az Üdvözítő Isten Fia. Engedelmességet
jelent, alkalmazkodást és személyes igazlelkűséget. . . .

Jézusról bátran bizonyságot tenni annyit tesz, mint Krisztusban való állhatatossággal
haladni tovább, »tökéletes bizalommal« hinni és szeretni Istent, valamint minden
embert. Mindvégig kitartani. (2 Nefi 31:20.) Azt jelenti, hogy a vallásunk szerint
élünk, hogy azt tesszük, amit prédikálunk, hogy betartjuk a parancsolatokat. »Tiszta«
vallás megnyilvánulása ez; valamint »az árvák és özvegyek« meglátogatása az ő
nyomorúságukban«, »szeplő nélkül« megtartva magunkat a »világtól.« (Jakab 1:27.)

Jézusról bátran bizonyságot tenni annyit tesz, mint megzabolázni a szenvedélye-
inket, irányításunk alá vonni a vágyainkat, és felülemelkedni az érzéki és a gonosz
dolgokon. Azt jelenti, hogy legyőzzük a világot, mint ahogyan ő tette, aki a mi
mintaképünk, és aki maga volt a legbátrabb Atyánk összes gyermeke között. Azt
jelenti, hogy erkölcsileg tiszták vagyunk, fizetjük a tizedünket és a felajánlásainkat,
hogy tiszteletben tartjuk a sabbat napját, hogy teljes szívvel imádkozunk, hogy
mindenünket az oltárra teszünk, ha arra hívnak fel minket.

Jézusról bátran bizonyságot tenni annyit tesz, mint minden dologban az Úr olda-
lára állni. Azt jelenti, hogy úgy szavazunk, ahogy ő tenné. Azt jelenti, hogy azt
gondoljuk, amit ő gondol, azt hisszük, amiben ő hisz, azt mondjuk, amit ő mondana,
és azt tesszük, amit ő tenne az adott helyzetben. Azt jelenti, hogy Krisztus eszével
gondolkozunk, és egyek vagyunk vele, miként ő is egy az Ő Atyjával.” (Conference
Report, 1974. október, 45–46; vagy Ensign, 1974. november, 35).

• Tizenegy évvel a T&Sz 76 kinyilatkoztatása után Joseph próféta azt tanította, hogy
három fok van a celesztiális királyságon belül (T&Sz 131:1). Ki magasztosul majd
fel a celesztiális királyság legmagasabb fokán? (Lásd T&Sz 131:1–3; 132:19.)

• Milyen áldások állnak csupán azok rendelkezésére, akik felmagasztosulnak a celesz-
tiális királyság legmagasabb fokán? (Lásd T&Sz 131:4; 132:19–20. Esetleg el kell
magyaráznod, hogy a „gyarapodás” és a „gyarapodásnak teljes, töretlen folytatása”
azt jelenti, hogy akik megmaradnak a szövetségben és felmagasztosulnak a
celesztiális királyság legmagasabb fokán, azoknak szellemgyermekeik lesznek az
örökkévalóságban.)
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• Joseph Fielding Smith elnök, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta: „A Tanok és
szövetségek 76. részét felbecsülhetetlen értékű örökségként kell kezelnie minden
egyháztagnak. Ez meg kell, hogy erősítse a hitüket, és arra kell indítania őket,
hogy törekedjenek a mindazoknak megígért felmagasztosulásra, akik igazságosak
és igazak” (Church History and Modern Revelation, 2 kötet. [1953], 1:279). Hogyan
erősítheti meg ez a kinyilatkoztatás a hitünket és késztethet minket arra, hogy töre-
kedjünk a felmagasztosulásra? Hogyan győzhetünk le minden olyan kedvtelenséget,
melyet annak során érezhetünk, hogy a celesztiális dicsőségre törekszünk?

Összegzés Hangsúlyozd ki, hogy minden embernek rendelkezésére állnak a celesztiális királyság-
ban történő felmagasztosulás nagyszerű áldásai! Mindannyian tökéletessé válhatunk
Jézus Krisztus által, és felmagasztosulhatunk családunkkal a celesztiális királyság
legmagasabb fokán. A T&Sz 76-nak arra kell biztatnia minket, hogy tartsuk be a paran-
csolatokat és részesüljünk az üdvözülés szertartásaiban, hogy elnyerhessük ezeket
a nagyszerű áldásokat.

A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot a lecke során megbeszélt igazságokról!

További 
tanítási ötlet Oszd négy csoportra az osztályt! Mindegyik csoportnak adj ki egyet a következő

szentírásrészek közül! Adj időt a csoportoknak a részek elolvasására és megbeszélésére!
Az óra alatt megfelelő alkalmakkor kérd meg a csoportokat, hogy mondják el, mit
tanultak a nekik kiadott részekből!

T&Sz 76:25–49 (kárhozat) T&Sz 76:71–80, 87, 91, 97 (terresztriális dicsőség)

T&Sz 76:81–86, 88–90, 98–112 T&Sz 76:50–70, 92–96 (celesztiális dicsőség)
(telesztiális dicsőség)

John Johnson otthon. Míg ebben az otthonban dolgoztak a Biblia fordításán, Joseph Smith próféta
és Sidney Rigdon más kinyilatkoztatásokkal egyetemben megkapta azt a kinyilatkoztatást, mely most
a T&Sz 76-ban van feljegyezve.
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak a második eljövetel jeleinek megértésében és felismerésében,
valamint abban, hogy felkészüljenek „az Úr [eljövetelének] nagy napjá”-ra (T&Sz 45:39).

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 29:9–29; 34:5–12;
45:16–75; 88:86–99; 101:22–34; 133-at; és a többi szentírást a leckében!

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha rendelkezésedre áll A második eljövetel című kép, akkor készülj fel arra, hogy
felhasználod az órán (62562; Evangéliumi művészet képcsomag 238)!

4. Ha felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor tedd meg a következő
előkészületeket:

a. Készülj fel a fenti képen kívül a következő képek felhasználására: Jézus születése
(62116; Evangéliumi művészet képcsomag 220); Jézus Imádkozik a Gecsemáné
kertben (62175; Evangéliumi művészet képcsomag 227); és A keresztre feszítés
(62505; Evangéliumi művészet képcsomag 230).

b. Készülj fel arra, hogy elénekeljétek a tanulókkal a „Jézus, egykor szegényen”
c. éneket (Himnuszok). Egy tanulót vagy tanulók egy csoportját is megkérheted,
hogy készüljenek fel ennek eléneklésére.

Megjegyzés a tanítónak: Ennek a leckének a tanítása során összpontosíts az Úrnak
a Tanok és szövetségekben kinyilatkoztatott szavaira! Ne beszéljetek találgatásokról,
például a második eljövetel idejéről!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Állítsd ki Jézus születését, a kiengesztelést és a második eljövetelt ábrázoló képeket
(lásd „Felkészülés, 3. és 4a pont)!

Énekeljétek el a tanulókkal a „Jézus, egykor szegényen” című egyházi éneket, vagy
kérd meg az ezzel megbízott tanulót, illetve tanulók csoportját, hogy énekeljék el!
Kérd meg a tanulókat, hogy figyeljék meg, milyen kapcsolat áll fenn az egyházi ének
szövege és az általad kitett képek között!

Az egyházi ének után mondd el, hogy Jézus Krisztus születése és második eljövetele
a két legdicsőségesebb esemény a világ történelmében! Amikor az Üdvözítő először
eljött a földre, akkor szerény körülmények között jött, és általában nem ismerték föl,
mint Messiást. Amikor azonban másodszor jön majd el, akkor hatalommal és nagy
dicsőséggel jön. Ez a lecke az Üdvözítő második eljöveteléről szól, valamint millenniumi
uralkodásáról a földön.

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Ez a lecke több anyagot tartalmaz, mint amit egy óra alatt meg lehet tanítani.
Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek!

1. Az Üdvözítő hatalommal és nagy dicsőséggel tér majd vissza a földre 

Mondd el, hogy kiváltságunkban áll az idők teljességének sáfárságában élni, amikor az
utolsó napi kinyilatkoztatások nagyszerű igazságokat tanítanak nekünk a második eljö-
vetelről, az azt megelőző eseményekről, valamint a béke ezer évéről, mely akkor veszi
majd kezdetét, amikor újra eljön az Üdvözítő! A Tanok és szövetségek rengeteg informá-
cióval szolgál e fontos témákat illetően.

Ahogy az Üdvözítő születésével kapcsolatos minden prófécia beteljesedett, úgy teljese-
dik majd be minden prófécia a második eljövetelét illetően is. Válassz ki néhányat
a következő próféciák közül, és olvassátok el ezeket a tanulókkal! Beszéljétek meg, mit
tanítanak az egyes részek az Üdvözítő második eljöveteléről! Foglald össze az informáci-
ókat a táblán! Kis csoportokra is oszthatod az osztályt, és kioszthatod közöttük a kijelölt
részeket, hogy tanulmányozzák azokat és számoljanak be róluk! Egyéneknek is kiadha-
tod, hogy tanulmányozzák ezeket a részeket és számoljanak be róluk.

a. T&Sz 29:9–11; 45:44. (Krisztus hatalommal és dicsőséggel jön majd a földre. A kevé-
lyek és a gonoszok elégnek, és nem lesz gonoszság a földön.)

b. T&Sz 34:7, 12; 43:17; 110:16. (Közel van a második eljövetel.)

c. T&Sz 34:8, 11; 63:34. (Minden nemzet reszketni fog, amikor eljön az Üdvözítő.
Ha hithűek vagyunk, akkor velünk lesz az Ő hatalma és befolyása addig, amíg el nem
jön.)

d. T&Sz 45:45–54; 88:96–99. (A már meghalt szentek feltámadnak és előjönnek, hogy
találkozzanak az Üdvözítővel. Az életben lévő szentek a földön összegyűlnek, hogy
találkozzanak Vele. Az Olajfák hegyére jön el, mely meghasad. A zsidók felismerik az
Üdvözítőjüket, és könnyeznek, mert üldözték Őt. Ezt követően támadnak fel azok,
akik a szellembörtönben fogadták el az evangéliumot.)

e. T&Sz 49:6. (Az Üdvözítő minden ellenséget a lába alá tapos.)

f. T&Sz 49:7. (Senki, még az angyalok sem ismerik az Üdvözítő eljövetelének napját
vagy óráját.)

g. T&Sz 133:46–53. (Az Üdvözítő vörös ruhában jön el. Eljövetele a bosszúállás időszaka
lesz a gonoszoknak, és a megváltásé az igazlelkűeknek.)

2. A millennium az öröm és a békesség időszaka lesz 

Az Üdvözítő második eljövetelével veszi kezdetét a millenniumnak nevezett ezeréves
időszak. A tizedik hittétel kijelenti, hogy ebben az időszakban „Krisztus személyesen fog
a földön uralkodni” és „a föld megújul, és visszakapja paradicsomi dicsőségét.” A Tanok
és szövetségek 101 azt a szépséget és örömet írja le, melyet a millennium idején várha-
tunk.

• Milyen lesz az élet a földön a millennium idején?

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához válassz ki néhányat a következő szentírásré-
szek közül, és olvassátok el azokat a tanulókkal! Beszéljétek meg, mit tanítanak
a millenniumról az egyes részek! Az információkat foglald össze a táblán! Kis
csoportokra is oszthatod az osztályt, és kioszthatod közöttük a kijelölt részeket, hogy
tanulmányozzák azokat és számoljanak be róluk. Egyéneket is kijelölhetsz, hogy
tanulmányozzák ezeket a részeket és számoljanak be róluk.

Megbeszélés
és alkalmazás
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a. T&Sz 101:23. (Mindenki láthatja majd az Üdvözítőt.)

b. T&Sz 101:24. (A gonoszok mind elpusztulnak.)

c. T&Sz 101:25. (A föld megújul.)

d. T&Sz 101:26. (Békében élnek majd az emberek és az állatok.)

e. T&Sz 101:27. (Megadatik az embereknek az, amire igazlelkűen vágynak.)

f. T&Sz 101:28; lásd még T&Sz 45:55; 88:110. (A Sátán megkötöztetik és senkinek
a kísértése nem áll majd hatalmában.)

g. T&Sz 101:29. (Nem lesz bánat, sem halál.)

h. T&Sz 101:30–31. (Amikor valaki megöregszik, hirtelen átváltozik, átmegy
a halandóságból a halhatatlan életbe.)

i. T&Sz 101:32–34. (Az Úr minden dolgot ki fog nyilatkoztatni a földről és a
mennyről, beleértve ebbe azt, hogy miként teremtetett a föld, és mi lesz belőle.)

j. T&Sz 45:58. (A gyermekek bűn nélkül nőnek majd fel.)

k. T&Sz 45:59; 133:25. (Az Úr lesz az egész föld királya és törvényhozója.)

• Milyen tekintetben lehet ez a millenniumról való tudás áldás most az életünkben?
Hogyan segít nektek az a tudás, hogy az igazlelkűség végül győzedelmeskedni fog
a gonoszság felett?

3. Fel kell készülnünk a második eljövetelre 

Az Úr ismételten kihangsúlyozta, hogy fel kell készülnünk az Ő második eljövetelére
(T&Sz 133:4, 10–11). Egyesek úgy érezhetik, hogy soha nem tehetnek eleget, vagy soha
nem lehetnek elég jók ahhoz, hogy megfelelően felkészüljenek. Esetleg elkeserednek
és úgy érzik, hogy az ilyen felkészülés lehetetlen. Az Úr azonban tanácsokat adott
nekünk a Tanok és szövetségekben, hogy megtanítsa nekünk, hogy a mindennapok
során felkészülhetünk erre a fontos eseményre.

• Mit tehetünk most az életünkben azért, hogy felkészüljünk a második eljövetelre?
(Használd fel a következő információkat, hogy megbeszéljétek vagy kiegészítsd
a tanulók válaszait!)

Figyeljük az Üdvözítő eljövetelének jeleit

Mondd el, hogy a Tanok és szövetségekben az Úr sok olyan jelet kinyilatkoztatott,
mely meg fogja előzni az Ő második eljövetelét, és arra biztat minket, hogy legyünk
„éberek” (T&Sz 61:38)!

• Miért fontos tudnunk azokról a jelekről, melyek megelőzik az Üdvözítő második
eljövetelét? Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 45:36–39-et! Mit tanulhatunk ebből
a példázatból arról, hogy miért adattak nekünk ezek a jelek?

• A próféciák szerint milyen jelek előzik majd meg az Üdvözítő második eljövetelét?

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához válassz ki néhányat a következő szentírás-
részek közül, és olvassátok el azokat a tanulókkal! Mondjátok meg, milyen jeleket
említenek az egyes részek! Összegezd ezeket a táblán a Pozitív jelek és a Negatív jelek
címszó alatt! Kis csoportokra is oszthatod az osztályt, és kioszthatod közöttük a
kijelölt részeket, hogy tanulmányozzák azokat, és számoljanak be róluk. Egyének-
nek is kiadhatod, hogy tanulmányozzák ezeket a részeket, és számoljanak be róluk.
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Pozitív jelek

a. T&Sz 45:9; 133:57–58. (Visszaállításra kerül az evangélium teljessége.)

b. T&Sz 45:66–71. (Felépül az Új Jeruzsálem. A békesség és a biztonság helye lesz
ez az igazlelkűeknek az utolsó napokban.)

c. T&Sz 65:2–6. (Isten királysága felállíttatik a földön.)

d. T&Sz 110:11–16. (Papsági kulcsok állíttatnak vissza.)

e. T&Sz 133:8–9, 36–39. (Az evangéliumot az egész világon hirdetni fogják.)

Negatív jelek

a. T&Sz 29:15; 88:91. (Nagy gyász, elkeseredettség és félelem lesz. Az emberek
szíve elalél.)

b. T&Sz 29:16; 45:31; 112:24. (Éhínségek, csapások, betegségek és pusztulás lesz.)

c. T&Sz 34:9; 45:40–42; 88:87. (Jelek és csodák lesznek a mennyekben és a földön.)

d. T&Sz 45:26; 63:33. (Háborúk és háborús hírek lesznek, és az egész földön
felfordulás lesz.)

e. T&Sz 45:27. (Kihuny az emberek szeretete, és bőven lesz a gonoszságból.)

f. T&Sz 45:33; 88:89–90. (Földrengések, viharok lesznek, és nagy hullámai
a tengernek. Az emberek megkeményítik a szívüket Isten ellen, és egymással
harcolnak.)

Mutass rá, hogy e próféciák némelyike már be is teljesedett, némelyik éppen most
teljesedik be, és vannak olyanok, melyek későbbi beteljesedésre várnak!

• Az Úr azt a tanácsot adta nekünk, hogy „ne szomorkodjatok” az utolsó napok nyug-
talansága miatt (T&Sz 45:35). Hogyan tarthatunk ki reménységben és kerülhetjük
el az elkeseredést, amikor az utolsó napok gonoszsága és nyugtalansága vesz körül
minket? (Lásd T&Sz 38:30.)

Álljunk szent helyeken

Azon tanácsa mellett, hogy figyeljünk a második eljövetel jeleire, az Úr azt is tanácsol-
ta nekünk, hogy igazlelkűség által készüljünk fel. Válassz ki néhányat a következő
szentírásrészek közül, és olvassátok el azokat a tanulókkal! Beszéljétek meg, mit
tanítanak az egyes részek az Üdvözítő második eljövetelére történő felkészülésről!
Az információkat összegezd a táblán!

a. T&Sz 27:15; 33:17. (Legyünk állhatatosak az igazlelkűségben!)

b. T&Sz 34:6; 39:19–20; 43:20–23. (Hirdessünk bűnbánatot és legyünk bűnbánóak!)
Miért fontos a bűnbánat, amikor felkészülünk a második eljövetelre?

c. T&Sz 45:32; 87:8; 101:22–23. (Álljunk szent helyeken!) Mit jelent „szent helyeken
állni”? Melyek ezek a szent helyek? (Ide tartozhatnak a templomaink, a kápolnáink,
az otthonaink és Sion cövekei.) Mit tehetünk azért, hogy érdemesek és szentek
maradjunk még akkor is, ha világi környezetben vagyunk?

d. T&Sz 45:56–57. (A Szentlélek legyen a vezetőnk.)

Gordon B. Hinckley elnök azt tanította: „Hogyan készültök fel a második eljövetelre?
Hát, ne aggódjatok emiatt! Ti csak éljetek olyan életet, hogy ha holnap lenne
a második eljövetel, akkor készen legyetek. Senki nem tudja, mikor kerül sor erre. . . .
A mi feladatunk az, hogy felkészüljünk, hogy érdemesen éljünk az Üdvözítő társaságára,
hogy úgy viselkedjünk, hogy ne szégyelljük el magunkat, ha közénk talál jönni.
Ez ennek a napnak és kornak a kihívása” (Church News, 1999. január 2., 2. o.).
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Elder Boyd K. Packer, a Tizenkettek Kvórumából, a következő tanácsot adta:

„A tizenévesek néha azt gondolják: »Mire jó ez? Nemsokára az egész világ szétrobban
és véget ér.« Ez az érzés félelemből fakad, nem hitből. Senki sem tudja az órát vagy
a napot (lásd T&Sz 49:7), de addig nem jöhet el a vég, amíg az Úrnak valamennyi célja
be nem teljesedik. Amit a kinyilatkoztatásokból és az életből tanultam, az mind arról
győz meg engem, hogy van időtök, talán még sok is arra, hogy gondosan felkészülje-
tek egy hosszú életre.

Egy napon saját tizenéves gyermekeitekkel küszködtök majd. Ez jót fog tenni nektek.
Később majd elkényeztetitek az unokáitokat, ők pedig cserében majd elkényeztetik
a saját unokáikat. Ha valaki számára esetleg hamarabb eljön a vég, akkor annál indo-
koltabb helyesen tenni a dolgokat” (Conference Report, 1989. április, 72; vagy Ensign,
1989. május, 59).

Összegzés Mutass rá, hogy az Úr több információt nyilatkoztatott ki nekünk a második eljöve-
telről és a millenniumról, mint bármely más népcsoportnak a világ történelmében!
Ezzel az információval felkészülhetünk és rendíthetetlenek lehetünk az igazlelkű-
ségben, míg körülöttünk mindenhol beteljesednek az Ő próféciái. Örömmel tekintsünk
előre arra az időre, amikor visszatér az Üdvözítő és bevezeti a békesség és az igazéletűség
millenniumi uralmát!

A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot a lecke során megbeszélt igazságokról!

További 
tanítási ötletek Az alábbi anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. A lecke részeként felhasználhatod

az egyik, vagy mindkét ötletet.

1. A búza és a konkoly példázata

A Tanok és szövetségek 86 további betekintést nyújt a második eljövetelt illetően.
Ez a rész egy olyan kinyilatkoztatást jegyez fel, melyet a búza és a konkoly példázatában
lévő bizonyos jelentések tisztázására kapott Joseph Smith. Az Üdvözítő korábban,
halandó szolgálata alatt mondta el ezt a példázatot (Máté 13:24–30).

• Nézzétek át a tanulókkal a T&Sz 86 példázatát! Mit jelképeznek ennek a példázatnak
az elemei?

Az Úr szolgái a jó mag vetői, a Sátán és követői pedig a konkoly vetői. A jó mag
Jézus követőit jelképezi, a konkoly pedig azokat jelképezi, akik megadják magukat
a gonosznak. A búzának és a konkolynak a világ végéig megengedik, hogy együtt
növekedjenek. Akkor az igazlelkűeket kigyűjtik a gonoszok közül, a gonoszokat
pedig elégetik.

• Mit tanít nekünk ez a példázat a második eljövetellel kapcsolatos eseményekről?

2. Videó bemutatók

Ha rendelkezésre áll a Tanítások a Tanok és szövetségekből és az egyház történetéből
(53933 135) videokazetta, akkor gondolkodj el azon, hogy bemutatod az egyiket vagy
mindkettőt a következő részek közül:

„Ne szomorkodjatok!” (5 perc). Ez a bemutató segíthet a tanulóknak megérteni, hogy
nem kell megijedniük vagy aggodalmaskodniuk azon csapások miatt, melyekre az
utolsó napokban kerül sor. Ha úgy döntesz, hogy bemutatod, akkor a lecke harmadik
részében tedd meg ezt!
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„Azok, akik bölcsek” (6 perc). Ez a bemutató az Üdvözítő tíz szűzről szóló példázatát
jeleníti meg (Máté 25:1–13; lásd még T&Sz 45:56–59). Ha úgy döntesz, hogy bemutatod,
akkor a lecke harmadik részében tedd meg ezt!

Mielőtt bemutatnád az „Akik bölcsek” című részt, magyarázd el, hogy a tíz szűz példá-
zata ősi zsidó mennyegzői szokásokon alapszik! Jézus idejében a vőlegény és barátai
elkísérték a menyasszonyt a saját otthonából a vőlegény otthonába. Útközben a
menyasszony barátai várták őket, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Amikor a vőlegény
házához értek, mindannyian bementek a mennyegzőre. Ezekre a mennyegzőkre álta-
lában este került sor, így hát a menyasszonyra várók kis lámpásokat vittek magukkal,
melyek világát olaj adta. A példázatban a vőlegény az Üdvözítőt jelképezi. A szüzek
az egyház tagjait jelképezik. A mennyegző az Üdvözítő második eljövetelét jelképezi.
A lámpásokban lévő olaj a második eljövetelre való felkészülést jelképezi.

A bemutató lejátszása után olvastasd el a tanulókkal a T&Sz 45:56–59-et! Majd tedd
fel a következő kérdést:

• Mit tanítanak nekünk ezek a versek az Üdvözítő második eljövetelére történő
felkészülésről?

Elmondhatod a következő meglátásokat Spencer W. Kimballtól:

„A példázatban a piacon lehetett olajat venni. Életünkben a felkészültség olaját csep-
penként gyűjtjük össze, igazlelkű élet során. Az úrvacsorai gyűlések látogatása olajat
tölt a lámpásainkba, cseppenként az évek során. A böjt, a családi ima, a házitanítás,
a testi vágyak megfékezése, az evangélium hirdetése, a szentírások tanulmányozása –
az elkötelezettség és az engedelmesség minden egyes cselekedete egy cseppel növeli
készletünket. A kedves cselekedetek, a felajánlások és a tized fizetése, az erkölcsös
gondolatok és cselekedetek, az örökre szóló szövetségben való házasság – ezek is nagy-
mértékben hozzáadnak az olajhoz, mellyel éjfélkor újratölthetjük kiürült lámpásainkat”
(Faith Precedes the Miracle [1972], 256).
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Célkitűzés Biztatni a tanulókat, hogy engedelmeskedjenek a Bölcsesség szavában adott tanácsnak,
valamint az Úr más tanácsainak a testi egészség tekintetében.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 89 (a Bölcsesség szava).

b. Tanok és szövetségek 49:19–21; 59:15–21; 88:124 (kiegészítő szentírások).

c. Örökségünk, 25. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Kérj meg egy tanulót, hogy készüljön fel a Bölcsesség szava történelmi hátterének
összefoglalására (Örökségünk, 25. oldal)!

4. Hozhatsz képeket egészséges ételekről, hogy a lecke harmadik részében felhasználd
azokat.

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Mondd el a következő történetet, melyet Gordon B. Hinckley elnök mesélt el:

„Emlékszem, amikor egy püspök egy olyan hölgyről mesélt nekem, aki azért jött, hogy
[templomi] ajánlást kapjon. Amikor megkérdezte tőle, hogy betartja-e a Bölcsesség
szavát, azt felelte, hogy időnként iszik egy csésze kávét. Azt mondta: »Nos, püspök,
ugye nem engeded, hogy ez visszatartson engem attól, hogy elmenjek a templomba?«
Erre ő azt felelte: »Nőtestvér, ugye te nem engeded majd, hogy egy csésze kávé közéd
és az Úr háza közé álljon«” (Conference Report, 1990. április, 67; vagy Ensign, 1990.
május, 51).

Magyarázd el, hogy a Bölcsesség szava egyszerű, egyértelmű törvény. Sok ember ismeri
e törvény áthágásának fizikai veszélyeit. Fontos észben tartani ezeket a következmé-
nyeket, de azokra a fizikai és lelki áldásokra is fontos emlékezni, melyeket akkor kapunk,
ha betartjuk a Bölcsesség szavát. Ez a lecke ezeket a nagyszerű ígéreteket tárgyalja meg.

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek a szentírásbeli tantételekhez
kapcsolódó élményekről!

1. Miért került kinyilatkoztatásra a Bölcsesség szava?

Magyarázd el, hogy Mennyei Atyánk isteni célból adta nekünk a testünket. Szükséges
részét képezik a mi örök fejlődésünkre irányuló tervének. Fontosságuk miatt Mennyei
Atyánk sáfárkodással bízott meg minket, hogy gondoskodjunk róluk. A mi sáfársá-
gunkban, amint az ősi időkben is, kinyilatkoztatta a jó egészség alapelveit, hogy

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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segítsen nekünk testünk tisztán tartásában. E tantételek iránti engedelmességünk
megmutatja, hogy szeretjük Őt, és kifejezésre juttatja a hálánkat.

Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy foglalja össze a Bölcsesség szavának törté-
nelmi hátterét az Örökségünk 25. oldaláról! Megmutathatod a Newel K. Whitney üzlet
képét e kézikönyv 128. oldalán. Joseph Smith próféta ebben az üzletben kapta meg a
Bölcsesség szavát.

• Olvassátok el a tanulókkal az 1 Korinthusbeliek 3:16–17 és 6:19–20-at! E versek
szerint miért fontos törődni a testünkkel? (Mondd el, hogy testünk templom,
és szent az Úrnak! Tartsuk őket tisztán, mert ebben lakik a szellemünk, mely Isten
leszármazottja! Ha Isten templomaként tiszteljük a testünket, az kifejezésre juttatja
tanúbizonyságunkat arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Emellett tisztán tartja
a testünket, hogy ott lakhasson a Szentlélek. Hangsúlyozd ki, hogy lelkileg hat ránk
az, ahogyan a testünkre vigyázunk!

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 89:4-et! Mit tanít ez a vers arról, hogy milyen
szándékkal adta az Úr a Bölcsesség szavát? Milyen példái vannak az „alattomos
emberek szívében lakozó gonoszságok[nak] és cselszövések[nek] a Bölcsesség
szavában megemlített káros anyagok tekintetében? (A példák között lehetnek azok
a félreértelmezések a reklámokban és a szórakoztatásban, melyek a boldogsággal
és a sikerrel kapcsolatban használják ezeket az anyagokat.)

• Hogyan mutatja meg a Bölcsesség szava Isten irántunk érzett szeretetét? Hogyan
mutatja meg Joseph Smith prófétai és látnoki elhívását? (Mondd el, hogy az
Úr sokkal régebben kinyilatkoztatta Joseph Smith prófétának a Bölcsesség szavát,
minthogy tantételeinek helyénvalóságát teljes mértékben bizonyították volna
a tudományos kutatások! Ez a kinyilatkoztatás megelőzte az anyagokkal való
visszaélés jelen állapotát. Előre figyelmeztet és véd minket napjaink bizonyos
problémáival szemben.)

2. Az Úr arra vonatkozó tanácsa, hogy mi nem jó a testnek

Megjegyzés a tanárnak: E lecke második és harmadik részének tanításánál összponto-
síts azokra az alapvető egészségi tantételekre, melyeket az Úr nyilatkoztatott ki! Kerüld
az egészségi hóbortok, különleges diéták és egyéb ételek, illetve italok megbeszélését!
Hangsúlyozd ki, az Úr nem nevezett meg mindent annak tekintetében, hogy miből
együnk és miből ne. „Ilyen kinyilatkoztatásra nincs szükség,” – mondta Joseph
Fielding Smith. „A Bölcsesség szava egy alaptörvény. Utat mutat, és elegendő utasítást
ad mind az étel, mind az ital tekintetében. . . . Ha őszintén, az Úr Szellemének segít-
ségével követjük a leírtakat, . . . akkor tudni fogjuk, hogy mi jó és mi rossz a testnek”
(„Your Question: The Word of Wisdom,” Improvement Era, 1956. február, 78–79).

Írd fel a táblára: Nem való a testnek, valamint a következő szentírás-utalásokat!
Minden egyes szentírás-utalást olvassatok el a tanulókkal! Ezt követően sorold fel
a jellemzett anyagokat!

a. T&Sz 89:5–7. (Bor vagy erős ital.)

b. T&Sz 89:8. (Dohány.)

c. T&Sz 89:9. (Forró italok, melyek meghatározása: tea és kávé.)

Mondd el, hogy ezeken az anyagokon kívül:

a. Ne éljünk olyan anyaggal, mely illegális drogokat tartalmaz!

b. Ne éljünk más, szokásformáló anyagokkal, hacsak nem képzett orvos felügyelete
alatt tesszük ezt!

c. Ne éljünk vissza receptekkel és más drogokkal!
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• Milyen következményei vannak e káros anyagok használatának? (Beszéljétek meg
a fizikai és a lelki következményeket! A következő bekezdések az alkoholról és a
dohányról példaként szolgálnak. Ha fiatalokat tanítasz, akkor utalhatsz A fiatalság
erősségéért füzet 12–13. oldalaira [34285 135].)

Az Első Elnökség kijelentette: „Az erős italoktól lerészegedett emberek elvesztik
a józan eszüket, elvész a bölcsességük; nyoma vész ítélőképességüknek és rálátásuk-
nak. . . . Az ivás több bajt és nyomorúságot eredményezett, több szívet tört szét,
több otthont roncsolt össze, több bűntényt követett el, több koporsót töltött meg,
mint az összes háború, melyet valaha is elszenvedett a világ” (Conference Report,
1942. október, 8).

A dohány minden évben közel 2.5 millió korai halált okoz. A dohány használata
emellett ártatlan áldozatok millióinak árt. Minden évben több mint 3 millió
csecsemő születik olyan születési ártalmakkal, melyeket édesanyjuk dohányzása
okoz. Nemdohányzók, akik rendszeresen belélegzik mások füstjét, sokkal nagyobb
arányban szenvednek légúti betegségekben, és háromszor olyan nagy valószí-
nűséggel halnak meg tüdőrákban, mint azok, akik nem lélegzik be mások füstjét.
(Lásd James O. Mason, „I Have a Question,” Ensign, 1986. szeptember, 59–61.)

• A világ sok részén használják egyre inkább a Bölcsesség szavában megtiltott anya-
gokat, különösen így van a fiatalok körében. Hogyan csábítják a reklámok ezen
anyagok használatára az embereket? (Beszéljetek az ilyen reklámok hamis üzeneté-
ről!) Hogyan csábítják a társak és mások ezen anyagok használatára az embereket?
(Megbeszélhetitek, hogyan álljunk ellen az olyan csábításoknak, mint „egy kicsi nem
árt,” „egyszer nem árt,” „mindenki más csinálja,” és „senki sem fogja megtudni.”)
Milyen más módon csábítják még az embereket ezen anyagok használatára?

• Hogyan okozhat kárt a Bölcsesség szavának látszólag kismértékű megszegése?

• Hogyan erősíthetjük meg magunkat a káros anyagok használatára csábító kísértések
ellen? (Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan élményekről, amikor ellen-
álltak a Bölcsesség szavának megszegésére csábító kísértésnek.) Hogyan segíthetnek
egymásnak a fiatalok a Bölcsesség szavának betartásában?

• Hogyan taníthatják meg a szülők gyermekeiknek eredményesen a Bölcsesség
szavát, és segíthetnek nekik annak betartásában?

• A Bölcsesség szavában megtiltott káros anyagok szenvedélyt alakítanak ki. Miért
veszélyes az, ha valaki rászokik ezekre az anyagokra? Hogyan kerekedhetnek felül
az emberek a drog- és más káros anyagoktól való függőségen?

Hangsúlyozd ki, hogy van remény azok számára, akik függőséggel küszködnek!
A függőség legyőzéséhez általában nagy személyes vágyra és fegyelemre van
szükség, valamint bűnbánatra, és segítségre az Úrtól. A család, barátok és egyházi
vezetők is nyújthatnak segítséget, és bizonyos esetekben szükség lehet szakértő
segítségére is. Kérd meg a tanulókat, mondjanak példákat arról, hogyan kerekedtek
felül emberek a káros anyagoktól való függőségen!

3. Az Úr arra vonatkozó tanácsa, hogy mi jó a testnek

Írd fel a táblára, hogy Jó a testnek, és írd fel a következő szentírás-utalásokat is!
Minden egyes szentírás-utalást olvassatok el a tanulókkal! Ezt követően foglald össze
azokat az utalások mellett! Ha hoztál képeket egészséges ételekről, akkor most tedd
ki azokat (lásd „Felkészülés,” 4. pont).

a. T&Sz 89:10. (Egészséges füvek – tápláló zöldségek és növények.)

b. T&Sz 89:11. (Gyümölcs.)
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c. T&Sz 89:12; lásd még T&Sz 49:19. (Állatok és madarak húsa.)

d. T&Sz 89:14–17. (Gabonafélék.)

e. T&Sz 88:124. (Korai lefekvés és korai kelés – elegendő alvás.)

• Mit jelent „okosan” fogyasztani az ételt? (T&Sz 89:11; lásd még T&Sz 59:18–20;
a válaszok között lehet, hogy olyan ételt együnk, ami táplálja a testünket, és legyünk
mértékletesek az általunk fogyasztott étel fajtáját és mennyiségét illetően). Mit
jelent „hálaadással” fogyasztani az ételt? (T&Sz 89:11). Hogyan mutathatjuk ki az
Úrnak hálánkat az ételért, melyet nekünk ad?

• Milyen irányelveket adott nekünk az Úr a hús fogyasztását illetően? (T&Sz 89:12;
lásd még T&Sz 49:19, 21.)? Milyen irányelveket adott nekünk az Úr a gabona
fogyasztását illetően? (Lásd T&Sz 89:14, 16.)

• Milyen tanácsot adott nekünk az Úr az alvást illetően? (Lásd T&Sz 88:124.) Hogyan
befolyásol minket fizikailag és lelkileg az elegendő alvás?

Brigham Young elnök azt mondta: „Ahelyett, hogy két nap munkáját végeznék
el egy nap alatt, a bölcsesség azt diktálná [a szenteknek], hogy ha hosszú életre és jó
egészségre vágynak, akkor az elegendő erőkifejtés után hagyniuk kell, hogy pihenjen
a testük, mielőtt még teljesen kimerülnének. Amikor kimerültek, néhányan azzal
érvelnek, hogy élénkítő szerekre van szükségük . . . De az ilyen élénkítő szerek
helyett inkább pihenéssel kellene felépülniük” (Discourses of Brigham Young,
vál. John A. Widtsoe [1941], 187).

4. A Bölcsesség szava iránti engedelmességért megígért áldások

Az Úr „ígérettel adott irányelvként” nyilatkoztatta ki a Bölcsesség szavát (T&Sz 89:3).
Írd fel a táblára, hogy Megígért áldások, és írd fel a következő szentírás-utalásokat is!
Mindegyik szentírás-utalást olvassátok el a tanulókkal! Ezt követően minden áldást
sorolj fel az utalás mellett!

a. T&Sz 89:18. (Testi egészség.)

b. T&Sz 89:19. (Bölcsesség és a tudás nagy kincsei.)

c. T&Sz 89:20. (Annak képessége, hogy fussunk és el ne fáradjunk, járjunk és el ne
gyengüljünk.)

d. T&Sz 89:21. (Védelem a rombolás angyala ellen.)

• Milyen áldásokat kaptatok, amint betartottátok a Bölcsesség szavát? (Kérd meg
a tanulókat, hogy beszéljenek a kapott fizikai és lelki áldásokról!)

Rámutathatsz, hogy akik engedelmeskednek a Bölcsesség szavának, azok általában
tovább és jobb életet élnek, mintha nem tartanák be azt. Vannak azonban olyanok
is, akik annak ellenére szenvednek súlyos betegségben vagy fogyatékosságban, hogy
betartják a Bölcsesség szavát. Mondd el, hogy ezek az emberek még akkor is része-
sülhetnek a Bölcsesség szavának betartásából eredő lelki áldásokban, ha továbbra
is fizikai nehézségekben van részük! Emellett, az Úr ígéretei az örökkévalóságra
szólnak, és akik ebben az életben nem kapnak meg minden megígért áldást, azok
majd ezt követően nyerik el azokat.

• Milyen példák mutatják meg, hogy a Bölcsesség szavának betartása mi módon segít
nekünk rátalálni a „bölcsességre, és a tudás nagy kincseire, sőt rejtett kincsekre is”?
(T&Sz 89:19). (Beszéljétek meg, hogyan serkenti a Bölcsesség szavának betartása
az ember értelmi képességeit! Azt is beszéljétek meg, hogyan segíti az embert a tudás
lelki kincseinek, például a bizonyságnak, isten igazságok ismeretének, személyes
kinyilatkoztatásnak, pátriárkai áldásnak, valamint templomi szertartásoknak és
szövetségeknek az elnyerésében!)
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Elder Boyd K. Packer, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta: „Rájöttem, . . . hogy
a Bölcsesség szavának egyik alapvető célja a kinyilatkoztatással van kapcsolatban. . . .
Ha valaki [ártalmas anyagok] befolyása alatt alig képes értelmes beszéd meghall-
gatására, akkor hogyan reagálhatna olyan lelki késztetésekre, melyek a legfinomabb
érzéseket érintik meg? Értékes a Bölcsesség szava, mint az egészség törvénye,
de lelkileg még értékesebb lehet számotokra, mint fizikailag” (Conference Report,
1979. október, 28–29; vagy Ensign, 1979. november, 20).

• Hogyan vonatkozhat ránk fizikailag az Úrnak a T&Sz 89:20-ban tett ígérete?
Hogyan vonatkozhat ránk szellemileg és érzelmileg? (A válaszok között lehet, hogy
növekszik a szellemi és az érzelmi erőnk, önuralmunk és önellátásunk.) Hogyan
vonatkozhat ránk ez az ígéret lelkileg? (Lásd Zsidókhoz 12:1–3. A válaszok között
lehet, hogy nagyobb erőnk lesz a kísértések elkerülésére és arra, hogy „kitartással
fussuk meg” a versenyt az örök élet felé.)

• Hogyan vonatkozhat ránk az Úr T&Sz 89:21-ben tett ígérete?

Mondd el, hogy az ősi időkben, közvetlenül azt megelőzően, hogy Izráel gyermekei
kivonultak Egyiptomból, a rombolás (pusztítás) angyala megkímélte az izráeliták
elsőszülött fiait, mivel a nép engedelmeskedett Mózes prófétának, és a bárány vérével
megjelölték ajtajaikat (2 Mózes 12)! Ehhez hasonlóan, ha »a parancsolatoknak –
köztük a Bölcsesség szavának – engedelmeskedve« élünk, akkor elhalad mellettünk
a rombolás angyala, ami azt jelenti, hogy megmenekülünk a lelki haláltól, és
Jézus Krisztus engesztelő vére által megkapjuk az örök élet ajándékát. (Lásd Boyd
K. Packer, Conference Report, 1996. ápr., 24; vagy Ensign 1996. május, 19)

Összegzés Hangsúlyozd ki, hogy az Úr azért adta nekünk a Bölcsesség szavát, mert szeret minket
és törődik a mi fizikai és lelki jólétünkkel. Magyarázd el, hogy a Bölcsesség szava több
a testi egészség kódjánál; nagy lelki áldások kulcsa is! Javasold, hogy a tanulók vegyék
számba, vajon a tőlük telhető legjobban az Úr egészségre vonatkozó tanácsa szerint
kezelik-e a testüket! Tegyél bizonyságot arról, hogy ha követjük ezt a tanácsot, akkor
az Úr eleget tesz az ígéreteinek, és mind fizikailag, mind lelkileg megáld minket!

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatsz egyet vagy többet az alábbi

ötletek közül.

1. A Bölcsesség szavának betartása megoldaná a világ gazdasági problémáit

• Heber J. Grant, az egyház hetedik elnöke azt tanította, hogy „a Bölcsesség szava . . .
megoldaná minden . . . ország gazdasági problémáit, ha betartaná azt a világ népe”
(Conference Report, 1936. április, 48). Szerintetek hogyan valósulhatna ez meg?

Gondolkodjatok el azon, mennyi földterületet, pénzt és más forrásokat emészt fel
a káros anyagok előállítása, reklámozása, megvétele, valamint használatuk követ-
kezményeinek a kezelése. 1985-ben például a dohány használatával kapcsolatos
kiadások az amerikai egészségügyben és a kiesett termelésben mintegy 65 milliárd
dollárt tettek. Az alkohol előállításának és használatának ára is nagyon magas.
Gondoljátok el, milyen gazdasági következményekkel járhatna az, ha jó célok érde-
kében használnák fel ezeket a forrásokat, s nem pedig pusztító célok érdekében!

2. A Bölcsesség szavának betartásához további előnyök kapcsolódnak

Társadalomkutatók rájöttek, hogy az evangélium szerint élő – beleértve ebbe
a Bölcsesség szavát – egyháztagoknak nagyobb valószínűséggel boldog a házassága,
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és elégedettek a családi életükkel. Kevésbé valószínű náluk a házasság előtti
vagy házasságon kívüli szex, a depresszióérzés és a kötelességmulasztó, deviáns
vagy társadalomellenes viselkedésformák.

3. A Bölcsesség szavának betartása segít a misszionáriusnak, hogy hatalommal
tanítson

A Bölcsesség szavának betartása váratlan módon jelentett áldást egy misszionárius
számára. Amikor éppen a Bölcsesség szaváról tanított egy embert, a férfi a szemében
nézett és megkérdezte: „Azt akarod mondani nekem, hogy soha nem próbáltad
ki a drogokat, nem szívtál el egy cigarettát, vagy nem kóstoltál semmilyen alkoholt?”
A misszionárius egyenesen az emberre nézett, és határozott hangon kijelentette:
„Nem, uram, soha.”

A misszionárius később elmesélte az ezt követő élményt: „Abban a pillanatban átjárt
egy erő, és én tudtam, hogy miért tartottam be mindig a Bölcsesség szavát. Hálás vagyok
azért, hogy amikor eljutottam erre a pontra az életemben, akkor erős bizonyságot
tudtam tenni a Bölcsesség szavának fontosságáról, mivel mindig is engedelmeskedtem
annak.”

4. Ne szaladj gyorsabban vagy dolgozz többet annál, mint „ami erődből . . . futja”
(T&Sz 10:4)

• Milyen tanácsot adott az Úr Joseph Smith-nek a T&Sz 10:4-ben? (Lásd még
Móziás 4:27.) Hogyan vonatkozhat ez a tanács az egészségünkre? Milyen veszélyekkel
jár ennek a tanácsnak a figyelmen kívül hagyása?

5. Tetoválás és szokatlan testlyukasztások

Pál apostol azt tanította, hogy testünk szent az Úrnak, és olyan templom, amelyben
ott lakhat a Szentlélek (1 Korinthusbeliek 3:16; 6:19–20). Ahogyan káros anyagok
fogyasztásával nem szabad bemocskolni a testünket, úgy tetoválásokkal vagy szokatlan
testlyukasztásokkal sem szabad bemocskolni annak külső felületét. Az ilyen elváltoz-
tatások negatív fizikai, társadalmi és lelki következményekkel járhatnak.
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Célkitűzés Biztatni a tanulókat, hogy egész életük során tanuljanak „tanulás és hit által is”
(T&Sz 88:118).

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a szentírásokat ebben a leckében!

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor kérj meg egy tanulót, hogy
készüljön fel egy vagy két olyan személyes élmény elmondására, mely megmutatja
a tanulás áldásait az életében!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Kérj meg egy tanulót, hogy röviden meséljen a tanulás áldásairól az életében
(lásd „Felkészülés,” 3. pont)!

Miután a tanuló beszélt, mondd el, hogy ez a lecke az élethossziglan tartó tanulás
fontosságáról szól!

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek tanulással kapcsolatos
élményekről!

1. A próféták iskolája követendő példát mutat nekünk a tanulásban 

Mutass rá, hogy sáfárságunkban az Úr nagy hangsúlyt fektetett a lelki és világi oktatás
szükségére!

Az Úr utasítást adott Joseph Smith prófétának, hogy az Ohio állambeli Kirtlandben
indítson el egy iskolát, a próféták iskoláját. A próféták iskolája 1833-ban kezdte el
gyűléseit, egy kis szobában a kirtlandi Newel K.Whitney üzlet fölött (lásd a 128. oldalon
lévő képet). Ebben az iskolában az egyház vezetői oktatásban részesültek az evangéliumi
tanok, az egyházi ügyek és más dolgok tekintetében. Fel kellett készülniük az egyházi
vezetésre és a misszionáriusi szolgálatra (T&Sz 88:77–80).

Ezek a gyűlések lelki élményeknek és evangéliumi tanok mélyreható megbeszélésének
adtak keretet. Számos kinyilatkoztatást kaptak. Az egyház története feljegyzi, hogy
„a próféták iskolájába járók és a szentek arcáról folyton sugárzott a nagy öröm és
megelégedettség a kinyilatkoztatott dolgoknak köszönhetően és . . . azért, mert egyre
jobban megismerték Istent” (History of the Church, 1:334).

• Milyen lehetőségeink vannak a tanulásra az egyházban? Mit tehetünk azért, hogy
jobban felkészüljünk az egyházi gyűléseinken való tanulásra?

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 88:122–25-öt! Mit parancsolt az Úr a férfitest-
véreknek arra vonatkozóan, hogy mit csináljanak a próféták iskolájában? Mit
parancsolt nekik, mit ne tegyenek? (A tanulók válaszait sorold fel a táblán!)
Mit tanulhatunk ezekből a versekből arról, hogy mi módon tanuljunk egymástól?
Mit mondanak ezek a versek arról, hogy mi módon tanuljunk egymástól?

Newel K.Whitney és Társa üzlet. A próféták iskoláját egy kis szobában tartották, eme üzlet fölött
az Ohio állambeli Kirtlandben. Itt került sor más kinyilatkoztatások mellett arra, ami a Bölcsesség
szavaként vált ismertté (T&Sz 89).

2. „Tanulás és hit által is” tanuljunk!

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 88:118-at! Miért van szükség a tanulásra és a
hitre is, amikor tanulni próbálunk? (Lásd az alábbi idézetet.) Hogyan fejleszti a hit
a tanulásra irányuló képességeinket? Milyen veszélyekkel jár az, ha anélkül tanu-
lunk, hogy hinnénk Istenben és betartanánk a parancsolatait? (Lásd 2Timóteus 3:7;
2 Nefi 9:28–29.)

Marion G. Romney elnök, az Első Elnökségből, azt mondta: „Hiszek a tanulásban.
Hiszem, hogy az emberek sok tanulás által tanulnak. . . . Abban is hiszek viszont,
és ezt tudom is, hogy a tanulás általi tanulást nagyban meggyorsítja a hit” (Learning
for the Eternities, össz. George J. Romney [1977], 72).

• Az evangélium tanulmányozása mellett más területeken is törekednünk kell
a tanulásra, például a történelem, a tudományok és a jó irodalmi művek területén.
Hogyan gazdagította életeteket ezeknek a tárgyaknak a tanulása?

• Milyen tudás ér a legtöbbet? Milyen kapcsolat álljon fenn az evangélium tanul-
mányozása és más, érdemes tanulmányok között?

John Taylor elnök, az egyház harmadik elnöke, azt mondta: „Elő kell segítenünk az
oktatást és mindenféle értelmet; művelni az irodalmi ízlést, az irodalmi és tudomá-
nyos tehetségekkel rendelkezőknek fejleszteniük kell ezt a tehetséget; és mindany-
nyiunknak fel kell magasztalnunk az Istentől kapott ajándékokat. . . . Ha van valami
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jó vagy dicséretre méltó az erkölcsben, a vallásban, a tudományokban vagy bármi
másban, ami a számításaink szerint felemeli, és nemesebbé teszi az embert, akkor
mi törekszünk arra. Ám mindabban, amit magunkévá teszünk, elsősorban
a megértésre törekszünk, és ez a megértés Istentől ered” (The Gospel Kingdom,
vál. G. Homer Durham [1943], 277).

Amikor Elder Gordon B. Hinckley a Tizenkettek Kvórumában szolgált, mondott egy
olyan beszédet, melyben idézte az Üdvözítő parancsát: Tanuljatok tőlem! (lásd
Máté 11:29). Ezt követően azt mondta: „Szeretném javasolni nektek, hogy kövessé-
tek ezt a parancsot, melyet Isten Fia adott. Minden tudásotokkal tanuljatok tőle!
Minden tanulásotokkal igyekezzetek megismerni a Mestert! Ez a tudás csodálatos-
képpen egészíti majd ki a világi iskolázottságot, melyben részesültök, és oly módon
ad teljességet az életeteknek és a jellemeteknek, mely semmilyen más módon
nem érhető el” (Conference Report, 1964. október, 118; vagy Improvement Era,
1964. december, 1092).

• Miben láttátok már azt, hogy Isten dolgainak ismerete a legfontosabb tudás?

3. Tanuljunk folyamatosan egész életünk során!

Mutass rá, hogy az Úr és prófétái mindig is kihangsúlyozták a tanulás fontosságát.
Tanuljunk folyamatosan egész életünk során!

Elder Russell M. Nelson, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta: „Mivel szentül
tisztelünk minden emberi értelmet, vallási kötelezettségnek tartjuk az iskolázottság
megszerzését. . . . Teremtőnk mindenhol elvárja a gyermekeitől, hogy tanuljanak”
(Conference Report, 1992. október, 5; vagy Ensign, 1992. november, 6).

Írd fel a táblára a következő kérdéseket:

Miért tanuljunk? Mit tanuljunk? Hogyan tanuljunk?

Olvassátok el a tanulókkal a következő szentírás-részeket! Kérd meg a tanulókat,
hogy keressenek válaszokat a táblán lévő kérdésekre! Válaszaikat írd a megfelelő
kérdések alá!

T&Sz 6:7 T&Sz 88:76–80, 118 T&Sz 130:18–19

T&Sz 11:21–22 T&Sz 90:15 T&Sz 131:6

T&Sz 19:23 T&Sz 93:36–37, 53 T&Sz 136:32–33

• Szerintetek miért kaptunk parancsot oly sok különböző dolog megismerésére?

Gordon B. Hinckley elnök az iskolázottság értékéről tanította a fiatalokat: „Nagyon
fontos, hogy ti, fiatal férfiak és ti, fiatal nők minden képzettségre szert tegyetek,
amire csak képesek vagytok. Az Úr nagyon világosan megmondta, hogy népe az
iskolázottság folyamatán keresztül, méghozzá tanulás és hit által ismerje meg
az országokat és királyságokat, valamint a világ dolgait. A képzettség a kulcs, mely
megnyitja előttetek a lehetőség ajtaját. Érdemes áldozatokat hozni érte. Érdemes
dolgozni rajta, és ha képzitek az elméteket és a kezeiteket, akkor nagymértékben
hozzájárulhattok majd a társadalomhoz, melynek részét képezitek, és méltón tükrö-
zitek majd az egyházat, melynek tagjai vagytok. Kedves fiatal testvéreim, használjatok
ki minden képzési lehetőséget, melyet megengedhettek magatoknak, és ti, apák
és anyák, biztassátok a fiaitokat és a leányaitokat, hogy képezzék magukat, ami aztán
áldást hoz majd az életükbe!”
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• Milyen lehetőségek állnak előttünk az iskolázottságot illetően? (A válaszok között
lehet: középiskolák, szakmunkásképzők, szakiskolák, főiskolák és egyetemek.)
Milyen előnyökkel jár életünkben az iskolázottság? Mit tehetünk azért, hogy jobban
kihasználjuk az iskolázottságra irányuló lehetőségeinket?

• Brigham Young elnök azt tanította: „Képzésünk legyen olyan, mely fejleszti az
elménket, és hasznosabbá tesz minket; hogy nagyobb szolgálatot tehessünk
az emberiség családjának” (Discourses of Brigham Young, vál. John A. Widtsoe
[1941], 255). Hogyan segíthet nekünk a képzettség családunk szolgálatában? Hogyan
segíthet nekünk a képzettség mások szolgálatában? Hogyan segíthet nekünk
a képzettség Isten királyságának felépítésére irányuló törekvéseinkben? Kérd meg
a tanulókat, hogy meséljenek olyan élményekről, amikor a képzettségük segített
nekik a szolgálatra irányuló erőfeszítéseikben!

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 90:15-öt! Hogyan gazdagította életeteket a jó
könyvek tanulmányozása?

• Milyen felelősségei vannak a szülőknek gyermekeik tanítását illetően? (Lásd T&Sz
68:25–28. Hangsúlyozd ki, hogy a szülők komolyan felelősek azért, hogy segítsenek
gyermekeiknek az evangélium megismerésében! A szülők emellett tanítsanak
gyakorlati készségeket, például tanítsanak arról, hogy hogyan maradjanak egészsé-
gesek, hogy dolgozzanak szorgalmasan, hogyan férjenek össze másokkal, hogyan
bánjanak a pénzzel és hogyan legyen részük jó oktatásban.)

• Hogyan biztathatják a szülők gyermekeiket, hogy oly mértékben szeressék meg
a tanulást, hogy az egész életükön át kitartson?

Mialatt Elder Gordon B. Hinckley a Tizenkettek Kvórumában szolgált, kihangsú-
lyozta annak fontosságát, hogy olvasásra biztassuk a gyermekeinket: „Tudjátok,
hogy gyermekeitek olvasni fognak. Olvasnak majd könyveket, folyóiratokat és
újságokat. Alakítsátok ki bennük a legjobb ízlést! Míg egészen fiatalok, olvassátok
nekik azokat a nagyszerű történeteket, melyek az általuk tanított erkölcsi értékek
miatt váltak halhatatlanná. Mutassatok nekik jó könyveket! Legyen egy olyan
sarok – bármilyen kicsi is – valahol a házatokban, ahol látnak legalább néhány
olyan könyvet, melyen nagy elmék nevelkedtek” (Conference Report, 1975.
október, 57; vagy Ensign, 1975. november, 39).

Thomas S. Monson elnök emlékeztetett minket, hogy a kisgyermekek képesek
megérteni a szentírásokban lévő tanításokat: „A . . . boldog otthon ismertetőjegye
akkor kerül felszínre, ha az otthon a tanulás könyvtára. . . . Az Úr azt tanácsolta:
»A legjobb könyvekben keressétek a bölcsesség szavát; kutassátok a tudást tanulás
és hit által is« (T&Sz 88:118). Az alapművek képezik a tanulás azon könyvtárát,
amelyről beszélek. Oda kell figyelnünk arra, hogy ne becsüljük alá gyermekeink
arra irányuló képességét, hogy olvassák és megértsék Isten szavát” (Conference
Report, 1988. október, 81–82; vagy Ensign, 1988. november, 70).

Ha részletesebben meg akarjátok beszélni a gyermekek tanításának témáját, akkor
utalhatsz a 127–143. oldalra a Tanítás, nincs nagyobb elhívás című könyv 1999-es
kiadásában (36123 135). E kézikönyv 45. leckéje is beszél a szülők felelősségéről
a gyermekeik tanítását illetően.

• Milyen olvasmányokat kerüljünk?

Ezra Taft Benson elnök, a Tizenkettek Kvórumából, azt tanította: „Ma, amikor
oly sok könyv áll rendelkezésre, arról ismerhető meg az igazán tanult ember, hogy
tudja, mit ne olvasson. . . . Csak a legjobbal éljetek! Ahogy John Wesley édesanyja
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tanácsolta: »Kerüljétek, ami gyengíti az ítélőképességeteket, kárt okoz lelkiisme-
retetek érzékenységében, elhomályosítja azt, amit Istenről tudtok, eltompítja
lelkesedéseteket a lelki dolgok iránt, . . . megnöveli a test hatalmát az elme fölött«”
(„In His Steps,” 1979 Devotional Speeches of the Year [1980], 61).

• Az iskolázottságon és a jó könyvek olvasásán kívül mit tehetünk azért, hogy egész
életünk során folyamatosan tanuljunk?

4. A templomban az örökkévalóságra nyerünk tudást 

Mondd el, hogy 1833 késő júniusában Joseph Smith próféta elküldött egy tervet Sion
városának felépítésére a Missouri állambeli Independence-ben lévő szenteknek!

Tedd ki az alábbiakban bemutatott Sion városának térképét! Magyarázd el, hogy
a város központjában egy templomot kellett építeniük a szenteknek! Bár Sion városát
nem tudták felépíteni, ezt az elképzelést követték Salt Lake City építésénél.

Sion városának tervrajza. A templom helye van a központban.
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• Mit tanulhatunk abból a tervből, hogy Sion városának központjában épüljön
templom? (A válaszok között lehet, hogy a templom a tanulás központja az
egyháztagok számára, és hogy a templomot kell életünk középpontjába helyezni.)

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 88:119-et! Hangsúlyozd ki, hogy a templom
„a tanulás háza”. Hogyan tanít minket az Úr, amikor a templomba megyünk? Mit
tehetünk azért, hogy elnyerjük azt a tudást, mely a templomban áll rendelkezésre?

Elder John A. Widtsoe, a Tizenkettek Kvórumából, azt tanította: „A templom az
oktatás helye. Itt tekintjük át az evangélium tantételeit, és itt tárulnak fel előttünk
Isten királyságának mély igazságai. Ha a megfelelő lelkülettel lépünk be a temp-
lomba és odafigyelünk, akkor úgy lépünk majd ki onnét, hogy gazdagabb lesz az
evangéliumi tudásunk és bölcsességünk” („Looking toward the Temple,” Ensign,
1972. január, 56–57).

Elder Boyd K. Packer, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta:

A templom nagyszerű iskola. A tanulás háza. A templomokban olyan légkört
biztosítanak, mely ideális a mélyen lelki dolgok oktatására. . . .

A templomi szertartás nem érthető meg teljes egészében az első tapasztalat alapján.
Csak részben fogod megérteni. Térj vissza újra és újra és újra! Térj vissza tanulni!
Azok a dolgok, amelyek nyugtalanítanak, vagy azok, amelyeken tépelődsz,
vagy dolgok, melyek titokzatosak számodra, ismertté válnak. Közülük sok csendes,
személyes dolog lesz, melyeket valójában nem is tudsz megmagyarázni senki
másnak. De számodra ismert dolgok lesznek. . . .

Tekintsetek tehát a templomra! Gyermekeiteket irányítsátok a templom felé!
Gyermekségük napjaitól kezdve irányítsátok erre figyelmüket, és kezdjétek el
felkészíteni őket arra a napra, amikor beléphetnek a szent templomba!

Közben ti magatok legyetek taníthatók, legyetek áhítatosak! Kortyoljatok mélyet
a tanításokból – a szimbolikus, mélyen lelki tanításokból – amelyek csak a
templomban érhetők el” (A szent templom [füzet, 1982], 6–8).

Emlékeztesd a tanulókat, hogy a templomi szertartások és ceremóniák szentek!
A templomon kívül nem beszéljük meg ezeknek a szertartásoknak és ceremóniáknak
a részleteit. Kérd meg a tanulókat, hogy tartsák észben ezt az alapelvet, amikor
a következő kérdésre válaszolnak:

• Milyen igazságokat tanultatok meg a templom látogatása során?

Biztasd a tanulókat, hogy olyan gyakran látogassák a templomot, amilyen gyakran
csak tudják! Ezra Taft Benson elnök azt kérdezte: „Gyakran visszatérünk a templomba,
hogy elnyerjük a rendszeres templomi imádságból fakadó személyes áldásokat?
Válaszra találnak az imák, kinyilatkoztatásra kerül sor, és a Szellem oktat az Úr szent
templomaiban” (Conference Report, 1988. április, 98; vagy Ensign, 1988. május, 85).

Összegzés Biztasd a tanulókat, hogy folyamatosan tanuljanak életük során, hogy ez gazdagítsa
őket és még jobban szolgálhassanak másokat! Emlékeztesd őket az Úr parancsolatára,
hogy igyekezzünk „tanulás és hit által is” tanulni (T&Sz 88:118)!

A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot a lecke során megbeszélt igazságokról!
Kifejezheted háládat a tanulási lehetőségeidért.
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További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatsz egyet vagy többet az alábbi

ötletek közül.

1. A Tanok és szövetségek 88:121–126 – ban található tanács alkalmazása

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 88:121–26-ot! Mutass rá, hogy ennek a résznek
az alapelvei életünk minden területén segíthetnek nekünk! Milyen élményeitek
mutatták már meg nektek e tantételek fontosságát?

2. Tanulás anélkül, hogy nyomasztana minket az összes megismerhető dolog

• Hogyan tanulhatunk folyamatosan anélkül, hogy nyomasztana minket az összes
megismerhető dolog?

Wilford Woodruff elnök ezt a tanácsot adta: „Ne keseredjetek el amiatt, hogy nem
tudtok mindent egy csapásra megtanulni; egyszerre csak egy dolgot tanuljatok,
jól tanuljátok meg azt, és raktározzátok el, majd tanuljatok meg egy másik igazsá-
got, raktározzátok el azt is, és egy pár év múlva nagy tár áll majd rendelkezésetekre
hasznos tudásból, mely nemcsak magatoknak és gyermekeiteknek jelent majd
nagy áldást, hanem embertársaitoknak is” (The Discourses of Wilford Woodruff,
vál. G. Homer Durham [1946], 269)!

Ennek a beszélgetésnek a részeként elolvashatjátok a tanulókkal a T&Sz 78:17–18-at.

3. Az evangélium tanulása a szeminárium és az insztitút óráin

Mondd el a következő megállapítást Gordon B. Hinckley-től: „Előre halad nagyszerű
programunk, az egyházi oktatás. Folyamatosan bővül a tanulók képzésének munkája
a szeminárium és az insztitút programon keresztül. . . . Arra biztatunk mindenkit,
akinek ez rendelkezésére áll, hogy használja ezt ki. Habozás nélkül megígérjük, hogy
gyarapodni fog az evangéliumi tudásotok, meg fog erősödni a hitetek, és csodálatos
kapcsolatokra és barátokra leltek” (Conference Report, 1984. április, 69; vagy Ensign,
1984. május, 47).

Ha rendelkezésetekre állnak a területeteken a szeminárium és az insztitút órái, akkor
e beszélgetés során időt szakíthatsz arra, hogy biztasd a fiatalokat és a fiatal felnőtteket
a beiratkozásra. Fontold meg, hogy felteszed-e a következő kérdéseket:

• Milyen élményekben volt részetek a szemináriumon (vagy insztitúton), melyek
segítettek nektek? Hogyan biztathatunk másokat arra, hogy járjanak szemináriumra
(vagy insztitútra)?

4. Tehetségeink képzés által való fejlesztése

Nézzétek át a tálentumokról szóló példázatot (Máté 25:14–30; lásd még T&Sz 82:18)!
Kérd meg a tanulókat, hogy egy darab papíron sorolják fel tehetségeiket és érdek-
lődési körüket! Beszéld meg velük, hogyan segíthet nekik a világi és a vallási oktatás
tehetségeik fejlesztésében és érdeklődési körük szélesítésében!
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak megérteni, hogy miként kerülhetik el a megtévesztést és az
aposztáziát.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 26; 28; 43:1–7; 50;
52:14–19-et; és a többi szentírást ebben a leckében!

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Szerezz be egy plakátot a jelenlegi általános felhatalmazottakról egy egyházi
folyóirat egyik legutóbbi példányából!

4. Megkérhetsz tanulókat, hogy mondják el a lecke első részének történeteit. Adj nekik
előre másolatokat a történetekből!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Írd fel a táblára a következő kifejezéseket:

Fél liter tejföl

Hibásan írt név

Nincs üres szék a Kirtland Templom felszentelésén

Mondd el a tanulóknak, hogy ezekben a kifejezésekben van valami közös! Mindegyik
olyan ok volt, melyet az egyház elsők között lévő tagjai találtak arra, hogy elpártoljanak
az egyháztól.

Mondd el, hogy a mai lecke arról szól, hogyan kerüljük el a személyes aposztáziát!
E kifejezések és a hozzájuk tartozó történetek magyarázatára később kerül sor a leckében.

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Beszéljétek meg, hogyan vonatkozik a mindennapi életre a kiválasztott
leckeanyag!

1. Ismerjük fel a Sátán megtévesztéseit, melyek aposztáziába vihetnek minket!

Mondd el, hogy az egyház korai éveiben voltak olyan egyháztagok, akiket megtévesz-
tett és aposztáziába, illetve Isten elleni lázadásba vitt a Sátán! Néhány elpártolt
egyháztag az egyház ellenségévé lett, és hozzájárult a szentek üldöztetéséhez Ohioban
és Missouriban. Ma az egyház tagjaiként hithűeknek kell lennünk, és vigyáznunk
kell, nehogy megtévesszenek minket.

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 50:2–3 és 2 Nefi 2:18, 27-et! Miért akar megté-
veszteni minket a Sátán? Hogyan próbál megtéveszteni és aposztáziába vinni
minket a Sátán? (A következő információk felhasználásával beszéljétek meg vagy
egészítsd ki a tanulók válaszait! A címeket írd fel a táblára!)

Nem ismerjük el, hogy a próféta az egyházra vonatkozó kinyilatkoztatások forrása

Egyes egyháztagokat hamis próféták tévesztenek meg. A következő történet meg-
mutatja, hogyan tévesztettek meg számos korai szentet egy ideig a hamis kinyilat-
koztatások.

1830-ban Hiram Page, a Mormon könyve nyolc tanújának egyike, rendelkezett egy
olyan kővel, melyen keresztül állítása szerint kinyilatkoztatásokat kapott Sion felépíté-
séről és az egyház rendjéről. Oliver Cowdery, a Whitmer család és mások hittek ezeknek
az állításoknak. Joseph Smith próféta azonban azt mondta, hogy ezek az állítások
„teljes mértékben ellenkeznek Isten házának rendjével, amint azt az Újszövetség,
valamint az újabb kinyilatkoztatásaink kijelentik” (History of the Church, 1:110).

A próféta imádkozott a dologról, és kapott egy olyan kinyilatkoztatást, melyben az Úr
világosan megmondta, hogy csak az egyház elnöke jogosult arra, hogy kinyilatkozta-
tást kapjon az egyházat illetően (T&Sz 28). Az Úr azt az utasítást adta Oliver Cowdery-
nek, hogy mondja meg Hiram Page-nek, a kövön keresztül érkező kinyilatkoztatások
a Sátántól valók (T&Sz 28:11). Az Úr utasításainak hallatára „Page testvér, valamint
az összes jelenlévő egyháztag lemondott a kőről és minden azzal kapcsolatos dologról”
(History of the Church, 1:115).

Kevélység

Vannak olyan egyháztagok, akiket a kevélységük miatt tévesztenek meg. A következő
történet bemutatja, hogyan vezette a kevélység aposztáziába Thomas B. Marsh-t, aki
a Tizenkettek Kvórumának elnöke volt, valamint feleségét, Elizabeth-et.

Amikor a Missouri állambeli Far Westben éltek, Marsh nőtestvér és Harris nőtestvér
úgy döntött, hogy felváltva tejet adnak egymásnak, így téve lehetővé azt, hogy mind-
ketten nagyobb sajtot készíthessenek, mint egyébként. Megegyeztek, hogy a teheneik-
től származó tejet és a tej fölét is elküldik. Marsh nőtestvér azonban minden egyes
tehén esetében visszatartott egy fél liter tejfölt, és a föl nélküli tejet küldte el Harris
nőtestvérnek.

Vita támadt, és a püspökhöz került a dolog. Amikor ő úgy határozott, hogy Marsh
nőtestvér megszegte a megállapodást, a nőtestvér és férje felháborodtak és a főtanács,
majd az Első Elnökség elé vitték az ügyet. Mindegyik tanács jóváhagyta az eredeti
döntést, miszerint Marsh nőtestvér helytelenül járt el.

Thomas B. Marsh kijelentette, hogy kiáll felesége jelleme mellett. Nem sokkal ezt
követően az egyház ellen fordult, és elment egy kormányzati hivatalnokhoz,
kijelentvén, hogy az utolsó napi szentek ellenségesen viselkednek Missouri államával
szemben.

Gordon B. Hinckley elnök azt mondta erről az esetről: „Milyen kis és jelentéktelen
dolog – egy kis tejföl, mely miatt két asszony vitázni kezdett. Ám ez elvezetett – vagy
legalábbis tényező volt abban – Boggs kormányzó kegyetlen kiűzetési parancsához,
mely a szenteket kiűzte Missouri államból, valamint az összes borzalmas szenvedéshez
és abból adódó halálhoz, mely ez után következett. A férfi, akinek el kellett volna
rendeznie ezt a kis vitát, de aki inkább továbbvitte azt, . . . elvesztette helyét az egyház-
ban. Elvesztette bizonyságát az evangéliumról” (Conference Report, 1984. április, 111;
vagy Ensign, 1984. május, 83).
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19 év sötétség és keserűség után Thomas B. Marsh nagy vesződséggel eljutott a Nagy
Sóstó völgyébe, és megkérte Brigham Youngot, hogy bocsásson meg neki, és engedje
meg, hogy újrakeresztelkedjen az egyházba. Azt írta Heber C. Kimballnak, aki első
tanácsos volt az Első Elnökségben: „Kezdtem ráébredni a helyzetemre; . . . tudom,
hogy vétkeztem a menny ellen és teelőtted.” Ezt követően leírta, hogy mit tanult
mindebből: „Az Úr nagyon jól elvan nélkülem, és semmit nem vesztett azzal, hogy
kiestem a sorból; de mit vesztettem én?! Kincseket, nagyobb kincseket annál, mint
amit ez a világ vagy sok ehhez hasonló bolygó megadhat” (idézi James E. Faust,
Conference Report, 1996. április, 6; vagy Ensign, 1996. május, 7).

• Mit tanulhatunk ebből a történetből? Mit láttatok, hogyan vezeti megtévesztésbe
és aposztáziába az embereket a kevélység? Mit ígér az Úr azoknak, akik megalázkod-
nak Őelőtte? (Lásd T&Sz 112:2–3, 10; Éther 12:27. Jegyezd meg, hogy a T&Sz 112
egy olyan kinyilatkoztatás, melyet Thomas B. Marsh-nak adott az Úr, Joseph Smith
próféta által!)

Kritikusnak lenni azzal szemben, amiben nem tökéletesek a vezetők

Egyes egyháztagok megtévednek, mert kritikussá válnak azzal szemben, amiben nem
tökéletesek az egyházi vezetők. A következő történet bemutatja, hogyan tévedt meg ily
módon Simonds Ryder.

Simonds Ryder 1831-ben tért meg az egyházhoz. Később kapott egy levelet, melyet
Joseph Smith próféta és Sidney Rigdon írt alá, tudatva vele, hogy az Úrnak a Szellem
által kinyilatkoztatott akarata az, hogy prédikálja az evangéliumot. A kapott levélben
és a hivatalos prédikálási megbízásban is Ridernek volt írva a neve, s nem Rydernek.
Simond Ryder „úgy gondolta, hogy ha »Szellem«, mely által elhívást kapott a prédiká-
lásra, tévedhet annak dolgában, hogy hogyan kell betűzni a nevét, akkor abban is
tévedhetett, hogy szolgálni hívja őt; vagyis, más szavakkal, kételkedni kezdett abban,
hogy egyáltalán Isten Szelleme hívta-e el őt – s mindez azért, mert hibásan volt leírva
a neve!” (History of the Church, 1:261). Simonds Ryder később elpártolt az egyháztól.

• Mit tanulhatunk ebből a történetből? Hogyan tesz minket a megtévesztés könnyebb
célpontjává az, ha kritikusak vagyunk az egyházi vezetőinkkel szemben?

Megsértődés

Egyes egyháztagok megsértődtek más egyháztagok cselekedetei miatt, és addig
engedték burjánzani a sértődést, míg az aposztáziához vezetett. Ennek példáját mutatja
be a következő eset.

Amikor elkészült a Kirtland Templom, a szentek közül sokan összegyűltek a felszentelé-
sére. Gyorsan megteltek a templom székei, és sok embernek megengedték, hogy állja-
nak, de még így sem fért be mindenki az épületbe. Elder Frazier Eaton, aki 700 dollárt
adott a templom építésére, azt követően érkezett meg, hogy az már megtelt, és
így nem engedték be őt a felszentelésre. A felszentelést másnap megismételték azok
számára, akik az első napon nem fértek be, ám ez nem elégítette ki Frazier Eatont,
aki elpártolt az egyháztól.

• Mit tanulhatunk ebből a történetből? Ma hogyan engedjük meg magunknak, hogy
megsértődjünk mások miatt? Hogyan vezethet aposztáziához az, ha megsértődünk?
Hogyan győzhetjük le a sértődöttség érzéseit?

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 64:8–11 és 82:1-et! Mit követel meg tőlünk az Úr,
kinek bocsássunk meg? Miért nehéz néha megbocsátónak lenni? Milyen következ-
ményekkel jár az, ha nem bocsátunk meg valakinek? Mit tehetünk, ami segíthet
nekünk megbocsátani valakinek, akinek még nem bocsátottunk meg?
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Az engedetlenség kimagyarázása

Az ilyen kimagyarázás annyit tesz, hogy mentjük vagy védjük az elfogadhatatlan visel-
kedést. Azt jelenti, hogy módot keresünk arra, hogy könnyítsünk lelkiismeretünkön,
amikor olyan valamit teszünk, amiről tudjuk, hogy helytelen.

• A kimagyarázás milyen tekintetben jelenti a megtévesztés egyik formáját? Hogyan
próbáljuk meg néha kimagyarázni a viselkedésünket? Miért veszélyes ez? Hogyan
ismerhetjük fel és győzhetjük le a kimagyarázást?

A világ hamis tanításainak elfogadása

• Milyen hamis tanításai vannak a világnak, melyek megtéveszthetik és aposztáziába
vihetik az egyháztagokat? (A példák között lehetnek azok a hamis elképzelések,
melyek szerint Isten parancsolatai túlságosan korlátozóak, hogy az erkölcstelenség
elfogadható, és hogy az anyagi javak fontosabbak a lelki dolgoknál.)

H. David Burton elnöklő püspök azt tanította: „[A Sátán] egyik fondorlatos stratégi-
ája az, hogy folyamatosan eltompítja az érzékeinket azt illetően, hogy mi helyes és
mi helytelen. A Sátán meggyőzne minket arról, hogy divatos hazudni és csalni. Arra
biztat minket, hogy nézzünk pornográfiát, azt állítván, hogy az felkészít minket
a valós világra. Elhitetné velünk, hogy az erkölcstelenség csábító életmód, és hogy
régimódi az, ha engedelmeskedünk Mennyei Atyánk parancsolatainak. A Sátán
szüntelenül kívánatosan összeállított és gondosan álcázott megtévesztő propagan-
dával bombáz minket” (Conference Report, 1993. április, 60; vagy Ensign, 1993.
május, 46).

2. Bátrak maradhatunk a bizonyságunkban és elkerülhetjük a megtévesztést 

Magyarázd el, hogy az Úr sok áldást és parancsolatot adott, hogy segítsen nekünk
bátornak maradni a bizonyságunkban és elkerülni azt, hogy megtévesszenek minket!

• Mit tehetünk azért, hogy távol maradjunk a megtévesztéstől és attól, hogy
aposztáziába vigyenek minket? (A beszélgetés alakulásának segítéséhez használd
fel a következő információkat!)

Világosan tudhatjuk, hogy kit hívott el az Úr az egyház vezetésére

• Az egyház korai éveiben sok ember állította, hogy kinyilatkoztatásokat kap az
egyház irányítására vagy arra, hogy helyesbítse Joseph Smith prófétát. Mit nyilat-
koztatott ki az Úr, válaszként ezekre az állításokra? (Lásd T&Sz 28:2, 6–7; 43:1–3.
Mutass rá, hogy a T&Sz 28 kinyilatkoztatására akkor került sor, amikor Hiram Page
azt állította, hogy kinyilatkoztatásokat kap az egyház egészét illetően, a T&Sz 43
kinyilatkoztatására pedig akkor, amikor mások állítottak hasonló dolgokat!)

• Ki kap ma kinyilatkoztatásokat és parancsolatokat az egyház egészére vonatkozóan?

Joseph F. Smith elnök és tanácsosai az Első Elnökségben azt tanították: „Az Úr egy
időben egy embert jelölt ki arra, hogy a földön viselje a kinyilatkoztatás kulcsait az
egész egyházra, annak minden szervezetére, felhatalmazottjára, szertartására és
tantételére vonatkozóan. A kinyilatkoztatás szelleme megadatott az egyház minden
tagjának, hogy hatáskörének – amelyben munkára hívták el – megfelelően az azt
elnyerő minden egyes személy hasznára és megvilágosodására legyen. Az egész
egyházra vonatkozóan azonban a parancsolatoknak megfelelően, minden vitán
felül egyedül csak az kaphat kinyilatkoztatásokat, akit az egyház vezetésével bíztak
meg” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph F. Smith, 226. oldal).

• Hogyan kerülhetjük el azt, hogy megtévesszenek minket azok, akik hamisan
azt állítják, hogy az egész egyházra vonatkozóan kaptak kinyilatkoztatást? (Lásd
T&Sz 43:4–7.)
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• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 26:2 és 28:13-at! Mi a közös megegyezés alapelve?
(Lásd T&Sz 20:65; 42:11. Annak gyakorlata, hogy – általában jobb kezünk feleme-
lésével – megmutatjuk, hajlandóak vagyunk azok támogatására, akiket szolgálatra
hívtak el az egyházban.) Hogyan védhet meg minket a közös megegyezés alapelve
attól, hogy megtévesszenek bennünket? (Lehetővé teszi számunkra, hogy tudjuk,
kit hívtak el elnöklésre és szolgálatra az egyházban, így tartva távol minket attól,
hogy megtévesszenek azok állításai, akiket nem hívtak el megfelelő módon.)

Tedd ki a jelenlegi általános felhatalmazottak plakátját (lásd „Felkészülés,” 3. pont)!
Hangsúlyozd ki annak áldását, hogy támogathatjuk ezeket a vezetőket és követhetjük
a tanácsaikat!

Tanulmányozzuk a szentírásokat és az egyház tanait!

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 1:37 és 33:16-ot! Magyarázd el, hogy a Tanok
és szövetségekben mindenhol a szentírások tanulmányozásának fontosságára tanít
minket az Úr! Hogyan segíthet nekünk a szentírások és az utolsó napi próféták
szavainak tanulmányozása abban, hogy ne tévesszenek meg minket? (A válaszok
között lehetnek az alábbiakban felsoroltak.)

a. Jobban megállapíthatjuk az elképzelések igazságtartamát, ha azokkal az igazsá-
gokkal hasonlítjuk össze őket, amiket a szentírásokból és jelenlegi vezetőinktől
tanulunk.

Harold B. Lee elnök azt tanította: „Ha [valaki] olyasvalamit ír vagy mond, ami
meghaladja azt, ami az alapvető egyházi művekben található, és ez a valaki nem
a próféta, látnok és kinyilatkoztató – kérem, jegyezzétek meg ezt az egy kivételt –
akkor rögtön mondhatjátok: »Hát, ez a saját elképzelése.« És ha olyan valamit
mond, ami ellentétben áll azzal, ami az alapvető egyházi művekben található,
akkor ugyanerről a jegyről tudhatjátok, hogy hamis az” (The Teachings of
Harold B. Lee, szerk. Clyde J. Williams [1996], 540–41).

b. A szentírások tanulmányozása megerősíti a bizonyságunkat, ezért kevésbé való-
színű az, hogy önelégültek leszünk az igazlelkűség terén, vagy hatást gyakorol-
nak ránk a hamis tanok.

Lee elnök azt tanította: „Ha nem olvassuk naponta a szentírásokat, akkor egyre
soványodik a bizonyságunk, lelkiségünk mélysége pedig nem növekszik”
(The Teachings of Harold B. Lee, 152).

• Hogyan védett meg benneteket a szentírások tanulmányozása attól, hogy
megtévesszenek titeket?

Ismerjük fel azt, hogy Isten dolgai mindig is fel fognak emelni minket

Joseph Smith próféta elmagyarázta, hogy nem sokkal a szentek kirtlandi letelepedése
után „sok hamis szellem mutatkozott, sok különös látomást láttak az emberek, és vad,
lelkes elképzelések jutottak érvényre; az emberek e szellem befolyása alatt kirohantak
az ajtón, némelyek felmásztak a fatörzsekre és kiabáltak, és mindenféle szertelenség
szállta meg őket; . . . sok képtelen dologba kezdtek, melyek valószínűleg szégyent
hoznak majd az egyházra, és miattuk visszavonul Isten Szelleme” (History of the
Church, 4:580). Mivel aggasztották ezek a túlzó lelki megnyilvánulások, a próféta
megkérdezte az Urat. A T&Sz 50 az Úr válasza.

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 50:17–24-et! Mit tanítanak ezek a versek arról,
hogy hogyan különböztethetjük meg Isten dolgait a Sátán dolgaitól? (Isten dolgai
felemelnek minket azáltal, hogy megvilágosítják az elménket és segítenek nekünk
a lelki fejlődésben. Arra vesznek rá minket, hogy követni akarjuk az Üdvözítőt
és javítani akarjunk az életünkön. A Sátán dolgai ennek az ellenkezőjét teszik.)
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Joseph Fielding Smith elnök azt tanította: „Nincs nagyobb igazmondás annál,
mint hogy »ami pedig nem felemelő, az nem Istentől való.« És ami nem Istentől
való, az sötétség, függetlenül attól, hogy vallás, etika, filozófia vagy kinyilatkoztatás
álruhájában érkezik-e. Nincs olyan Istentől jövő kinyilatkoztatás, mely ne emelne
fel” (Church History and Modern Revelation, 2 kötet. [1953], 1:201–2).

Alkalmazzuk az Úr által megadott módot arra, hogy megvédjük magunkat 
a megtévesztéstől

Az Úr egy Kirtlandben megtartott konferencia napját követően nyilatkoztatta ki
a T&Sz 52-t. Ebben a kinyilatkoztatásban megmutatja annak módját, ahogyan
elkerülhetjük, hogy megtévesszenek minket.

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 52:14–19-et! E versek szerint melyek az „Istentől
való tanítók” jellemzői? Hogyan segíthet minket az ebben a részben megadott
mód annak elkerülésében, hogy megtévesszenek bennünket?

Összegzés Tekintsétek át a Sátán azon megtévesztéseit, melyek aposztáziához vezethetnek!
Nézzétek át az Úr tanácsát, melyet azért adott, hogy megvédjük magunkat a megté-
vesztéstől! Hangsúlyozd ki, hogy ha követjük ezt a tanácsot, akkor az Úr Szelleme
az igazság ösvényén fog tartani minket! A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot
a lecke során megbeszélt igazságokról!

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatod az egyik, vagy mindkét ötletet.

1. Tevékenység a lecke első részének bevezetéséhez

Minden tanuló számára írj néhány sort! Minden egyes írás tartalmazzon egy rövid
elismerő üzenetet, vagy egy feladatot, hogy olvassanak fel egy szentírást, illetve
valamely más módon vegyenek részt az órában. Azonban, mindenkinek írd egy kicsit
rosszul a nevét! A lecke első részének kezdetén oszd ki a lapokat, hogy bevezesd
Simonds Ryder történetét, és a többi történetet abban a részben!

2. További tanácsok arra vonatkozóan, hogy miként erősítsük meg magunkat az
aposztáziával szemben

Elder Carlos E. Asay, a hetvenektől, a következő dolgokat határozta meg, amelyeket
megtehetünk azért, hogy megerősítsük magunkat az aposztáziával szemben:

„1. Kerüljétek azokat, akik lerombolnák a hiteteket! . . .

2. Tartsátok be a parancsolatokat! . . .

3. Kövessétek az élő prófétákat! . . .

4. Ne vitázzatok vagy veszekedjetek tantételbeli pontokat illetően! [Lásd 3 Nefi 11:29.]

5. Kutassátok a szentírásokat! . . .

6. Ne tántorítsanak meg vagy térítsenek el titeket az egyház küldetésétől! . . .

7. Imádkozzatok az ellenségeitekért! . . .

8. Gyakoroljatok »tiszta« vallást! [Lásd Jakab 1:27 és Alma 1:30.] . . .

9. Emlékezzetek rá, hogy sok olyan kérdés létezhet, amire nem tudjuk a választ, és
egyes dolgokat egyszerűen a hit alapján kell elfogadni” (Conference Report, 1981.
október, 93–94; vagy Ensign, 1981. november, 67–68).

139

24. lecke  



Célkitűzés Segíteni a tanulóknak, hogy jobban megértsék a papságot, és törekedjenek azokra az
áldásokra, melyek annak erényes használatából adódnak.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 84:33–44; 121:34–46.

b. Tanok és szövetségek 107 (kiegészítő szentírások).

c. Örökségünk, 26–27. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Kérd meg a tanulókat, hogy sorolják fel annak okait, amiért hálásak azért, hogy tagjai
az egyháznak! Válaszaikat írd fel a táblára!

• Ezen dolgok közül melyik volna lehetséges a papság nélkül?

Valószínűleg, a tanulók által felsorolt dolgok közül egyik sem volna lehetséges a
papság nélkül. Ha például a tanulók hálát fejeznek ki az örökkévaló házasságért, akkor
mutass rá, hogy ez nem volna lehetséges a papság pecsételő hatalma nélkül! Még egy
olyan egyszerű dolog, mint az egység az egyházban – sem volna lehetséges próféták,
apostolok és egyéb papsági vezetők nélkül, akik segítenek nekünk eljutni a „hitnek . . .
egységére” (Efézusbeliek 4:13; lásd még a 10–12-es verseket).

Mondd el, hogy ez a lecke a papságról és néhány azzal kapcsolatos szövetségről és
áldásról szól!

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek a szentírásbeli tantételekhez
kapcsolódó élményekről!

1. Sorrend a papság és hivatalainak visszaállításában

Az ároni papság és a melkisédeki papság földre történő visszaállítására 1829-ben került
sor (lásd a 8. leckét). Az egyház 1830-ban történő megszervezését követően az Úr
fokozatosan kinyilatkoztatta az egyház növekedését irányító vezetőség biztosításához
szükséges papsági hivatalokat, kvórumokat és tanácsokat. A következő idővonal
összegzi ezt a visszaállítást. Írd fel a táblára, és nézzétek át a tanulókkal! A szentírás-
utalásokat lehagyhatod a tábláról.

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Magyarázd el, hogy napjainkban az Úr továbbra is ad kinyilatkoztatásokat a papság
szervezetét és feladatait illetően, hogy irányítsa az egyház növekedését! Ennek egyik
példája a területi felhatalmazott hetvenesek elhívása, valamint a hetvenek harmadik,
negyedik és ötödik kvórumának ehhez kapcsolódó megszervezése 1997-ben (lásd
a 42. leckét, 247–248. oldal).

2. A papsági eskü és szövetség

Írd fel a táblára: A papsági eskü és szövetség! Mondd el, hogy a papsági hivatalok és
irányítás mellett az Úr a papság elnyerésével és gyakorlásával kapcsolatban is nyilat-
koztatott ki alapelveket! Kinyilatkoztatta például a papsági esküt és szövetséget, mely
a T&Sz 84:33–44-ben található. Ezek a versek felvázolják (1) a szövetségeket, melyeket
akkor köt egy férfi, amikor elnyeri a melkisédeki papságot, valamint (2) a szövetségeket,
melyeket a melkisédeki papság hithű viselőivel köt az Úr.

Elder Carlos E. Asay, a Hetvenektől, azt mondta: Az összes szent megegyezés között,
mely Jézus Krisztus evangéliumához tartozik, kevés, vagy talán egy sem haladja meg
fontosság tekintetében a papsági esküt és szövetséget. Bizonyára ez az egyik legszentebb
megállapodás, mivel magában foglalja a mennyei hatalmak megosztását, valamint
az ember örök célokra való törekvését” (Conference Report, 1985. október, 56; vagy
Ensign, 1985. november, 43).

A papsági eskü és szövetség megbeszélésénél hangsúlyozd ki, hogy „nem kizárólag
a férfiakra korlátozódnak a papság áldásai. Ezek az áldások kiáradnak . . . az egyház
minden hithű nőtagjára. . . . Az Úr minden olyan lelki ajándékot és áldást felajánl
a leányainak, amit fiai kaphatnak, mert sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony
férfiú nélkül az Úrban” (Joseph Fielding Smith, Conference Report, 1970. április, 59;
vagy Improvement Era, 1970. június, 66; lásd még Alma 32:23).

• Írd fel a táblára: A papság viselői szövetséget kötnek, hogy. Mit ígérnek meg a papság
viselői a papsági eskü és szövetség részeként? (Lásd T&Sz 84:33, 36, 39–44. A
tanulók válaszit összegezd a táblán!)

A papság viselői szövetséget kötnek, hogy:

a. Hithűek lesznek az ároni papság és a melkisédeki papság elnyerésében (33. vers).

b. Felmagasztalják az elhívásaikat (33. vers).

c. Befogadják az Úr szolgáit (36. vers).

d. Szorgalmasan megszívlelik az örök élet szavait (43–44. vers).

• Mit jelent felmagasztalni egy elhívást? (Lásd T&Sz 107:99; Jákób 1:17–19.)

Ároni papság: 1829. május 15. (T&Sz 13)

Melkisédeki papság: 1829. május vagy június (T&Sz 128:20)

Apostolok, elderek, papok, tanítók és diakónusok: 1830. április (T&Sz 20:38–60)

Püspök: 1831. február 4. (T&Sz 41:9–10)

Főpapok: 1831. június (T&Sz 52 fejléce)

Első Elnökség: 1832–1833 (T&Sz 81; 90)

Pátriárka:1833. december 18. (Teachings of the Prophet Joseph Smith [1976], 38–39)

Főtanács: 1834. február 17. (T&Sz 102)

A Tizenkét Apostol Kvóruma: 1835 (T&Sz 107:23–24)

Hetvenek: 1835 (T&Sz 107:25)

A Hetvenek Első Kvóruma: 1835 (T&Sz 107:26, 93–97)
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Gordon B. Hinckley elnök azt mondta: „Akkor magasztaljuk fel és nagyítjuk fel
az elhívásunkat, amikor szorgalmasan és lelkesen munkálkodunk azokban a
feladatkörökben, melyekbe megfelelő felhatalmazás által elhívtak bennünket. . . .
Felmagasztaljuk az elhívásunkat, kitágítjuk papsági lehetőségeinket, amikor 
kinyújtjuk kezünket azok felé, akik bajban vannak, és megerősítjük azokat, akik
botladoznak. . . . Felmagasztaljuk az elhívásunkat, amikor őszintén és becsületesen
élünk” (Conference Report, 1989. április, 63; vagy Ensign, 1989. május, 48–49).

• Milyen áldásokban részesített benneteket az, amikor valaki felmagasztalta az
elhívását?

Magyarázd el, hogy amint felmagasztaljuk az elhívásainkat, fontos megtalálni a helyes
arányt, nehogy elhanyagoljuk a családunkat! Elder Neal A. Maxwell, a Tizenkettek
Kvórumából, azt mondta:

„Időnként, nem szándékosan, még bizonyos alapprogramon kívüli, meggondolat-
lanul kitűzött egyházi tevékenységek is gátolhatják a családi életet. Utasításként,
a feltámadott Jézus a nefiták tanítása után ezt mondta: »Menjetek hát haza és gondol-
kozzatok el azokon, amiket mondtam,« imádkozzatok és készüljetek fel a »holnapra«
(3 Nefi 17:3). Nem azt mondta nekik Jézus, hogy közösségi klubokba, városi gyűlésekre,
de azt sem, hogy cövekközpontokba menjenek!” (Conference Report, 1994. április,
120; vagy Ensign, 1994. május, 89).

• Mit jelent befogadni az Úr szolgáit? (T&Sz 84:36). Magyarázd el, hogy amikor
az Úr szolgáitól elfogadjuk az evangélium üzenetét és szertartásait, akkor az Urat
is befogadjuk

• Írd fel a táblára: Az Úr szövetséget köt, hogy. Milyen áldásokat ígér az Úr a papsági
eskü és szövetség részeként? (Lásd T&Sz 84:33–34, 38, 42. A tanulók válaszait
foglald össze a táblán!)

Az Úr szövetséget köt, hogy:

a. Megszentel minket a Szellem által (33. vers).

b. Megújítja a testünket (33. vers).

c. Megadja nekünk az Ábrahámnak és utódainak ígért áldásokat (34. vers).

d. Választottjaivá tesz minket (34. vers)

e. Mindazt megadja nekünk, amivel az Atya rendelkezik (38. vers).

f. Angyalaira bíz bennünket (42. vers).

• Az Úr megígéri, hogy ha hithűek vagyunk, akkor „Ábrahám magvaivá” válunk és
„Isten választottjai” leszünk (T&Sz 84:33–34). Milyen áldásokat és feladatokat
kapott Ábrahám magja? (Lásd Ábrahám 2:9–11.) Ábrahám 2:11 jelzi, hogy „a föld
minden nemzetsége” a papságon keresztül áldatik majd meg. Hogyan történhet
meg ez?

• A papsági eskü és szövetség legnagyobb ígérete az, hogy mindent megkapunk,
„ami az . . . Atyáé” (T&Sz 84:38). Hogyan segíthet nekünk ez az ígéret a csapások
idején? Hogyan segíthet nekünk a bőség idején?

3. Alapelvek a papság használatához

Tanítsd és beszéljétek meg a T&Sz 121:34–46-ot! Mondd el, hogy ezekben a versekben
az Úr a papság használatára vonatkozó alapelveket nyilatkoztat ki! Kinyilatkoztat
emellett ígéreteket azoknak, akik erényesen használják azt. Amellett, hogy ezek
a tantételek a papság viselőire vonatkoznak, általában minden emberi kapcsolatra is
értendők. Azok számára is fontosak tehát, akik nem viselik a papságot.
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• A T&Sz 121:34–40-ben az Úr kinyilatkoztatja, miért nem képesek egyes papságvise-
lők hatalommal gyakorolni a papságot. E versek szerint mi akadályozza meg őket
ebben? (A válaszok között lehet az, hogy a világ dolgain csüng a szívük, az emberek
elismerésére törekednek, takargatni próbálják a bűnöket, kevélységet vagy hiábavaló
törekvéseket elégítenek ki, és igazságtalan uralmat gyakorolnak.)

• Milyen példái vannak annak, hogy valaki túlságosan sokat törődik „e világ”
dolgaival? (T&Sz 121:35). Hogyan tarthat vissza minket a világ által felkínált dolgok
keresése attól, hogy elnyerjük az Úr által felajánlottakat? Hogyan kerekedhet felül
az ember ezen a problémán?

• Milyen módon gyakorolnak egyesek „igazságtalan uralmat”? (T&Sz 121:39; lásd
még a 37-es verset). Milyen következményekkel jár ez? Hogyan kerekedhet felül
valaki azon a hajlamon, hogy igazságtalan uralmat gyakoroljon?

Hangsúlyozd ki, hogy a papság csakis erényesen és a szeretet szellemében gyakorol-
ható, mások szolgálatának és megáldásának eszközeként! Elder M. Russell Ballard
a Tizenkettek Kvórumából azt mondta:

Akik viselik a papságot, azoknak soha nem szabad elfelejteniük, hogy nincs joguk
bunkósbotként forgatni a papsági felhatalmazást mások feje felett a családban vagy az
egyházi elhívásokban. . . . Amelyik férfi . . . a tisztességtelenség bármely fokán igyekszik
használni a papságot az egyházban vagy otthon, az egyszerűen nem érti ennek a
felhatalmazásnak a természetét. A papság szolgálat, nem szolgaság; könyörület, nem
erőszak; törődés, nem ellenőrzés” (Conference Report, 1993. október, 105; vagy
Ensign, 1993. november, 78).

• A T&Sz 121:41–42-ben az Úr olyan alapelveket nyilatkoztat ki, melyek segíteni
fognak a papság viselőinek hatalommal gyakorolni a papságot. Melyek ezek
az alapelvek? Hogyan alkalmazhatjuk ezeket az alapelveket, amikor kapcsolatba
kerülünk a családtagjainkkal, szomszédainkkal, munkatársainkkal és másokkal?

Megbeszélhetitek, hogyan vonatkoznak ezek az alapelvek bizonyos helyzetekre,
például amikor döntéshozatalban vagy feladat végrehajtásában segítünk egy
gyereknek, amikor döntést hozunk az egyházi tanácsokban, amikor valaki nem
tett eleget egy feladatnak, vagy amikor komoly véleménykülönbségek vannak.

• A helyreigazítás vagy a fegyelmezés mely alapelveit nyilatkoztatja ki a T&Sz
121:43–44? (Magyarázd el, hogy a néha szó azt jelenti „azonnal” vagy „nyomban”!
Ezen szövegkörnyezetben az éles azt jelenti, „egyértelműen” illetve „pontosan”,
s nem pedig „ridegen” vagy „durván”.) Életetekben milyen élmények igazolták
ezen alapelvek fontosságát? Miben különböznek a szeretettel történő fegyelmezés
következményei a haraggal történő fegyelmezés következményeitől?

• Mit jelent az, hogy „erény díszítse gondolataidat szüntelenül”? (T&Sz 121:45)
Hogyan zárhatjuk ki az elménkből a gonosz vagy erkölcstelen gondolatokat?
(Lásd T&Sz 27:15–18.) Hogyan tölthetjük meg tevékenyebben elménket erényes
gondolatokkal?

• Mit ígér az Úr, ha eltölt minket a „jószívűség” és „szüntelenül” erény díszíti a
gondolatainkat? (Lásd T&Sz 121:45–46.) Mit jelent magabiztosan állni Isten színe
előtt? (Lásd a következő idézetet.) Milyen áldásokban van részünk, amikor a
Szentlélek állandó társunk?

Mialatt Elder Gordon B. Hinckley a Tizenkettek Kvórumában szolgált, azt mondta:
„Számos alkalommal abban a kiváltságban volt részem, hogy beszélgethettem az
Egyesült Államok különböző elnökeivel és más kormányzatok fontos embereivel.
Az ilyen események befejeztével mindig elgondolkoztam azon a jutalommal felérő
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élményen, hogy magabiztosan állhattam egy elismert vezető színe előtt. És aztán
arra gondoltam, milyen csodálatos dolog, milyen bámulatra méltó dolog lesz majd
magabiztosan – félelem nélkül, szégyen és zavar nélkül – állni Isten színe előtt.
Ez az ígéret szól minden erényes férfinak és nőnek” (Conference Report, 1970.
október, 66; vagy Improvement Era, 1970. december, 73).

Összegzés Tegyél bizonyságot a papság fontosságáról! Fejezd ki háládat a papsági esküért és
szövetségért, valamint hithűségünk fejében az Úr által megígért áldásokért! Biztasd
a tanulókat, hogy teljesebb mértékben törekedjenek a papság áldásaira!

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatod az egyik, vagy mindkét ötletet.

1. Elnöklő kvórumok az egyházban

A papsági felhatalmazás visszaállításának fontos részét képezte az egyház elnöklő
kvórumainak a megszervezése. Már 1832 márciusában tanácsosok elhívására került sor,
hogy segítsék Joseph prófétát (T&Sz 81:1), az Első Elnökség hivatalos megszervezésére
pedig egy évvel később került sor (lásd a T&Sz 90 fejlécét). 1835 februárjában sor
került tizenkét férfi apostoli elhívására és felszentelésére, és megalakult a Tizenkettek
Kvóruma. Nem sokkal ezt követően a próféta megszervezte a hetvenek első kvórumát.

• Milyen feladatai vannak az Első Elnökség tagjainak? (Lásd T&Sz 107:9, 22, 65–66,
78–81, 91–92; 112:30–32.)

• Milyen feladatai vannak a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjainak? (Lásd T&Sz 107:23,
33, 35, 39, 58; 112:30–32.)

• Milyen feladatai vannak a hetvenek kvórumaiban lévő tagoknak? (Lásd
T&Sz 107:25–26, 34, 38, 97.)

• Milyen áldásokat kapunk életünkben az egyház elnöklő tisztségviselőinek szolgálata
által?

2. A papsági szolgálat fontossága

Kérj meg egy papságviselőt az egyházközségben, hogy mondjon el egy papsági
élményt az osztálynak például arról, amikor egy otthonához kötött egyénnek szolgált
az úrvacsorával, segített egy papsági áldásban, vagy amikor missziót szolgált! Kérd
meg ezt a papságviselőt, hogy beszéljen arról, milyen érzései voltak az adott szolgálat
végzése során! Tegye bizonyságát a papságról, és annak fontosságáról, hogy mások
szolgálatára használjuk a papságot!
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Célkitűzés Lelkesíteni a tanulókat, hogy kövessék a kirtlandi szentek példáját, akik nagy áldoza-
tokat hoztak az evangélium másokkal való megosztásáért, és állhatatosak maradtak
a csapások idején.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd ennek a leckének a szentírásait, valamint az
Örökségünk 29–33, 36. oldalait!

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Kérj meg tanulókat, hogy készüljenek fel az Örökségünk következő részeinek összeg-
zésére:

a. „Az első ohiói megtértek missziói” és „A Tizenkét Apostol Kvórumának missziója”
(30–32. oldal).

b. „Misszió Angliába” (32–33. oldal.).

c. „Kivonulás Kirtlandből” (36. oldal).

Azzal is megbízhatsz tanulókat, hogy mondjanak el más történeteket a leckéből!

4. Ha felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor tedd bele a következő
dolgokat egy kis bőröndbe vagy táskába: szentíráskötetek, egy pár zokni, öt kis
pénzérme, és egy darab papír a következő üzenettel (hagyd ki az utalást a végén):

Ez a bőrönd Elder Erastus Snow tulajdona. Joseph Smith próféta hívott el, hogy
missziót szolgáljak Pennsylvania nyugati részén. Azt az utasítást kaptam, hogy
1836 tavaszán induljak el. Egyedül és gyalog indulok el Kirtlandból. Minden világi
kincsemet magammal viszem. (Lásd Örökségünk, 31. oldal.)

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Tedd ki az általad összekészített bőröndöt vagy táskát! (lásd „Felkészülés,” 4. pont)!
Kérj meg egy tanulót, hogy nyissa ki, olvassa el, mi van a papírra írva, és mutassa
meg, mit vitt magával ez a misszionárius: szentírásokat, zoknikat és öt kis pénzérmét!
Írj fel a táblára három szót: Áldozathozatal, Bátorság és Hit! Kérd meg a tanulókat,
hogy gondolkozzanak el rajta, milyen áldozatot, bátorságot és hitet követelt
Elder Snow-tól ennek a misszionáriusi útnak az elvállalása úgy, ahogyan azt az Úr
megmondta neki!

Mondd el, hogy ebben e leckében beszélgettek majd a misszionáriusi munkáról,
mely az Ohio állambeli Kirtlandben élő szentek nagy áldozathozatala által valósult
meg! Ezek a misszionáriusok sok embernek segítettek megtérni az evangéliumhoz,
megerősítve ezzel a fiatal egyházat.

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek a megbeszélt alapelvekhez
kapcsolódó élményekről!

1. Az Úr nagy áldásokat adott a kirtlandi időszakban

Magyarázd el, hogy az utolsó 13 lecke nagy része olyan tanokra és eseményekre össz-
pontosított, melyek kinyilatkoztatására akkor került sor, illetve melyek akkor történtek,
amikor az Ohio állambeli Kirtlandben voltak a szentek! Ebben az időszakban nagy-
mértékben megáldotta népét az Úr. A következő kérdések felhasználásával röviden
tekintsétek át a kirtlandi időszak fő eseményeit! Szükség szerint utalj az előző leckékre,
illetve az Örökségünk című könyvre!

• Milyen fontos tanokat nyilatkoztatott ki az Úr a kirtlandi időszakban? (A válaszok
között lehet a kinyilatkoztatás a felajánlás törvényéről, a tized törvényéről, a
dicsőség királyságairól, a Bölcsesség szaváról, a második eljövetelről és a papságról.)

• Milyen fontos események és eredmények történtek a kirtlandi időszakban?

2. A kirtlandi szentek nagy áldozatokat hoztak az evangélium másokkal való
megosztásáért

Mondd el, hogy a kirtlandi időszak egy másik fontos oldala a misszionáriusok
elhívása volt, hogy az Egyesült Államokban, Kanadában és Angliában hirdessék az
evangéliumot! Legtöbben közülük nagy személyes áldozathozatal árán szolgáltak.

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 42:6 és T&Sz 88:81-et! Milyen üzenetet ad át az
Úr ezekben a versekben? Mondd el, hogy a Kirtlandben kapott kinyilatkoztatások
nagy része tartalmazott parancsolatokat az evangélium hirdetésére!

Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy foglalja össze „Az első ohiói megtértek
missziói” és „A Tizenkét Apostol Kvórumának missziója” című részeket az Örökségünk
30–32. oldalairól!

• Milyen áldozatokat hoztak ezek a szentek az evangélium másokkal való
megosztásáért?

A következő élményekről is beszámolhatsz:

1836-ban Elder Parley P. Pratt, a Tizenkettek Kvórumának tagja, elhívást kapott, hogy
missziót szolgáljon Kanadában. A kanadai Torontóba menet „egy idegen bemutató
levelet adott neki, John Taylornak címezve, aki metodista lelkész volt Torontóban.
Taylor egy olyan csoporthoz tartozott, mely úgy gondolta, hogy a létező egyházak
nem egyeznek meg az újszövetségi kereszténységgel. Ez a csoport két éven át hetente
számos alkalommal találkozott azzal a céllal, hogy »minden felekezeti szervezettől
függetlenül keressék az igazságot.« Torontóban Elder Pratt udvarias fogadtatásra lelt
a Taylor családnál, de először nem lelkesedtek az üzenetéért.

Elkeseredvén amiatt, hogy nem lelt olyan helyre, ahol prédikálhat, Parley Toronto
elhagyása mellett döntött. Mielőtt elment volna, megállt a Taylor családnál, hogy
elvigye néhány csomagját és elköszönjön. Míg ott volt, Leonora Taylor beszélt barát-
nőjével, Isabelle Walton asszonnyal Parley problémájáról, és elmondta neki, sajnálja,
hogy Parley elmegy. »Lehet, hogy Isten embere« – mondta. Walton asszony azt felelte,
hogy a Szellem késztetésére látogatta meg a Taylor családot azon a reggelen, mert
ő hajlandó megengedni Elder Prattnek, hogy az ő otthonában maradjon és prédikáljon.
Így is tett, és végül meghívták, hogy vegyen részt John Taylor csoportjának egy
gyűlésén, melynek során John felolvasta az újszövetségi beszámolót Filep samáriabeli
prédikálásáról. »Nos – mondta – hol van a mi Filepünk? Hol van az, hogy örömmel

Megbeszélés
és alkalmazás
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fogadjuk az Igét, és megkeresztelkedünk, amikor már hiszünk? Hol van a mi Péterünk
és Jánosunk? Az apostolaink? Hol van a Szentlélek kézrátétel által? . . .« Amikor felkérték
Parley-t, hogy beszéljen, kijelentette, hogy rendelkezik válaszokkal, amelyek felelnek
John Taylor kérdéseire.

John Taylor három héten keresztül látogatta Elder Pratt gyűléseit, részletes jegyzeteket
készített a prédikációiról, és figyelmesen összehasonlította azokat a szentírásokkal.
Fokozatosan meggyőződött arról, hogy vissza lett állítva Jézus Krisztus igaz evangéli-
uma. Ő és felesége, Leonora, 1836. május 9-én keresztelkedtek meg” (Church History
in the Fulness of Times [Church Educational System manual, 1993], 157).

John Taylort elderré szentelték és hithűen szolgált misszionáriusként. Később az
egyház harmadik elnöke lett.

• Hogyan áldotta meg az Úr Elder Prattet, amikor azon igyekezett, hogy hirdesse
az evangéliumot?

Levi Hancock 1830 novemberében keresztelkedett meg, és nem sokkal ezt követően
elhívást kapott, hogy hagyja el Kirtlandet és szolgáljon missziót Missouriban. Az
utazáshoz hozzátartozott több száz mérföld gyaloglása, és társával, Zebedee Coltrinnal,
sikeresen hirdették az evangéliumot az út során. „Ám nehézségek is érték őket az
útjukon. Levi megbetegedett, mert elfertőződött a lába, és kénytelen volt egy olyan
családnál időzni, aki befogadta őt, míg Zebedee továbbment nélküle. Később,
Missouriban, tovább küszködött a betegséggel, és időnként dühöngött amiatt, hogy
nem képes mindazt elvégezni, amit akart. Hálás volt viszont azért, hogy szolgálhat,
és azt írta: »Becsületesnek kell lennem Isten előtt, és minden tőlem telhetőt meg kell
tennem az ő királyságáért, vagy jaj nekem. A világgal nem törődöm, és azzal sem, mit
mondanak. Az ítélőszéknél szembesülniük kell majd a bizonyságommal. Komolyan
gondolom, hogy olyannak kell lennie a viselkedésemnek, hogy higgyenek a szavaimnak,
az Úr lévén a segítőtársam.«”

Később Levi hősiesen szolgált Sion Táborának részeseként. 1835 februárjában a
hetvenek elnökeinek egyikévé választották. (Lásd Don L. Searle, „It Is the Truth, I Can
Feel It,” Ensign, 1999. július, 48–50.)

• Mit tanulhatunk ezekből a történetekből a misszionáriusi munkáról? Mit tanul-
hatunk a misszionáriusi munkában előforduló csapások leküzdéséről?

• Milyen áldozatok meghozatalára lehet szükség ahhoz, hogy teljes idejű misszioná-
riusokként szolgáljunk? Milyen áldozatok meghozatalára lehet szükség ahhoz, hogy
barátainkkal és szomszédainkkal megosszuk az evangéliumot?

3. A Tizenkettek Kvórumának tagjai ezreket tanítottak Angliában

Magyarázd el, hogy az egyház növekedésével egyre inkább erőre kaptak az ellene
munkálkodó erők! A szentek némelyike megingott a hitében. Ebben a nehéz
időszakban az Úr kinyilatkoztatta Joseph Smith prófétának, hogy „valamit tenni
kell egyházának megmentéséért” (History of the Church, 2:489).

Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy az Örökségünk 32–33. oldalán található
„Misszió Angliába” című rész összefoglalásával magyarázza el, mit tettek!

• Hogyan áldotta meg az Úr az egyházat az üldöztetés és a megpróbáltatás ezen
időszakában? Mit tanulhatunk Elder Heber C. Kimball példájából?

Nem lehetett könnyű megérteni az Úr parancsolatát, melyet a Tizenketteknek adott
arra vonatkozóan, hogy egy ilyen nehéz időszakban hagyják el Kirtlandet. Ám
az áldozatok, melyeket ezek a hithű férfitestvérek hoztak, az egyház nagymértékű
megerősödéséhez vezettek.
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1837. július 23-án, azon a napon, amikor a misszionáriusok először hirdették az
evangéliumot Angliában, Joseph Smith próféta kapott egy Thomas B. Marsh-nak,
a Tizenkettek Kvóruma elnökének szóló kinyilatkoztatást. Ez a kinyilatkoztatás ma a
T&Sz 112. A 12–34-es versek olyan utasításokat tartalmaznak, melyeket a tizenketteknek
kellett átadnia Thomas B. Marsh-nak.

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 112:19–22-t! Milyen ígéreteket tett az Úr a
tizenkét apostolnak ezekben a versekben?

Mondd el, hogy a D&C 112:19-ben adott ígéret hamar beteljesedett! Nyolc hónap
leforgása alatt 2000 ember csatlakozott az egyházhoz ezen misszionáriusok erőfeszíté-
seinek köszönhetően, és 26 gyülekezet jött létre.

Az Úr megígérte a Tizenkettőnek, hogy hatalmat ad nekik, hogy országokat nyissanak
meg az evangélium hirdetése céljából, „amennyiben megalázkodnak [előtte], betartják
[szavát] és hallgatnak [Szelleme] szavára” (T&Sz 112:21–22). Annak megmutatására,
hogy az Úr továbbra is eleget tesz ennek az ígéretnek, elmondhatod a következő
történetet, melyet Thomas S. Monson elnök mesélt el:

„1968-ban, amikor először látogattam el a Német Demokratikus Köztársaságba,
nagyon feszült volt a légkör. Nem létezett bizalom és megértés. Nem voltak kialakítva
diplomáciai kapcsolatok. Egy felhős, esős napon elmentem Görlitz városába, mely
mélyen a Német Demokratikus Köztársaság területén helyezkedett el. . . . Elmentem
első gyűlésemre a szentekkel. Egy kis, régi épületben gyűltünk össze. Amikor Sion
himnuszait énekelték az egyháztagok, szó szerint megtöltötték a termet hitükkel és
elkötelezettségükkel.

Bánat töltötte el a szívemet, amikor ráeszméltem, hogy ezeknek az egyháztagoknak
nincs pátriárkájuk, nincsenek egyházközségeik vagy cövekeik – csak gyülekezeteik.
Nem kaphatták meg a templom áldásait – sem a felruházást, sem a pecsételést.
Már régen nem járt náluk hivatalos látogató az egyház irányító központjából. Az
egyháztagok nem hagyhatták el az országukat. Mégis teljes szívükkel bíztak az Úrban.

A szószéknél álltam, és könnyes szemekkel, érzelmektől elcsukló hangon ígéretet
tettem az embereknek: »Ha igazak és hűek maradtok Isten parancsolataihoz, akkor
minden olyan áldás a tiétek lesz, melyet más országokban élveznek az egyháztagok.«
Ezt követően döbbentem rá arra, hogy mit is mondtam. Azon az éjszakán térdre
rogytam és könyörögtem Mennyei Atyámhoz: »Atyám, a Te ügyedben járok; ez a Te
egyházad. Olyan szavakat mondtam, melyek nem tőlem származtak, hanem Tőled
és a Te Fiadtól. Töltsd be kérlek az ígéretet e nemes emberek életében!« Így végződött
első látogatásom a Német Demokratikus Köztársaságba.”

Nyolc évvel később Elder Monson elmondta az ország felszentelési imáját:

„Vasárnap este, 1975. április 27-én, egy felszínre kibukó kövön álltam Drezda és Meissen
városok között, magasan az Elba folyó felett, és elmondtam egy imát az országért és
annak népéért. Ez az ima méltatta az egyháztagok hitét. Kihangsúlyozta sok olyan szív
gyengéd érzéseit, melyeket betöltött a hatalmas vágy, hogy templomi áldásokban
részesüljenek. Békességért szólt a könyörgés. Isteni segítséget kértem. Ezeket a szavakat
mondtam: »Drága Atyám, hadd legyen ez egy új nap kezdete egyházad ebben az
országban élő népe számára!«

Hirtelen, messze lent a völgyben harangozni kezdtek egy templomtoronyban, és egy
kakas éles kukorékolása törte meg a reggel csendjét, mindkettő egy új nap kezdetét
hirdetve. Bár csukva voltak a szemeim, éreztem az arcomat, kezemet, karjaimat elérő
napsugarak melegét. Hogyan lehetséges ez? Egész reggel szüntelenül esett az eső.
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Az ima végén felpillantottam az égre. Észrevettem egy napsugarat, mely a vastag felhők
hasadékán tört utat magának, egy napsugarat, mely körülölelte azt a helyet, ahol
kis csoportunk állt. Ettől a perctől kezdve tudtam, hogy közel van az isteni segítség.”

Ezt az ihletett imát követően gyorsan nőtt az egyház az országban. Kerületi tanácsokat
szerveztek meg, melyet cövekek létrehozása követett. Papsági vezetőket és pátriárkákat
hívtak el. A Freiberg Németország Templom felszentelésére 1985-ben került sor.
1989-ben pedig a kormány megengedte az egyháznak, hogy teljes idejű misszionáriu-
sokat küldjön az országba. (Conference Report, 1989. április, 66–69; vagy Ensign,
1989. május, 50–53.)

4. Sok kirtlandi szent hősies maradt az üldöztetés ellenére

Mondd el, hogy 1838-ra végéhez közeledett a szentek Kitlandben töltött ideje! Egyre
erősebb lett az üldöztetés, és már nem volt biztonságos a maradás. Kérd meg az ezzel
megbízott tanulót, hogy foglalja össze a „Kivonulás Kirtlandből” című részt, amely az
Örökségünk 36. oldalán található.

Míg egyes egyháztagok elpártoltak Kirtlandben, a legtöbben közülük hithűek maradtak,
és nagy erőt jelentettek az egyház számára. Mondd el a következő történetet Brigham
Young életéből:

Mialatt Brigham Young Kirtlandben élt, jelen volt egy olyan gyűlésen, ahol egy
csoport elpártoló, közöttük néhány előkelő egyházi vezető, összeesküvést szőtt Joseph
Smith próféta elmozdítására és arra, hogy valaki mást állítsanak a helyére. Brigham
Young ezt mondta erről a tapasztalatról:

„Felálltam, majd egyszerűen és erőteljesen kijelentettem nekik, hogy Joseph próféta,
és én meg vagyok győződve erről. Szitkozódhatnak és rágalmazhatják őt tetszésük
szerint, de nem semmisíthetik meg Isten prófétájának kinevezését, csak a saját felha-
talmazásuknak vethetnek véget. Elvághatják a szálat, mely a prófétához és Istenhez
köti őket, és lesüllyedhetnek a pokolba. Sokakat nagyon felbőszített, hogy szándékosan
ellentmondtam annak, amit ők állítottak. . . . A gyűlés anélkül ért véget, hogy az
elpártolók bármiben is meg tudtak volna egyezni az ellenvetéseiket illetően” („History
of Brigham Young,” Deseret News, 1858. február 10, 386).

• Milyen jellemvonásokat mutatott Brigham Young ebben a helyzetben? Hogyan
erősít meg minket az, ha támogatjuk az egyházi vezetőinket? Hogyan erősíti meg
az egyház egészét?

Összegzés Hangsúlyozd ki, hogy nagy áldások érték a szenteket, míg Kirtlandben laktak! Sokan
közülük elhívásokat kaptak missziók szolgálatára, és készségesen áldozatokat hoztak
az evangélium másokkal való megosztásáért. Legtöbben hithűek maradtak a nagy
csapások idején. Ezekről az egyháztagokról azt mondja az Örökségünk című könyv:
„Életük példáin keresztül az Úr felkent vezetői iránti hithű engedelmesség, és az Úr
munkájáért hozott személyes áldozathozatal el nem múló örökségét is maguk után
hagyták” (36).

Biztasd a tanulókat, hogy kövessék a kirtlandi szentek példáját, akik nagy áldozatokat
hoztak az Úr munkájáért, és hithűek maradtak a csapások idején! A Szellem késztetése
szerint tegyél bizonyságot a lecke során megbeszélt igazságokról!
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Célkitűzés Tanulni a korai szentek erőfeszítéseiről, hogy Missouriban megalapítsák Sion városát,
és biztatni a tanulókat, hogy segítsenek építeni a mai Siont.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 101; 103; 105.

b. Örökségünk, 27–29, 37–45. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Kérj meg tanulókat, hogy készüljenek fel az Örökségünk című könyv következő
részeinek összegzésére:

a. „Üldöztetés Jackson megyében” és „Partridge püspök bekátrányozása”
(39–40; 41–42. oldal).

b. „Menedék Clay megyében” (43–44. oldal).

c. „Vezetők képzése Sion táborában” és „Sion táborának üldöztetése”
(27–29 és 44–45. oldal).

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

• Mit éreznétek, ha arra kérnének benneteket, hogy hagyjátok el a családotokat,
és gyalogoljatok 1600 kilométert kimerítő körülmények között, és segítsetek olyan
egyháztagoknak, akik ellenséges területen vannak? (Kiválaszthatsz egy jól ismert
helyet, mintegy 1600 kilométer távolságban, és behozhatsz egy térképet, hogy
megmutasd, milyen hosszú lenne az út.) Milyen áldozatokat követelne ez tőletek?
Mit éreznétek, ha megérkeznétek a célotokhoz, és azt mondanák nektek, hogy
térjetek vissza anélkül, hogy bármit is tennétek segítség gyanánt?

Mondd el, hogy amikor a Missouri államban lévő Jackson megyei szenteket kiűzték
az otthonaikból, Joseph Smith megszervezte Sion táborát, egy 207 férfiból álló csopor-
tot, hogy majdnem 1600 kilométert meneteljenek Ohio államból a megsegítésükre.
A következő kérdések segíthetnek megérteni néhány olyan kihívást, mellyel Sion
táborának részesei szembesültek.

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Két tanóra idejét is felhasználhatod ennek a leckének a tanításához.

1. A szentek letelepednek a Missouri államban lévő Jackson megyében, és később
kiűzik őket

Röviden tekintsétek át a következő történelmi információkat! Emlékeztesd a tanulókat,
hogy 1831 és 1838 között két népességi központja volt az egyháznak: egy az Ohio
állambeli Kirtlandben, a másik pedig Missouri nyugati részén! Mindkét helyszínen
történtek fontos dolgok. A 27. és a 28. lecke olyan tanokra és eseményekre összpontosít,
melyek a Missouriban lévő egyházzal voltak kapcsolatban.

Joseph Smith először 1831 júliusában ment el Missouriba. Ott egy olyan kinyilatkoz-
tatást kapott, mely Missourit jelölte meg Sion városának helyeként, Independence-t
pedig annak központjául (T&Sz 57:1–3). Augusztus 2-án Sidney Rigdon felszentelte
a földet a szentek összegyűjtésére. A következő napon Joseph Smith próféta felszentelte
a templom helyét Independence-ben.

A New York állambeli Colesville gyülekezetbe tartozó egyháztagok voltak az elsők,
akik Missouriban letelepedtek, és hamarosan mások is oda gyülekeztek, ugyanis
buzgón segédkezni akartak Sion városának felépítésében (T&Sz 63:24, 36). 1832-re
több mint 800 szent gyűlt össze öt gyülekezetben Independence-ben és Jackson
megye környező vidékén.

A szentek Jackson megyében egy ideig még élvezték a béke és az optimizmus időszakát.
1832 vége felé azonban problémák adódtak. Egyes egyháztagok nem voltak hajlandók
elfogadni helyi egyházi vezetőik felhatalmazását. Mások Joseph prófétát kritizálták,
aki ezt megelőzően visszatért Kirtlandbe. Egyes egyháztagok veszekedősek, irigyek,
önzőek és hitetlenek voltak.

Emellett egyre nőtt a feszültség a terület többi telepesével szemben. 1833. július 20-án
erőszakban tetőzött a feszültség. Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy összegezze
az „Üldöztetés Jackson megyében” és a „Partridge püspök bekátrányozása” című
részeket az Örökségünk könyv 39–40 és 41–42. oldaláról!

Üldöztetés Missouriban. A szenteket kiűzték otthonaikból a Missouri állambeli Jackson megyében.

Megbeszélés
és alkalmazás
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1833 júliusa és novembere között egyre erősödött a szentek ellen irányuló üldöztetés.
Csőcselék égette fel a terményeiket, pusztította el az otthonaikat, korbácsolta és verte
meg a férfiakat, és félemlítette meg a nőket és a gyermekeket.

November 4-én a Big Blue folyó közelében a csőcselék tagjai csatát indítottak egy kis
csoport utolsó napi szent férfi és fiú ellen (Örökségünk, 42–43. oldal). A rákövetkező
két nap során több mint 1000 szentet űztek ki Jackson megyéből a zord hidegben.
Nincstelenül, a legtöbben közülük átkeltek a Missouri folyón, és Clay megyében leltek
ideiglenes menedékre. Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy összegezze
a „Menedék Clay megyében” című részt az Örökségünk könyv 34–44. oldaláról!

2. Az Úr utasításokat ad azoknak a szenteknek, akiket kiűztek Jackson megyéből

Mondd el, hogy amint a Missouri állambeli bajok híre elért Joseph Smith-hez Kirt-
landbe, nagyon aggódni kezdett! Imádkozott Sion megváltását illetően, és megkapta
azt a kinyilatkoztatást, ami most a T&Sz 101.

• Mit mondott az Úr, miért engedte meg, hogy ilyen csapások érjék a szenteket
Missouriban? (Olvassátok el a tanulókkal a következő verseket! Az információkat
foglald össze a táblán! Válassz ki néhányat a kérdések közül, hogy beszélgetésre
biztass!)

a. T&Sz 101:2, 6; lásd még T&Sz 103:4. (Vétkeik miatt.)

b. T&Sz 101:4. (Mivel szükséges volt, hogy „megfenyíttessenek és megpróbáltassa-
nak úgy, mint Ábrahám.”) Mi célból fenyíti meg az Úr a népét? (Lásd T&Sz 95:1;
105:6; Hélamán 12:3; Zsidókhoz 12:11.) Hogyan mutatja ki fenyítéssel az Úr
az irántunk érzett szeretetét? Hogyan segít minket az Úr fenyítése abban, hogy
engedelmességet tanuljunk és emlékezzünk Rá?

c. T&Sz 101:7–8. (Mivel a szentek közül voltak olyanok, akik csak lassan hallgattak
az Úrra.) Miért felejtik el olykor az emberek Istent, és hagyják figyelmen kívül
a tanácsát „amíg békességben” vannak? Mit tehetünk, ami segít nekünk abban,
hogy buzgón kövessük Isten tanácsát?

• Hogyan mutatott az Úr könyörületet a szentek iránt, miután megfeddte őket?
(Olvassátok el a tanulókkal a következő verseket! Az információkat foglald össze
a táblán!)

a. D&C 101:9. (Megígérte, hogy nem taszítja ki őket, és irgalmas lesz a harag napján.)

b. T&Sz 101:10. (Megígérte, hogy ellenségeikre hull majd felháborodása.)

c. T&Sz 101:11–15. (Megígérte, hogy megmenti, összegyűjti és megvigasztalja
a szentjeit.)

d. T&Sz 101:16–19. (Megígérte, hogy Sion meg lesz váltva a jövőben.)

Kérj meg tanulókat, hogy meséljenek olyan élményekről, amikor valamilyen
különleges szükség idején érezték az Úr szeretetét és irgalmát!

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 101:35–38-at! Mit tanulhatunk ezekből a versek-
ből, ami segít nekünk abban, hogy megfelelő nézőpontból szemléljük halandó
életünket? Hogyan segítettek benneteket az Úr örök ígéretei a megpróbáltatások
idején?

3. Sion tábora megalakul és Missouriba menetel

Magyarázd el, hogy miután a szenteket kiűzték Jackson megyéből, kérelmet intéztek
Missouri kormányzójához, Daniel Dunklinhoz, hogy segítsen nekik visszakapni
az otthonaikat és nyújtson védelmet nekik! A kormányzó hajlandóságát fejezte ki
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a szentek megsegítésére, amennyiben saját védelmük érdekében megszerveznek egy
férfiakból álló csapatot.

1834 februárjában Joseph Smith az Ohio állambeli Kirtlandben hírét vette ennek az
ajánlatnak. Azzal válaszolt, hogy megszervezett egy férfiakból álló csapatot, mely
majdnem 1600 kilométert menetelve segítséget visz a szenteknek Missouriba, segít nekik
visszatérni a földjeikre, és azt követően megvédi őket. Az ennek az expedícióhoz –
mely Sion táboraként vált ismertté – útmutatást nyújtó kinyilatkoztatás a T&Sz 103-ban
van feljegyezve.

Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy mesélje el Sion táborának történetét az
Örökségünk könyv 27–29 és 44–45. oldalai alapján! Annak érdekében, hogy megmu-
tasd a Kirtland és Missouri közötti távolságot, utalhatsz a 3-as térképre e kézikönyv
276. oldalán és a Tanulók tanulmányi kalauza 31. oldalán.

• Amint arra Joseph Smith a T&Sz 103-ban utasítást kapott, megszervezte Sion
táborát, hogy segítsen a Jackson megyei szenteknek otthonaik és földjeik vissza-
szerzésében. Milyen eredménnyel járt Sion tábora ennek a célnak a tekintetében?
(Miután a tábor majdnem 1600 kilométert ment a Jackson megye közelében
lévő Fishing folyóhoz, az Úr kinyilatkoztatta, hogy a szenteknek várniuk kell Sion
megváltására. Nem sokkal ezt követően a próféta feloszlatta a tábort.)

• Amikor Brigham Young Sion tábora után visszatért Kirtlandbe, megkérdezték tőle:
„Mit nyertetek ebből az útból?” Azt felelte: „Pontosan azt, amiért elmentünk; . . .
E megye minden kincséért sem cserélném el azt a tudást, amire ebben az időszakban
tettem szert” (Journal of Discourses, 2:10). Milyen fontos célokat ért el Sion tábora?
(A válaszok között lehetnek az alábbiakban felsoroltak.)

a. A résztvevőket megerősítette az Úr hatalmának számos csodás megnyilatkozása
(lásd Örökségünk, 44–45. oldal, például).

b. Lehetőséget adott a résztvevők hitének megpróbálására, megengedvén nekik,
hogy bizonyítsák, vajon engedelmeskednek-e az Úrnak, és feláldoznak-e minden
dolgot, még az életüket is, ha kell, azért, hogy az Ő akaratát cselekedjék.

c. Próbaként szolgált, melynek során kiderült, hogy ki hithű és ki szolgálhat vezető
pozícióban az egyházban.

d. Lehetőséget adott a résztvevőknek arra, hogy szoros kapcsolatba kerüljenek a
prófétával, és tanuljanak tőle, mely felkészítette őket a jövő vezetési feladataira.

Magyarázd el, hogy míg néhányan kudarcnak tartották Sion táborát, e célok
elérése nagyon fontos volt az egyház számára! Sion tábora azt példázza, hogyan
valósulhatnak meg Isten céljai oly módon, amit akkor éppen talán nem értünk.

• Hogyan készítette fel Sion táborának tapasztalata az egyház jövendő vezetőit?

1835 februárjában, öt hónappal a tábor feloszlatását követően sor került a Tizenkét
Apostol Kvórumának és a Hetvenek első kvórumának a megszervezésére. A tizenkét
apostol közül kilenc, a Hetvenek kvórumának pedig mind a 70 tagja szolgált Sion
táborában. Arról szólva, hogy hogyan segítette a tábor e vezetők felkészítését, azt
mondta Joseph Smith:

„Testvérek, néhányan haragudtok rám, mivel nem harcoltatok Missouriban; de
hadd mondjam el nektek, Isten nem akarta, hogy harcoljatok. Nem tudná megszer-
vezni királyságát tizenkét olyan emberrel, aki megnyitja majd az evangélium
kapuját a föld nemzetei előtt, és hetven olyan emberrel az irányításuk alatt, aki az ő
lábnyomaikat követi, ha nem olyan csoportból válogatná ki őket, akik felajánlották
az életüket, és akik olyan nagy áldozatot hoztak, mint Ábrahám” (History of the
Church, 2:182).
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George A. Smith élménye megmutatja, hogyan készítette fel Sion tábora a férfiakat
eljövendő vezetésre az egyházban. 16 évesen ő volt a legfiatalabb férfi a táborban,
tapasztalatlan és önbizalom nélküli. A személyes kényelmetlenségek és a szegényes
körülmények miatt háborgó sok férfi ellenére George készségesen követte Joseph
Smith minden utasítását. George a próféta sátrában aludt, és sok tanácsát és utasí-
tását hallotta. Mivel közeli kapcsolatba került a prófétával, George vezetési készsé-
geket sajátított el, és olyan erőre tett szert, mely felkészítette őt egy élethossziglan
tartó vezetői szerepre. Sion táborát követően öt éven belül apostollá szentelték
George A. Smith-et. Később Brigham Younggal szolgált, az Első Elnökség tagjaként.

• Mit tanulhatunk Sion táborának tapasztalataiból, amit alkalmazni tudunk az
életünkben? (A beszélgetésre való ösztönzésként az alábbiakban felsorolunk
néhány lehetséges választ, a hozzájuk tartozó kérdésekkel.)

a. A próbatételek céljainak megértését. Milyen próbatételek kapcsolódtak Sion
táborához? Mit tanítanak nekünk Sion táborának tapasztalatai a próbatételek
életünkben való céljairól? (Lásd T&Sz 103:12.)

b. Az engedelmesség fontosságát. Mit tanulhatunk Sion táborától az engedelmes-
ségről? (Lásd T&Sz 103:7–10, 36.)

c. Annak szükségességéről, hogy az Úrért hajlandóak legyünk minden dolog
feláldozására. Mit tanulhatunk Sion táborától az áldozathozatalról? (Lásd
T&Sz 103:27–28.) Miért követeli meg tőlünk az Úr, hogy legyünk hajlandók Őérte
minden dolog feláldozására? Hogyan tehetünk szert az ilyen hajlandóságra?
Hogyan mutathatjuk ki most ezt a hajlandóságot?

d. Annak fontosságáról, hogy egységesek legyünk az Úr munkájában. Mutass rá,
hogy ha csak egy pár ember zúgolódik és lázad, az egész csoport gyengébb lesz!

e. Annak fontosságáról, hogy támogassuk a prófétát és kövessük a tanácsait, még
akkor is, ha nehéz, vagy ha nem egészen értjük az okokat.

4. Az Úr kinyilatkoztatja, hogy népének „egy kis ideig” várnia kell Sion
megváltására

Mondd el, hogy az Úr megígérte Sion megváltását és népe visszahelyezését földjeikre,
amelyek a Missouri állambeli Jackson megyében voltak! Ez az ígéret azonban a szentek
engedelmességének volt a függvénye (T&Sz 103:5–8, 11–14). Éppen úgy, ahogyan
az ősi Izráel engedetlensége miatt 40 évig nem léphetett be a megígért földre, az Úr
kinyilatkoztatta, hogy néhány szent engedetlensége és széthúzása miatt az újkori
Izráelnek is várnia kell még „egy kis ideig” Sion megváltására (T&Sz 105:9, 13).

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 105:1–13-at! Milyen feltételeket szabott az Úr
Sion jövőbeni megalapításának? (A válaszok között lehetnek az alábbiakban
felsoroltak. Beszéljétek meg, miként vonatkoznak életünkre ezek a feltételek!)

a. A szenteknek engedelmességet kell tanulniuk (T&Sz 105:3, 6; lásd még a 37.
verset).

b. Gondoskodniuk kell a szegényekről és a szűkölködőkről (T&Sz 105:3).

c. Egynek kell lenniük, azon egység szerint, „melyet a celesztiális ország törvénye
megkövetel” (T&Sz 105:4; lásd még az 5. verset).

d. Tökéletesebb tanításban kell részesülniük, több tapasztalatot kell nyerniük,
és tökéletesebben kell ismerniük a kötelességeiket (T&Sz 105:10).

e. Fel kell ruháztatniuk hatalommal a magasságból (T&Sz 105:11–12; lásd még
a 33. verset).
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• A T&Sz 105:38–40-ben az Úr azt a tanácsot adja a szenteknek, hogy törekedjenek
békességre, még azokkal szemben is, akik üldözték őket. Megígérte, hogy viszonzá-
sul „minden a javatokra válik” (T&Sz 105:40). Milyen áldásokat kaptatok, amikor
megfogadtátok azt a tanácsot, hogy törekedjetek a békességre?

Összegzés Az Úr megígérte, hogy Sion megváltatik, és megmondta nekünk, mit kell tennünk
azért, hogy felkészüljünk arra a napra. Emlékeztesd a tanulókat, hogy teljes szívünkkel
törekednünk kell arra, hogy ma családunkban és a cövekekben segítsünk Siont
felépíteni! A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot a lecke során megbeszélt
igazságokról!

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatsz egyet vagy többet az alábbi

ötletek közül.

1. Missouri idővonal

A Missouriban történt események következő idővonala segítséget nyújthat, amikor
ezt a leckét tanítod. Segítségképpen a fontos helyszínek megtalálásához, utalhatsz
a 2. térképre e kézikönyv 275. oldalán, valamint a Tanulók tanulmányi kalauza
30. oldalán.

1831. január: Megérkeznek az első misszionáriusok Missouriba.

1831. július: Az Úr Missourit jelöli meg, mint Sion városának helyét.

1831. augusztus: Joseph Smith felszenteli a templom helyét a Missouri állambeli Independence-ben.

1833. július: Csőcselék támadja meg a szenteket a Missouri állambeli Independence-ben.

1833. november: Sor kerül a Big Blue csatára. A szenteket kiűzik Jackson megyéből a Missouri
állambeli Clay megyébe.

1834. május–június: Sion tábora az Ohio állambeli Kirtlandből a Missouri állambeli Clay megyébe
vonul.

1836. június: Clay megye polgárai arra kérik a szenteket, hogy hagyják el a megyét.

1836. szeptember: A szentek elkezdenek átköltözni Far Westbe és más helyekre, melyekből Caldwell
és Daviess megye lesz, Missouri államban.

1838. március: Joseph Smith és családja megérkezik a Missouri állambeli Far Westbe, miután
elmenekül a csőcselék elől az Ohio állambeli Kirtlandből.

1838. október: Sor kerül a Crooked folyó csatára. Boggs, Missouri kormányzója kiadja a kiűzetési
parancsát.

1838. október – 1839. április: Joseph Smith-et és más egyházi vezetőket fogva tartják Missouriban.

1839. április: A szentek Missouriból Illinoisba menekülnek.

2. Az Úr utasításai a száműzött szenteknek

Miután a szenteket kiűzték Jackson megyéből, az Úr pontos utasításokat adott nekik
azzal kapcsolatban, hogy mit tegyenek. Átnézhetitek a következő utasításokat:

a. Törekedjenek Sion megmentésére (T&Sz 101:43–62). E versek példázatával arra
emlékeztette az Úr a szenteket, hogy az engedetlenség gyengíti a helyzetüket, és
megengedi az ellenségeiknek, hogy legyőzzék őket. Biztosította viszont őket arról,
hogy az általa jónak látott időben sor kerül Sion megváltására.
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b. Folytassák az összegyűjtés munkáját (T&Sz 101:63–75). Bár Sion központi helye
az ellenség kezére került, az Úr világosan megmondta, hogy a szenteknek továbbra
is gyülekezniük kell azokon a helyeken, melyeket kijelölt (67. vers). Napjainkban
ezek a helyek Sion cövekei, szerte a világon. Az a feladatunk, hogy „szent helyek”-ké
tegyük a cövekeinket (T&Sz 101:21–22).

c. Folyamodjanak jóvátételért (T&Sz 101:76–95). A szentek parancsot kaptak arra, hogy
küldjenek hivatalos kérvényt jóvátételért is igazságtételért. Az Egyesült Államok
alkotmánya értelmében joguk volt a vallásszabadságra és a javaikra. Ezeket a jogokat
megsértették Missouri államában. A szentek követték az Úr tanácsát, és jóvátételért
folyamodtak helyi, állami és nemzeti szinten. Megtagadták tőlük a segítséget, ezért
a szentek az Úr kezébe adták az ítélkezés feladatát, és továbbmentek.

d. Továbbra is formáljanak jogot javaikra Jackson megyében (T&Sz 101:96–101).

3. „Sion tábora” videó bemutató

Ha rendelkezésre áll a Tanítások a Tanok és szövetségekből és az egyház történetéből
(53933 135) videokazetta, akkor gondolkozz el azon, hogy a lecke harmadik részének
megbeszélése során bemutatod a „Sion tábora” című részt, mely 19 percig tart!
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak, hogy azáltal, hogy az Üdvözítőhöz fordulnak, jobban elviseljék
a csapásokat.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 121:1–33; 122; és a többi szentírás ebben a leckében.

b. Örökségünk, 45–53. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Előre kérj meg egy vagy két tanulót, hogy mondják el röviden, mit tanultak a
csapásokból és hogyan fejlődtek azok miatt! Győződj meg arról, hogy mindannyian
nyugodtan vállalják ezt a feladatot!

4. Ha felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor hozz minden tanulónak
egy darab papírt és egy tollat vagy ceruzát!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Minden tanulónak adj egy darab papírt és egy tollat vagy ceruzát! Kérd meg őket, hogy
írjanak le egy olyan nehézséget vagy csapást, melyen keresztülmentek! Amikor ezt
befejezték, írják le, hogy mit tanultak és hogyan fejlődtek e csapásnak köszönhetően!

Mondd el, hogy ez a lecke arról szól, hogyan viseljük el a csapásokat azáltal, hogy az
Üdvözítőhöz fordulunk! Mondd el a tanulóknak, hogy később a lecke során lehetőségük
lesz beszámolni arról, amit leírtak!

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek a szentírásbeli tantételekhez
kapcsolódó élményeikről!

Röviden foglald össze a következő Missouriban játszódó eseményeket! Utalhatsz az
idővonalra a 155. oldalon, valamint a térképre e kézikönyv 275. oldalán és a Tanulók
tanulmányi kalauza 30. oldalán.

Miután a szenteket 1833 végén kiűzték Jackson megyéből, a közeli Clay megyében
találtak menedéket addig, amíg 1836-ban távozásra nem kérték őket. Clay megyéből
mintegy 100 kilométert mentek északra, és létrehozták Far West és más, kisebb
települések közösségét.

Az egyház egy ideig virágzott Missouri állam északi részében. A népesség gyorsan
növekedett, és sor került templomhelyek felszentelésére Far Westben és Adam-ondi-
Ahmanban. Továbbra is voltak azonban nézeteltérések egyes szentek között. Számos
vezetőt kizártak, többek között Oliver Cowderyt és David Whitmert.

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Egyes egyháztagok elpártolása mellett folytatódtak az összetűzések Missouri északi
részének többi telepesével. 1838-ban a csőcselék és a csendőrség egyre több támadást
intézett ellenük. Október 25-én három egyháztagot megöltek a Crooker folyó melletti
csatában. Közöttük volt David W. Patten apostol. Két nappal később Lilburn W. Boggs,
Missouri kormányzója, kiadott egy parancsot, mely szerint „a mormonokat ellen-
ségként kell kezelni, és ki kell irtani vagy ki kell űzni az államból” (History of the
Church, 3:175).

Október 30-án egy körülbelül 200 emberből álló csőcselék megölt 17 férfit és fiút a
Haun malomnál. Másnap Joseph Smith-et és mintegy 50 egyházi vezetőt hamis vádak
alapján letartóztattak. A vezetők többségét három héten belül szabadon bocsátották.
Hatukat azonban, köztük Joseph és Hyrum Smith-tel, ártatlanságuk ellenére visszatar-
tották. Novemberben először Independence-be, majd onnan Richmondba, később
Libertybe meneteltek, ahol 1839 áprilisáig tartották őket fogva a Liberty börtönben.

Mostoha körülmények uralkodtak a Liberty börtönben. A foglyokat az alsó szinten
tartották, mely földalatti börtönhöz volt hasonló – sötét, hideg és egészségtelen.
Az élelem piszkos volt és nem volt elég. A prófétának és társainak csak egy kis szalma
volt ágyként a padlón, vékony pokrócok takarónak. A mennyezet annyira alacsony
volt, hogy a férfitestvérek közül néhányan – köztük Joseph és Hyrum – fel sem tudtak
egyenesedni. Emellett állandóan a halál fenyegette őket.

Míg a próféta börtönben volt, Missouriban a kormányzó kiűzetési parancsának ered-
ményeként mintegy 8000 szentet kényszerítettek ki az otthonából. Sokukat kirabolta,
megverte és megölte a csőcselék, míg Illinois állam felé menekültek. A próféta hallotta
a szentek szenvedéséről szóló jelentéseket, és segítségért könyörgött az Úrhoz. Válasz-
ként az Úr néhány erőteljes kinyilatkoztatást adott. A próféta belefoglalta ezeket egyik
olyan levelébe, melyet az Illinois állambeli Quincyben tartózkodó egyházi vezetőknek
írt, akik a szentek Missouriból történő kivonulását irányították. E kinyilatkoztatás
részei most a Tanok és szövetségek 121, 122 és 123.

Liberty börtön. Mialatt 1838–1839-ben igazságtalanul fogva tartották itt Joseph Smith prófétát, megkapta
azokat a kinyilatkoztatásokat, melyek most a T&Sz 121, 122 és 123-ban vannak lejegyezve.
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1. Joseph Smith imája a Liberty börtönben, és az Úr válasza

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 121:1–6-ot! Mit árulnak el ezek a versek Joseph
Smith érzéseiről és gondolatairól abban az időben? Mit kért az Úrtól? Milyen
érzések és gondolatok vannak bennetek, amikor Joseph Smithnek az Úrhoz szóló
könyörgését olvassátok ezekben a versekben?

• Az Úr válasza Joseph Smith imájára a T&Sz 121:7–33 és T&Sz 122-ben található.
Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 121:7–10-et! Mit tanított az Úr Joseph-nek ezekben
a versekben? Milyen érzést keltene bennetek az, ha nektek szólnának ezek a szavak?
Mit tudhatunk meg az Úrról ebből a válaszból?

Mutass rá, hogy ezek a kinyilatkoztatások „egy időre a tanulás központjává tették
a Liberty börtönt. A szentek szeme olyan helyként tekintett rá, ahonnan biztatás
és tanács – az Úr szava – érkezik. Inkább templom volt az, mintsem börtön, amíg ott
volt a próféta. Az elmélkedés és az ima helye volt . . . Joseph Smith Istent kereste ebben
a mostoha börtönben, és megtalálta őt” (B. H. Roberts, A Comprehensive History of the
Church, 1:526).

• Milyen áldásokat hoztak életetekbe a Liberty börtönben kapott kinyilatkoztatások
(T&Sz 121 és 122)?

2. Az Üdvözítő tökéletesen megérti a mi szenvedéseinket és csapásainkat

• Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak saját megpróbáltatásaikra, míg valaki
felolvassa a T&Sz 122:5–8-at! Milyen tekintetben szállt le az Üdvözítő „mindezeknél
mélyebbre”? (Lásd Alma 7:11–12; T&Sz 19:16–19.)

Magyarázd el, hogy mivel az Üdvözítő mindenek alá ereszkedett, tökéletesen
megérti minden megpróbáltatásunkat! Az Üdvözítő hatalmas szenvedéséről szólva
az mondta Elder Neal A. Maxwell a Tizenkettek Kvórumából:

„Végtelen kiengesztelésének részeként Jézus . . . minden férfi, nő és gyermek gyötrel-
meit, bánatát, és amint azt Jákób megmondta, fájdalmát hordozta (lásd 2 Nefi 9:21).
Mivel tökéletessé lett a beleérző képessége, Jézus tudja, hogyan segítsen minket. . . .
Semmi nem esik kívül megváltó kéznyújtásán vagy körülölelő empátiáján. Ne
panaszkodjunk tehát, hogy életünk nem rózsakert, amikor eszünkbe jut, hogy ki
viselte a töviskoronát!” (Conference Report, 1987. április, 89; vagy Ensign, 1987.
május, 72).

• Van részünk olyan megpróbáltatásokban, melyben nem tud vigaszt nyújtani az
Üdvözítő? (Lásd Zsidókhoz 4:15.) Hogyan segíthet nekünk az Üdvözítő szenvedésé-
nek ismerete abban, hogy hithűek legyünk a saját megpróbáltatásaink közepette?

• Mit tehetünk azért, hogy teljesebb mértékben részesüljük abban a vigaszban és
erőben, amit az általa hozott kiengesztelésen keresztül kínál Jézus? (Lásd Zsidók 4:16;
1 Péter 5:6–11.) Hogyan segíthet az ima, az alázatosság és a Jézus Krisztusba vetett
hit abban, hogy erőt nyerjünk a csapások idején?

3. A csapások céljai

Magyarázd el, hogy a csapások részét képezik az Úr arra vonatkozó tervének, hogy
próbára tétessünk és fejlődjünk a halandóság idején! Annak tudatában jöttünk
a földre, hogy meg fogjuk tapasztalni a fájdalmat, a megpróbáltatásokat és egyéb
nehézségeket.

Joseph Smith prófétának oly sok megpróbáltatásban volt része, hogy azt mondta:
életem minden napján megszokott osztályrészem volt ez, . . . és úgy érzem magam,
„mint Pál, hogy örülök a megpróbáltatásoknak” (T&Sz 127:2). Azon a vigaszon és
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tanácson kívül, melyet a Liberty börtönben adott az Úr a prófétának, sok más alka-
lommal előfordult még az, hogy az Úr a csapásokról tanította őt. Ennek a leckének a
hátralévő része ezeket a tanításokat vizsgálja meg a Tanok és szövetségekben.

• Mit nyilatkoztat ki az Úr a Tanok és szövetségekben a csapások céljairól? (Olvassátok
el a tanulókkal a következő verseket! Az információkat foglald össze a táblán!)

a. T&Sz 98:12, 14–15; 101:4; 136:31. (Az Úr megengedi, hogy csapások érjenek
minket életünk során, hogy kipróbáljanak és próbára tegyenek minket, melynek
során kiderül, vajon megmaradunk-e az Ő szövetségében.) Miért akarja az Úr,
hogy népe „mindenben próbára” legyen téve?

b. T&Sz 101:1–2. (Bizonyos megpróbáltatások vétkeink eredményei.)

c. T&Sz 122:7. (Az Úr megengedi, hogy a csapások tapasztalatot nyújtsanak nekünk
és segítsenek a fejlődésben.)

• Hogyan segíthet nekünk a csapások ezen céljainak megértése abban, hogy jól
viseljük azokat? (Lásd T&Sz 121:8).

• Egyes emberek helytelenül úgy gondolják, hogy minden megpróbáltatás Isten
büntetése. Milyen veszélyeket rejt magában ez a feltevés? Miért nem kímélik
a csapások az igazlelkűeket?

Hangsúlyozd ki, hogy míg a bűn a csapások egyik forrása, nem ez az egyetlen forrás!
Bizonyos csapások azért érkeznek, mert még az igazéletűek esetében is „mindennek
kell, hogy legyen ellentéte” (2 Nefi 2:11). Egyes csapásokra a halandó test gyenge-
ségének és romlandóságának természetes következményeként kerül sor. Mások
balesetekből adódnak, olyan döntéseinkből, melyek nem szükségszerűen vétkek,
illetve más emberek választásaiból adódnak– olyan dolgokból, melyektől Isten
meg tud védeni minket, de néha nem teszi meg ezt, mivel „az evangélium alaptör-
vénye a szabad akarat és az örök fejlődés” (Spencer W. Kimball, Faith Precedes
the Miracle [1973], 96). A csapások emellett azért érkezhetnek, „hogy életünkben
beteljesedhessenek az Úr saját céljai, és részünk legyen abban a finomításban,
ami a próbatételből ered” (Richard G. Scott, Conference Report, 1995. október, 18;
vagy Ensign, 1995. november, 16).

Míg Elder Harold B. Lee a Tizenkettek Kvórumában szolgált, azt mondta, hogy
„ha Jézus Krisztus evangéliuma szerint élünk, az még nem garancia arra, hogy elke-
rülik életünket a csapások; de az evangélium szerinti élet megadja nekünk az ahhoz
szükséges erőt, hitet és hatalmat, hogy felülemelkedjünk ezeken a csapásokon,
és a jelen gondja mögött egy fényesebb napra tekintsünk” (idézi A.Theodore Tuttle,
Conference Report, 1967. október, 15; vagy Improvement Era, 1967. december, 47).

A csapások céljait illető más szentírásbeli tanításokért fellapozhatod 2 Nefi 2:11;
Alma 32:5–6; 62:41; és Hélamán 12:1–3-at.

4. Az Úr tanácsa azoknak, akiknek csapásokban van részük

• Milyen tanácsokat adott az Úr a Tanok és szövetségekben, hogy segítsen nekünk,
amikor csapásokban van részünk? (Olvassátok el a tanulókkal a következő részeket!
Az információkat foglald össze a táblán! Válassz ki néhány kérdést, hogy segítsd
a beszélgetést!)

a. T&Sz 24:8; 31:9; 54:10; 121:7. (Legyünk türelmesek a megpróbáltatásokban, azok
„csak egy pillanat” rövidek lesznek; lásd még Alma 17:11.) Hogyan növelhetjük
türelmünket a próbatételek elviselésében? Milyen értelemben tartottak „csak
egy pillanatig” Joseph Smith megpróbáltatásai? Hogyan tehetjük meg azt, hogy
az Úr örökkévaló szemszögéből szemléljük a csapásokat?
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b. T&Sz 98:1. (Örvendezzünk és mondjunk köszönetet.) Miért mondjunk
köszönetet Istennek még akkor is, amikor próbatételekben van részünk? Milyen
áldásokkal rendelkezünk még a legsúlyosabb csapások közepette is?

c. T&Sz 98:11. (Maradjunk engedelmesek és ragaszkodjunk „mindenhez, ami jó.”)
Miért nehéz néha engedelmesnek maradni akkor, amikor csapásokban van
részünk?

d. T&Sz 101:36–38. (A lélekkel törődjünk, ne a testtel, és keressük az Urat.) Hogyan
alkalmazhatjuk ezt a tanácsot?

e. T&Sz 122:9. (Ne féljünk attól, amit az ember megtehet, mert Isten mindig
velünk lesz; lásd még T&Sz 98:13.)

• Miért van az, hogy egyeseket megkeserítenek a próbatételek, míg mások fejlődnek
és megerősödnek általuk? Mit tehetünk azért, hogy jobban szembenézzünk
a próbatételeinkkel és a csapásainkkal? (Lásd Alma 62:49–51.) Milyen szentírásbeli
történetek segítettek vagy inspiráltak titeket a csapások idején?

• Mit tettek mások azért, hogy átsegítsenek benneteket a csapásokon? Hogyan segít-
hetünk másoknak, akik próbatételekkel szembesülnek? Hogyan használhatjuk
a saját próbatételeinkből tanultakat mások megsegítésére? Milyen előnyei lehetnek
mások szolgálatának akkor, amikor saját próbatételeink közepén vagyunk? (Lásd
Lukács 9:24; Galátziabeliek 6:2.)

• Mit tehetünk, ha érezzük, hogy elkeseredünk és reménytelenné válunk a csapások
miatt? (Lásd Alma 36:3.) Hogyan készülhetünk fel most arra, hogy erősek legyünk
a jövőben, amikor esetleg nagyobb csapások érnek majd minket?

5. Az Úr ígéretei azoknak, akik hithűek a csapások közepette

• Milyen ígéreteket ad az Úr a Tanok és szövetségekben azoknak, akik hithűek a
csapások közepette? (Olvassatok el a tanulókkal néhányat a következő versek közül!
Az információkat összegezd a táblán! Válassz ki néhány kérdést, hogy segítsd
a beszélgetést!)

a. T&Sz 3:8; 24:8; 112:13; 122:4. (Az Úr velünk lesz, mellettünk áll és meggyógyít
minket a csapásaink közepette; lásd még Jákób 3:1; Móziás 24:13–14; Alma 36:27.)
Miért fontos tudni azt, hogy az Úr velünk lesz a csapásaink közepette? Milyen
tapasztalatok mutatták meg nektek azt, hogy az Úr veletek van a próbatételek
idején?

b. T&Sz 58:2–4; 101:35–36; 103:12; 121:29; 127:4; 136:31. (Akik hithűek a
megpróbáltatások közepette, azok dicsőséget, örömet és más áldásokat kapnak.)

c. T&Sz 98:3; 122:7. (Minden a mi javunkra és az Úr dicsőségére alakul; lásd még
T&Sz 90:24; 100:15; 2 Nefi 2:2; Rómabeliek 8:28.) Hogyan válhatnak javunkra
a csapások?

Kérd meg az ezzel megbízott tanulókat, röviden mondják el, mit tanultak és
hogyan fejlődtek a csapások során (lásd „Felkészülés,” 3. pont)! Ha felhasználtad
a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor kérd meg a többi tanulót is, hogy mesél-
jenek arról, amit írtak! Ha nem használtad fel a figyelemfelkeltő tevékenységet,
akkor kérj meg más tanulókat, hogy mondják el, mit tanultak és hogyan fejlődtek
a csapások során!

Mialatt Elder James E. Faust a Tizenkettek Kvórumában szolgált, azt mondta:
„Az élet fájdalmán, gyötrelmén és hősi vállalkozásain keresztül megyünk át az
ötvösök tüzén, és salakként kiolvadhat életünkből a figyelmünkre nem méltó
és jelentéktelen, hitünket pedig fényessé, éppé és erőssé teheti. . . . Némelyektől
a finomítás e vámja követeltetik meg ahhoz, hogy megismerjék Istent. Úgy tűnik,
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az élet gyötrelmeiben jobban hallgatunk az Isteni Pásztor halk, jámbor suttogására”
(Conference Report, 1979. április, 77; vagy Ensign, 1979. május, 53).

Elder Marion G. Romney, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta:

„Láttam a bűntudatot és az elkeseredést olyan emberek életében, akik a próbatétel
órájában átkozták Istent és meghaltak lelkileg. És láttam embereket nagy
magasságokba emelkedni onnan, ami elviselhetetlen tehernek tűnt.

Végül, saját nyomoromban kerestem az Urat, és magam tanultam meg, hogy
akkor fejlődött leginkább a lelkem, amikor térdre kényszerítettek a csapások és a
megpróbáltatások” (Conference Report, 1969. október, 60; vagy Improvement
Era, 1969. december, 69).

d. T&Sz 121:8; 127:2. (Akik hithűek a csapások közepette, azok felmagasztaltatnak.)

• Mit tehetünk a próbatételeink időszakában azért, hogy teljesebb mértékben
érezzük a békét, melyről a T&Sz 121:7-ben beszél az Úr? (Lásd még T&Sz 19:23.)

Összegzés 1839 áprilisában, miután a prófétát és társait majdnem öt hónapig börtönben tartották,
Daviess megyébe, majd Boone megyébe küldték tárgyalásra. Amikor éppen Boone
megyébe tartottak, az őrök szökni engedték őket, mivel egyes hivatalnokok arra a
következtetésre jutottak, hogy nem tudják sikeresen beperelni őket. Joseph Smith és a
többi fogoly eljutott Illinoisba, ahol újra találkoztak a családjukkal és a többi szenttel.

Biztasd a tanulókat, hogy olvassák el a csapások idején a Liberty börtönben kapott
kinyilatkoztatásokat! Tegyél bizonyságot arról, hogy a kiengesztelés által Jézus Krisztus
viselte a gyötrelmeinket! Ha Hozzá fordulunk, akkor még a legsötétebb napjainkban
is megvigasztal és felemel minket. Fejezd ki háládat Joseph Smith példájáért melyet
a csapások megélésében mutatott, valamint azért, hogy Krisztus hajlandó segíteni
nekünk a csapások elviselésében és abban, hogy tanuljunk azokból!

További 
tanítási ötletek 1. Bátorság, hogy kiálljunk a meggyőződésünk mellett

Azt megelőzően, hogy a Liberty börtönbe vetették Joseph Smith-t és társait, több
mint két héten át egymáshoz láncolva őrizet alatt voltak egy régi, elhagyatott házban,
a Missouri állambeli Richmondban. Nézzétek át a történetet, amely arról szól, mit
válaszolt Joseph Smith a gyalázkodó őröknek, amint azt feljegyzik az Örökségünk 49
(utolsó bekezdés)–51. oldalai!

• Hogyan tehetünk szert az ahhoz szükséges bátorságra, hogy szembenézzünk a nehéz
helyzetekkel? Milyen helyzetek fordulnak elő naponta, amikor szükség van a
bátorságra? (Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan élményekről, amikor ők
vagy egy ismerősük bátorságot tanúsított az evangélium alapelveinek betartásában!)

2. Amanda Smith sugalmazást kapott, hogy segítsen Alma nevű fián

Az Örökségünk című könyvben található egy történet, ami arról szól, hogy Amanda
Smith sugalmazást kap, hogy segítse Alma nevű fiát, aki megsérült a Haun
malomnál történt mészárlás során (47–48. oldal). Ha a 15. leckében nem néztétek
át ezt a történetet, akkor ebben a leckében megtehetitek ezt.

162



Célkitűzés Arról tanítani, hogyan munkálkodtak a korai szentek Isten királyságának felépítésén
Nauvoo-ban, és biztatni a tanulókat, hogy kövessék a példájukat.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 124:1–21, 87–90, 97–110; 126.

b. Örökségünk, 51–52, 55–58, 61–62. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Kérj meg tanulókat, hogy az Örökségünk című könyvből készüljenek fel a következő
történetek összefoglalására:

a. Azok a megpróbáltatások, melyeket John Hammer és családja élt át, amint
menedéket kerestek Illinois államban, a „Kivonulás Illinois-ba” című részben
(51–52. oldal).

b. „A Nauvoo misszionáriusok áldozathozatalai” (55–58. oldal).

c. „A Segítőegylet” (61–62. oldal).

4. Ha szeretnéd, hogy a Segítőegylet elnöke vagy egyik tanácsosa beszéljen a Segítőegy-
let céljairól, akkor előre kérd fel őt erre! Kérd meg, hogy készüljön fel a Segítőegylet
azon kiáltványának felolvasására, melyet az 1999-es általános segítőegyleti gyűlésen
ismertek meg az egyháztagok! E kiáltvány ennek a kézikönyvnek a 166. oldalán
található, de külön anyagként is rendelkezésre áll (36175 135, és 36195 135).

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Írd fel a táblára a következő mondatokat:

Sor került a halottakért végzett keresztelés tanának kinyilatkoztatására.

Elvégezték az első felruházásokat.

Sor került a Segítőegylet megszervezésére.

• Hol történtek ezek a dolgok?

Mondd el, hogy ezek a dolgok és más, fontos események az Illinois állambeli Nauvoo-
ban történtek! Ez a lecke megtárgyalja, hogyan munkálkodtak a Nauvoo-ban lévő
korai szentek Isten királyságának a felépítésén, és mit tanulhatunk példájukból, amint
ma Isten királyságának felépítésére törekszünk.

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy osszanak meg a szentírásbeli tantételekhez
kapcsolódó élményeket!

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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1. A szentek Illinoisban kerestek menedéket

Magyarázd el, hogy mialatt Joseph Smith a Missouri állambeli Liberty börtönben volt,
Brigham Youngra, a Tizenkét Apostol Kvóruma elnökének vállaira nehezedett a nagy
felelősség, hogy irányítsa a szentek Missouri államból történő menekülését! Üldözőik
elől menekülve a szentek 1838 végén kezdtek el átkelni a Mississippi folyón Illinois
államba. E kézikönyv 276. oldalán, illetve a Tanulók tanulmányi kalauza 31. oldalán
lévő 3-as térkép mutatja, milyen útvonalat használtak a szentek, amikor kiűzték őket
Missouri államból.

Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy meséljen azokról a megpróbáltatásokról,
melyeket John Hammer és családja élt meg, amikor menedéket kerestek Illinois
államban (Örökségünk, 51–52. oldal)!

A szentek először az Illinois állambeli Quincy-ben gyülekeztek. Miután Joseph Smith
visszatért a Liberty börtönből, mintegy 56 kilométerrel feljebb költöztek a Mississippi
folyó mentén oda, ami akkoriban Commerce kis faluja volt. A szentek gyorsan hozzá-
láttak a mocsaras föld lecsapolásához, a magok elvetéséhez és az otthonok építéséhez.
1839 nyarán a próféta új nevet adott a helynek: Nauvoo. Azt mondta: „Városunk
neve (Nauvoo) héber eredetű, és egy csodaszép környékre vagy helyre utal, mellyel
a megpihenés képzete is együtt jár” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph
Fielding Smith [1976], 182).

1840 decemberében Illinois állama egy olyan okiratot adott Nauvoo-nak, mely
megengedte a városnak egy csendőrség, egy törvényszék és egy egyetem létrehozását.
Nauvoo lett Illinois második legnagyobb városa, mivel gyorsan nőtt az egyház, és új
megtértek gyűltek ide.

1841. január 19-én Joseph Smith próféta kapott egy kinyilatkoztatást, melyben az Úr
parancsolatokat adott a szenteknek a Nauvoo-i feladataik tekintetében. Ez a kinyilat-
koztatás a T&Sz 124-ben található. Magyarázd el, hogy a T&Sz 124, valamint a Nauvoo-
ban lévő korai szentek példájának tanulmányozása által világosabban megérthetjük
azt, hogy milyen szerepet játszik mindegyikünk Isten királyságának építésében!

2. A Nauvoo-ból elküldött misszionáriusok emberek ezreit térítették meg

Mondd el, hogy Nauvoo-ban sok egyháztag, beleértve ebbe a Tizenkettek Kvórumának
tagjait is, elhívást kapott a misszionáriusi szolgálatra! Kérd meg az ezzel megbízott
tanulót, hogy számoljon be a Nauvoo-i szentek misszióiról (Örökségünk, 55–58. oldal).

Angliába érkezése után Elder Wilford Woodruff néhány hónap leforgása alatt sok
embert keresztelt meg és konfirmált. Ezt követően a következő élményben volt része:

„Szentek és idegenek nagy gyülekezetével találkoztam, és az első himnusz éneklése
alatt megpihent rajtam az Úr szelleme, és azt mondta nekem Isten hangja: »Sok napig
ez az utolsó gyűlés, amit ezekkel az emberekkel tartasz.« Ezen megdöbbentem, mivel
sok találkozót beszéltem meg ebben a kerületben. Amikor felálltam, hogy szóljak az
emberekhez, elmondtam nekik, hogy sok napig ez az utolsó gyűlés, amit velük együtt
tartok meg. Éppen annyira megdöbbentek, mint én. A gyűlés végén négyen léptek elő,
hogy megkeresztelkednek; lementünk a vízbe és megkereszteltem őket.

Reggel titokban az Úr elé járultam, és megkérdeztem tőle, hogy mi az akarata velem
kapcsolatban. A kapott válasz az volt, hogy menjek délre; mert az Úrnak nagy munkája
van ott számomra, mivel sok lélek várja az Ő igéjét.”

A következő két napon át délre utazott, míg meg nem érkezett John Benbow farmjára
Herefordshire-ben. Benbow úr és felesége, Jane, örömmel fogadta őt, és elmondta,
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hogy egy több mint 600 emberből álló csoport létrehozta a saját gyülekezetét, melyet
Egyesült Testvéreknek hívnak. Elder Woodruff azt mondta:

„Az Egyesült Testvérek ezen csoportja világosságot és igazságot keresett, de már elmen-
tek egészen addig, amíg csak tudtak, és most folyamatosan az Urat szólították, hogy
nyissa meg előttük az utat, és küldjön nekik világosságot és tudást, ami által megismer-
hetik az üdvözüléshez vezető igaz utat. E dolgok hallatán világosan láttam, miért paran-
csolta meg nekem az Úr, amikor Hanley városában voltam, hogy hagyjam ott a munkál-
kodás azon helyét, és menjek délre; mivel Herefordshire-ben volt az aratás nagy
mezeje, hogy sok szentet összegyűjtsek Isten királyságában.”

Elder Woodruff erőfeszítései Anglia e területén lehetővé tették számára azt, hogy „Isten
áldásai által nyolc hónap alatt több mint 1800 lelket hoz[zon] az egyházba, beleértve
ebbe az Egyesült Testvérek közül egy kivétellel mind a hatszázat” (Wilford Woodruff:
History of His Life and Labors, ed. Matthias F. Cowley [1909], 116–19).

• Mit tanulhatunk Elder Woodruff élményéből?

Mutass rá, hogy az egyházat megerősítették az Angliában szolgáló misszionáriusok áldo-
zathozatalai és erőfeszítései! Elder Harold B. Lee összegezte, mi történt ebben a figy-
elemreméltó időszakban:

1840 és 1841 között egyetlen év – pontosan egy év és tizennégy nap – alatt a tizenkét
apostol közül kilencen kaptak elhívást arra, hogy a Brit Misszióban szolgáljanak. Ha
emlékeztek [Nauvoo] történelmére, ezek az évek jelentették a legsúlyosabb üldöztetések
időszakát, amin ebben a sáfárságban az egyház keresztülment. Ezen egy év és tizennégy
nap alatt a Tizenkettek kilenc tagja, társaikkal együtt, Nagy Britannia minden jelentős
községében és városában gyülekezeteket hozott létre. Hét és nyolcezer között volt a
megkeresztelt megtértek száma. A Mormon könyvéből ötezer példányt, valamint háro-
mezer énekeskönyvet és ötvenezer kopogtatáshoz használt füzetet nyomtattak ki, . . . és
ezer lelket vándoroltattak ki Amerikába”(Conference Report, 1960. április, 108).

3. A Nauvoo-ban lévő szentek példái mutatják annak fontosságát, hogy mindvégig
kitartsunk az igazlelkűségben

Mondd el, hogy a T&Sz 124 sok olyan utasítást és ígéretet tartalmaz, amit olyan emberek
kaptak, akik átélték a Nauvoo időszakot! Olvassatok el a tanulókkal néhányat az alábbi
versek közül, és mondjátok meg, milyen utasításokat és ígéreteket tartalmaznak:

a. T&Sz 124:12–14 (Robert B. Thompsonnak).

b. T&Sz 124:16–17 (John C. Bennettnek).

c. T&Sz 124:18–19 (Lyman Wightnak).

d. T&Sz 124:87–90, 97–103 (William Lawnak).

e. T&Sz 124:104–10 (Sidney Rigdonnak).

A Nauvoo időszakban a szentek legtöbbje hithű maradt és nagy áldásokat kapott.
John C. Bennett, Lyman Wight, William Law, Sidney Rigdon és mások azonban
aposztáziába estek és sok áldásukat eljátszották.

• Mi segített nektek leginkább az arra irányuló erőfeszítéseitekben, hogy mindvégig
kitartsatok az igazlelkűségben?

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 124:15-öt! Milyen jellemvonásokat dicsért az
Úr Hyrum Smith-ben? (Lásd még a következő idézetet.) Hogyan fejleszthetünk ki
becsületes szívet? Hogyan fejleszthetünk ki szeretetet az iránt, ami helyes?
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Joseph Smith próféta azt mondta Hyrum testvéréről: „Imádkozhatnék a szívemben,
hogy minden férfitestvérem hasonló legyen Hyrum fivéremhez, akiben megvan
a bárány szelídsége, Jób fedhetetlensége, és – röviden – Krisztus szelídsége és aláza-
tossága; és én olyan szeretettel szeretem őt, mely erősebb a halálnál, mert soha
nem fordult elő, hogy rendre kellett volna utasítanom, és az sem, hogy neki kellett
volna engem rendreutasítania” (History of the Church, 2:338).

4. A Segítőegylet megszervezésére Nauvoo-ban került sor

Mondd el, hogy míg a szentek Nauvoo-ban laktak, részesültek egy új egyházi szervezet
áldásában! A papság felhatalmazása által Joseph Smith próféta megszervezte a Segítő-
egyletet. Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy foglalja össze „A Segítőegylet” című
részt az Örökségünk 61–62. oldalairól!

A Segítőegylet célkitűzéseinek kihangsúlyozásaként olvasd fel a következő kiáltványt,
melyet az 1999-es általános segítőegyleti gyűlésen ismertek meg az egyház tagjai!
Ha felkérted a Segítőegylet elnökét vagy az egyik tanácsosát, akkor most kérd meg őt,
hogy kerítsen sort erre!

„Isten szeretett szellemleányai vagyunk, életünknek pedig van értelme, célja és iránya.
Minket nőtestvéreket szerte a világon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk és Példaképünk
iránti hűségünk egyesít. Olyan hívő, erényes, széles látókörű és könyörületes nők
vagyunk, akik:

Imádkozáson és szentírás tanulmányozáson keresztül erősítik Jézus Krisztusról való
bizonyságukat.

Lelki erőre törekednek a Szentlélek sugallatainak követése által.

Elkötelezik magukat a házasságok, a családok és az otthonok megerősítése mellett.

Méltóságot találnak az anyaságban és örömöt az asszonyi létben.

Örömüket lelik a szolgálatban és a jó cselekedetekben.

Szeretik az életet és a tanulást.

Kiállnak az igazságért és a tisztességért.

Támogatják a papságot, mint Isten földi felhatalmazottjait.

Örülnek a templomi áldásoknak, megértik isteni sorsukat és felmagasztosulásra töre-
kednek.” (Mary Ellen Smoot, „Örvendezzetek, Sion leányai!” Liahona, 2000. január,
111–112. o.).

• Hogyan építi a hitet és erősíti a bizonyságot a Segítőegylet? Hogyan erősíti meg
a házasságokat és a családokat? Hogyan segít a szükséget látó embereknek?

• Milyen áldások értek már benneteket életetek során a Segítőegyletnek köszönhetően?

Összegzés Hangsúlyozd ki, hogy a korai szentek Nauvoo-ban Isten királysága felépítésének szen-
telték életüket a misszionáriusi szolgálat által és úgy, hogy sok más módon szolgáltak
másokat! Példájuk követésével hűségesebben segíthetünk ma Isten királyságának
az építésében.

A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot a lecke során megbeszélt igazságokról!
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További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatsz egyet vagy többet az alábbi

ötletek közül.

1. A korai szenteket felmentették az alól, hogy Missouriban templomot építsenek

• A szentek nem építettek templomot Missouriban, bár az Úr megparancsolta nekik,
hogy építsenek egyet Independence-ben és egyet Far Westben (T&Sz 57:1–3; 97:10–12;
115:7–12). Milyen alapelvet tanított az Úr a szenteknek a T&Sz 124:49–53-ban?
Hogyan vonatkozhat ma ránk ez a tantétel?

2. Az apostolok arra irányuló erőfeszítései, hogy eleget tegyenek az Úr szavának

Mondd el, hogy a T&Sz 118 tartalmazza az Úr arra vonatkozó utasításait, hogy a tizen-
két apostol keljen át a nagy vizeken, és prédikálja az evangéliumot! A testvéreknek
1839. április 16-án kellett elindulniuk a Missouri állambeli Far West-i templom
helyétől. 1839 márciusára azonban a szentek többsége már elmenekült Missouriból
Illinoisba. A csőcselék minden olyan vezetőt megfenyegetett, aki visszatért Far Westbe.

E fenyegetések ellenére, Brigham Young, négy másik apostol és még jó pár ember
nem sokkal az 1839. április 26-ának reggelét megelőző éjfél után visszatért a Far
West-i templom helyéhez. Ott még két apostolt felszenteltek: Wilford Woodruff-ot és
George A. Smith-et. Énekeltek, imádkoztak, és egy nagy követ gördítettek a tervezett
templomhely sarkára. Nem sokkal ezt követően elindultak Angliába a missziójukra.

3. Kiáltvány a világhoz

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 124:1–7-et! Minek a megírását parancsolta meg
az Úr Joseph Smith prófétának?

Magyarázd el, hogy Joseph Smith próféta és mások egészen a próféta 1844-es mártír-
haláláig dolgoztak ezen a kiáltványon! Utána a Tizenkettek Kvóruma fejezte be az
okiratot, és 1845. április 6-án került sor a kiadására.

A kiáltvány a világ királyainak, az Egyesült Államok elnökének, valamint minden
nemzet uralkodójának és népének szólt. Az egyház vezetői kijelentették, hogy Isten
ismét szólt a mennyekből, és Isten királysága, valamint a szent papság vissza lett
állítva, hogy előkészítsék az utat az Üdvözítő második eljövetelére. Azt is kijelentették:

„A magasságból származó felhatalmazással adjuk át ezt, és parancsoljuk meg nektek,
hogy bánjátok meg bűneiteket és kisgyermekekhez hasonlóan alázzátok meg maga-
tokat Szent felsége előtt; és jöjjetek Krisztushoz, megtört szívvel és bűnbánó lélekkel;
és bűneitek bocsánatára keresztelkedjetek meg az ő nevében . . ., és az apostolok és az
elderek kézrátétele által meg fogjátok kapni a Szentlélek ajándékát, az emberek iránti
irgalom eme nagyszerű, utolsó sáfárságában.

Ez a Szellem bizonyságot tesz majd nektek tanúságtételünk igaz voltáról; meg fogja
világosítani az elméteket, és a prófétálás és kinyilatkoztatás szelleméhez lesz hasonló
bennetek. Megérteti veletek a múlt dolgait, emlékeztet titeket azokra; és megmutatja
nektek az eljövendő dolgokat.

Sok nagyszerű és dicsőséges ajándékban is részesít majd benneteket, mint például a
Jézus nevében kézrátétellel történő betegek meggyógyításának és a gyógyulásnak;
a démonok kiűzésének; még a látomások látásának ajándékában is, valamint abban,
hogy angyalokkal és szellemekkel beszélgetünk a láthatatlan világból.
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E Szellem fényében, melyet a szent apostolság és papság felhatalmazásával végzett
szertartások elvégzésén keresztül kaptok meg, képesek lesztek a megértésre, és arra,
hogy a világosság gyermekei legyetek; és ezáltal felkészüljetek arra, hogy minden
földre érkező dolog elől megmeneküljetek, és Isten Fia elé állhassatok.

Tanúbizonyságot teszünk arról, hogy az előbb említett tan Jézus Krisztus evangéliu-
mának a tana, annak teljességében; és hogy ez az egyetlen igaz, örökkévaló és válto-
zatlan evangélium; valamint az egyetlen olyan a földön kinyilatkoztatott terv, mely
által üdvözülhet az ember” (James R. Clark, össz., Messages of the First Presidency of
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 kötet. [1965–75], 1:252–54).

1975-ben Ezra Taft Benson elnök, a Tizenkettek Kvórumából, egy általános konferen-
cián részben idézte ezt az okiratot, és kijelentette, hogy az egyház ismét kihirdeti ezeket
az igazságokat a világnak. Azt mondta:

„Az Úr alázatos szolgáiként felszólítjuk a nemzetek vezetőit, hogy alázkodjanak meg
Isten előtt, keressék az Úr sugalmazását és útmutatását. Felszólítjuk az uralkodókat és
a népeket is, hogy bánják meg gonosz cselekedeteiket. Forduljatok az Úrhoz, keressétek
bocsánatát, és alázatosan csatlakozzatok az ő királyságához! Nincs más út! Ha ezt
megteszitek, akkor eltöröltetnek a bűneitek, békesség érkezik el hozzátok és marad
veletek, és részeseivé váltok Isten királyságának, Krisztus második eljövetelére készül-
vén. Ha azonban elutasítjátok a bűnbánatot vagy azt, hogy elfogadjátok sugalmazott
hírnökeinek bizonyságát és csatlakozzatok Isten királyságához, akkor tiétek lesznek
a gonoszoknak ígért borzalmas ítéletek és csapások,” (Conference Report, 1975.
október, 48; vagy Ensign, 1975. november, 34).

4. „A szív és a készséges szellem” videó bemutató

Ha rendelkezésre áll a Tanítások a Tanok és szövetségekből és az egyház történetéből
(53933 135) című videokazetta, akkor gondolkozz el azon, hogy bemutatod „A szív és
készséges szellem” című részt, mely 8 percig tart! Ez a film bemutatja, hogy Elder Heber
C. Kimball hajlandó volt az Urat szolgálni az evangélium hirdetése által. Feleségének
és gyermekeinek elkötelezettségét is bemutatja, amint Kirtland és Nauvoo elhagyása
alkalmával is támogatták őt, amikor elment, hogy Angliában szolgálja az Urat.

Ezt a filmet bemutathatod a lecke második részében. A következő kérdések felhaszná-
lásával beszéljétek meg a bemutatót a tanulókkal:

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 64:33–34-et! Hogyan mutatta meg Elder Kimball
azt, hogy az Úr munkájának szentelte a szívét? Hogyan mutatta meg azt, hogy
készséges volt az elméje? Mi a különbség aközött, hogy csupán engedelmeskedünk,
és aközött, hogy engedelmesek és készségesek is vagyunk?

• Elder Kimball és családja megmutatta, hogy hajlandók áldozatokat hozni Sion
ügyének előmozdításáért. Milyen áldozatokat kell meghoznunk ma azért, hogy
szolgálhassunk az Úr munkájában? Miben különböznek áldozathozatalaink az
övékétől? Miben hasonlítanak áldozathozatalaink az övékéhez?

5. Joseph Smith próféta piros téglás üzlete

Mondd el, hogy Joseph Smith próféta piros téglás üzlete volt az egyik legfontosabb
épület az egyházban a Nauvoo időszak folyamán (lásd az alábbi képet)! Amellett, hogy
mindenfélét árultak benne, központja volt a vallási, társadalmi és polgári tevékeny-
ségnek is. A szentek nyilvános iskolát hoztak itt létre. Egyházi és polgári gyűlésekre,
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valamint fiatalok összejöveteleire is használták az épületet. A Segítőegylet megszerve-
zésére ebben az épületben került sor 1841. március 17-én. A templom befejezését
megelőzően a felső szintet szertartás-szobának használták. Itt adattak az első felruhá-
zások ebben a sáfárságban.

Joseph Smith próféta piros téglás üzlete. Fontos épület volt az egyházban a Nauvoo időszak folyamán.
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak, hogy örvendezzenek lehetőségeik miatt, hogy szertartásokról
gondoskodhatnak a halottak számára.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 2; 124:25–55; 127; 128; Joseph Smith története 1:36–39.

b. Örökségünk, 58–61. oldal, „A Nauvoo Templom” alatt található információk.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Előre add ki a következő feladatokat:

a. Kérj meg egy tanulót, hogy készüljön fel és beszéljen a Nauvoo Templom
felépítéséről! Beszámolóját alapozza „A Nauvoo Templom” című rész első négy
bekezdésére, amely az Örökségünk 58–60. oldalain található.

b. Kérj meg két tanulót, hogy készüljön fel és röviden meséljen olyan élményekről,
melyben halottakért végzett keresztelések idején volt része! Kérd meg őket,
mondják el, milyen érzés volt tudni, hogy a halottakért végzett keresztelkedések
által segíthetnek másoknak az üdvösség elnyerésében! Ha végeztek már keresz-
teléseket elhunyt őseikért, akkor kérd meg őket, beszéljenek róla, miként segítet-
tek nekik ezek az élmények abban, hogy szívükkel őseik felé forduljanak!

c. Kérj meg egy vagy több megtértet, hogy készüljön fel annak elmagyarázására,
milyen érzés volt, amikor megtudták, hogy megkeresztelkedhetnek elhunyt
családtagjaikért!

4. Ha rendelkezésre állnak a következő képek, akkor készülj fel arra, hogy felhasználod
őket az órán: A Nauvoo Templom (62432; Evangéliumi művészet képcsomag 501)
és Templomi keresztelőmedence (62031; Evangéliumi művészet képcsomag 504).

Megjegyzés a tanítónak: A tanulóknak lehetnek kérdéseik azzal kapcsolatban, hogy mi
módon tudjanak meg többet olyan ősökről, akik még azt megelőzően meghaltak,
hogy eljutott volna hozzájuk az evangélium. Javasold nekik, hogy beszéljenek az
egyházközségi családtörténeti szaktanácsadóval, és szerezzenek be egy példányt az
Egyháztagok kalauza a templomi és családtörténeti munkához (34697 135) kiadvány-
ból. Az egyház egyik Family History Centers™ (Családtörténeti központ)-jával is
felvehetik a kapcsolatot. Azt is megemlítheted, hogy a 40. lecke olyan dolgokra ösz-
pontosít majd, melyeket annak érdekében tehetnek az egyháztagok, hogy részt
vegyenek a templomi és családtörténeti munkában.

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Olvasd fel a következő jellemzést, melyet Joseph Smith próféta adott bátyjáról,
Alvinról:

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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„Ő volt . . . a legnemesebb apám családjában. Az emberek fiai közül egyike volt
a legnemesebbeknek. . . . Nem volt benne álnokság. . . . Ő volt az egyik legjózanabb
ember, és amikor meghalt, az Úr angyalai utolsó perceiben meglátogatták őt”
(History of the Church, 5:126–27).

Mondd el, hogy Alvin 1824-ben halt meg, négy évvel azt követően, hogy elfogadta
Joseph bizonyságát az első látomásról, de öt évvel azelőtt, hogy a sor került a papság
visszaállítására!

• Milyen férfiak és nők vannak a családotokban, akik azt megelőzően haltak
meg, hogy elfogadhatták volna az evangélium teljességét? Mit tudtok ezekről a
családtagjaitokról?

Mutass rá, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjaiként
rendelkezünk az evangélium teljességével és a papság üdvözítő szertartásaival!
A halottakért végzett templomi munkának köszönhetően olyan férfiak és nők milliárd-
jainak adhatjuk meg ezeket a szertartásokat, akik halandó életük során soha nem
részesültek azokban.

Mondd el, hogy ez a lecke a halottak megváltásának munkájáról szól! Elsősorban
a halottakért való keresztelkedést tárgyalja.

Imádságos lélekkel válaszd ki azokat a szentírásrészeket, kérdéseket és más leckeanya-
gokat, amelyek leginkább megfelelnek a tanulók szükségleteinek! Biztasd a tanulókat,
hogy osszanak meg a szentírásbeli tantételekhez kapcsolódó élményeket!

1. Joseph Smith próféta által az Úr kinyilatkoztatta a halottakért végzett papsági
szertartások tanát

• Miért végzünk szertartásokat a halottakért? (Magyarázd el, mindenkinek lehető-
séget kell adni arra, hogy hallja az evangéliumot és részesüljön a papság üdvözítő
szertartásaiban! Akik nem részesülnek ebben az áldásban a halandóság idején,
azoknak a szellemvilágban lesz erre lehetőségük. Mivel a szellemvilágban nincs
fizikai testük, ők maguk nem részesülhetnek ezekben a szertartásokban. Mi viszont
helyettük részesülhetünk a szertartásokban. A szellemvilágban lévő egyének ezt
követően eldönthetik, vajon elfogadják vagy elutasítják az értük elvégzett szertar-
tásokat.)

Mutass rá, hogy az Úr már a próféta szolgálatának egészen az elején hozzákezdett
Joseph Smith tanításához a halottakért végzett munkát illetően! (Joseph Smith
története 1:36–39; T&Sz 2 fejléce; T&Sz 2:1–3). Gordon B.Hinckley elnök azt mondta
erről a tanításról:

„Roppant figyelemreméltó számomra az, . . . hogy Malakiás halottakért végzett
munkára vonatkozó csodálatos szavainak az ifjú Joseph előtt való elismétlésére négy
évvel azt megelőzően került sor, mielőtt a dombtól elvihette volna a lemezeket.
Azt megelőzően hallotta ezt, hogy megkapta az ároni vagy a melkisédeki papságot,
mielőtt megkeresztelkedett, és jóval azelőtt, hogy az egyház megalakult. Ez sokat
elárul e munkának az Úr tervében való fontosságáról” („A Century of Family History
Service,” Ensign, 1995. március, 61).

Mondd el, hogy 1840. augusztus 15-én Joseph próféta egy Seymour Brunson nevű
egyháztag temetésén prédikált! Prédikációjának részeként hosszan olvasott az
1 Korinthusbeliek 15. fejezetéből, melyben utalás található a halottakért végzett
keresztelésre (29. vers). Ezt követően bejelentette, hogy a szentek megkeresztelkedhet-
nek azon barátaik és rokonaik helyett, akik anélkül haltak meg, hogy az evangélium

Megbeszélés
és alkalmazás
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eljutott volna hozzájuk. Kijelentette, hogy az üdvözülés terve úgy lett elkészítve, hogy
minden olyan embert megmentsen, aki hajlandó engedelmeskedni Isten törvénye
követelményeinek. A prédikációt követően az egyháztagok hozzáláttak, hogy kereszte-
léseket végezzenek halottakért a közeli Mississippi folyóban.

2. Az Úr megparancsolta a szenteknek, hogy Nauvoo-ban építsenek egy templomot

• 1841. január 19-én, jó néhány hónappal azután, hogy a szentek elkezdtek keresz-
telőket végezni a halottakért, az Úr megparancsolta nekik, hogy építsenek Nauvoo-
ban egy templomot (T&Sz 124:25–27). Milyen okokat sorolt fel az Úr e parancsolat
átadására? (Olvassátok el a tanulókkal a következő szentírásokat, hogy válaszokat
találjatok erre a kérdésre! Az alábbiakban lehetséges válaszokat is felsorolunk.)

a. T&Sz 124:28, 40–41. (További papsági szertartások kinyilatkoztatása.)

b. T&Sz 124:29–30, 33. (Legyen helye a halottakért végzett kereszteléseknek.)

c. T&Sz 124:55. (A szentek bebizonyítsák hithűségüket parancsolatai betartásában,
és így Ő tisztelettel, halhatatlansággal és örök élettel áldhassa meg őket.)

Mutass rá, hogy a Nauvoo Templom volt a második olyan templom, mely ebben
a sáfárságban épült! Az volt e templom egyik elsődleges célja, hogy legyen a szen-
teknek hol elvégezniük olyan szertartásokat, mint például a halottakért végzett
keresztelések és konfirmálások, a felruházás és a templomi házasság. Ilyen szertar-
tásokat nem végeztek a Kirtland Templomban.

Tedd ki a Nauvoo Templom képét! Magyarázd el, a szentek nagy áldozatokat hoztak
azért, hogy engedelmeskedjenek a parancsolatnak, mely e templom felépítésére vonat-
kozott! Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy számoljon be a Nauvoo Templom
építéséről, amint azt az Örökségünk leírja (58–60. oldal, első bekezdés „A Nauvoo
Templom” címszó alatt)!

Nauvoo Templom. Ez a makett megmutatja az eredeti épület szépségét, mielőtt 1848-ban leégett volna.
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• Mi gyakorol hatást rátok a korai szentek áldozatait illetően, melyeket a Nauvoo
Templom építésénél hoztak?

Magyarázd el, hogy az Úr még egy rövid ideig megengedte a szenteknek, hogy a
Mississippi folyóban végezzenek kereszteléseket a halottakért (T&Sz 124:31–32; History
of the Church, 4:xxxviii)! 1841. október 3-án viszont Joseph próféta bejelentette,
hogy „addig nem végzünk kereszteléseket a halottakért, míg az Úr házában nem
végezhetjük el ezt a szertartást” (History of the Church, 4:426). 1841. november 8-án
Brigham Young a befejezetlen templom alagsorában felszentelt egy ideiglenes,
de mívesen kidolgozott, fából készült keresztelőmedencét (History of the Church,
4:446–47). Ma minden halottakért végzett szertartást templomokban kell végezni.

• Mit tanulhatunk a szentek elhatározásából, hogy még a templom befejezése előtt
építenek egy keresztelőmedencét? (Amint a tanulók erről a kérdésről beszélgetnek,
kérd meg őket, hogy gondolkozzanak el érzéseikről a halottak megváltását illetően!
Javasold, hogy kérdezzék meg maguktól, vajon olyan lelkesek-e a munka végzését
illetően, mint amilyenek a korai szentek voltak!)

3. Legyünk lelkesek és örömteliek arra irányuló erőfeszítéseinkben, 
hogy kereszteléseket végezzünk a halottakért!

Magyarázd el, hogy az újszövetségi időkben, Krisztus feltámadását követően végeztek
már kereszteléseket a halottakért (1 Korinthusbeliek 15:29). Annak hatalmas munkája
azonban, hogy üdvözítő szertartásokban részesítsük a halottakat, az egyháztagok
felelőssége ebben a sáfárságban. Tedd ki a templomi keresztelőmedence képét!

Hangsúlyozd ki, hogy a 12 éves és annál idősebb egyháztagok, beleértve ebbe az
új megtérteket is, keresztelkedhetnek a halottakért! Ahhoz, hogy egy egyháztag
megkeresztelkedhessen a halottakért, rendelkeznie kell érvényes templomi ajánlással.
A férfi egyháztagoknak viselniük kell a papságot.

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 128:15-öt! Milyen tekintetben függnek tőlünk a
halottak az üdvözülésük tekintetében? Milyen tekintetben függ a saját üdvözülésünk
a halottak üdvözülésétől? (Lásd T&Sz 128:17–18 és a következő idézetek.)

Gordon B. Hinckley elnök azt mondta: „Ami az Úr házában zajlik, . . . az közelebb
van az Úr áldozathozatalának szelleméhez, mint bármi más tevékenység, melyről
tudomásom van. Miért? Mert azok végzik, akik bőkezűen adnak az idejükből és
a javaikból, anélkül, hogy bármilyen köszönetet vagy jutalmat várnának el, azt téve
meg mások helyett, amit ők maguk nem tudnak megtenni” (Ensign, 1995.
március, 62–63).

Elder John A. Widtsoe, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta: „A halandóság előtti
állapotunkban, a nagy tanács napján, kötöttünk egy bizonyos egyezséget a Minden-
hatóval. Az Úr javasolt egy tervet, melyet ő talált ki. Mi elfogadtuk. Mivel a terv
minden emberre vonatkozik, közünk lett minden olyan ember üdvösségéhez, akire
ez a terv kiterjed. Akkor és ott beleegyeztünk abba, hogy nemcsak saját magunk
megmentői leszünk, hanem. . . . az egész emberiség megmentői. Társai lettünk
az Úrnak. A terv véghezvitele nem csupán az Atya munkája és az Üdvözítő munkája
lett, hanem a mi munkánk is. Közülünk a legkisebb, a legalázatosabb is társa a
Mindenhatónak, hogy véghezvigye az üdvözülés örök tervének célját” („The Worth
of Souls,” Utah Genealogical and Historical Magazine, 1934. október, 189).

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 2-t! Hogyan segíthet nekünk az őseink felé
fordítani a szívünket az, ha kereszteléseket végzünk a halottakért?
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Kérd meg az ezzel megbízott tanulókat, röviden mondják el, milyen érzést kelt bennük
annak tudata, hogy a halottakért végzett keresztelések segíthetnek másoknak az
üdvösség elnyerésében (lásd „Felkészülés,” 3b pont)!

Ha fiatalokat tanítasz, akkor elmondhatod emellett a következő történetet fiatal nők
egy csoportjáról, akik kutatásokat végeztek, hogy rátaláljanak olyan emberek neveire,
akik anélkül haltak meg, hogy az evangélium eljutott volna hozzájuk:

„Miután több mint 400 nevet felkutattak, férfiakat és nőket is, a Meridian [Idaho] 15.
egyházközségének fiatal női meghívták a fiatal férfiakat, hogy menjenek el velük a
Boise [Idaho] Templomba kereszteléseket végezni. A templom elintézte, hogy a neveket
az ő egyházközségük részére fenntartott kartotékban tartsák. Heather Bennett, 15 éves,
azt mondta: »A legjobb rész az volt, amikor megkeresztelkedtünk értük. A nevek
ismerősnek hangzottak. Ez volt a legjobb az egészben. Olyan emberekért dolgoztunk,
akikért egyébként nem lett volna elvégezve ez. Lehet, hogy elfelejtették volna őket.«”

Cori Christensen, a csoport egy másik tagja, azt mondta: „Míg a keresztelőmedencénél
ültünk a templomban, nagyon jó érzés fogott el minket. A győzelem érzése volt ez.
Esélyt adtunk nekik” („Names and Faces,” New Era, 1994. február, 32).

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 128:19, 22–24-et! E versek értelmében milyen
legyen a hozzáállásunk az evangéliumhoz és a halottakért végzett keresztelésekhez?
Miért hoz ilyen örömet a halottakért végzett keresztelés témája az élőknek és a
halottaknak is?

Kérd meg az ezzel megbízott tanulókat, hogy meséljék el, milyen érzés volt, amikor
megtudták, hogy megkeresztelkedhetnek elhunyt családtagjaikért (lásd „Felkészülés,”
3c pont)!

Összegzés Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 128:17-et! Hangsúlyozd ki, hogy Joseph Smith
próféta így nevezte a halottak megváltásának munkáját: „a legcsodálatosabb minden
olyan téma közül, mely az örökké tartó evangéliumhoz tartozik.” Biztasd a tanulókat,
tegyenek meg minden tőlük telhetőt azért, hogy kereszteléseket végezzenek a halot-
takért! A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot a lecke során megbeszélt
igazságokról!

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatod az egyik, vagy mindkét ötletet.

1. Történelmi háttér a Tanok és szövetségek 127 és 128-hoz

A következő információk felhasználásával adj történelmi hátteret a T&Sz 127 és 128-hoz!

1842 nyarán emberek egy csoportja arra törekedett, hogy Joseph Smith-t törvénytele-
nül bebörtönözzék. Ezen üldöztetés miatt a próféta elhagyta Nauvoo-t. Azt mondta:
„Magam és népem érdekében szükségesnek és okosnak tartottam, hogy lakhelyemet
rövid időre elhagyjam” (T&Sz 127:1). Ily nehéz körülmények ellenére örömteli szavakat
írt leveleiben a szenteknek.

• Az üldöztetés ezen ideje alatt milyen téma foglalkoztatta a próféta elméjét, és mi
gyakorolt legnagyobb hatást az érzéseire? (Lásd T&Sz 128:1.)
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2. A feljegyzések vezetésének fontossága

Mondd el, hogy Joseph Smith prófétán keresztül az Úr megparancsolta a szenteknek,
hogy vezessenek pontos feljegyzéseket a halottakért végzett keresztelésekről
(T&Sz 127:5–9; 128:1–9)! Ezeket a feljegyzéseket ma számítógépeken tároljuk.

• Miért kell feljegyzéseket vezetnünk a halottakért végzett keresztelésekről? (Lásd
T&Sz 128:6–8, 24. Ezek a földön készült feljegyzések a mennyben is feljegyeztetnek,
és e könyvekből lesznek megítélve a halottak. A második eljövetel idején az Úrnak
adjuk majd ezeket a feljegyzéseket, felajánlásként Neki.)
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak megérteni, hogy az örökkévaló házasság alapvetően fontos
részét képezi Mennyei Atyánk tervének, segíteni a fiataloknak az örökkévaló házas-
ságra történő felkészülésben, és biztatni a házaspárokat, hogy éljenek a házasság
szövetségében ígértek szerint.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a Tanok és szövetségek 131:1–4; 132:4–33-at és
a többi szentírást ebben a leckében!

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha fiatalokat tanítasz, akkor hozz el az órára egy vagy több példányt A fiatalság
erősségéért (34285 135) füzetből! Az osztály minden tagjának hozhatsz egy példányt,
vagy megkérheted a tanulókat, hogy hozzák el az órára a saját példányaikat.

4. Ha felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor vedd fel a kapcsolatot az
egyházközség egy tagjával, aki templomban kötött házasságot! Kérd meg az illetőt,
készüljön fel arra, hogy az óra elején négy vagy öt percben mesél arról a napról,
amikor házasságot kötött a templomban! Megkérheted, hogy hozzon magával egy
fényképet vagy más emléket az esküvőről. Kérd meg, hogy felkészülésként gondol-
kozzon el a következő kérdéseken:

• Mit tettél azért, hogy felkészülj a templomi házasságra?

• Min változtat az, ha templomban kötsz házasságot?

• Milyen tanácsot adhatnál azoknak a tanulóknak, akik még nem kötöttek házas-
ságot a templomban, hogy segíts nekik a felkészülésben?

Megjegyzés a tanítónak: A lecke tanításakor figyelj oda az egyedülálló szülők és azok
érzéseire, akiknek nem hagyományos a családi helyzetük (lásd az első további tanítási
ötletet). Ha a tanulók kérdéseket tesznek fel a válással vagy egyéb érzékeny pontot
érintő témával kapcsolatban, akkor biztasd őket arra, hogy inkább a püspökkel, négy-
szemközt beszéljenek, s ne az órán vitassák meg ezeket a kérdéseket!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Kérd meg az ezzel megbízott egyházközségi tagot, hogy meséljen röviden arról a napról,
amikor házasságot kötött a templomban (lásd „Felkészülés,” 4. pont)! A beszámolót
követően fűzz hozzá néhány dolgot az elmondottakhoz! Mondd el, hogy ez a lecke az
örökkévaló házasságról szól!

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek szentírásbeli tantételekhez
kapcsolódó élményekről!

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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1. Az örök házasság alapvetően fontos Mennyei Atyánk tervében

Tanítsd és beszéljétek meg a T&Sz 131:1–4; 132:4–33-at! Mondd el, hogy ezek a részek
olyan kinyilatkoztatásokat tartalmaznak, melyeket az örök házasságról adott az Úr
Joseph Smith prófétának! Elder Parley P. Pratt, aki egyike volt a Tizenkettek Kvóruma
első tagjainak ebben a sáfárságban, így emlékezett vissza érzéseire akkor, amikor
először hallotta a Joseph prófétától e tanok tanítását:

„Szerettem már azelőtt is, de nem tudtam, miért. De most – tisztán – annak az emelke-
dett, magasztos érzésnek az intenzitásával, mely felemelte a lelkemet. . . . Éreztem, hogy
Isten valóban az én mennyei Atyám; hogy Jézus a fivérem, és hogy szívbéli feleségem
halhatatlan, örök társ. . . . Röviden, most már szellemmel és megértéssel is tudok szer-
etni” (Autobiography of Parley P. Pratt [1975], 298).

• Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma kijelentette, hogy „A férfi és nő
közötti házasság nélkülözhetetlen eleme [Isten] örökkévaló tervének” („A család:
Kiáltvány a világhoz,” Liahona, 1998. október, 24; lásd még T&Sz 49:15). Miért alap-
vetően fontos része Isten örök tervének a házasság? (Lásd T&Sz 131:1–4; 1 Korinthus-
beliek 11:11.)

Mondj el egyet vagy többet a következő kijelentések közül! Egy-egy kijelentés
felolvasása után kérd meg a tanulókat, hogy beszéljék meg annak jelentését és alkal-
mazását!

Elder Joseph B. Wirthlin, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta: „Az örök házasság
édes kapcsolata az egyik legnagyobb áldás, melyet Isten megadott a gyermekeinek.
Biztos, hogy a gyönyörű társammal megosztott sok év vezetett el életem legmélyebb
örömeihez. A férj és a feleség kapcsolata már az idők kezdete óta alapvető fontosság-
gal bírt Mennyei Atyánk nagyszerű tervében, mely a boldogságra vonatkozik.
Jó hatással van az életünkre, mindkettőnket felemel és nemesebbé tesz az, hogy
megízleljük családunk kedves tagjaival fenntartott kapcsolataink édes áldásait”
(Conference Report, 1997. október, 42; vagy Ensign, 1997. november, 32).

Boyd K. Packer elnök, A Tizenkettek Kvórumából, azt tanította: „Minden tanításunk
végső célja az, hogy egyesítsük a szülőket és a gyermekeket az Úr Jézus Krisztusba
vetett hitben, hogy boldogak legyenek otthon, egymáshoz legyenek pecsételve
az örök házasságban, hozzá legyenek kapcsolva a nemzedékeikhez, és biztos legyen
számukra a felmagasztosulás Mennyei Atyánk színe előtt” (Conference Report, 1995.
április, 8; vagy Ensign, 1995. május, 8).

Joseph Fielding Smith elnök azt mondta: „A házasság, az utolsó napi szentek értel-
mezésében, olyan szövetség, mely örökkévalónak rendeltetett. Az örök felmagasztosu-
lás alapja ez, mert nélküle nem létezhet örök fejlődés Isten királyságában” (Doctrines of
Salvation, össz. Bruce R. McConkie, 3 kötet [1954–56], 2:58).

• Ha a férj és a feleség nem kötött házasságot a templomban a földi életre és az örökk-
évalóságra, akkor mi lesz a házasságukkal, ha valamelyikük meghal? (Lásd T&Sz
132:7, 15–18. Házasságuknak nem lenne „érvénye, ereje vagy hatása,” még akkor
sem, ha fogadalmat tettek egymásnak, hogy örökre együtt lesznek.)

• Amikor egy férfi és egy nő a földi életre és az örökkévalóságra köt házasságot a
templomban, akkor az Úrral kötnek szövetséget. Milyen áldásokat kapnak, ha
hűek maradnak a szövetséghez? (Lásd T&Sz 131:1–4; 132:19–24, 30–31. A válaszok
között lehetnek az alábbiakban felsoroltak.)

a. Együtt lesznek „minden időkre és az örökkévalóságra” (T&Sz 132:19). Gyermekeik
is részét képezik majd örök családjuknak. (Elmondhatod, hogy az Ígéret Szent
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Szelleme a Szentlélek, aki megerősíti azt, hogy a papsági szertartások, melyek-
ben részesültünk, és a szövetségek, melyeket kötöttünk, elfogadhatóak Isten
szemében. Ez a jóváhagyás hithűségünktől függ.)

b. Felmagasztosulnak a celesztiális királyság legmagasabb fokán, Mennyei Atyánkkal
és Jézus Krisztussal (T&Sz 131:1–3; 132:23–24).

c. „Trónusokat, királyságokat, fejedelemségeket, hatalmakat” örökölnek majd
(T&Sz 132:19).

d. Továbbra is lesz magjuk (utódaik), vagyis lesznek szellemgyermekeik, az örök-
kévalóságban (T&Sz 132:19, 30–31; lásd még T&Sz 131:4).

e. „Istenek lesznek akkor, mert övék lesz minden hatalom” (T&Sz 132:20–21).

• Milyen áldásokhoz vezet a halandóságban a templomi házasság? (Kérd meg a
tanulókat, hogy meséljenek érzéseikről a templomi házasságot illetően! Ha nem
olvastad fel Elder Joseph B. Wirthlin kijelentését a 177. oldalról, akkor most
megteheted azt.)

2. A fiatalok már most készüljenek az örök házasságra

Ha fiatalokat tanítasz, akkor a lecke ezen részének felhasználásával biztasd őket arra,
hogy készüljenek fel a templomi házasságra! Ha felnőtteket tanítasz, akkor kihagyhatod
ezt a részt, vagy csak egy kis részét használd fel.

• Szerintetek miért hangsúlyozzák annyira az egyház fiataljainak a templomi házasság
fontosságát? (Segíts a tanulóknak megérteni, hogy a templomban történő házas-
ságkötés az egyik legfontosabb döntés, amit meghozhat valaki. Az egyház tagjainak
akkor kell hozzákezdeniük az örök házasságra való felkészüléshez, amikor még
fiatalok.)

Spencer W. Kimball elnök azt mondta: „A házasság talán a leginkább életbevágó . . .
döntés, és ennek vannak a legmesszemenőbb hatásai, mert nemcsak az azonnali
boldogságunkat befolyásolja, hanem örökkévaló örömeinket is. Nemcsak a két
résztvevőre van hatással, hanem a családjaikra, különösképpen gyermekeikre és
gyermekeik gyermekeire, sok nemzedéken át” („Oneness in Marriage,” Ensign,
1977. március, 3).

• Mit tehetnek a fiatal férfiak és nők azért, hogy felkészüljenek a templomban kötött
házasságra?

• Milyen befolyással bír a tizenéves korban történő randevúzás a későbbi házasságra
életünk során? (Ha hoztál magaddal példányokat A fiatalság erősségéért kiadványból,
akkor olvastasd el a tanulókkal a „randevúzás” részt a 7. oldalon!)

• Milyen emberrel akartok majd egy napon házasságot kötni? (Megkérhetsz minden
tanulót, hogy nevezzen meg egy tulajdonságot, és mondja meg, miért fontos az.
A válaszokat sorold fel a táblán! További ötletekért lásd a következő idézeteket is.)
Hogyan kell élnetek ahhoz, hogy felkészüljetek egy ilyen emberrel történő házas-
ságkötésre? (Kérd meg a tanulókat, hogy inkább csendben gondolkozzanak el
ezen a kérdésen, s ne válaszoljanak hangosan!)

Gordon B. Hinckley elnök ezt a tanácsot adta: „Saját hited szerinti társat válassz!
Sokkal valószínűbb, hogy boldog leszel. Olyan társat válassz, akit mindig becsülni
tudsz, akit mindig tisztelni tudsz, aki kiegészít téged életedben, akinek oda tudod
adni egész szíved, egész szerelmed, egész ragaszkodásodat, egész hűségedet!” (Első
Elnökségi üzenet, 1999. május).
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Elder Richard G. Scott, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta:

„Az örök házasság alapja többől áll egy csinos arcnál vagy vonzó alaknál. Többet
kell figyelembe venni a népszerűségnél vagy a bájnál. Amikor örök társat kerestek,
olyan valaki után nézzetek, aki kialakítja magában a boldogsághoz vezető alapvető
tulajdonságokat, melyek: az Úrnak és parancsolatainak mély szeretete, elkötele-
zettség azt illetően, hogy azok szerint éljen – olyan valaki, aki kedvesen megértő,
megbocsátó, hajlandó magát adni, olyan családra vágyik, melyen csodálatos
gyermekek jelentik a koronát, és el van kötelezve amellett, hogy otthon az igazság
tantételeit tanítsa nekik.

A leendő feleség alapvetően fontos tulajdonsága az, hogy feleség és anya akar
lenni. Munkálkodjon azon szent tulajdonságok kifejlesztésén, melyeket azért adott
gyermekeinek Isten, hogy kiváló feleségek és anyák legyenek: türelem, kedvesség,
a gyermekek szeretete, valamint annak vágya, hogy inkább velük törődjön, mintsem
szakmabeli előrelépésre törekedjen. Tegyen szert jó képzettségre, hogy felkészüljön
az anyaság követelményeire.

A leendő férj is tisztelje a papságát, és használja azt mások szolgálatára! Olyan
férfit keressetek, aki elfogadja szerepét, hogy gondoskodik az élet szükségletéről, aki
képes erre, és aki összehangolt erőfeszítéseket téve készül fel arra, hogy eleget
tegyen ezeknek a feladatoknak” (Liahona, 1999. július, 29. o.).

• Hogyan segíthetnek a szülők és más felnőttek a fiataloknak, az örök házasságra
történő felkészülésben? Hogyan segíthetnek a kisgyermekeknek az örök házasságra
történő felkészülésben?

3. Miután a férjet és a feleséget egymáshoz pecsételték a templomban, be kell
tartaniuk a szövetségben ígérteket ahhoz, hogy elnyerjék a megígért áldásokat.

Az osztály egy nőtagjával olvastasd fel a következő idézetet! Ezt követően kérd meg
a tanulókat, hogy találják ki, kitől származik az idézet!

„Biztos voltam benne, hogy az első tíz év felhőtlen boldogság lesz. Ám az első együtt
töltött év során felfedeztem, hogy . . . sokat kell alkalmazkodnunk egymáshoz. Termé-
szetesen, nem olyan dolgok voltak ezek, amivel az ember hazaszalad a mamájához,
de néha-néha sírtam a kispárnámnak. Majdnem mindig ahhoz kapcsolódtak a problé-
mák, hogy más életritmusa szerint éljünk és más módján tegyünk meg dolgokat.
Szerettük egymást, ehhez nem fért kétség. De hozzá kellett szoknunk egymáshoz. Úgy
gondolom, minden házaspárnak hozzá kell szoknia egymáshoz.”

Mondd el a tanulóknak, hogy Marjorie P.Hinckley nőtestvér, Gordon B.Hinckley elnök
felesége tette ezt a kijelentést (Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: The Biography
of Gordon B. Hinckley [1996], 118)! Hangsúlyozd ki, hogy szeretetet, munkát és
elkötelezettséget igényel a sikeres házasság! Amikor egy férfit és egy nőt egymáshoz
pecsételnek a templomban, csak akkor nyerik el a megígért áldásokat, ha „betartják”
a szövetséget (T&Sz 132:19). Használd a lecke ezen részének kérdéseit, szentírásait
és idézeteit, hogy segíts a tanulóknak bizonyos dolgok megértésében, melyeket meg
kell tenniük a férjeknek és feleségeknek ahhoz, hogy „betartsák” a szövetséget!

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 42:22-t! Mondd el, hogy ez a parancsolat
ugyanúgy vonatkozik a férfiakra és a nőkre is! Mit jelent teljes szívből szeretni
a férjet vagy feleséget? Mit jelent csak a férjhez vagy feleséghez ragaszkodni,
és senki máshoz?
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Spencer W. Kimball elnök ezt a magyarázatot adta:

„Amikor az Úr azt mondja, teljes szívedből, akkor az nem engedi meg az osztozást, a
felosztást vagy a megfosztást. . . .

A senki más szavak mindenkit és mindent kizárnak. Ezt követően a házastárs válik a
legfontosabbá a férj vagy feleség életében, és sem a társasági élet, sem a foglalkozás-
sal járó élet, sem a politikai élet, illetve bármely más érdek vagy személy nem válik
soha fontosabbá a házastársnál. . . .

A házasság előre feltételezi a teljes elkötelezettséget és a teljes hűséget. Mindegyik
házastárs annak tudatában köt házasságot, hogy teljes szívét, minden erejét,
hűségét, tiszteletét és érzelmét neki adja, teljes méltósággal. Bármi, ami eltér ettől,
az bűn; a szív minden megosztása vétek. Ahogyan kizárólag Isten dicsőségére tekint
szemünk, éppen úgy egyedül a házasságra, a házastársra és a családra tekintsen
szemünk, hallgasson a fülünk és figyeljen a szívünk” (Faith Precedes the Miracle
[1972], 142–43).

Gordon B. Hinckley elnök ezt az egyszerű tanácsot adta a házaspároknak: „Legyetek
rendkívül hűségesek egymáshoz” (Első Elnökségi üzenet, 1999. május).

• Amikor egy férfi és egy nő a templomban köt házasságot, akkor szövetségben ígérik
meg azt, hogy hűek lesznek egymáshoz és hűek lesznek az Úrhoz. Mit tehetnek
a házaspárok azért, hogy megerősítsék az egymás és az Úr iránti szeretetüket?
(A tanulók válaszait írd fel a táblára! A válaszok között lehet az együttes imádkozás
és szentírás-olvasás, ha együtt törekednek a Szellem útmutatására, a családi esték
megtartása, a randevúzás egymással, időt fordítanak arra, hogy beszélgessenek,
egymás segítése a ház körüli munkákban, valamint a közös templomba járás.
E beszélgetés részeként felhasználhatod a második további tanítási ötletet.)

Összegzés Ha fiatalokat tanítasz, vagy olyanokat, akik még nem kötöttek templomi házasságot,
akkor biztasd őket, hogy készüljenek fel az örökkévaló házasságra! Biztasd azokat
a tanulókat, akik már kötöttek templomi házasságot, hogy tartsák be a házassági
szövetségben ígérteket!

A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot a lecke során megbeszélt igazságokról!

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatsz egyet vagy többet az alábbi

ötletek közül.

1. A hithű szentektől nem lesznek megtagadva az örökkévalóság áldásai

Mondd el a következő kijelentéseket, melyek egyedülállókra vonatkoznak!

Elder Dallin H. Oaks, a Tizenkettek Kvórumából, azt tanácsolta:

„Tudjuk, hogy sok érdemes és csodálatos utolsó napi szentnek jelenleg nincs ideális
lehetősége, és nincsenek meg esetében az elengedhetetlen előfeltételek a fejlődé-
sükhöz. Az egyedülállóság, a gyermektelenség, a halál és a válás meghiusítja az eszmé-
nyeket, és elhalasztja a megígért áldások beteljesedését. Emellett néhány olyan nő,
aki szeretne teljes idejű anya és otthonteremtő lenni, szó szerint rákényszerül arra,
hogy teljes időben dolgozzon. Ezek az akadályok azonban csak időlegesek. Az Úr
megígérte, hogy az örökkévalóságban egyetlen áldás sem tagadtatik meg azon fiaitól
és leányaitól, akik betartják a parancsolatokat, hűek a szövetségeikhez és arra vágynak,
ami helyes.
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A legtöbb olyan dolog, amitől megfoszt a halandóság, Atyánk minden arra érdemes
gyermeke számára helyére kerül a millennium idején, mely minden olyan dolog
betöltésének ideje, mely nem teljes a boldogság nagyszerű tervében. Tudjuk, hogy ez
igaz lesz majd a templomi szertartások esetében. Úgy gondolom, a családi kapcsolatok
és élmények terén is igaz lesz” (Conference Report, 1993. október, 101; vagy Ensign,
1993. november, 75).

Elder Richard G. Scott, a Tizenkettek Kvórumából, azt a tanácsot adta: „Ha egyedülálló
vagy, és még nincs biztos kilátásban olyan valaki, akivel celesztiális házasságot köthet-
nél, akkor élj arra érdemesen! Imádkozz érte! Várd, hogy az Úr idejében következzen
be! Ne köss kompromisszumot a normáid tekintetében semmilyen módon, hogy
az kizárja ezt az áldást a fátyolnak ezen az oldalán vagy a másikon. Az Úr ismeri szíved
szándékát. Prófétái kijelentették, hogy részed lesz ebben az áldásban, ha következete-
sen úgy élsz, hogy erre érdemes legyél. Nem tudjuk, hogy a fátyolnak ezen az oldalán
lesz-e ez, avagy a másikon. De élj ezért! Imádkozz érte!” (Conference Report, 1999.
április, 33; vagy Ensign, 1999. május, 27).

2. Boldog, tartós templomi házasságok példái

Imádságos megfontolás után vedd fel a kapcsolatot egy olyan férfival és nővel az
egyházközségben, akik jó példái a sikeres templomi házasságnak! Kérd meg mind-
kettőjüket, készüljenek fel arra, hogy az órán két vagy három percben javaslatokat
tegyenek a boldog, tartós házassághoz!

Az elmondottak után lehetőséget adhatsz a tanulóknak, hogy ők is tegyenek
javaslatokat.

3. Feladat fiataloknak és fiatal egyedülálló felnőtteknek

Ha fiatalokat vagy fiatal egyedülálló felnőtteket tanítasz, akkor biztasd a tanulókat,
hogy miután hazamennek, írjanak egy levelet, melyben szeretetüket fejezik ki eljövendő
házastársuk iránt! Mondd meg a tanulóknak, hogy őrizzék meg levelüket mindaddig,
amíg házasságot kötnek, és megmutathatják azt a házastársuknak!

4. Világi irányzatok kerülése

• Milyen irányzatok mutatják, hogy az emberek semmibe veszik Isten normáit a
házasság tekintetében? Mit tehetünk azért, hogy hűek maradjunk az Úr normáihoz?

5. „A templomok és a családok” videó bemutató

Ha rendelkezésre áll a Tanok és szövetségek és egyháztörténet videó bemutatók (53912
135), akkor gondolkozz el azon, hogy bemutatod „A templomok és a családok” című
részt, mely 9 percig tart!

6. Többnejűség

A következő információkat azért adjuk meg, hogy segítségedre legyenek, ha
a tanulók kérdéseket tesznek fel a többnejűség gyakorlatát illetően. Ne ez álljon
a lecke középpontjában!

Az Úr célja, amiért megparancsolta népének a többnejűség gyakorlatát

Az Úr különböző időszakokban megparancsolta népének a többnejűség gyakorlatát.
Ilyen parancsolatot adott például Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak, Mózesnek, Dávid-
nak és Salamonnak (T&Sz 132:1). Jákób prófétán keresztül, a Mormon könyvében,
az Úr céljáról tanított a többnejűségre vonatkozóan: „Ha utódokat akarok nevelni
magamnak, akkor arra parancsot adok népemnek” (Jákób 2:30; a kiemelés nem szerepel
a forrásanyagban; lásd még a 23–29-es verseket).
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A többnejűség gyakorlatára vonatkozó kinyilatkoztatás ebben a sáfárságban

Az Úr ebben a sáfárságban néhány korai szentnek megparancsolta a többnejűség
gyakorlását. Joseph Smith prófétának, és a hozzá legközelebb állóknak – beleértve
ebbe Brigham Youngot és Heber C. Kimballt – kihívást jelentett ez a parancsolat, de
engedelmeskedtek. Az egyházi vezetők rendszabályozták a gyakorlatot. Akik ilyen
házasságra léptek, azoknak erre felhatalmazással kellett rendelkezniük, és a házassá-
gokat a papság pecsételő hatalma által kellett megkötni.

Az egyház mai álláspontja a többnejűség tekintetében

1890-ben Wilford Woodruff elnök kinyilatkoztatást kapott, hogy az egyház vezetői
hagyjanak fel a többnejűség gyakorlatának tanításával (Hivatalos nyilatkozat 1,
a Tanok és szövetségek 339–340. oldalain; lásd Woodruff elnök beszédeinek kivonatait
is, melyek közvetlenül a Hivatalos nyilatkozat 1 után találhatók.)

1998-ban Gordon B. Hinckley elnök a következő kijelentést tette az egyház álláspont-
járól a többnejűség tekintetében: „ennek az egyháznak semmi köze azokhoz, akik
többnejűséget gyakorolnak. Ők nem tagjai ennek az egyháznak . . . Ha tagjaink közül
bárkiről kiderül, hogy többnejűségben él, azokat az egyház legszigorúbb kivethető
büntetéseként kiközösítik. Ők nemcsak a polgári törvényeket szegik meg szándékosan,
hanem ennek az egyháznak a törvényeit is megsértik” (Liahona, 1999. január, 84).
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Célkitűzés Joseph Smith próféta mártírhaláláról tanítani a tanulókat, és megerősíteni
bizonyságukat az ő elhívásáról, melyet Isten prófétájaként kapott.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 135.

b. Örökségünk, 62–66. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Kérj meg egy tanulót, hogy készüljön föl „A mártírhalál” című rész első öt
bekezdésének összefoglalására az Örökségünkből (62–63. oldal)!

4. Ha rendelkezésre állnak a következő képek, akkor készülj fel azok órán való
használatára: Joseph Smith próféta (62002; Evangéliumi művészet képcsomag 401)
és Joseph testvér (62161).

5. Ha felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor készülj fel a következő
képek bemutatására – a felsoroltakon kívül: János prédikál a pusztában (62132;
Evangéliumi művészet képcsomag 207) és Abinádi Noé király előtt (62042;
Evangéliumi művészet képcsomag 308).

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Állítsd ki a „Felkészülés” című rész 4. és 5. pontjában felsorolt képeket! Kérd meg
a tanulókat, hogy gondolják át, mi a közös a képeken lévő férfiakban! Egy perc eltelte
után mutass rá a következőre: mindannyiukban közös az, hogy mártírhalált szenvedtek
az igazság melletti elkötelezettségük miatt.

Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzenek meg más mártírokat is a szentírásokból és az
egyház történetéből! A válaszok között lehet Zakariás (Máté 23:35), István (Csel 7:56–60)
és Hyrum Smith (T&Sz 135:1).

Mondd el, hogy ez a lecke Joseph Smith prófétának és bátyjának, Hyrumnak a
mártírhaláláról szól! Arról is szól, amit Joseph próféta adott.

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy mondják el meglátásaikat a szentírásbeli
tantételekhez kapcsolódóan!

1. Joseph Smith próféta vérével pecsételte meg tanúbizonyságát

Mondd el, hogy a szentek egy pár évig jól éltek Nauvoo-ban! Az egyház és a város
gyorsan növekedett, haladt a templomépítés munkája, Joseph Smith próféta pedig sok

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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kinyilatkoztatást kapott. 1843 és 1844 között azonban egyre erősödött az egyház elleni
gyűlölet. Az egyház külső és belső ellenségei is annak elpusztítására törekedtek. Ez az
ellenállás 1844. június 27-én érte el tetőpontját.

Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy számoljon be „A mártírhalál” című rész
első öt bekezdéséről, az Örökségünk könyv 62–63. oldalairól! Emellett olvassátok el
a tanulókkal a T&Sz 135:4–5-öt is! Mondd el, hogy a T&Sz 135-öt Elder John Taylor
írta, aki megsebesült, amikor a csőcselék megtámadta Joseph prófétát!

• Szerintetek miért lehetett Joseph Smith próféta „olyan nyugodt . . ., mint egy nyári
reggel,” amikor pedig tudta, hogy talán meggyilkolják Carthage-ben? Szerintetek
milyen vigaszt nyerhetett volna Joseph és Hyrum Éther 12:36–38-as verseiből?

Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 135:1–2-t!
Emellett olvasd fel vagy egy tanulóval
olvastasd fel Elder Willard Richardsnak a
mártírhalálról szóló következő beszámo-
lóját! Mondd el, hogy Elder Richards a
próféta barátja volt, és a Tizenkettek Kvóru-
mának tagja! Ott volt a Carthage börtön-
ben, amikor a prófétát meggyilkolták.
Beszámolója ott kezdődik, hogy a csőcselék
1844. június 27-én, nem sokkal délután
5 órát követően megérkezik a börtönhöz:

„Muskétagolyók zápora árasztotta el a
lépcsőfeljárón át a másodikon lévő börtön
ajtaját, melyet sok szapora lépés zaja
követett. . . .

. . . Golyó süvített át az ajtón, és áthaladt
közöttünk, megmutatván, hogy elszántak
az ellenségeink. . . .

. . . Joseph Smith, Taylor úr és jómagam visszahőköltünk a szoba elülső részébe, . . .
Hyrum Smith pedig visszament a szoba kétharmadán, közvetlenül az ajtó előtt, azzal
szembe állva meg.

Egy golyó süvítet át az ajtón, mely orrának oldalán találta el Hyrumot, mire ő
hátraesett és kiterült anélkül, hogy a lábait elmozdította volna.

A [ruháján] lévő lyukakból nyilvánvalónak látszik, hogy egy golyót eresztettek át az
ablakon, mely jobbról a hátába fúródott és áthaladt rajta, az órájánál állapodva meg.
. . . Ugyanakkor egy golyó az ajtó felől az orrába fúródott.

A földre esve kifejezően így kiáltott fel: »Halott ember vagyok!« Joseph ránézett, és így
válaszolt: »Ó, kedves testvérem, Hyrum!« és bal kezével az ajtót két vagy háromhüvelyk-
nyire kinyitva egy hatlövetű (pisztoly) egyik töltetét vaktában kilőtte a nyíláson át. . . .
Egy golyó [a csőcselék egyik tagjának muskétájából] Hyrum mellkasát felhorzsolva
a torkán át a fejébe fúródott, mialatt más muskéták is ráirányultak és néhány golyó
eltalálta őt.

Joseph tovább sütögette revolverét az ajtókeret résén át, mint addig . . . , Taylor úr
pedig egy sétapálcával mellette állva csapkodta a szuronyokat és muskétákat, melyek
szüntelenül elsültek az ajtóban. . . .
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Amikor a revolver kifogyott, nem volt több tűzfegyverünk, és számítottunk rá, hogy
a csőcselék azonnal beront. Az ajtó nyílása tele volt muskétákkal, félig már bent a
szobában, és semmit nem remélhettünk odabent, csak azonnali halált.

Taylor úr az ablakhoz rohant, ami mintegy nyolc vagy tíz méterre volt a földtől.
Amikor már teste majdnem egyensúlyba került, egy bentről érkező golyó a lábába
fúródott, egy kintről jövő golyó pedig az órájába . . . mellényzsebében, a bal melle
közelében, . . . mely golyó ereje földre terítette őt, és a mellette álló ágy alá gurult.

Joseph, végső menedékként, megpróbált kiugrani ugyanabból az ablakból, melynél
Taylor úr elesett, amikor két golyó az ajtótól érkezve beléhatolt, az egyik kívülről
a jobboldali mellkasába fúródva, mire ő kiesett, felkiáltván: »Ó, Uram, Istenem!« . . .
és halott emberként esett le a bal oldalára” (History of the Church, 6:619–20).

Elder John Taylor négy lövést kapott, de felgyógyult sebeiből. Egy olyan prófécia
beteljesedéseként, melyet több, mint egy éve mondott a próféta, Elder Willard Richards
nem sebesült meg. Elder Richards visszaemlékezett rá, hogy ebben a próféciában a
próféta megmondta neki: „eljön annak ideje, hogy jégesőként cikáznak majd körülötte
a golyók, és látja, amint jobbról és balról is elesnek a barátai, de neki egyetlen lyuk
sem lesz a ruháján” (History of the Church, 6:619).

Carthage börtön. Itt halt mártírhalált Joseph Smith próféta és bátyja, Hyrum, 1844. június 27-én.

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 135:6-ot! Milyen érzéseket kelt bennetek az, ha a
prófétának és bátyjának, Hyrumnak az áldozatára gondoltok, amit az evangéliumról
való tanúbizonyságukért hoztak?

Mondd el, hogy Id. Joseph Smith, mielőtt meghalt, adott egy áldást a prófétának,
és azt mondta neki: „Meg fogod élni munkád befejeztét. . . . Megéled, hogy lefektesd
mindazon munka tervét, melyet Isten neked adott” (idézi Lucy Mack Smith, History of
Joseph Smith, szerk. Preston Nibley [1958], 309–10). Joseph Smith hősiesen véghez-
vitte küldetését, megtéve minden olyan dolgot, melyre Isten megkérte őt.
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• Mi gyakorol rátok legnagyobb hatást abból, amit Joseph Smith próféta életéről
tudtok?

2. Joseph Smith próféta többet tett az emberek üdvözüléséért ebben a világban,
mint bárki más, egyedül Jézust kivéve

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 135:3-at! E vers értelmében melyek Joseph
Smith próféta fő eredményei? Milyen tekintetben tett többet „az emberek
üdvösségéért ezen a világon, mint bárki más, aki valaha a földön élt, egyedül
Jézust kivéve”?

A válaszok között lehet, hogy munkája nemcsak e sáfárság szentjeit áldotta meg,
hanem azon emberek milliárdjait is, akik a többi időszakokban éltek, és nem
részesültek az evangélium áldásaiban vagy a papság üdvözítő szertartásaiban.
A következő anyag felhasználásával beszéljétek meg részletesen azt, amit adott!
A címeket írd fel a táblára! Mondd el, hogy jobban értékeljük a próféta életét
és küldetését, ha áttekintjük, hogyan áldotta meg mindennapi életünket az a sok
dolog, amit adott, és hogyan áldanak meg minket ezek az örökkévalóságban!

Igazságok az Istenségről

• Milyen igazságok állíttattak vissza az Istenségről Joseph Smith próféta által?
(Lásd T&Sz 130:22–23; Joseph Smith története 1:17; és a következő idézet.)

Egy beszédben, melyet Joseph Smith próféta Elder King Follett temetésén, 1844.
április 7-én mondott, azt tanította:

„Isten maga olyan volt egyszer, amilyenek most mi vagyunk. Felmagasztosult
ember ő, aki királyként ül ama mennyekben! Ez a nagy titok. Ha ma lehullana
a fátyol, akkor a nagy Isten, aki pályáján tartja ezt a világot, és aki hatalma által
minden világot és dolgot fenntart, láthatóvá tenné magát, – azt mondom nektek,
ha ma meglátnátok őt, akkor emberi formában látnátok őt – amilyenek ti vagytok,
ami a személyeteket, a képmásotokat és az alakotokat illeti; mert Ádám is pont
Isten mintájára, képmására és hasonlatosságára teremtetett, és úgy kapott tőle utasí-
tásokat, járt, beszélt és társalgott vele, ahogyan az egyik ember beszél és tanácsko-
zik a másikkal” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph Fielding Smith
[1976], 345).

• Miért fontosak számunkra azok az igazságok az Istenségről, melyek Joseph Smith
által állíttattak vissza?

Elder Bruce R. McConkie, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta: „Az Istenről való
tudás a legnagyszerűbb igazság az egész örökkévalóságban. . . . Joseph Smith eljött,
hogy kinyilatkoztassa Istent, a majdnem teljes lelki sötétség napján, egy olyan
napon, amikor az emberek többé már nem ismerték annak a Lénynek a természetét
és mibenlétét, akit imádniuk kellene” („This Generation Shall Have My Word
through You” Ensign, 1980. június, 55).

A papsági felhatalmazás

Mutass rá, hogy Joseph Smith-en keresztül mennyei hírnökök visszaállították az ároni
papságot, a melkisédeki papságot, és a papság kulcsait (T&Sz 13; 110:11–16)! A vissza-
állítás előrehaladtával az Úr kinyilatkoztatásokat adott a papsági hivatalok, szervezet,
szövetségek, szertartások, kötelességek és áldások tekintetében. E kinyilatkoztatások
nélkül nem értenénk a papságot vagy annak működését.
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• Milyen áldások vannak jelen életetekben a papságnak köszönhetően? Hogyan
juttathatjuk kifejezésre azt, hogy értékeljük a papság áldásait?

A papságot illetően további információkért lásd a 8. és a 25. leckét.

Igazságok eredetünkről és Istenhez fűződő kapcsolatunkról

• Milyen igazságok állíttattak vissza Joseph Smith próféta által eredetünkről és
Istenhez fűződő kapcsolatunkról? (A válaszok között lehet az, hogy szó szerint Isten
szellemgyermekei vagyunk, és hogy Vele éltünk, mielőtt a földre születtünk volna.
Lásd T&Sz 76:23–24; Ábrahám 3:22–28.)

• Milyen tekintetben áldás életetekben az a tudás, hogy szó szerint Isten gyermekei
vagytok?

Szentírások

Elder Bruce R. McConkie azt mondta, hogy Joseph Smith próféta „több szentírást
adott jelen világunknak, mint bármely próféta, aki valaha is élt” (Conference Report,
1976. április, 142; vagy Ensign, 1976. május, 95). E szentírások közé tartozik a Mormon
könyve, a Tanok és szövetségek, az Igazgyöngy, valamint a Biblia Joseph Smith féle
fordítása.

Amikor Elder Gordon B. Hinckley a Tizenkettek Kvórumában szolgált, azt mondta:
„[Joseph Smith] fordította le és adta ki a Mormon könyvét, egy 522 oldalas kötetet,
melyet azóta [sok] nyelvre lefordítottak, és melyet szerte a fölön milliók fogadnak
el Isten szavaként. Az általa kapott kinyilatkoztatások és egyéb, tőle származó írások
hasonlóképpen szentírások e milliók számára. Az egész könyv oldalakban mérve
majdnem akkora terjedelmű, mint az egész Ószövetség a Bibliában, és mi egyetlen
emberen keresztül kaptuk meg ezeket, néhány év leforgása alatt” (Conference Report,
1977. április, 96; vagy Ensign, 1977. május, 65).

• Milyen tekintetben jelentettek áldást életetekben a Joseph Smith próféta által
előkerült szentírások?

E szentírásokat illetően további információkért lásd az 1., 4. és 13. leckéket.

Igazságok az üdvözülés tervét illetően

• Milyen igazságok állíttattak vissza az üdvözülés tervéről Joseph Smith próféta által?
(Kiemelhetsz néhány olyan dolgot, melyet a 19. és a 20. leckében találsz.)

• Milyen tekintetben jelentett áldást életetekben ezen igazságok ismerete?

Igazságok a halottak üdvözüléséről

• Milyen igazságok állíttattak vissza Joseph Smith által a halottak üdvözüléséről?
(A válaszok között lehet, hogy helyettesek által végzett kereszteléseket végzünk
a templomokban azokért, akik anélkül haltak meg, hogy részesültek volna ebben
a szertartásban. Lásd T&Sz 128:18.) Miért fontosak ezek az igazságok?

Mondd el, hogy a halottak üdvözülése az egyik legjelentősebb és leglelkesítőbb tan,
mely Joseph Smith próféta által lett visszaállítva! További információkért lásd
a 29. és a 39. leckét.
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Templomok építése és templomi szertartások végzése

• Milyen áldások értek titeket életetekben a templomok és a templomi szertartások-
nak köszönhetően? (Megbeszélhetitek az örökkévaló családok áldását, melyet
a templomban végzett pecsételő szertartás tesz lehetővé.)

Egyéb dolgok, amiket adott

Röviden áttekinthettek még több olyan dolgot, melyet Joseph Smith próféta adott,
és azt, hogy ezek milyen áldásokat hoznak az életünkbe:

a. Általa került sor az egyház visszaállítására (lásd a 9. leckét).

b. Ebben a sáfárságban elkezdte a munkát, hogy minden nemzethez elvigyük az
evangéliumot, és összegyűjtsük Izráelt (lásd a 12. leckét).

c. Általa került sor a felajánlás törvényének kinyilatkoztatására (lásd a 14. leckét).

d. Általa került sor a Bölcsesség szavának kinyilatkoztatására (lásd a 22. leckét).

e. Általa került sor az utolsó napi Sion felépítéséről szóló információk kinyilatkoz-
tatására (lásd a 27. és a 46. leckét).

f. Megírta a Hittételeket (lásd az első további tanítási ötletet).

• Miért fontos, hogy mindannyiunknak legyen bizonysága arról, hogy Joseph Smith
Isten prófétája volt? Hogyan tettetek szert bizonyságotokra Joseph Smith elhívásáról?
Hogyan erősítette meg bizonyságotokat ebben az évben a Tanok és szövetségek
tanulmányozása?

• Hogyan mutathatjuk ki hálánkat Joseph Smith próféta életéért és küldetéséért?

Összegzés Hangsúlyozd ki annak fontosságát életünkben, amit Joseph Smith prófétától kaptunk!
Bizonyságot tehetsz elhívásáról, mint Isten prófétája.

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatsz egyet vagy többet az alábbi

ötletek közül.

1. A Hittételek

Mondd el, hogy a Hittételek az egyház sok alapvető tanát leszögezik! Joseph Smith
próféta írta őket, egy olyan levél részeként, melyet John Wentworth-nek írt, egy újság
szerkesztőjének Chicago-ban, aki egy nyilatkozatot kért az egyház történetéről és
hitelveiről. Ezek később szentírásként hivatalos jóváhagyást nyerve az Igazgyöngybe
kerültek.

Spencer W. Kimball elnök azt kérdezte: „Hányan ismerik közületek a Hittételeket? . . .
Tudjátok őket? Felmondtátok őket? Mindig készen álltok egy beszéddel, ha tudjátok
a Hittételeket. És ezek alapvetők, nemde? Úgy gondolom, csodálatos lenne, ha szóról
szóra megtanulnánk őket. Ez azt jelenti, hogy nem vétitek el és nem felejtitek el őket”
(Conference Report, 1975. október, 119; vagy Ensign, 1975. november, 79).

• Miért fontos ismernünk a Hittételeket? Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek
olyan élményekről, melyek során a Hittételek segítettek nekik!
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2. „Dicsérd a férfit”

Készülj fel arra, hogy elénekeltesd az osztállyal a „Dicsérd a férfit” (Himnuszok) című
himnuszt! Megkérhetsz egy tanulót, vagy tanulók csoportját is, hogy készüljenek fel
annak eléneklésére. Mondd el, hogy William W. Phelps írta ennek az egyházi éneknek
a szövegét, Joseph Smith próféta tiszteletére!

3. Videó bemutatók

Ha rendelkezésre áll a Tanítások a Tanok és szövetségekből és az egyház történetéből
(53933 135) videokazetta, akkor gondolkozz el azon, hogy bemutatod a „Joseph Smith,
a visszaállítás prófétája” című részt, mely 13 percig tart!

Ha rendelkezésre áll a Tanok és szövetségek és egyháztörténet videó bemutatók
(53912 135), akkor gondolkozz el azon, hogy bemutatod a „Joseph Smith vértanúsága”
című részt, mely 2 percig tart!

189

32. lecke  



Célkitűzés Segíteni a tanulóknak, hogy megértsék az utódlás folyamatát az egyházi vezetésben,
és megmutatni nekik, hogyan kezdett hozzá Brigham Young, hogy felkészítse
a szenteket a nyugat felé tartó utazásukra.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 107:22–24.

b. Örökségünk, 66–71. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Kérj meg tanulókat, hogy az Örökségünk című könyvből készüljenek fel a következő
részek összegzésére:

a. „Utódlás az elnökségben” (66–67. oldal).

b. „Készülődés Nauvoo elhagyására” és „A téli vándorút megpróbáltatásai”
(69–70. oldal).

4. Ha rendelkezésre állnak a következő képek, akkor készülj fel azok órán való felhasz-
nálására: A Nauvoo Templom (62432; Evangéliumi művészet képcsomag 501);
Kivonulás Nauvoo-ból, 1846. február–május (62493; Evangéliumi művészet
képcsomag 410); és Kivonulás Nauvoo-ból (Evangéliumi művészet képcsomag 411).

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Mondd el, hogy Joseph Smith próféta halálával sokan az egyház létének megszűnését
jósolták!

• Mit nem értettek meg ezek az emberek az egyház vezetésével kapcsolatban?

Olvasd fel a következő kijelentést Joseph Fielding Smith elnöktől:

„Magában senki emberfia nem vezetheti ezt az egyházat. Ez az Úr, Jézus Krisztus
egyháza; ő áll az élen. . . .

Ő választ ki és hív el férfiakat, hogy eszközök legyenek a kezében, céljainak véghez-
vitelében, és ő vezeti és irányítja őket munkájuk során. A férfiak azonban csak
eszközök az Úr kezében, és örökké neki kell tulajdonítani minden olyan tiszteletet
és dicsőséget, mely szolgái munkájából ered.

Ha ember munkája lenne ez, akkor meghiúsulna, de ez az Úr munkája, és nem
hiúsul meg!” (Conference Report, 1970. április, 113; vagy Improvement Era,
1970. június, 26).

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Mondd el, hogy Joseph Smith próféta mártírhalálát követően Brigham Young lett az
egyház vezetője, az utódlás azon sugalmazott folyamata által, mely ma is folytatódik
az egyházban! Ez a lecke az egyház elnökségében való utódlás folyamatáról szól,
és leírja, hogyan kezdett hozzá Brigham Young, hogy felkészítse a szenteket a nyugatra,
a Nagy Sóstó völgyébe vezető utazásukra.

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek a szentírásbeli tantételekhez
kapcsolódó élményekről!

1. Joseph Smith próféta a Tizenketteknek adta a királyság kulcsait, és megtanította
az elnökségben történő utódlás tantételeit

Mondd el, hogy Nauvoo-ban, 1843–1844 telén, Joseph Smith próféta jó néhány napot
azzal töltött, hogy megadta a Tizenkettek Kvórumának a templomi felruházásukat, és
a feladataikról tanította őket! Elmondta a Tizenkettőnek, aggasztja, hogy hamarosan
meg fog halni, és még nem ruházta rá másokra a királyság kulcsait. Wilford Woodruff,
aki akkoriban a Tizenkettek Kvórumának volt a tagja, a következő szavakra emlékezett
vissza Joseph prófétától:

„Most, testvéreim, köszönöm Istennek, hogy megéltem azt a napot, amikor megad-
hatom nektek a felruházásotokat, és most megpecsételtem fejeteken az ároni papság,
a melkisédeki papság és az apostoli mivolt minden hatalmát, azok minden kulcsával
és hatalmával, melyet Isten megpecsételt rajtam; és a ti vállaitokra helyezem át ennek
az egyháznak, valamint Isten királyságának minden munkáját, terhét és gondját,
és az Úr Jézus Krisztus nevében megparancsolom nektek, hogy húzzátok ki magatokat,
és vezessétek ezt az egyházat, valamint Isten királyságát a mennyek és a föld előtt,
valamint Isten, az angyalok és az emberek előtt” (James R. Clark, össz., Messages
of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 kötet.
[1965–75], 3:134).

• Az elnökségben történő utódláshoz kapcsolódó fontos tantételt jegyez fel a
T&Sz 107:22–24. Olvassátok el ezeket a verseket a tanulókkal! Mit tanítanak ezek
a versek az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma közötti kapcsolatról?
(Mondd el, hogy az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol is egy-egy kvórumot
tesznek ki! Ez a két kvórum egyenlő a felhatalmazás és hatalom tekintetében,
azonban az Első Elnökség kapott elhívást az elnöklésre!)

• Miért fontos megérteni ezt a kapcsolatot az egyház e két elnöklő kvóruma között?

Harold B. Lee elnök azt mondta: „Joseph Smith próféta kijelentette, hogy »ahol
nincs ott az elnök, ott nincs Első Elnökség.« Az elnök halálát követően azonnal
a rangban következő csoport, a Tizenkét Apostol Kvóruma válik elnöklő felhatal-
mazottá, és automatikusan a tizenkettek elnöke lesz az egyház ügyvezető elnöke,
míg hivatalosan fel nem szentelik és támogatják hivatalában az egyház elnökét”
(Conference Report, 1970. április, 123; vagy Improvement Era, 1970. június, 28).

További információkért az utódlás folyamatát illetően lásd az első további tanítási
ötletet.

Megbeszélés
és alkalmazás
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2. Joseph Smith mártírhalála után a tizenkettek elnököltek az egyház felett, míg
sor nem került Brigham Young elnökként való támogatására

Mondd el, hogy amikor Joseph Smith
meghalt, az Első Elnökség feloszlott, és
a Tizenkettek Kvóruma vált az egyház
elnöklő felhatalmazottjává! Kérd meg
az ezzel megbízott tanulót, hogy foglalja
össze az „Utódlás az elnökségben”
című részt, ami az Örökségünk 66–67.
oldalain található!

• Mit nem értett meg Sidney Rigdon
az egyházi vezetést illetően? Mi volt
Brigham Young első válasza arra a
kérdésre, hogy ki vezesse az egyházat?
(Lásd Örökségünk, 66. oldal. Meg
akarta tudni az Úr akaratát az ügyben.)
Mit tanulhatunk Brigham Young
példájából?

• Az egyházi vezetést megbeszélő gyűlés délutáni ülésén Brigham Young megjöven-
dölte, hogy akik nem követik a tizenkét apostolt, azok nem járnak sikerrel, és
hogy csak az apostolok lesznek képesek Isten királyságának a felépítésére (Öröksé-
günk, 67. oldal). Hogyan bizonyult igaznak ez az egyház történetében, valamint
napjainkban?

Mondd el, hogy a gyűlés végén a szentek egyhangúan a Tizenkettek Kvórumának
támogatására szavaztak, hogy ők legyenek az egyház vezetői (Örökségünk, 67. oldal)! A
Tizenkettek Kvóruma, Brigham Younggal a kvórum elnökeként, elnökölt az egyház
felett három és fél évig. 1847. december 27-én sor került az Első Elnökség hivatalos
újraszervezésére, Brigham Younggal, mint elnökkel.

3. A szentek még Nauvoo elhagyása előtt részesültek templomi szertartásokban

Állítsd ki a Nauvoo Templom képét! Mondd el, hogy mialatt a szentek Nauvoo elha-
gyására készültek, keményen dolgoztak a templom befejezésén! Amint készen állt
a templom, nagy számban gyűltek össze az emberek, hogy részesüljenek a templomi
szertartásaikban. Brigham Young naplójának következő bejegyzései megmutatják,
milyen türelmetlenül várták a szentek, hogy részesüljenek ezekben a szertartásokban:

„Ma reggel hatalmas tömeg volt a fogadószobában, bebocsátásra várva. . . .
Százhuszonegy ember részesült a szertartásokban” (History of the Church, 7:565).

„Ilyen türelmetlen várakozást mutattak a szentek, hogy részesüljenek [a templom]
szertartásaiban, és olyan türelmetlenül vártuk mi azt, hogy szolgáljunk nekik ezekkel,
én éjjel–nappal teljes mértékben az Úr munkájának szenteltem magam a templomban
úgy, hogy nem szántam napi átlagban négy óránál több időt az alvásra, és csak hetente
egyszer mentem haza.
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Elder Heber C. Kimball, valamint mások a Tizenkettek Kvórumából, folyamatosan ott
voltak, de a nagy igyekezetből adódóan némelyiküknek ott kellett hagynia a templomot,
hogy pihenjen és visszanyerje egészségét” (History of the Church, 7:567).

A szentek elleni üldöztetések 1846 januárjában egyre csak fokozódtak. 1846 februárjá-
nak elején Young elnök bejelentette a templomi szertartások beszüntetését, hogy a
szentek elhagyhassák Nauvoo-t. Akik azonban még nem részesültek a szertartásokban,
nem voltak hajlandók elindulni. Young elnök a következőket jegyezte fel 1846.
február 3-án:

„Annak ellenére, hogy bejelentettem, nem leszünk ott, hogy szolgáljunk a szertartások-
kal, az Úr háza egész nap tele volt, olyan türelmetlen várakozás volt az emberekben,
hogy részesüljenek azokban, mintha azt akarnák a testvéreink, hogy itt maradjunk és
addig folytassuk a felruházásokat, míg torlasz nem kerül az utunkba, és fel nem tartóz-
tatnak minket az ellenségeink. De tudattam a testvérekkel, hogy ez nem bölcs dolog,
és hogy építünk majd még több templomot, és lesz még lehetőségünk arra, hogy
elnyerjük az Úr áldásait, amint azok befogadására készen állnak a szentek. Ebben
a templomban már akkor is bőséges jutalomban részesültünk, ha többet nem kapunk
már. Azt is tudattam a testvérekkel, hogy megyek, elindítom a szekereimet és úton
leszek. Egy kicsit arrébbmentem a templomtól, feltételezve, hogy szétoszlik a tömeg,
de visszatérve azt láttam, hogy teljesen tele van a ház.

A tömegre tekintve és ismerve türelmetlen várakozásukat, amint szomjazták és éhezték
az igét, tovább folytattuk a szorgalmas munkát az Úr házában. Kétszázkilencvenöt
ember részesült a szertartásokban” (History of the Church, 7:579).

• Mit tanulhatunk a szentek arra irányuló buzgalmából, hogy részesüljenek a temp-
lomi szertartásokban? Szerintetek miért volt olyan fontos, hogy a szentek része-
süljenek a templomi szertartásokban, mielőtt még útra keltek volna Nauvoo-ból?
(A válaszok között lehet, hogy a több tudás és erő segít majd nekik leküzdeni
az előttük álló megpróbáltatásokat.) Milyen értelemben erő és útmutatás forrása
számotokra a templom?

Mondd el, hogy a hét hátralevő részében tovább folytatódott a templomi munka,
majd bezárt a templom! Összesen közel 6000 szent részesült felruházásában, mielőtt
elindultak volna nyugatra vezető útjukon.

4. A szenteknek megpróbáltatásokban és csodákban volt részük, amikor elindultak
nyugatra vezető útjukon

Állítsd ki a Nauvoo-i kivonulás képét! Mondd el, hogy a szentek közül néhányan
1846. február 4-én kezdték elhagyni Nauvoo-t! Kérd meg az ezzel megbízott tanulót,
hogy foglalja össze a „Készülődés Nauvoo elhagyására” és „A téli vándorút megpró-
báltatásai” című részeket az Örökségünk 69–70. oldalairól!

Mivel a szentek télen kezdték elhagyni Nauvoot, és arra kényszerültek, hogy sietve
tegyenek előkészületeket, nagyon nehéz útjuk volt. Az egyik figyelemreméltó eset
február elején történt, a Sugar Creek (patak)nál, mintegy hét mérföldre Nauvoo-tól,
a Mississippi folyó Iowa-i oldalán. A Sugar Creek (patak) melletti táborverés első
éjszakáján kilenc újszülött jött világra. Az idő rendkívül hideg volt, és a szentek feje
felett nem volt megfelelő fedél. Eliza R. Snow ezt jegyezte fel:

„A megszokottak kivételével minden elképzelhető körülmény közepette szültek gyer-
mekeket az anyák; egyesek sátorban, mások szekereken – zivatarokban és hóviharok-
ban. Hallottam egy születésről, mely egy olyan kunyhó nyújtotta védelemben történt,
melynek oldalait földbe szúrt karókra feszített pokrócok alkották, a tetejét pedig
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fakéreg-tető, melyen át becsöpögött az eső. Kedves nőtestvérek álltak edényeket tartva,
hogy felfogják az esővizet, és ezáltal védjék a most érkezőt, valamint édesanyját
a zuhanyfürdőtől. . . .

Emlékezzünk rá, hogy ezeknek a vadonban született csecsemőknek az édesanyái nem
. . . voltak hozzászokva az erdőjáráshoz és ahhoz, hogy dacoljanak a zivatarral és
a viharral. . . . Legtöbbjük a keleti államokban született és járt iskolába – ott fogadta
be az evangéliumot, amint azt Jézus és apostolai tanították, és vallása miatt gyűlt
oda, ahol a szentek voltak, embert próbáló körülmények közepette, hite, türelme és
energiája által segítve olyanná tenni Nauvoo-t, amire a neve is utal: »a csodálatos«.
Szép otthonaik voltak ott, melyeket virágok díszítettek és válogatott gyümölcsfák
gazdagítottak, melyek éppen csak elkezdtek bőségesen teremni.

Ezeknek az otthonoknak . . . intettek nemrég végső búcsút, és azzal a kevés vagyonnal,
amit egy, két, vagy néha három szekérre fel tudtak rakni, elindultak a sivatag felé”
(Edward W. Tullidge, The Women of Mormondom [1877], 307–8).

• E beszámolóban mi tesz rátok nagy hatást a szentekkel kapcsolatban?

Mondd el, hogy 1846 szeptemberére a szentek többsége elhagyta Nauvoo-t, és
szétszóródtak az Iowa-i településeken, melyeket a beköszöntő tél idejére hoztak létre!
Mivel a csőcselék elhatározta, hogy a hátramaradt szenteket is kiűzik Nauvoo-ból,
kifosztották otthonaikat, őket pedig leűzték a folyóhoz. Néhányan a folyón átkelve
megmenekültek, de nem tudtak magukkal vinni készleteket vagy több ruhát.
Akik nem tudtak megmenekülni, azokat megverte vagy a folyóba dobta a csőcselék.

Öt-hatszáz férfit, nőt és gyermeket számláló menekülttáborok voltak elszórva a
folyópart két mérföldes szakaszán. A legtöbbjüknek csak takaró vagy bokor nyújtott
fedelet, és nagyon kevés volt az ennivaló. Sokan közülük túlságosan betegek voltak az
utazáshoz, és voltak, akik meghaltak. Newel K. Whitney vásárolt valamennyi lisztet,
és a legjobb tudása szerint szétosztotta, de ez nem volt elegendő az emberek életben
tartására. Ekkor csodálatos módon gondoskodott róluk az Úr:

Október 9-én, amikor különösen megcsappant az élelmiszertartalék, számos fürjcsapat
repült be a táborba, és leszálltak a földre, még az asztalokra is. Sokat közülük megfog-
tak, megfőztek és megettek az éhes szentek. A hithűek számára Isten irgalmának jele
volt ez, az újkori Izráelnek, mint ahogy hasonló eset történt meg az ősi Izráellel is.

• Milyen hasonló csodát vitt véghez az Úr az ősi izráeliták esetében? (Lásd 2 Mózes
16:12–15.) Hogyan gondoskodott rólatok az Úr szükség idején?

Összegzés A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot a leckében megbeszélt igazságokról!

További 
tanítási ötletek A következő anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként felhasználhatsz

egyet vagy többet az alábbi ötletek közül.

1. További információk az egyház elnökségében való utódlásról

Sokszor került már sor az egyház elnökségében való utódlás folyamatára, és ez most is
a 191. oldalon felvázoltak szerint történik. Ha úgy érzed, hogy a tanulóknak javára
válna e folyamat részletes elmagyarázása, akkor nézzétek át velük a következő lépéseket!
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1. Azt a férfit, aki előre kijelöltetett, hogy egy napon majd az egyház felett elnököljön,
kinyilatkoztatás által elhívják a Tizenkét Apostol Kvórumába.

2. Jövőbeli elhívására a Kvórum, illetve az Első Elnökség tagjaival való kapcsolata és
megbizatásai által készül fel. Ha tovább él, mint a Kvórum többi tagja, addig lép
előre a rangidősségi sorrendben, míg a Tizenkettek Kvórumának elnöke nem lesz,
és csak az egyház elnöke az, aki régebben apostol, mint ő.

3. Amikor az egyház elnöke meghal, az Első Elnökség feloszlik. Az Első Elnökségben
lévő tanácsosok visszatérnek helyükre a Tizenkettek Kvórumában (ha tagjai voltak
a kvórumnak). A Tizenkettek Kvóruma válik elnöklő kvórummá az egyházban.
A Tizenkettek elnöke válik elnöklő felhatalmazottá az egyházban.

4. A Tizenkettek tagjai a böjt és az imádkozás szellemében összegyűlnek a templomban.
Kinyilatkoztatás által vezérelve egyhangú döntést hoznak az Első Elnökség újjászer-
vezését illetően. E döntés értelmében támogatják a Tizenkettek rangidős tagját,
mint az egyház elnökét. Ezt követően fejére teszik a kezüket, és felszentelik, valamint
elválasztják őt, mint az egyház elnökét.

5. Az új elnök kiválaszt két férfit (általában a Tizenkettek Kvórumának tagjai közül),
hogy tanácsosai legyenek.

6. Betöltik a Tizenkettek Kvórumában keletkezett megüresedéseket, melyeket az
elnökség újjászervezése okozott.

2. Az ellenfél szembeszegülése a templomi munkával

A Nauvoo-ban lévő szentek nagy ellenállást tapasztaltak, amikor a templom befejezésén
dolgoztak. Arról beszélve, hogy a szenteket minden olyan alkalommal üldözik,
amikor templomot próbálnak építeni, Elder Boyd K.Packer, a Tizenkettek Kvórumából,
azt mondta:

„Az ellenállás azért célozta meg a szenteket, mert az ellenség fél a templomtól.
Mindent megtenne azért, hogy megakadályozza annak felépítését” (The Holy
Temple [1980], 175).

• Miért fél az ellenfél a templomtól és a templomi munkától? Mit tehetünk azon
elhatározásunk megerősítése érdekében, hogy az előttünk álló akadályoktól
függetlenül elmenjünk a templomba?

3. „Fel, szentek, fel!”

Készülj fel arra, hogy a tanulók elénekeljék a „Fel, szentek, fel!” (Himnuszok) című
himnuszt! Egy tanulót, vagy tanulók egy csoportját is megkérheted, hogy készüljenek
fel ennek eléneklésére. Az egyházi éneket követően foglald össze azokat az eseménye-
ket, melyek ennek megírására késztették William Claytont (Örökségünk, 71. oldal)!
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak megérteni, hogyan hasonlítható a pionírok Nagy Sóstó völgyébe
vezető útja a mi utunkhoz, vissza Mennyei Atyánkhoz, és segíteni a tanulóknak, hogy
értékeljék a pionírok által hozott áldozatokat.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 136.

b. Örökségünk, 71–77. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Kérj meg tanulókat, hogy készüljenek föl a következő részek összegzésére az Öröksé-
günkből:

a. „Winter Quarters (Téli szálláshely)” (71–72. oldal).

b. „A brooklyni szentek” (74–75. oldal).

c. „A gyülekezés folytatódik” (75–76. oldal).

d. „Ez az a hely!” (76–77. oldal).

4. Ha rendelkezésre állnak a következő képek, akkor készülj fel azok órán való felhasz-
nálására: Mary Fielding és Joseph F. Smith átkelnek a pusztán (62608; Evangéliumi
művészet képcsomag 412) és Hajón érkeznek pionírok a San Francisco öbölbe
(Evangéliumi művészet képcsomag 421).

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Írd fel a táblára: Megígért föld. Mondd el, a szentírásokban sokszor előfordul az,
hogy az Úr egy „megígért földre” vezetett el embercsoportokat onnan, ahol élnek.
A szentírások gyakran utalnak az ilyen helyekre úgy, mint választott föld, a békesség
földje, vagy egy örökölt föld (1 Nefi 2:20; T&Sz 45:66; 103:11).

• Meg tudtok nevezni olyan csoportokat a szentírásokból, akiket egy megígért föld
felé vezető útra vezettek? (A tanulók válaszait írd fel a táblára! A válaszok között
lehetnek a járediták, Léhi családja, Izráel gyermekei az Ószövetségben, valamint
Brigham Young és a pionírok.)

Mondd el, hogy halandó életünk egy utazáshoz hasonlít a celesztiális királyság
„megígért föld”-je felé! Azokról a pionírokról szólva, akik lefektették ezen sáfárság
alapjait, azt mondta Elder M. Russell Ballard, a Tizenkettek Kvórumából:

„Utazásuk a mi utazásunkhoz hasonlítható. Minden általuk megtett lépésnek
tanulsága van számunkra – a szeretet, bátorság, elkötelezettség, odaadás, kitartás,
és mindenek előtt a hit leckéje” (Conference Report, 1997. április, 81; vagy Ensign,
1997. május, 59).

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Ez a lecke a történelem egyik legnagyobb utazásáról szól: a pionírok útjáról a Sóstó
völgyébe. A lecke során kérd meg a tanulókat, hogy hasonlítsák a pionírok útját saját
utazásukhoz az örök élet felé!

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek a szentírásbeli tantételekhez
kapcsolódó élményekről!

1. Az Úr utasításokat adott a szenteknek az utazásukra való fizikai előkészületeiket
illetően

Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy foglalja össze a Winter Quarters-ben
(Téli szálláshely) lévő szentekről szóló beszámolót az Örökségünk 71–72. oldalairól!

• A szentek a Winter Quarters-ben (Téli szálláshely) sokat szenvedtek betegség és
egyéb nehézségek miatt, mégis tovább folytatták a munkát és az előkészületeket
utazásukra. Milyen tekintetben lettek áldottak ők és mások folyamatos eltökélt-
ségükért? (A válaszok között lehet az, hogy előkészületeik könnyebbé tették
útjukat, és segítettek az utánuk jövőknek.) Milyen áldásokat kaptatok azáltal, hogy
kitartottatok a nehézségek idején? Hogyan segítheti az utánunk jövőket az, ha
kitartunk a nehéz időkben?

Mondd el, hogy a Winter Quarters-ben (Téli szálláshely) 1847 januárjában Brigham
Young elnök kapott egy kinyilatkoztatást a szentek nyugatra vezető útját illetően!
Ezt a kinyilatkoztatást a T&Sz 136 jegyzi fel.

• Milyen utasításokat adott az Úr a szenteknek az utazásukkal kapcsolatos előkészüle-
teiket illetően? (Olvassátok el a tanulókkal a következő verseket, és minden részben
fedezzétek fel az utasításokat! Válassz ki néhány kérdést, hogy segítsd a tanulókat
e tanácsok megbeszélésében és alkalmazásában!)

a. T&Sz 136:2. („Kötelezzék magukat, tegyenek fogadalmat, hogy Urunknak,
Istenünknek minden parancsolatát és rendelkezését be fogják tartani.”) Miért
volt oly fontos a szenteknek ez az utasítás? Hogyan alkalmazhatjuk ezt az
utasítást a mi utunk esetében?

b. T&Sz 136:3. (Szervezzenek csoportokat a Tizenkettek Kvórumának irányítása alatt,
elnökkel, két tanácsossal, valamint százak, ötvenek és tizek kapitányaival.)
Miben hasonlít ez a szervezeti forma az egyházközségek és cövekek szervezetéhez?

c. T&Sz 136:5. („Minden csoport szerelje fel magát . . ., ahogyan csak tudja”)
Miért fontos arra törekedni, hogy önellátóak legyünk?

d. T&Sz 136:6. (Tegyenek „előkészületeket . . . azok számára, akiknek vissza kell
maradniuk.”) Milyen előkészületeket tettek a szentek azok számára, akik
visszamaradtak? (Lásd T&Sz 136:7, 9.) Hogyan vonatkozhat ránk ez az utasítás?

e. T&Sz 136:8. (Gondoskodjanak a szegényekről, az özvegyekről és az árvákról)
Ma hogyan tehetünk eleget ennek a felelősségnek?

f. T&Sz 136:10. („Mindenki használja fel teljes befolyását és javait ennek a népnek
az áttelepítésére” Sionnak egy cövekébe.) Hogyan vonatkozhat ránk ez az utasítás?

2. Az Úr utasítást adott a szenteknek a viselkedésüket illetően

Tanítsd és beszéljétek meg a T&Sz 136:17–33-at! Mondd el, hogy a fizikai előkészüle-
tekkel kapcsolatos utasítások mellett az Úr a lelki dolgok, valamint egymással szembeni
viselkedésük tekintetében is adott utasításokat a szenteknek!

Megbeszélés
és alkalmazás
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• Milyen utasításokat adott az Úr a szenteknek azt illetően, hogy miként viselkedjenek?
(Olvassátok el a tanulókkal a következő verseket, és minden részben fedezzétek
fel az utasításokat! Válassz ki néhány kérdést, hogy segítsd a tanulókat e tanácsok
megbeszélésében és alkalmazásában!)

a. T&Sz 136:19. („Aki nagyra tartja magát és nem kéri tanácsomat, az erőtlen lesz.”)
Miért volt fontos az alázatosság a szenteknek útjuk során? Hogyan tartják néha
nagyra magukat az emberek? Hogyan kereshetjük teljesebb mértékben inkább az
Úr dicsőségét, mint a sajátunkat?

b. T&Sz 136:21. („Tartózkodjatok a gonosz szokástól, és ne vegyétek fel hiába az Úr
nevét.” Lásd még 2 Mózes 20:7.) Miért fontos tisztelettel kezelnünk az Úr nevét?

c. T&Sz 136:23–24. („Hagyjatok fel a viszálykodással, hagyjatok fel a rágalmazással.
. . . felemelő szavakat mondjatok egymásnak.”) Hogyan hátráltatnak minket,
embereket a viszálykodások és a rosszindulatú beszéd? Hogyan kerekedhetünk
felül azon, hogy civakodjunk egymással? Mit tehetünk azért, hogy felemeljük
egymást?

d. T&Sz 136:25–26 (Adjátok vissza a kölcsönkért vagy elvesztett dolgokat!)

e. T&Sz 136:27. („Gondosan ügyelj arra, hogy megtartsd, amid van.”) Szerintetek
mit jelent „bölcs sáfárnak” lenni? Fizikai javaink feletti sáfárkodásunk hogyan
befolyásolhatja a lelki jólétünket?

A T&Sz 136:28-ban az Úr utasításokat ad a megfelelő kikapcsolódást illetően. Erről
a témáról beszélve azt tanította Elder David O. McKay:

„A síkságon a napi menetelés után körbeállították a szekereket, egy hegedűs férfi
elfoglalta helyét a tábortűznél, és ott a füves pusztán az erős pionírok kéz a kézben
táncoltak, mely táncot imával nyitottak meg, és olyan szórakozásban vettek részt,
ami virágoztatta az evangélium szellemét. . . . Brigham Young elnök . . . egyszer
lényegében azt mondta: »Legyen olyan a tánc légköre, hogy ha egy eldert elhívnak
az összejövetelről, hogy menjen és szolgáljon egy beteg embernek, akkor ugyanolyan
lelkülettel indulhasson el, mintha az elderkvórum gyűléséről menne«” (Conference
Report, 1920. április, 117).

• Hogyan alkalmazhatjuk ezt a tanácsot?

• Milyen utasítást adott az Úr a szenteknek, mit tegyenek, hogy bölcsességet
tanuljanak? (Lásd T&Sz 136:32–33.) Milyen tekintetben találjátok igaznak ezeket
az utasításokat az életetekben?

3. Brigham Young elnök irányítása alatt a szentek elmentek a Nagy Sóstó völgyébe

Utalj a 3-as térképre, amely e kézikönyv 276., valamint a Tanulók tanulmányi kalauza
31. oldalán található! Mondd el, hogy Joseph Smith próféta két évvel a halála előtt
megjövendölte, hogy „továbbra is sok megpróbáltatást szenvednek majd el a szentek,
és a Sziklás hegységbe űzik őket. . . . némelyek megélik, hogy elmenjenek és segítse-
nek települések létrehozásában, valamint városok építésében, és meglátják, amint a
szentek hatalmas néppé lesznek a Sziklás-hegység közepén” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976], 255). E jövendölés beteljesüléseként
1847 és 1869 között szerte a világról mintegy 70000 egyháztag tette meg a Utah-ba
vezető utat.
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Kivonulás, nyugat felé. 1846. február 4-én az első szekerek átkeltek a Mississippi folyón, hogy nekivágjanak
a nyugat felé vezető történelmi utazásnak.

Állítsd ki Mary Fielding és Joseph F. Smith, valamint a San Francisco öbölbe érkező
szentek képét! Mondd el, hogy sok hitről és bátorságról szóló történet van abból az
időből, amikor a szentek úton voltak Utah felé!

Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy foglalja össze a következő részeket az
Örökségünkből: „A brooklyni szentek” (74–75. oldal), „A gyülekezés folytatódik”
(75–76. oldal) és „Ez az a hely!” (76–77. oldal). Ha az idő engedi, elmondhatsz
más inspiráló pionír-történeteket is (lásd például az első további tanítási ötletet).
Tanulókat is felkérhetsz olyan pionír-történetek elmondására, melyek inspirálóak
számukra. Ezek a pionír-történetek az egyház történetének más időszakaiból is
származhatnak, valamint más, olyan országokból, ahol jelen van az egyház.

• Milyen érzéseket kelt bennetek az, amikor elgondolkoztok a hit és az áldozat-
hozatal azon örökségén, melyet a pionírok és más szentek hagytak ránk? Kik az
egyház pionírjai a ti területeteken? Hogyan adhatunk tovább ugyanilyen örökséget
az utánunk következőknek?

• Milyen tanulságokat szűrhetünk le a pionírok útjából, melyek segíthetnek minket
Isten jelenlétébe visszavezető utunkon? (Miután a tanulóknak lehetőségük volt
a válaszadásra, olvasd fel a következő kijelentést Elder M. Russell Ballardtól.)

„Az élet nem mindig könnyű. Utazásunk valamely pontján lehetnek nagyon
hasonló érzéseink ahhoz, amit Iowa átszelésénél éreztek a szentek – térdig sárban,
néhány álmunk eltemetésére kényszerülve az út során. Mindannyian szembetalál-
juk magunkat köves hegygerincekkel, amikor arcunkba vág a szél és túlságosan
hamar köszönt be a tél. Néha úgy tűnik, mintha nem lenne vége a szemünket csípő
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és látásunkat elhomályosító pornak. A kétségbeesés és az elkeseredés éles peremei
szögellnek ki a terepből, hogy utunkat lassítsák. . . . Időnként felérünk egy hegy-
csúcsra az életben, ahogyan a pionírok is, de csak azért, hogy még több hegyet
lássunk magunk előtt, melyek magasabbak és nagyobb kihívást jelentenek, mint
azok, amiken éppen átjöttünk. A hit és a kitartás láthatatlan tartalékait megcsapolva
araszolunk elődeinkhez hasonlóan a felé a nap felé, amikor hangunk összeolvad-
hat mindazon pionírokéval, akik hittel kitartottak, ezt énekelvén: »Minden jó!
Minden jó!«” (Conference Report, 1997. április, 82; vagy Ensign, 1997. május, 61).

Összegzés Hangsúlyozd ki, hogy az örök élet felé vezető utunk sok tekintetben hasonlít a pionírok
Amerikán át vezető útjához! A pionírok nagy személyes áldozatok és gyakran
komoly nehézségek közepette szelték át a fennsíkot. Nagy hitet, bátorságot és kitartást
mutatva követendő példát állítottak elénk.

Mondd el, hogy ez a mi napunk Isten földi királyságának a történelmében! A pionírok
lefektették az alapokat, de most rajtunk áll a munka befejezése. Amint arról James
F. Faust elnök bizonyságot tett: „A jövő minden lépésébe vetett hit be fogja teljesíteni
a prófétai látomást ezen egyház dicsőséges rendeltetéséről” (Conference Report, 1997.
október, 58; vagy Ensign, 1997. november, 42).

Elder M. Russell Ballard azt mondta: „Hatalmas örökség letéteményesei vagyunk.
Most a mi kiváltságunk és felelősségünk az, hogy részt vegyünk a visszaállítás tovább
folytatódó színdarabjában, és a hit nagy, hősi történetei várnak megírásra napjainkban.
Erőnk, bölcsességünk és energiánk minden részecskéjére szükség lesz azon akadályok
legyőzésére, melyekkel szemben találjuk majd magunkat. De még ez sem lesz elég.
Meg fogjuk tanulni, miként pionír őseink is, hogy csakis a hit – a valódi hit, teljes lelket
betöltő, próbára tett és kipróbált – által találunk biztonságot és önbizalmat, amint
végigjárjuk életünkben saját veszélyes ösvényeinket” (Conference Report, 1997.
április, 83; vagy Ensign, 1997. május, 61).

Tegyél bizonyságot arról, hogy sok minden vonatkozik a mi utunkra azokból
a tanácsokból, amit a T&Sz 136-ban kaptak a szentek, az utazásukra való felkészülést
illetően! Biztasd a tanulókat, hogy a hit örökségének továbbvitelével mutassák ki
hálájukat a pionírokért!

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatod az egyik, vagy mindkét ötletet.

1. A pionírok által hozott áldozatok

Annak megjövendölése mellett, hogy a szentek közül sokan megélik azt, hogy hatalmas
néppé lesznek a Sziklás hegységben, Joseph Smith a szenvedéseiket is megjövendölte.
Azt mondta, lesznek olyanok, akiket „üldözőink ölnek meg, vagy a körülmények,
illetve betegség miatt vesztik életüket” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 255).

Mondd el a következő történetet, melyet Elder Thomas S. Monson mesélt el, míg
a Tizenkettek Kvórumában szolgált:

„Mormon pionírok százával szenvedtek és haltak meg betegség, a körülmények vagy
éhség következtében. Voltak olyanok, akik szekerek híján szó szerint végiggyalogolták
a 2800 kilométert a fennsíkon és hegyeken át, kézikocsikat tolva és húzva. Ezekben
a csoportokban minden hatodik ember meghalt.
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Az utazás sokak számára nem Nauvoo-ban, Kirtlandben, Far Westben vagy New Yorkban
kezdődött, hanem a messzi Angliában, Skóciában, Skandináviában vagy Németor-
szágban. . . . Az otthon biztonsága és Sion ígérete közé állt a hatalmas Atlanti-óceán
dühös és csalóka vize. Ki tudja elmondani, milyen félelem szorongatta az ember szívét
e veszélyes átkelések alatt? A Szellem csendes suttogásának késztetésére, és egyszerű,
de maradandó hitük által erősítve bíztak Istenükben és bontottak vitorlát az útjukra. . . .

A múlt ezen túlzsúfolt és nyikorgó bárkáinak [hajóinak] egyikén ott voltak a dédszüleim,
kis családjukkal és csekélyke vagyonukkal. A hullámok oly magasak voltak, az utazás
oly hosszú volt, a szálláshelyek pedig oly zsúfoltak! Kis Mary [leánykájuk] mindig
is törékeny volt, de most, minden egyes nap elteltével, aggódó édesanyja tudta, hogy
a kicsi különösen legyengült. Komoly betegséget kapott. . . . Az aggódó szülők napról
napra lesték a szárazföldet, de nem volt szárazföld. Nos, Mary nem bírta tovább. . . .
Elközelgett a vég. A kis Mary békésen általment a könnyek e fátyolán.

Amikor a család és a barátok összegyűltek a hajó nyitott fedélzetén, a hajó kapitánya
vezette a szertartást, és a drága, pirinyó testet, melyet gyengéden belehelyeztek egy
könnyáztatta vitorlavászonba, átadták a haragos tengernek. Az erős édesapa, érzel-
mektől el-elcsukló hangon vigasztalta a gyászoló édesanyát, miközben ezt ismételte:
»Az Úr adta, és az Úr vette el; áldott legyen az Úr neve. Ismét látni fogjuk majd a mi
Marynket!«” (Conference Report, 1967. április, 55–56; vagy Improvement Era,
1967. június, 55).

2. „Hit minden lépésben” videó bemutató

Ha rendelkezésre áll a Tanítások a Tanok és szövetségekből és az egyház történetéből
(53933 135) videokazetta, akkor gondolkozz el azon, hogy bemutatod a „Hit minden
lépésben” című részt, mely 16 percig tart!
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Célkitűzés A Martin és Willie kézikocsis csoportok megmentéséről tanítani, ezzel megmutatni,
hogy Jézus Krisztus evangéliuma a megmentés üzenete, és biztatni a tanulókat, hogy
segítsenek megmenteni azokat, akiknek szükségük van erre.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 4:3–7; 18:10–16; 52:40; 81:5–6; 138:58.

b. 3 Nefi 18:31–32; Moróni 7:45–48 (kiegészítő szentírások).

c. Az idézetek ebben a leckében.

d. Örökségünk, 77–80. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha rendelkezésre állnak a következő képek, akkor készülj fel azok órán való felhasz-
nálására: Martin kézikocsis csoportja Bitter Creek-ben, Wyoming 1856 (62554;
Evangéliumi művészet képcsomag 414) és Három fiatalember megmenti Martin
kézikocsis csoportot (Evangéliumi művészet képcsomag 415).

4. Ha felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor az előbb felsoroltakon
kívül készülj fel a következő képek bemutatására: Kivonulás Nauvoo-ból (62493;
Evangéliumi művészet képcsomag 411); Kézikocsis csoport (62528); és Mary
Fielding és Joseph F. Smith átkel a fennsíkon (62608).

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Állítsd ki a „Felkészülés” rész 3. és 4. pontjában felsorolt képeket!

• Miért fontos továbbra is elismételni a korai utolsó napi szent pionírok tapaszta-
latainak történeteit?

Gordon B. Hinckley elnök azt mondta: „Újra is újra elismételjük majd a nehézsé-
gekkel küzdő szentek történeteit, valamint szenvedésük és haláluk történeteit. . . .
Újra és újra el kell ismételnünk megmentésük történeteit. Jézus Krisztus evangéliu-
mának lényegéről szólnak ezek” (Conference Report, 1996. október, 118; vagy
Ensign, 1996. november, 86).

A pionírokra utalva azt is mondta Hinckley elnök: „Soha nem szűnik meg az irán-
tuk érzett hálám; remélem, hogy soha nem szűnik meg az irántuk érzett hálátok.
Remélem, hogy mindig emlékezni fogunk rájuk. . . . Olvassuk el újra és újra,
és gyermekeinknek, és gyermekeink gyermekeinek is olvassuk el azok történeteit,
akik oly sokat szenvedtek” (Church News, 1999. július 31, 5).

Mondd el, hogy ez a lecke szenvedésről, halálról és megmentésről szól: a Martin
és Willie kézikocsis csoportok történetéről.

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek az általad tanított alapelvekhez
kapcsolódó élményekről!

1. Brigham Young elnök irányította a Martin és Willie kézikocsis csoportok
megmentését

Állítsd ki a Martin kézikocsis csoport képét! Foglald össze az első bekezdést a
„Kézikocsis pionírok” címszó alatt, amely az Örökségünk 77. oldalán található! Aztán
mondd el a következő történetet, ahogyan azt Gordon B.Hinckley elnök elmesélte:

„Visszaviszlek benneteket 1856 októberének általános konferenciájára. A konferencia
szombatján Franklin D. Richards és néhány társa megérkezett a völgybe. Erős fogatok-
kal és könnyű szekerekkel utaztak a Winter Quarters-ből (Téli szálláshely), és jó időt
tudtak futni. Richards testvér rögtön felkereste Young elnököt. Arról számolt be, hogy
férfiak, nők és gyermekek százai vannak még szétszórtan, a hosszú út mentén. . . .
Nagy bajban vannak. Korán érkezett a tél. Havat hozó szél süvít a fennsíkok felett. . . .
Embereink éheznek; kocsijaik és szekereik szétesőfélben vannak; marháik elhullófélben.
Maguk az emberek is sorra halnak meg. Mindegyikük elveszik, ha valaki meg nem
menti őket.

Szerintem, Young elnök nem aludt azon az éjszakán. Úgy gondolom, az elhagyatott,
fagyoskodó, haldokló emberek képei vonultak fel elméjében. Másnap reggel eljött
a régi Tabernákulumba, mely ezen a téren állt. Azt mondta az embereknek:

»Most megadom ennek a népnek a témát és a szöveget, melyről a felszólaló elderek
beszélhetnek. . . . Ez a következő: . . . Sok testvérünk kint van a fennsíkon, kézikocsikkal,
és talán sokan közülük 1500 kilométerre vannak ettől a helytől. Ide kell hozni őket,
segítséget kell küldenünk nekik! A szöveg az lesz: Hozzuk ide őket! . . .

Ez a vallásom; ezt diktálja a Szentlélek, mely bennem van. Azt, hogy mentsük meg az
embereket! . . .

Felszólítom ma a püspököket. Nem várok holnapig, sem holnap utánig 60 jó öszvér-
fogatra és 12 vagy 15 szekérre. Nem akarok ökröket küldeni. Jó lovakat és öszvéreket
akarok. Rendelkezünk velük ezen a vidéken, és szükségünk van rájuk. Emellett 11 tonna
lisztre és 40 jó kocsisra, azokon kívül, akik a fogatokat hajtják. . . .

Elmondhatom nektek, hogy hitetek, vallásotok és hitvallásotok egésze soha nem ment
meg közületek egyetlen lelket sem Isten celesztiális királyságában, ha nem valósítjátok
meg pontosan azokat az elveket, melyeket most tanítok nektek. Menjetek és hozzátok
be azokat az embereket, akik most a fennsíkon vannak!« (LeRoy R. Hafen and
Ann W. Hafen, Handcarts to Zion [1960], 120–21).

Azon a délutánon nagy mennyiségű ételt, ágyneműt és ruhát gyűjtöttek össze a nők.
Másnap reggel megpatkolták a lovakat, megjavították és felpakolták a szekereket.
A következő reggelen . . . 16 öszvérfogat indult útnak kelet felé. Október végére 250
fogat volt úton, hogy segítséget nyújtson” (Conference Report, 1996. október, 117–18;
vagy Ensign, 1996. november, 85–86).

Mutass rá, hogy a Martin és Willie kézikocsis csoportok minden tőlük telhetőt
megtettek a Nagy Sóstó völgyének elérésére, de nem voltak képesek továbbmenni.
Szükségük volt arra, hogy megmentsék őket. A mentőcsapatok nélkül mindannyian
meghaltak volna.

Megbeszélés
és alkalmazás
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• Milyen élményekben volt részetek, amikor valaki megmentett titeket? Milyen
érzések voltak bennetek akkor, amikor valóban segítségre volt szükségetek? Milyen
érzést keltett bennetek az, amikor valaki a segítségetekre sietett?

• Milyen érzés lehetett a kézikocsis csoportokban lévő szenteknek az, amikor rájuk
találtak a mentőcsapatok?

Hinckley elnök ezt a történetet mondta el a megmentésről:

„Reménytelen, borzalmas körülmények között – éhesen, kimerülten, vékony és
rongyos ruhákban – találta a mentőcsapat [a kézikocsis csoportokat]. Amikor a
megmentők a nyugati láthatáron feltűnve utat törtek a havon át, az irgalom angya-
lainak tűntek. És valóban azok is voltak. A szerencsétlen kivándorlók némelyike
örömkiáltásban tört ki. Mások, akik túlságosan gyengék voltak ahhoz, hogy kiáltsanak,
csak sírtak, és sírtak, és sírtak.

Most már volt étel, amit megehettek, és már volt melegebb ruházat. A szenvedésnek
azonban nem volt vége, és soha nem is lesz a halandóságban. Végtagok fagytak el,
és az elhalt hús levált a csontokról.

A kocsikat otthagyva a túlélők bezsúfolódtak a megmentők szekereibe. A köztük és e
völgy között lévő ötszáz, hatszáz, hétszáz, nyolcszáz kilométeres, hosszú, kemény utat
különösen lassúvá és fárasztóvá tették a viharok. November 30-án 104 szekér, szenvedő
emberek terhével megérkezett a Sóstó völgyébe. Megelőzte őket várva várt jövetelük
híre. Vasárnap volt, és a szentek ismét a Tabernákulumban gyűltek össze. Brigham
Young a gyülekezet elé állt és azt mondta:

„»Ennek a gyűlésnek a feloszlatásakor azt akarom, hogy a testvérek azonnal térjenek
vissza az otthonaikba. . . .

A délutáni gyűlés elmarad, mert azt szeretném, ha a nőtestvérek . . . előkészületeket
tennének, hogy adjanak a most érkezőknek egy tál ételt, mosdassák meg és ápolják
őket. . . .

Néhányan azt látjátok majd, hogy bokáig, némelyeknek pedig térdig lefagyott a lába,
és van olyan, akinek a kezei dermedtek meg . . . ; azt akarjuk, hogy saját gyermekei-
tekként fogadjátok őket, és hogy ilyen érzéseket is tápláljatok irántuk« (idézet, Hafen,
Handcarts to Zion, 139. o.)” (Conference Report, 1991. október, 76–77; vagy Ensign,
1991. november, 54).

• Mi van rátok nagy hatással a kézikocsis pionírok megmentésének erőfeszítését
illetően?

2. Az Üdvözítő engesztelő áldozatán keresztül ment meg minket

Mutass rá, hogy Jézus Krisztus evangéliuma a megmentés evangéliuma! Egy konfe-
renciai beszédben, miután Gordon B. Hinckley elnök elmondta a kézikocsis csoportok
megmentésének történetét, bizonyságot tett az Üdvözítő megmentő küldetéséről:

„A világ Üdvözítőjének áldozattal teljes megváltása miatt áll rendelkezésünkre az
örök evangélium nagyszerű terve, melynek értelmében nem ízlelik meg a halált azok,
akik az Úrban halnak meg, hanem lehetőségük lesz arra, hogy továbbhaladjanak
a celesztiális és örök dicsőség felé.

Saját tehetetlenségünkben Ő válik a mi megmentőnkké, megmentve minket a
kárhozattól és örök életet adva nekünk.

Az elkeseredés időszakaiban, a magány és a félelem évadjaiban Ő ott van a láthatáron,
hogy erősítsen, vigasztaljon, bizonyosságot és hitet adjon. Ő a mi Királyunk,
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Üdvözítőnk, Szabadítónk, Urunk és Istenünk” (Conference Report, 1991. október, 78;
vagy Ensign, 1991. november, 54).

• Milyen értelemben kell minket megmenteni az Üdvözítőnek? Miért képes rá az
Üdvözítő, hogy megmentsen minket? (Lásd Alma 7:11–13; T&Sz 18:11–12.) Mit kell
tennünk azért, hogy teljes mértékben elfogadjuk megmentő felajánlását?

3. Utolsó napi szentekként az a dolgunk, hogy megmentsük azokat, akiknek
szükségük van erre

Állítsd ki a kézikocsis pionírokat mentő három fiatalember képét! Ezt követően olvasd
fel a következő történetet, melyet Thomas S. Monson elnök mondott el:

„Csatlakozzunk egy pillanatra Edward Martin kapitányhoz és az általa vezetett kéziko-
csis csoporthoz! Bár nem érezzük az éhség szúró fájdalmát, melyet ők éreztek, és nem
tapasztaljuk meg a keserű hideget, mely fáradt testüket átjárta, látogatásunk eredménye-
képpen jobban értékeljük majd az elviselt nehézségeket, a megmutatott bátorságot,
és a beteljesedett hitet. Könnyekkel telt szemekkel leszünk tanúi a következő kérdés
drámai válaszának: »Őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?«

A kézikocsik november 3-án indultak el, és úszó jégtáblákat találtak, amikor elérték
a [Sweetwater] folyót. Úgy tűnt, hogy az átkelés több bátorságot és lelkierőt követel
annál, mint amit össze tud szedni az ember. A nők visszariadtak, a férfiak pedig sírtak.
Néhányan átmentek, mások azonban nem tudtak szembenézni a hatalmas megpró-
báltatással.

A mentőcsapathoz tartozó három tizennyolc éves fiú jött a megmentésükre; és mind-
azok megdöbbenésére, akik látták, ennek a balsorsú kézikocsis csoportnak majdnem
minden tagját átvitték a jeges folyón. Olyan borzalmas volt a megerőltetés, és olyan
nagy volt az elemek ártalma, hogy a későbbi évek során mind a három fiú belehalt azok
hatásaiba. Amikor Brigham Young elnök hallott erről a hősi cselekedetről, úgy sírt,
mint egy gyermek, majd később nyilvánosan kijelentette: „Ez a cselekedet már magában
örök üdvözülést biztosít C. Allen Huntingtonnak, George W. Grantnek és David P.
Kimballnak Isten celesztiális királyságában, a vég nélküli világokban”« (LeRoy R.Hafen
and Ann W. Hafen, Handcarts to Zion [Glendale, California: The Arthur H. Clark
Company, 1960], 132–33. o.).

Lehet, hogy nem ilyen drámai a mi szolgálatunk, melyet másoknak nyújtunk,
de biztathatjuk az emberek lelkét, ruhát adhatunk a hideg testekre, megetethetjük az
éhes embereket, megvigasztalhatjuk a gyászoló szíveket, és új magasságokra emel-
hetjük a becses lelkeket” (Conference Report, 1990. április, 61–62; vagy Ensign, 1990.
május, 46–47).

Hangsúlyozd ki, hogy Jézus Krisztus egyházának tagjaként megmentő küldetésünk
van! „Küldetésünknek az életben, az Úr Jézus Krisztus követőiként – mondta Gordon
B. Hinckley elnök – a megmentés küldetésének kell lennie” (Conference Report, 1991.
október, 78; vagy Ensign, 1991. november, 59). Amint azt Monson elnök megmondta,
szolgálatunk talán nem olyan drámai, mint a történetben szereplő három fiatalem-
ber áldozathozatala. Segíthetünk azonban megmenteni családtagokat, barátokat és
másokat azáltal, hogy egyszerű, mindennapos erőfeszítéseket teszünk arra, hogy
szeressük, szolgáljuk és tanítsuk őket.

• Milyen konkrét dolgokat tehetünk azok megmentéséért, akiknek szükségük van
erre? (A tanulók válaszait írd fel a táblára! A beszélgetés részeként mondd el
a következő idézetet!)

205

35. lecke  



A Martin és Willie kézikocsis csoportok szenvedésére utalva azt mondta Hinckley
elnök:

„Hálás vagyok azért, hogy mögöttük vannak azok a pionírnapok. Hálás vagyok
azért, hogy nincsenek hóban ragadt testvéreink, fagyoskodva és haldokolva,
miközben megpróbálnak ideérni, a hegyekben lévő Sionjukba. De vannak olyan
emberek, nem is kevesen, akik reménytelen körülmények között élnek, és
segítségért, valamint megmentésért kiáltanak.

Oly sokan vannak szerte a világon, akik éhesek és nincstelenek, akiknek segítségre
van szükségük. . . . A mi nagy és komoly felelősségünk az, hogy kezünket kinyújtva
segítsünk nekik, felemeljük őket, megetessük őket, ha éhesek, tápláljuk a szelle-
müket, ha igazságot és igazlelkűséget éheznek.

Oly sok fiatal van, aki céltalanul vándorol, és a kábítószerek, a bandák, az erkölcste-
lenség és mindazon káros dolgok útját járja, melyek együtt járnak ezekkel. Vannak
olyan özvegyek, akik barátságos szavakra vágynak, és az aggódó törődés szellemére,
mely szeretetről árulkodik. Vannak olyanok, akik egyszer még lelkesek voltak a
hitben, de akiknek kihűlt a hite. Sokan közülük vissza szeretnének jönni, de nemigen
tudják, hogyan tegyék meg ezt. Baráti kezekre van szükségük, melyek kinyúlnak
feléjük. Egy kis erőfeszítéssel sokakat vissza lehet hozni, hogy ismét az Úr asztalánál
lakmározzanak.

Testvéreim, remélem, imádkozom azért, hogy mindannyian . . . elhatározzuk, hogy
felkutatjuk azokat, akiknek segítségre van szükségük, akik reménytelen és nehéz
körülmények között vannak, és a szeretet szellemében felemeljük őket az egyház
ölelésébe, ahol erős kezek és szerető szívek melengetik, vigasztalják és támogatják
majd, boldog és termékeny élet útjára indítva őket” (Conference Report, 1996.
okt., 118, vagy Ensign, 1996. nov., 86.).

Olvastasd el a tanulókkal a következő szentírásokat, és keressenek tanácsot azzal
kapcsolatban, hogy mit tehetnek azok megmentéséért, akiknek szükségük van erre!
A következő kérdések felhasználásával biztass beszélgetésre és alkalmazásra!

a. T&Sz 4:3–7; Moróni 7:45–48. Hogyan segíthetnek nekünk az ezekben a versekben
felsorolt tulajdonságok azok megmentésében, akiknek szükségük van erre?

b. T&Sz 18:10–16. Milyen lehetőségeink vannak az evangélium tanítására és arra,
hogy bűnbánatra vezessünk másokat?

c. T&Sz 52:40. Mit tehetünk azért, hogy segítsünk a szegényeknek, a nélkülözőknek,
a betegeknek és a szenvedőknek? Miért nem vagyunk az Üdvözítő tanítványai,
ha nem segítünk azoknak, akiknek szükségük van erre?

d. T&Sz 81:5–6. Mit jelent felemelni „a lecsüggesztett kezeket” és erősíteni „a gyenge”
térdeket? Hogyan vonatkozhat ez a parancsolat a lelki szükségletekre éppen úgy,
mint a fizikai szükségletekre?

e. T&Sz 138:58. Hogyan mentünk meg embereket a templomi munka által?

f. 3 Nefi 18:31–32. Mit tehetünk azért, hogy „továbbra is szolgálatára” legyünk
azoknak, akik eltávolodtak?

• Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el a Martin és Willie kézikocsis
csoportok megmentésén! Amikor mások megmentésre törekszünk, mit tanulhatunk
Brigham Young elnök és azon szentek példájából, akik megmentették a kinnrekedt
kézikocsis csoportokat? (A válaszok között lehet, hogy ne késlekedjünk az erőfe-
szítéseinket illetően, hogy gyakran félre kell tennünk a saját gondjainkat és ki kell
elégítenünk mások szükségleteit, és hogy hitet kell gyakorolnunk.)
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Összegzés Biztasd a tanulókat, hogy találjanak módot a leckében megbeszélt alapelvek alkalma-
zására! Hangsúlyozd ki, hogy amint igyekszünk megsegíteni azokat, akiknek arra van
szükségük, hogy megmentsék őket, soha nem szabad feladnunk a reményt! Túl kell
lépnünk az önzésen, és szeretettel kell kinyújtanunk a kezeinket. A Szellem késztetése
szerint tegyél bizonyságot a leckében megbeszélt igazságokról!

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatsz egyet vagy többet az alábbi

ötletek közül.

1. A nyomorúságok közepette ismertük meg Istent

Kérj meg egy tanulót, hogy készüljön föl Nellie Pucell történetének az elmondására
az Örökségünk 77–78. oldalairól! Kérj meg egy másik tanulót, hogy készüljön fel
azon férfi történetének az elmondására, aki bizonyságot tett arról, hogy ő és a többi
kézikocsis pionírok a nyomorúságok közepette ismerték meg Istent (lásd Örökségünk,
78. oldal)!

• Mit tanulhatunk ezekből a történetekből? Hogyan tapasztaltátok már meg azt,
hogy miközben kitartunk a megpróbáltatásokban, jobban megismerjük Istent?

A beszélgetés részeként elolvastathatod a tanulókkal a T&Sz 122:5–8-at.

2. „Ha meg lesz mentve a világ, akkor nekünk kell megtenni azt”

Azon felelősség kihangsúlyozásának érdekében, hogy megmentsük azokat, akiknek
szükségük van erre, mondd el a következő megállapítást Gordon B. Hinckley elnöktől:

„Üzenetünk nagyon szükségszerű, ha megálltok, hogy belegondoljatok abba, hogy a
világ üdvössége, örök üdvössége múlik ezen az egyházon. Miután minden elhangzott
és elvégeztetett, ha meg lesz mentve a világ, akkor nekünk kell megtennünk azt!
Ez elől nincs menekvés. A világ történelmében egyetlen más nép sem kapott olyan
megbízást, amilyet mi kaptunk. Mindazokért felelősek vagyunk, akik valaha is éltek
a földön. Ide tartozik a családtörténeti és a templomi munkánk. Felelősek vagyunk
mindazokért, akik most élnek a földön, és ide tartozik a misszionáriusi munkánk.
És felelősek vagyunk mindazokért, akik ezt követően élnek majd a földön” (Church
News, 1999. július 3, 3).

3. „Mindenben próbára téve” videó bemutató

Ha rendelkezésre áll a Tanítások a Tanok és szövetségekből és az egyház történetéből
(53933 135) videokazetta, akkor gondolkozz el azon, hogy bemutatod a „Mindenben
próbára téve” című részt, mely 4 percig tart!
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak, hogy megértsék, milyen áldást jelentenek számukra a Nagy
Sóstó völgyében lévő korai szentek által hozott áldozatok, és biztatni őket, hogy
kövessék ezeknek a hithű egyháztagoknak a példáját.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd az Örökségünk 81–96. oldalait!

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Kérj meg tanulókat, hogy készüljenek fel következő részek összegzésére az
Örökségünkből:

a. „A völgyben töltött első év” és „Felfedezések” (82–84. oldal).

b. „Elhívások a telepesítésre” (86–89. oldal).

c. „Misszionáriusok válaszolnak az elhívásra” (84–86. oldal).

d. „Misszionáriusi munka” (93–96. oldal).

4. Ha rendelkezésre állnak a következő képek, akkor készülj fel azok órán való
felhasználására: Salt Lake Templom (62433; Evangéliumi művészet képcsomag
502; 210. oldal ebben a kézikönyvben); Brigham Young (Evangéliumi művészet
képcsomag 507); és John Taylor (Evangéliumi művészet képcsomag 508).

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Állítsd ki a Salt Lake Templom képét! Mondd el, hogy a templom alatt, mélyen a
földben kőtömbökből álló erős alapzat található! Az alapzat támasztja alá a templomot
már több mint 150 éve.

• Miért olyan fontos, hogy az épület alapzata erős legyen, és mélyen legyen?

Mondd el, hogy életünknek is éppen úgy szüksége van erős alapra, mint az épületek-
nek! Ez a lecke a Salt Lake Templom építéséről, valamint a pionírok arra irányuló
erőfeszítéséről szól, hogy betelepítsék új otthonukat, és terjesszék az evangéliumot.
Néhány olyan alapelvet is megvitat, melyekre életüket alapozták a korai szentek,
és azt, hogy mi módon tanulhatunk a példájukból.

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek az általatok megbeszélt elvekhez
kapcsolódó élményekről!

1. „Pontosan itt fog állni Istenünk temploma.”

Mondd el, hogy 1847. július 28-án, négy nappal a Nagy Sóstó völgyébe történő megér-
kezés után, Brigham Young elnök azon a ponton állt, ahol most a Salt Lake Templom

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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található! A földbe szúrta botját, és azt mondta: „Pontosan itt fog állni Istenünk temp-
loma.” (Wilford Woodruff, Deseret Evening News, 1888. július 25., 2). Így kezdődtek el
egy másik templom építésével járó áldozathozatalok és áldások.

Elder John A. Widtsoe, a tizenkettek Kvórumából, azt mondta: „A pionírok éhesek
voltak és fáradtak; élelemre és pihenésre volt szükségük; ellenséges sivatag bámult az
arcukba; mégis, ilyen fizikai előfeltételek közepette először a templomépítés felé
fordultak, és a templomok biztosította lelki táplálék és erő felé” (Conference Report,
1943. április, 38).

Egy héttel azután, hogy Young elnök kijelölte a templom helyét, a szentek hozzáláttak
az új város felméréséhez, melynek középpontjában a templom állt. A város fekvése
a templomra irányította az emberek figyelmét.

• Miért legyen ma központi helyen életünkben a templom? (Lásd a következő
idézetet.) Hogyan tehetjük életünknek fontosabb részévé a templomot?

Howard W. Hunter elnök azt tanította:

„Kihangsúlyozzuk a templomi hódolat személyes áldásait, valamint azt a szentséget
és biztonságot, melyet e megszentelt falakon belül találunk. Az Úr háza ez, a
kinyilatkoztatás és a béke helye. Amikor elmegyünk a templomba, gazdagabban és
mélyebben megismerjük az élet célját és az Úr Jézus Krisztus engesztelő áldozatának
jelentőségét. Tegyük végső földi célunkká és mindent felülmúló halandó tapasz-
talattá a templomot, a templomi hódolattal és a templomi szövetségekkel, vala-
mint a templomi házasságokkal együtt! . . .

Engedjétek, hogy közvetlenebb módon behatolhasson mindennapi életetekbe
a templom szépségének és békességének jelentése!” (Conference Report,
1994. október, 118; vagy Ensign, 1994. november, 87–88).

Állítsd ki a Salt Lake Templom képét! Mondd el, hogy kézzel történt a nagy alap kiásása,
ami több ezer órás munkát követelt! 1853. április hatodikán fektették le a sarokköve-
ket. Miután egy pár évig az alapon dolgoztak, a szentek abbahagyták a munkát, az
Egyesült Államok kormányával kapcsolatban felmerült probléma miatt. Az Egyesült
Államok elnöke hamis történeteket hallott arról, hogy a szentek lázadoznak a kormány
ellen, aki ezért aztán egy sereget küldött a Sóstó völgyébe. Válaszként Young elnök
földdel betakartatta a szentekkel az alapot, hogy mindennapos, közönséges mezőnek
látszódjon.

Amikor a szentek később kiásták a homokkő-alapot, repedéseket vettek észre a köveken.
Eltávolították a homokkövet, és tömör gránittömbökkel helyettesítették azokat. Young
elnök kitartott amellett, hogy csakis a legjobb anyagokat és szakértelmet használják
a templom építésénél. Azt mondta:

„Azt szeretném látni, hogy a templom úgy épüljön föl, hogy a millenniumon keresz-
tül is álljon. Nem ez az egyetlen olyan templom, melyet felépítünk; százakat építünk
még és szentelünk fel az Úrnak. . . . És amikor vége a millenniumnak, . . . azt akarom,
hogy a templom még mindig álljon, büszke emlékműveként Isten szentjei hitének,
kitartásának és iparkodásának a hegyekben, a tizenkilencedik században” (Discourses
of Brigham Young, vál. John A. Widtsoe [1941], 395).

Évekbe telt, míg a szentek kifejtették, elvitték és megformázták a gránittömböket
a templomépítéshez. Ebben az időben még a túlélésért is meg kellett küzdeniük,
mivel terméseket vesztettek el a természeti elemek miatt, missziókat szolgáltak messzi
országokban, és elhívásokat fogadtak el, hogy otthonukat elhagyva közösségeket
hozzanak létre távoli területeken. E sok kihívás ellenére a szentek kitartottak, és az Úr
segítségével győzedelmeskedtek. A Salt Lake Templom felszentelésére 1893-ban
került sor, 40 évvel a sarokkövek lefektetése után.
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• Mit tanulhatunk a szentek kitartásából, melyet a Salt Lake Templom építése során
tanúsítottak? Hogyan segíthet nekünk a szentek példamutatása a kitartásban?

Amikor Jeffrey R. Holland a Brigham Young Egyetem elnöke volt, a Salt Lake
Templom építéséhez hasonlította életünk felépítését:

„Az elismert Scientific American (A tudományos amerikai) úgy utalt [a Salt Lake
Templomra], mint »a mormon kitartás emlékművére«. És ez így is volt. Vér,
munka, könnyek és izzadtság. A legjobb dolgokat mindig érdemes befejezni. »Nem
tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok?« (1 Korinthusbeliek 3:16.) Minden
bizonnyal azok vagyunk. Bármennyire is hosszúnak és munkaigényesnek tűnik is
az erőfeszítés, addig kell formálnunk és illesztgetnünk a köveket, míg »pompás
és figyelemreméltó látványossággá« nem tesszük a mi eredményeinket. Ki kell hasz-
nálnunk minden lehetőséget a tanulásra és a fejlődésre, álmokat kell álmodnunk
és látomásokat kell látnunk, dolgoznunk kell azok megvalósításán, türelmesen
várnunk akkor, amikor nincs más választásunk, egy ideig megpihenve kardunkon,
de felállva és újra felvéve a harcot. . . . Nagyszerű munka alapjait fektetjük le –
saját felbecsülhetetlen jövőnkét” (However Long and Hard the Road [1985], 127).

Salt Lake Templom. 1893-ban szentelték fel, 40 évig tartott ennek a templomnak az felépítése.

2. A szentek engedelmesek voltak, amikor letelepedtek és településeket hoztak
létre a Sóstól völgyében, valamint a környező vidéken

Mondd el, hogy a szentek nagy kihívásokkal néztek szembe, amikor hozzáláttak
a Sóstó völgyének és a környező vidéknek a betelepítéséhez! Kérd meg az ezzel
megbízott tanulót, hogy foglalja össze „A völgyben töltött első év” és a „Felfedezések”
című részeket az Örökségünk 82–84. oldalairól!

• Milyen jellemvonások segítettek a szenteknek a nagy nehézségek legyőzésében,
melyekkel első éveik során szembesültek a Sóstó völgyében? Életünkben milyen
helyzetek követelhetik meg ugyanezeket a jellemvonásokat?
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• Milyen áldásokat kaptak a szentek a próbatételek idején? Hogyan áldott meg titeket
az Úr a próbatételek idején?

Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy foglalja össze az „Elhívások a telepesítésre”
című részt az Örökségünk 86–89. oldalairól!

• Mi van rátok hatással Charles Lowell Walker és Charles C. Rich történetéből?

Mondd el, hogy ez a két férfitestvér és családjaik az engedelmesség nagyszerű példái!
Az egyháztörténet egyik nagy tanítása az, hogy áldásokat kapunk, ha engedelmeske-
dünk az Úrnak és követjük a prófétáit. A Tanok és szövetségek is sok tanítást tartalmaz
az engedelmesség áldásairól. Olvassátok el a tanulókkal a következő szentírásokat!
Beszéljétek meg, mit tanítanak az egyes részek az engedelmességről, amint azt alább
megmutatjuk!

a. T&Sz 58:2–4. (Ha betartjuk a parancsolatokat és „hűségesek marad[unk] a
megpróbáltatásokban,” akkor megkoronáztatunk „nagy dicsőséggel.”)

b. T&Sz 64:33–34. (Akik készségesek és engedelmesek, azok áldásokban részesülnek
Sion földjén az utolsó napokban.)

c. T&Sz 82:10. (Az Úr kötelezve van, ha azt tesszük, amit mond. Megáld minket,
ha engedelmeskedünk a parancsolatainak.)

d. T&Sz 93:1. (Akik megbánják a bűneiket, az Üdvözítőhöz jönnek és betartják
a parancsolatait, azok látni fogják az Ő arcát.)

e. T&Sz 130:19–21. (Aki szorgalom és engedelmesség útján több tudásra és intelligen-
ciára tesz szert ebben az életben, annak előnye lesz az eljövendő világban. Azáltal
kapunk áldásokat, hogy engedelmeskedünk Isten törvényeinek.)

• Milyen élményeket mondhattok el helyénvalóan, melyek megtanították nektek az
engedelmesség fontosságát? Bár minket nem hívtak el új területek betelepítésére,
milyen tekintetben kértek minket arra, hogy engedelmeskedjünk ma a prófétának?
Milyen érzésekkel tölt el benneteket az, ha engedelmeskedtek Isten akaratának?

3. A misszionáriusok áldozatokat hoztak azért, hogy szerte a világon tanítsák
az evangéliumot

Mondd el, hogy mialatt a szentek letelepedtek a Sóstó völgyében, Brigham Young
elnök sok misszionáriust hívott el, hogy szolgáljanak szerte a világon. Kérd meg az ezzel
megbízott tanulót, hogy foglalja össze a „Misszionáriusok válaszolnak az elhívásra”
című részt az Örökségünk 84–86. oldalairól!

• A világ mely területein hirdették a szentek az evangéliumot, míg Brigham Young
vezette az egyházat? Milyen áldozatokat hoztak ezek a korai szentek azért, hogy
világszerte megosszák az emberekkel az evangéliumot?

• Hogyan segített Elder Lorenzo Snow hite és imája abban, hogy az olaszországi
emberek megnyissák szívüket az evangéliumi üzenet előtt?

• Mit tanulhatunk Elder Edward Stevenson, Elizabeth és Charles Wood illetve Elder
Joseph F. Smith példájából?

Brigham Young elnök 33 éven át vezette az egyházat. Miután Young elnök 1877-ben
meghalt, John Taylor három évig a Tizenkettek Kvórumának elnökeként vezette az
egyházat, majd 1880. október 10-én támogatták őt az egyház elnökeként (Örökségünk,
93. oldal).
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Mondd el, hogy Taylor elnök vezetése alatt a szentek továbbra is hirdették az evan-
géliumot szerte a világon! Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy foglalja össze
a „Misszionáriusi munka” című részt az Örökségünk 93–96. oldalairól!

• A világ mely területein hirdették a szentek az evangéliumot, míg John Taylor elnök
vezette az egyházat?

• Milyen irányítást kapott Milton Trejo élete során azért, hogy részt vehessen Isten
királyságának a felépítésében? Hogyan készülhetünk fel jobban Isten királyságának
a felépítésére?

• Mit tanulhatunk Elder Thomas Biesinger, Elder Kimo Pelio és Samuela Manoa,
Elder és Sister Dean, valamint Jonathan és Kitty Napela történetéből?

Összegzés Mutass rá, hogy a Sóstó völgyében a szentek erős alapot építettek az Úr templomának
és saját életüknek! Biztasd a tanulókat, hogy kövessék a korai szentek példáját a hit, a
kitartás, az engedelmesség és az evangélium megosztására irányuló vágy tekintetében!
A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot a lecke során megbeszélt igazságokról!
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak annak felismerésében, hogy szükségünk van az élő prófétánkra,
valamint annak megértésében, hogy milyen szerepeket tölt be, és abban, hogy hűsé-
gesebben engedelmeskedjenek a tanácsainak.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd ennek a leckének a szentírásait, valamint az
Örökségünk 131. oldalát!

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Kérj meg egy tanulót, hogy készüljön fel annak a történetnek az elmondására,
amelyben Elder Spencer W. Kimball segít egy anyának és gyermekének a repülőtéren
(Örökségünk, 131. oldal)!

4. Ha tervbe vetted, készülj fel arra, hogy a lecke végén az osztállyal elénekeltesd a
„Prófétánkat köszönjük, Urunk” (Himnuszok) című dalt! Egy tanulót, vagy tanulók
csoportját is felkérheted arra, hogy készüljenek fel ennek eléneklésére.

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Meséld el a következő történetet, melyet Hugh B. Brown elnök mondott el, az Első
Elnökségből:

Mielőtt Brown elnök elhívást kapott volna arra, hogy általános felhatalmazott legyen,
egy ideig Angliában volt és ügyvédként dolgozott. Összebarátkozott egy előkelő
angol úriemberrel, aki tagja volt a parlament alsóházának, korábban pedig bíró volt
Anglia legfelsőbb bíróságában. A két férfi gyakran beszélgetett különböző témákról,
köztük a vallásról is.

1939-ben, amikor úgy tűnt, hamarosan kitör a II. világháború, az angol úriember
behívta Brown testvért az irodájába. Megkérte Brown testvért, hogy védje meg vallási
nézeteit úgy, ahogyan egy jogi problémát vitatna meg. Egy általános konferenciai
beszédben Brown elnök felidézte beszélgetésük egy részét:

„Azzal kezdtem, hogy megkérdeztem: Kezdhetem, uram, azzal a feltevéssel, hogy Ön
keresztény?

– Az vagyok.

– Feltételezem, hogy hisz a Bibliában – az Ó- és Újszövetségben?

– Hiszek.

Az angol úriember azt mondta, hisz azoknak a bibliai beszámolóknak, melyek szerint
az Úr szól a prófétáihoz. Kitartott azonban amellett, hogy az ilyen kommunikációnak
nem sokkal Krisztus feltámadása után vége szakadt. A beszélgetés Brown testvér egy
másik kérdésével folytatódott: Ön szerint miért szakadt vége ennek?

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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– Nem tudom megmondani.

– Ön szerint azóta Isten nem szólalt meg?

– Tudomásom szerint nem.

– Engedje meg, hogy felvessek néhány lehetséges okot arra, hogy miért nem szólalt
meg! Talán azért, mert nem képes erre. Elvesztette ennek hatalmát.

Azt mondta: Ennek állítása természetesen káromlás lenne.

– Hát, ha ezt nem fogadja el, akkor talán azért nem szól többé az emberekhez, mert
már nem szeret minket. Többé nem érdeklik az emberek dolgai.

– Nem, – mondta, – Isten minden embert szeret és nem személyválogató.

– Akkor hát . . . az egyetlen általam látott lehetséges válasz az, hogy nincs szükségünk
rá. Olyan nagy léptekkel haladunk előre az oktatásban és a tudományokban hogy
többé már nincs szükségünk Istenre.

Erre ő azt felelte, és megremegett a hangja, amint a küszöbön álló háborúra gondolt:
Brown úr, nem volt a világ történetében olyan időszak, amikor oly nagy szükség
lett volna Isten szavára, mint most. Talán Ön meg tudja mondani nekem, hogy miért
nem szól.

Válaszom az volt: Szól ő, és eddig is szólt; ám az embereknek hitre van szükségük
ahhoz, hogy meghallják” (Conference Report, 1967. október, 117–18; vagy
Improvement Era, 1967. december, 36–37).

Hangsúlyozd ki, hogy az Úr továbbra is szól, ma is, az élő próféta által! Ez a lecke
annak áldásairól szól, hogy élő próféta vezet minket, valamint a mi felelősségünkről,
hogy kövessük az ő tanácsait.

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek az általatok megbeszélt
tantételekhez kapcsolódó élményekről!

1. Szükségünk van egy élő prófétára

• Miért van szükségünk ma egy élő prófétára? (Rámutathatsz, hogy az élő próféta
tanácsai segítenek nekünk napjaink minden fő problémájának és szükségletének
a megválaszolásában.)

Amikor Ezra Taft Benson elnök a Tizenkettek Kvórumának elnökeként szolgált, azt
mondta: „Ami minket illet, az a legfontosabb próféta, aki napjainkban és korunkban
él. Ez az a próféta, aki rendelkezik most Isten mai, nekünk szóló utasításaival, Isten
Ádámnak adott kinyilatkoztatása nem mondta meg Noénak, hogyan építse meg
a bárkát. Minden nemzedéknek szüksége van az ősi szentírásokra, valamint az élő
prófétától származó aktuális szentírásokra. Ezért a legfontosabb olvasást és elmél-
kedést, melyet folytatnotok kell, az Úr szócsövének legutóbbi inspirált szavai kell,
hogy alkossák” (Conference Report, Korea Area Conference 1975, 52).

• Milyen áldásokat kaptatok abból adódóan, hogy van ma élő próféta a földön?

2. Élő prófétánk szerepkörei

Mondd el, hogy az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjai mindany-
nyian próféták, látnokok és kinyilatkoztatók! Viszont csak az egyház elnöke bír 
felhatalmazással arra, hogy az egész egyházra vonatkozó kinyilatkoztatást kapjon,

Megbeszélés
és alkalmazás
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és hogy minden olyan papsági kulcsot használjon, melyre szükség van az egyház irányí-
tásához.

A Tanok és szövetségek fontos információkat ad élő prófétánk szerepköreit illetően.
Olvastasd el tanulókkal a következő dőlt betűs szentírás-utalásokat! Ezt követően
mondják meg, mit tanítanak ezek a szentírások élő prófétánk szerepköreiről (javasolt
válaszok zárójelben vannak). A válaszokat összegezd a táblán! Ezt követően beszéljétek
meg a válaszokat!

A. Tanok és szövetségek 1:38; 21:4–5; 43:2; 68:3–4. (A próféta az Úr helyett szól, és az Úr
akaratát nyilatkoztatja ki.)

• Milyen témakörökben kaptunk útmutatásokat a legutóbbi prófétáktól? (A válaszok
között lehet az erős családok építése, a templomi munka végzése, az egyház új tagja-
inak a segítése, az adósság kerülése és a Mormon könyve olvasása.)

B. Tanok és szövetségek 20:21–26; Móziás 13:33. (A próféta bizonyságot tesz Jézus Krisztus-
ról és tanítja az evangéliumot.)

• Élő prófétánk szavai hogyan erősítették meg bizonyságotokat az Üdvözítőről?

C. Tanok és szövetségek 21:1; Móziás 8:13–18. (A próféta látnok.)

• Mit jelent az, hogy valaki látnok? (A látnok olyan próféta, akire Isten nagy hatalmat
ruház, hogy ismerhesse a múltat és a jövőt. Tudhat olyan dolgokról, melyek nem
ismertek vagy el vannak rejtve. Emellett hatalmában állhat ősi feljegyzések lefordí-
tása.)

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 101:43–54-et! Milyen parancsolatot nem tartottak
be a szolgák ebben a példázatban? (Lásd T&Sz 101:46–50.) Mi az, ami elkerülhető
lett volna, ha a szolgák felépítik a tornyot? (Lásd T&Sz 101:51–54.) Hogyan vonatko-
zik ez arra, hogy milyen figyelmet szentelünk az egyház elnökének?

• Az egyház elnöke már akkor is láthatja az ellenséget, „amikor az még messze” van
(T&Sz 101:54). Milyen veszélyeket láttak és mikre figyelmeztettek minket az utolsó
napi próféták?

D. Tanok és szövetségek 107:91–92. (A próféta elnököl az egyház felett.)

• Milyen áldásokban részesülünk azért, mert mindig olyan próféta vezeti az igaz
egyházat, akit Isten választott ki és akit Isten irányít?

• Hogyan támogathatjuk a prófétát az egyház elnökeként betöltött szerepében?
(Lásd T&Sz 107:22.)

3. Élő prófétánk szavainak megszívlelése

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 21:4–6-ot! Mit tanítanak ezek a versek felelőssé-
günkről azt illetően, hogy hallgassunk a prófétára? Mit ígér nekünk az Úr, ha
engedelmeskedünk a próféta tanácsának?

Harold B. Lee elnök azt tanította: „Ezen egyház tagjaiként csak akkor vagyunk bizton-
ságban, ha pontosan azt tesszük, amit az Úr az egyháznak mondott az egyház
megalapításának napján [lásd T&Sz 21:4–5]. . . . Lesznek olyan dolgok, melyek türel-
met és hitet igényelnek. Lehet, hogy nem tetszik nektek az, amit az egyház felhatal-
mazottai mondanak. Lehet, hogy ellenkezik a politikai nézeteitekkel. 
Lehet, hogy ellenkezik a társadalmi nézeteitekkel. Lehet, hogy megzavarja a társasági
életeteket. De ha úgy hallgattok ezekre a dolgokra, mintha magának az Úrnak a szájá-
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ból hangzanának el, türelemmel és hittel, akkor az ígéret szerint »a pokol kapui
nem vesznek erőt rajtatok« [T&Sz 21:6]” (Conference Report, 1970. október, 152;
vagy Improvement Era, 1970. december, 126).

• Hogyan tanulhatunk a próféta ihletett tanácsaiból? (Tanulmányozzuk az általános
konferencián elhangzott beszédeket, az Első Elnökség üzeneteit és más cikkeket
az egyházi folyóiratokban, és odafigyelünk az Első Elnökség egyházi gyűléseken
felolvasott leveleire.)

Egy általános konferencia befejezésekor azt mondta Ezra Taft Benson elnök:
„Az elkövetkezendő hat hónap során az Ensign (itt Liahona) konferenciai kiadása
álljon ott az alapvető művek mellett, és gyakran lapozzátok fel azt” (Conference
Report, 1988. április, 97; vagy Ensign, 1988. május, 84).

Míg Elder Harold B. Lee a Tizenkettek Kvórumában szolgált, hasonló kijelentést
tett egy általános konferencia alatt. Azt mondta, hogy a konferenciai beszámoló
„mutasson utat lépteinknek és beszélgetéseinknek a következő hat hónap során”
(Conference Report, 1946. április, 68).

• Hogyan tanulmányozhatjuk és használhatjuk fel jobban a próféta általános
konferenciai beszédeit egyénileg és a családunkban?

• Milyen áldásokat kaptatok, amint követtétek a próféta tanácsát?

Mondd el a következő történetet, melyet Elder Bruce D.Porter mesélt el, a hetvenektől:

Mikor feleségem és én még friss házasok voltunk, Boston környékén éltünk, ahol
iskolába jártam. Nem sokkal utánunk egy másik fiatal pár is beköltözött az egyházköz-
ségünk területére. Mintegy két éve tértek meg. . . . Aggódtam amiatt, hogy megy majd
a soruk, . . . ezért örömmel fogadtam az elhívást, hogy házitanítójuk legyek. Örömmel
vártam, hogy segítsek nekik az evangéliumról való bizonyságuk megerősítésében.

Társammal együtt érkeztünk meg szerény lakásukhoz, hogy házitanítást tartsunk
náluk. Éppen akkor fejeztek be egy családi estét a kisbabájukkal. Gondolatban felje-
gyeztem, hogy jó ötlet lenne, ha feleségemmel elkezdenénk családi esteket tartani,
hogy . . . mire gyermek érkezik hozzánk, ez szokássá váljon nálunk. Ezt követően lelke-
sen megmutatták nekünk az emlékkönyvüket, melyben sok ősük nevét gyűjtötték
már össze, a család mindkét oldaláról. Eszembe jutott, hogy már régen volt az, amikor
utoljára belepillantottam az emlékkönyvembe.

A lecke után kivittek minket a beüvegezett hátsó teraszra, ahol jégkrémes csöbrök
voltak egymásra rakva, tele búzával, cukorral, liszttel és más ételekkel – egy teljes
éves élelmiszerkészlet! Valahogy eddig azt gondoltam, hogy mivel diákok vagyunk,
ez ránk nem vonatkozik. Ám ekkora már nagyon alázatosnak éreztem magam.
Azért jöttem, hogy tanítsam őket, de minden dologban ők tanítottak engem. Amikor
kimentünk kis lakásukból, észrevettem, hogy egy templomkép van az ajtó közelében.
Eszembe jutott, hogy Spencer W. Kimball elnök azt mondta, minden utolsó napi
szent család otthonában legyen állandóan kitéve egy templom képe, és az is eszembe
jutott, hogy nálunk nincs egy sem. . . .

Hazamentem, eltelvén a bűnbánat szellemével, és egy misszionáriusi füzetben
rátaláltam a Svájci Templom egy kis képére. Kivágtam és felragasztottam a falunkra.
Azóta mindig van templomkép az otthonunkban. Amikor ránézek, mindig egy
fiatal megtért párra emlékeztet engem, akik megtanították nekünk, hogy mit jelent
»követni a prófétát«” (beszéd a Bountiful Mueller Park Cövek konferenciáján,
1999. január 17.).
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4. Krisztusi szeretet példája utolsó napi prófétáktól

Mutass rá, hogy az egyház elnökei önzetlenül és hatalmas szeretettel szolgáltak
másokat! Sokat tanulhatunk a példájukból.

Mondd el a következő történetet, mely Joseph Smith próféta életéből való:

John Lyman Smith és családja akkor jött Nauvoo-ba, amikor elkezdtek ott letelepedni
a szentek. A család először csak egy olyan lakhelyet talált, mely rönkökből készült
istálló volt. A családban az édesanyán kívül mindenkit elkapott a láz, mely a mocsaras
vidéken való letelepedés következménye volt. John Lyman Smith azt mondta erről
az élményről:

„Joseph Smith próféta és bátyja, Hyrum, meglátogattak minket és mindannyiunknak
szolgáltak, mivel édesapa a láz következtében nem volt eszméleténél. Szavaik nagy-
mértékben vigaszt nyújtottak nekünk, amikor azt mondták az Úr nevében: »Ismét jól
lesztek majd« A kunyhóból kilépve Joseph édesapám lábaira húzta saját papucsát, az
ajtóból ugrott nyeregbe, és mezítláb lovagolt haza. Másnap Joseph átvitte édesapát a
saját házába, és addig gondozta, míg meg nem gyógyult” (idézet, Stories about Joseph
Smith the Prophet: A Collection of Incidents Related by Friends Who Knew Him, össz.
Edwin F. Parry [1934], 33–34).

Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy mondja el azt a történetet, melyben Elder
Spencer W. Kimball segít egy anyukának és gyermekének a repülőtéren (Örökségünk,
131. oldal)!

A tanuló beszámolója után mondd el a következő történetet Gordon B. Hinckley
elnökről:

1998-ban egy pusztító hurrikán nagy rombolást vitt véghez Közép-Amerikában.
Az egyház nagy mennyiségű segélykészleteket és ételt küldött, de Gordon B. Hinckley
elnök úgy érezte, el kell mennie Hondurasba és Nicaraguába, hogy találkozzon
az ottani emberekkel és biztassa őket. Később, egy karácsonyi áhítat során, Hinckley
elnök mesélt egy kétéves kislányról, akivel ezen az úton találkozott, és aki a kataszt-
rófa során árván maradt. Édesanyja pár hónappal a hurrikán előtt halt meg, és amikor
a hurrikán odaért, édesapja egymás tetejére rakta a bútorokat a házban, hogy így
kerüljék el az egyre emelkedő vizet.

Hinckley elnök elmondta, hogy az édesapa „fogott egy kis matracot, felülre helyezte
azt, és reáfektette [a kislányát]. Eszeveszett, kétségbeesett erőfeszítése közben agyvérzést
kapott és meghalt. . . . Senki nem tudott a gyermekről, mígnem egy fiatalember két
nappal később be nem nézett az elhagyatott házba, és észre nem vette, hogy a kislány
még mindig életben van. Gyengéden levette őt, és átadta a püspöknek, valamint
a püspök feleségének. Ott láttuk őt. . . .

Szeretném azt remélni, hogy ebben a karácsonyi időszakban, amikor nem lesz
ajándékozás e pusztítás-sújtotta emberek között, ez a kis árva leányka talán kap egy
kis édességet, valami édeset és finomat. Látnom kell, hogy ez megtörténik.

Isten áldja meg mindenhol az embereket, . . . hogy szívüket megnyitva és kezeiket
kinyújtva megsegítsék a szűkölködőket!” (Church News, 1998. december 12, 4).

• Mi van rátok hatással e próféták cselekedeteit illetően? Mit tanulhatunk a
példájukból?

217

37. lecke  



Összegzés Hangsúlyozd ki, hogy Isten szava vezet minket, mely az Ő prófétája által jut el hozzánk!
Amikor hallgatunk a próféta tanácsára, és utasításai szerint cselekszünk, megkapjuk
az ahhoz szükséges útmutatást és erőt, hogy szembenézzünk napjaink kihívásaival.
A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot a lecke során megbeszélt igazságokról!

A tanulókkal elénekeltetheted a „Prófétánkat köszönjük, Urunk” (Himnuszok) éneket.
Az ezzel megbízott tanulót vagy tanulók csoportját is megkérheted, hogy énekeljék
el ezt.

További 
tanítási ötletek 1. A próféta soha nem fog félrevezetni minket

Hangsúlyozd ki, teljesen biztosak lehetünk abban, hogy az Isten által kinevezett
próféta mindig megfelelően vezet majd minket!

Amikor Elder Ezra Taft Benson a Tizenkettek Kvórumában szolgált, azt tanította:
„Tartsátok a prófétán a szemeteket, mert az Úr soha nem engedi meg a prófétájának,
hogy rossz útra vezesse ezt az egyházat” (Conference Report, 1966. október, 123;
vagy Improvement Era, 1966. december, 1145).

Amikor Joseph F. Smith elnök tanácsosként szolgált az Első Elnökségben, azt tanította:
„Ha [az egyház elnöke] hűtlenné válna, Isten elmozdítaná őt a helyéről. Izráel Istenének
nevében bizonyságomat teszem arról, hogy nem fogja megengedni, hogy az
egyház feje, az, akit kiválasztott a vezetésre, megszegje az Ő törvényeit és elhagyja hitét.
Abban a pillanatban, amikor az elnök ilyen irányba vezető útra lépne, Isten eltávolí-
taná őt. Miért? Azért, mert ha eltűrné, hogy gonosz ember birtokolja azt a hivatalt,
azzal lehetővé tenné, hogy – úgymond – beszennyeződjön a forrás, s ez olyan dolog,
amit Ő soha nem fog megengedni.” (Gospel Doctrine, 5. kiad. [1939], 44–45).

2. Prófécia és kinyilatkoztatás a háborúról

A próféta szerepköreinek megbeszélésénél elolvashatjátok a tanulókkal a T&Sz 87-et.
Ez a kinyilatkoztatás Joseph Smith-en keresztül adatott, 1832-ben. Megjövendölte
az Egyesült Államok polgárháborúját, mely 1861-ben kezdődött.

3. „Őrök a tornyokban” videó bemutató

Ha rendelkezésre áll a Tanítások a Tanok és szövetségekből és az egyház történetéből
(53933 135) videokazetta, akkor gondolkozz el azon, hogy bemutatod az „Őrök a
tornyokban” című részt, mely 4 percig tart!

4. Amit az egyház utolsó napi elnökeitől kaptunk

Állítsd ki az egyház utolsó napi elnökeinek képeit (62575; Evangéliumi művészet
képcsomag 401, 507–520; lásd még a 219. oldalt)! Ha a gyülekezeti ház könyvtárából
vagy az Evangéliumi művészet képcsomagból használsz képeket, akkor mindegyik
kép mellett feltüntetheted a próféta nevét, valamint azt, hogy mikor szolgált az egyház
elnökeként, ahogy azt a 219. oldalon bemutatjuk.

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzák fel az „Az egyháztörténet időrendi táblázata”
részt (272–273. oldal ebben a kézikönyvben, és 27–28. oldal a Tanulók tanulmányi
kalauzában)! Mondd el, hogy ez fontos forrásanyagát képezi annak, hogy meglássuk,
milyen jelentősebb dolgokat adtak nekünk az egyház egyes elnökei!
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak, hogy megértsék a lelki és a fizikai jólét alapelveit, és elkötelezzék
magukat a nagyobb mértékű önellátás, valamint amellett, hogy szolgálják a
szegényeket és a szűkölködőket.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 38:30; 42:30–31, 42; 58:26–28; 104:13–18; és a többi
szentírás ebben a leckében.

b. Örökségünk, 109, 111–114. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Kérj meg tanulókat, hogy készüljenek föl a következő információk összegzésére
az Örökségünkből:

a. A jóléti program létrehozása (109. oldal).

b. A II. világháború utáni Európában lévőknek adott jóléti segítség (a 111. oldal
utolsó bekezdésétől a 114. oldal közepéig).

4. Ha felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor hozz be az órára egy
hátizsákot vagy egy táskát! Hozzál emellett jó néhány nagy követ, a következő
címkékkel: hit hiánya, semmittevés, képzettség hiánya, adósság, felkészületlenség
a jövőt illetően.

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Kérj meg egy tanulót, hogy vegye fel a hátizsákot, vagy emelje fel a táskát, melyet
behoztál (lásd „Felkészülés” 4. pont) az órára! Mondd el, hogy sokan szükségtelenül
cipelünk nehéz terheket egész életünkön át! Kezdd el a köveket egyesével berakosgatni
a hátizsákba vagy táskába, és beszéljétek meg, hogy milyen tekintetben lehetnek
ezek terhek! Amikor az utolsó követ is beletetted, figyeljék meg a tanulók, hogy milyen
nehéz lett a hátizsák vagy a táska.

Most egyesével vedd ki a köveket! Mondd el, hogy ha magunkra vállaljuk annak
felelősségét, hogy megszabaduljunk néhány ilyen tehertől, jobb lesz az életünk!

Mondd el, hogy az utolsó napi próféták mindig is tanítottak az önellátásnak és
a szűkölködők megsegítésének fontosságáról! Ez a lecke ezekről az alapelvekről szól,
valamint az egyház jóléti programjáról, mely e tantételek alkalmazására biztatja az
egyháztagokat.

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek az általatok megbeszélt
alapelvekhez kapcsolódó élményekről!

1. Lelki önállóság kifejlesztése

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 38:30-at! Mit tanít ez a rész az önállóság
fontosságáról? Hogyan találtátok igaznak életetekben ezt a tanácsot?

• Mit jelent önállónak lenni a lelki dolgok tekintetében? (Igyekeznünk kell olyan
lelki erőt kifejleszteni, mely lehetővé teszi számunkra a nehéz problémák
megoldását az életünkben, valamint azt, hogy megerősítsünk másokat, amikor
lelkileg szükségük van erre.) Miért fontos lelkileg önállónak lenni?

Elder Boyd K. Packer, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta:

„Megmondták nekünk, hogy tároljunk egy éves készletet ételből, ruhából, és ha
lehet, akkor üzem- és fűtőanyagból is – otthon. . . . Nem látjuk, hogy ugyanez az
elv vonatkozik az sugalmazásra és a kinyilatkoztatásra is, a problémák megoldására,
a tanácsadásra és az irányításra? Minden otthonban elraktározva kell, hogy legyen
ennek forrása.

Ha elveszítjük érzelmi és lelki függetlenségünket, önállóságunkat, akkor éppen
annyira, talán még jobban is elgyengülhetünk, mint amikor anyagi értelemben
válunk függővé” (Conference Report, 1978. április, 136–37; vagy Ensign,
1978. május, 91–92).

• Hogyan válhatunk önállóbbakká a lelki dolgokban?

• Hogyan segíthetnek a szülők gyermekeiknek a lelki önállóság elsajátításában?

2. Fizikai önállóság kifejlesztése

• Mit jelent önállónak lenni a fizikai dolgokban? (Az Úr nekünk adott áldásainak
felhasználásával gondoskodnunk kell magunkról és a családunkról. Amikor fizikai-
lag és érzelmileg képesek vagyunk erre, akkor nem szabad másra hárítani saját
magunk és családunk ellátásának terhét.) Miért fontos fizikailag önállónak lenni?

• Hogyan válhatunk önállóbbakká a fizikai dolgokban? (A válaszok között lehet,
hogy megtanulunk hatékonyan dolgozni, ételt és más létfontosságú dolgokat
tárolunk szükség idejére, jól kezeljük a pénzünket, és jó képzettségre teszünk szert.
A következő információk felhasználásával beszéljétek meg vagy egészítsd ki
a tanulók válaszait! A jó képzettség elnyerésével kapcsolatban lásd a 23. leckét.)

Munka

Mondd el, nem sokkal azt követően, hogy a szentek megérkeztek a Sóstó völgyébe,
Brigham Young elnök Deseretnek nevezte el a területet, mely szó a Mormon könyvéből
ered, és azt jelenti: „méh” (Éther 2:3). Young elnök azt akarta, hogy iparkodóak
legyenek a szentek az új otthonukban, és úgy dolgozzanak együtt a köz javáért, akár
a méhek. Ugyanígy kell hozzáállnunk a munkához a saját életünkben is.

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 42:42 és 56:17-et! Milyen figyelmeztetést adott
az Úr azoknak, akik úgy döntenek, hogy henyélnek? Milyen értéke van a munkának
az életünkben? (Lásd a következő idézetet.) Milyen értelemben áldás életetekben
a munka? Hogyan tanultátok meg a munka értékét? Hogyan taníthatják meg a
felnőttek a gyermekeknek a munka értékét?

Megbeszélés
és alkalmazás
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„Az önállóvá váláshoz dolgozni kell az embernek. A munka fizikai, szellemi vagy
lelki erőfeszítés. Alapvető forrása a boldogságnak, az önbecsülésnek és a gyara-
podásnak. A munka által sok jó dolgot visznek véghez az emberek az életükben”
(Utasítások egyházi kézikönyve, 2. könyv: Papsági és segédszervezeti vezetők [1998],
257).

• Elder Neal A. Maxwell, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta: „A munka mindig
szellemi szükséglet, még akkor is, ha néhányaknak a munka nem gazdasági szük-
séglet” (Liahona, 1998. július, 42). Miért fontos nekünk a munka lelkileg éppúgy,
mint anyagilag?

Étel és más, szükséges dolgok tárolása

Mondd el, hogy az utolsó napi próféták már sok éve mondják nekünk, hogy ahol erre
lehetőségünk van, tároljunk egy éves készletet az ételből és más, szükséges dolgokból.
Ha követjük ezt a tanácsot, akkor önállóbbakká válunk, mivel szükség idején képesek
vagyunk gondoskodni magunkról .

Az Utasítások egyházi kézikönyve elmagyarázza:

„Az egyház vezetői nem határozták meg pontosan, hogy mit raktározzunk. Inkább
azt javasolják, hogy az egyház tagjai kezdjék annak elraktározásával, ami életben
tartaná őket, ha semmijük sem lenne, amit megehetnének. . . .

Gondos tervezéssel a legtöbb egyháztag képes elraktározni az élet fenntartásához
szükséges alapvető élelmiszerek éves készletét. Vannak azonban egyháztagok, akiknek
nincs pénzük vagy raktározási helyük az ilyen készlethez, vagy törvény tiltja az éves
élelmiszerkészlet raktározását. Ezek az egyháztagok raktározzanak el annyit, amennyit
a körülmények függvényében tudnak. Minden egyháztag további biztonságról
gondoskodhat azzal, hogy megtanulja az alapvető élelmiszerek megtermelését és
elkészítését.” (2. könyv, 258).

• Milyen alapvető élelmiszerek raktározhatók el a ti területeteken? Mit tettetek ti
illetve mások annak érdekében, hogy legyen élelmiszerkészletetek? A megfelelő
élelmiszerraktározás miképpen lehet mind lelki, mind pedig fizikai áldás?

Pénzügyi biztonság

Ahhoz, hogy önállóak legyünk, fontos, hogy tudjuk, hogyan kezeljük a pénzünket.
A rossz pénzkezelés sok problémához vezethet az egyéni és a családi életünkben.

• Mit tehetünk azért, hogy önállóbbakká váljunk a pénzügyeinkben? Hogyan
taníthatják gyermekeiket a szülők pénzügyi önállóságra?

Az Utasítások egyházi kézikönyve elmagyarázza: „Az önellátóvá váláshoz a készletek
beosztása területén az egyháztagok fizessenek tizedet és felajánlásokat, kerüljék
a szükségtelen adósságot, tegyenek félre későbbre, és tegyenek eleget minden ígért
kötelezettségüknek. Az egyháztagok emellett takarékosan használják forrásaikat,
beleértve ebbe az idejüket, és kerüljék azok pocsékolását” (2. könyv, 258).

• Hogyan segíthet a tizedfizetés abban, hogy jobban kezeljük a forrásainkat?

• Miért fontos kerülnünk a szükségtelen adósságot? Milyen gyakorlatok segítettek
nektek az adósság elkerülésében vagy abban, hogy kikerüljetek az adósságból?

Gordon B. Hinckley elnök figyelmeztetett az adósság veszélyeire:

„Biztatlak benneteket, hogy legyetek szerények kiadásaitokban; fegyelmezzétek
magatokat vásárlásotok során, hogy elkerüljétek az adósságot, amennyire lehet-
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séges. Fizessétek ki adósságotokat, amilyen gyorsan tudjátok, és szabaduljatok meg
e kötelezettségektől! . . .

. . . Ha kifizetitek adósságotokat, ha van tartalékotok, még akkor is, ha kevés, akkor
szélviharok üvölthetnek fejetek közelében, menedéket találtok feleségeteknek és
gyermekeiteknek, és békét a szívetekben” (Liahona, 1999. január, 66).

3. A szűkölködőkkel való törődés

A Tanok és szövetségekben az Úr ismételten kihangsúlyozza annak fontosságát, hogy
törődjünk a szűkölködőkkel. Olvassátok el a tanulókkal a következő verseket! Mond-
játok meg, mit tanítanak az egyes részek feladatainkról a szűkölködőkkel való törődés
tekintetében!

a. T&Sz 42:30–31. (Amikor adunk javainkból a szegényeknek, akkor az Úrnak tesszük
azt.)

b. T&Sz 44:6. (Meg kell látogatnunk „a szegényeket és a szűkölködőket”, és szolgálnunk
kell őket, hogy könnyebb legyen nekik.)

c. T&Sz 52:40. (Ha nem emlékezünk a szegényekre, a szűkölködőkre, a betegekre
és a sanyargatottakra, akkor nem vagyunk az Üdvözítő tanítványai.)

d. T&Sz 56:16. (Ha gazdagok vagyunk és nem adunk a szegényeknek, akkor javaink
megmételyezik a lelkünket.)

e. T&Sz 88:123. (Szeretnünk kell egymást, és adnunk kell egymásnak, amint azt az
evangélium megköveteli.)

f. T&Sz 104:18. (Ha nem adunk a szegényeknek abból, ami bőven van nekünk, akkor
a gonoszok között lakunk majd gyötrelemben.)

• A T&Sz 104:13–18-ban az Úr elmagyarázza, mi módon elégíti ki gyermekei fizikai
szükségleteit. Mi „az Úr módja” a szegényekről való gondoskodást illetően? Milyen
felelősséggel bírunk, ha részesülünk az Úr bőségéből? (Lásd még Jákób 2:17–19.)

Mondd el, hogy az Úr módján gondoskodni a szegényekről és a szűkölködőkről
annyit tesz, mint aszerint segíteni a szűkölködőket, amit Istentől kaptunk. Azt jelenti,
hogy bőkezűen és szeretettel adunk, felismerve, hogy Mennyei Atyánk minden
áldás forrása, és felelőséggel tartozunk azért, hogy másokat szolgálva használjuk
azokat. Akik ilyen segítségben részesülnek, azok fogadják ezt hálával. Használják arra,
hogy kiszabadítsák magukat saját szükségleteik korlátai közül, és még inkább
képesek legyenek minden lehetőségük megvalósítására. Ezt követően nyújtsák ki
a kezüket, és segítsenek másoknak is.

• Milyen áldásokban részesülünk, amikor adunk a szűkölködőknek? Milyen
áldásokban részesültetek annak köszönhetően, hogy mások adtak nektek, amikor
szükségetek volt arra?

Mondd el, hogy sokféleképpen segíthetünk a szűkölködőknek! Az egyház gondoskodik
szervezett segítségnyújtási formákról, melyek keretében mi is segíthetünk, és emellett
mi is törődhetünk a körülöttünk lévőkkel csendes, egyéni módon.

• Az egyik módja annak, hogy segítséget nyújtsunk a rászorultaknak az, ha böjti fela-
jánlásokat adunk. Mi módon történik a böjti felajánlások felhasználása a
szegények megsegítésére? (A püspök arra használja ezeket, hogy étellel, fedéllel,
ruhával és egyéb segítséggel lássa el a rászorultakat.)

• Mennyit adjunk böjti felajánlásként? (Lásd a következő idézetet.) Miért fontos,
hogy adjunk böjti felajánlásokat?
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„Az egyház minden hónapban böjti napnak nyilvánít egy napot. Ezen a napon
az egyház tagjai két egymást követő étkezésen át nem esznek és nem isznak. . . .
legalább annyi böjti felajánlást adnak az egyháznak, mely megegyezik azon étel
értékével, melyet megettek volna. Ha lehet, akkor az egyháztagok legyenek nagyon
bőkezűek, és adjanak jóval többet a két étkezés értékénél” (Utasítások egyházi
kézikönyve, 2. könyv, 256).

A böjtöléssel és a böjti felajánlások adásával kapcsolatos további információkért lásd
a 17. leckét!

Az egyház emellett szervezett humanitárius segítségnyújtás formájában segít gondos-
kodni a szűkölködőkről. Az egyház évek óta világszerte részt vesz humanitárius
segítő, valamint önállóságot célzó erőfeszítésekben. Ezt a segítséget egyaránt adják
egyháztagoknak és nem egyháztagoknak, hogy segítsenek a szegénység, a háború
és a természeti csapások pusztító következményeinek az enyhítésében.

• Hogyan járulhatnak hozzá egyének, egyháztagok az egyház humanitárius segélya-
lapjához? (Úgy, hogy kitöltik a tizedfizetési papír megfelelő részét. Mutathatsz
a tanulóknak egy ilyen papírt.) Hogyan áldotta meg a szűkölködőket az egyház
humanitárius segítségnyújtása?

Thomas S. Monson elnök beszélt az egyház humanitárius segítségnyújtásának
néhány eredményéről:

„1992-ben pusztító hurrikán . . . csapott le Florida keleti partvidékére, a rombolás
ösvényét hagyva maga után, földbe döngölt otthonokkal, elszálló tetőkkel, éhes
emberekkel. Egyháztagjaink ott voltak, hogy segítsenek. Otthont otthon után
takarítottak ki és hoztak rendbe anélkül, hogy ezért kértek volna valamit. Nem
számított az otthonban lakó ember hite vagy bőrszíne. . . .

Messze, a Kenya hegy nyugati leejtőinek lábainál, az óriási Rift völgy szegélye
mentén, tiszta víz érkezik most a szomjas emberekhez. Egy ivóvíz tervezet több
mint 1100 család életét változtatta meg. Amikor először tudomásunkra jutott, hogy
tiszta vízre van szükség, a TechnoServe-hez, egy egyéni önkéntes szervezethez
társulva segíthettünk a vállalkozás pénzügyi támogatásában. A falvak lakói végezték
el a munkát, és most 40 kilométer hosszú csővezetéken át folyik ivóvíz a 15 falut
felölelő terület erre váró otthonaiba. A biztonságos ivóvíz egyszerű áldása az Úr
szavait idézi: »szomjúhoztam, és innom adtatok« [Máté 25:35]” („Our Brothers’
Keepers” Ensign, 1998. június, 37).

• Az egyház-nyújtotta lehetőségeken kívül más módokat is keresnünk kell arra, hogy
megáldjuk a körülöttünk lévőket. Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 58:26–28-at!
Hogyan alkalmazhatjuk ezt a szentírást, amikor erőfeszítéseket teszünk a szegények
és a szűkölködők szolgálatára?

• Milyen akadályokba ütközhetünk, amikor a szegényekről és a szűkölködőkről
gondoskodunk? Hogyan győzhetjük le ezeket az akadályokat?

4. Az egyház jóléti programja

Mondd el, hogy 1936-ban, az Úrtól érkező sugalmazás eredményeképpen az Első
Elnökség létrehozta az egyház jóléti programját, mely szervezetten biztat az önállóságra
és segíti a szűkölködőket! Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy számoljon be
a jóléti program megalapításáról az Örökségünk 109. oldaláról!

Elmondhatod a következő kijelentést az Első Elnökségtől, hogy kihangsúlyozd az
egyház jóléti programjának céljait:
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„Alapvető célunk egy olyan rendszer felállítása volt, amennyire az lehetséges, melynek
hatására eltöröltetik a henyélés átka, megszűnnek az alamizsna gonosz hatásai, és
önállóság, iparkodás, takarékosság és önbecsülés alakul ki ismét népünk körében. Az
egyház célja az embereket hozzásegíteni ahhoz, hogy segítsenek magukon. A munkát
vissza kell helyezni trónjára, mint életünk és egyháztagságunk uralkodó alapelvét”
(Conference Report, 1936. október, 3).

• Hogyan segít az egyház jóléti programja megvalósítani ezeket a célokat?

Mondd el, hogy az egyház segítségnyújtása az európai embereknek a II. világháborút
követően inspiráló példája annak, hogyan áldhat meg sok embert az egyház jóléti
programja! Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy számoljon be róla, hogyan
áldotta meg a jóléti program Európában azokat, akik szükséget láttak! A történet az
utolsó bekezdéssel kezdődik az Örökségünk 111. oldalán, és a 114. oldal közepéig tart.

• Mi gyakorol rátok hatást azok erőfeszítéseiből, akik részt vettek ebben a vállalko-
zásban? Hogyan követhetjük a példájukat?

Összegzés Hangsúlyozd ki az önállóság és szegényekkel, valamint a szűkölködőkkel való gondos-
kodás fontosságát! Bizonyságot tehetsz arról, milyen áldásokat hozott életedbe az
engedelmesség ezen alapelvek iránt.

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatod az egyik, vagy mindkét ötletet.

1. A képzettség létfontosságú az önállósághoz

Mutass rá, az egyház tagjai mindig is azt a tanácsot kapták, hogy lehetőségeik szerint
képezzék magukat! A korai szenteket nagyon érdekelte a tanulás folytatása. A Sóstó
völgyében töltött első évben egy sátorban tanították az iskolás korú gyerekeket.
Az egyház vezetői később minden egyházközséget utasítottak, hogy alapítsanak egy
iskolát. A Deseret Egyetem 1850-ben alakult meg. További információkért, melyek
arról szólnak, milyen értékes az oktatás az önállóság kialakításában, lásd a 23. leckét.

2. „Törődés a rászorulókkal” videó bemutató

Ha rendelkezésre áll a Tanok és szövetségek és egyháztörténet videó bemutatók (53912
135), akkor gondolkozz el azon, hogy bemutatod a „Törődés a rászorulókkal” című
részt, mely 7 percig tart!
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak megérteni annak szükségét, hogy felkutassák elődeiket és
papsági szertartásokban részesüljenek helyettük.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 2; 110:13–16; 138; Joseph Smith története 1:37–39.

b. Örökségünk, 98–99, 101–2, 105–7. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Add ki előre a következő feladatokat:

a. Kérj meg egy tanulót, hogy készüljön fel a Henry Ballard püspökről és leányáról
szóló történet összefoglalásával az Örökségünk 99. oldaláról!

b. Kérj meg egy másik tanulót, hogy készüljön fel egy rövid beszámolóra arról a
kinyilatkoztatásról, amit Wilford Woodruff elnök kapott családtörténetünk
nyomon követését, illetve a gyermekek szüleikhez történő pecsételését illetően
(lásd az Örökségünkben a második bekezdést a 101. oldalon, mely a 102. oldalon
folytatódik)!

c. Kérj meg egy vagy két tanulót, hogy készüljön fel arra, hogy röviden beszéljen a
halottakért végzett papsági szertatásokkal kapcsolatos élményeiről! Kérd meg
ezeket a tanulókat, hogy mondják el, milyen érzések voltak bennük azok iránt,
akikért ezeket a szertartásokat végezték!

d. Kérj meg egy tanulót, hogy készüljön fel egy rövid beszámolóra Joseph F. Smith
elnök próféciájáról, mely arról szólt, hogy el fog jönni az idő, amikor „temp-
lomok borítják majd ezt a földet” (lásd az utolsó bekezdést az Örökségünk
106. oldalán, mely a 107. oldalon folytatódik)!

4. Ha rendelkezésre állnak a következő képek, akkor készülj fel azok órán való hasz-
nálatára: Illés visszaállítja a családok örökkévalóságra történő egymáshoz pecséte-
lésének hatalmát (Evangéliumi művészet képcsomag 417); Wilford Woodruff
(Evangéliumi művészet képcsomag 509); Joseph F. Smith (Evangéliumi művészet
képcsomag 511); és Gordon B. Hinckley (63001; Evangéliumi művészet képcso-
mag 520). Woodruff, Smith és Hinckley elnök egyéni képeinek használata helyett
használhatod az utolsó napi prófétákat ábrázoló képet (62575; Evangéliumi
művészet képcsomag 506).

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Frederick William Hurst aranybányászként dolgozott Ausztráliában, amikor először
hallott utolsó napi szent misszionáriusokat, amint a visszaállított evangéliumot

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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hirdették. Ő és fivére, Charles, 1854 januárjában keresztelkedtek meg. A többi család-
tagjának is megpróbált segíteni a megtérésben, de azok elutasították őt és az általa
tanított igazságokat.

Fred Salt Lake City-ben telepedett le, négy évvel azután, hogy az egyházhoz csatla-
kozott, és sok különböző országban szolgált hithűen misszionáriusként. Festőként
is dolgozott a Salt Lake Templomon.

Az egyik utolsó naplóbejegyzésében azt írta: „1893. március 1-je körül egyedül
találtam magam az étkezőben, miután mindenki nyugovóra tért. Az asztalnál ültem,
mikor nagy meglepetésemre bátyám, Alfred sétált be és ült le velem szemben az
asztalnál, mosolyogva. Azt kérdeztem tőle (nagyon természetesnek nézett ki): »Mikor
érkeztél Utah-ba?«

Azt mondta: »Most érkeztem a szellemvilágból, ez nem az én testem, mert az a sírbolt-
ban fekszik. El akarom mondani neked, hogy amikor misszióban voltál, sok mindent
mondtál nekem az evangéliumról, a túlvilágról és a szellemvilágról, mely olyan
valóságos és megfogható, mint a föld. Nem tudtam hinni neked, de miután meghaltam
és oda kerültem, én is láttam, és felismertem, hogy igazat mondtál. Elmentem a
mormon gyűlésekre.« Felemelte kezét, és érzelmekkel telve azt mondta: »Teljes szí-
vemből hiszek az Úr Jézus Krisztusban. Hiszek a hitben, a bűnbánatban és a bűnök
bocsánatára történő keresztelésben, de csak eddig juthatok el. Tőled várom, hogy elvé-
gezd értem a munkát a templomban. . . . Nagyon odafigyelünk rád. . . . Mindannyian
úgy tekintünk rád, mint aki vezet minket ebben a nagyszerű munkában. El akarom
mondani neked, hogy sok olyan szellem van, aki sír és gyászol, mivel olyan rokonaik
vannak az egyházban, akik gondatlanok és semmit nem tesznek értük” (Diary of
Frederick William Hurst, össz. Samuel H. és Ida Hurst [1961], 204).

Mondd el, hogy ebben a leckében a halottak megváltásáról lesz szó, és a következő
négy próféta munkáját fogjátok röviden tanulmányozni: Illés, Wilford Woodruff
elnök, Joseph F. Smith elnök, és Gordon B. Hinckley elnök. A lecke célja az, hogy
jobban megértsük a halottak megváltásának szükségességét. A következő lecke majd
azon néhány módról szól, ahogyan részt vehetünk a templomi és családtörténeti
munkában.

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek a szentírásbeli tantételekhez
kapcsolódó élményekről!

1. Illés: „Ezért adattak a ti kezetekbe ennek a sáfárságnak a kulcsai.”

Tanítsd és beszéljétek meg a T&Sz 2; 110:13–16; 138:47–48; Joseph Smith története
1:37–39-et! Állítsd ki Illés képét, melyen visszaállítja a papság pecsételő hatalmát!

• Amikor Moróni angyal eljött Joseph Smith-hez, azt mondta, hogy Illés „beülteti
a gyermekek szívébe az atyáknak tett ígéreteket” (T&Sz 2:2; Joseph Smith története
1:39). Ebben a próféciában az atyák szó az őseinkre utal. Milyen ígéreteket kaptak
az őseink?

Joseph Fielding Smith elnök azt tanította: „Milyen ígéretet kaptak az atyák, melynek
az utolsó napokban kell beteljesedniük, azáltal, hogy a gyermekek szíve az atyáik
felé fordul? Az Úr Énókon, Ésaiáson és a prófétákon keresztül adott ígérete volt
ez a föld nemzeteinek, hogy el fog jönni az idő, amikor megváltatnak a halottak”
(Doctrines of Salvation, össz. Bruce R. McConkie, 3 kötet. [1954–56], 2:154).

Megbeszélés
és alkalmazás
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Elder Jeffrey R. Holland, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta: „Isten az ősi
prófétáknak – Ádámnak Noénak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak, és így tovább –
ígérte meg ezeket a dolgokat, mi pedig minden bizonnyal a saját ősapáinknak és
ősanyáinknak, akik azt megelőzően jöttek a földre, hogy sor került volna az evan-
gélium visszaállítására, de akiknek megígértük, hogy rendelkezésükre bocsátjuk
annak üdvözítő szertartásait” (Christ and the New Covenant [1997], 297).

• 1836. április 3-án, a Kirtland Templomban, Illés próféta megjelent Joseph Smith
prófétának és Oliver Cowdery-nek. Mi célból látogatta meg Illés Joseph-et és
Olivert? (Lásd T&Sz 110:13–16; lásd még T&Sz 2; Joseph Smith története 1:38–39.
Joseph Smith-re ruházta a papság pecsételő hatalmát. Ez a hatalom teszi lehetővé
az örökkévaló házasságot, a szülőkhöz történő pecsételést, valamint a halottakért
végzett templomi szertartások munkáját.)

• Olvassátok el a tanulókkal a Joseph Smith története 1:37–39 és T&Sz 138:47–48-at!
Miért lenne a föld „teljes pusztasággá” az Úr eljövetelekor, ha nem lenne birtokunk-
ban a pecsételő hatalom? (A földi élet egyik alapvető célja az örökkévaló családi
kapcsolatok létrehozása. A pecsételő hatalom nélkül ez lehetetlen lenne.)

Elder Jeffrey R. Holland azt tanította, hogy a pecsételő hatalom nélkül „nem lenné-
nek családi kötelékek az örökkévalóságban, és az ember családja valóban gyökér
(ősök) és ág (utódok) nélkül maradna az örökkévalóságban. Amennyiben . . . Isten
egymáshoz pecsételt, egységes, celesztiálisan üdvözített családja a halandóság
végső célja, bármilyen kudarc valóban átok lenne, mely teljesen megsemmisítené
az üdvözülés tervének egészét” (Christ and the New Covenant, 297–98).

2. Wilford Woodruff elnök: „Valakinek meg kell váltania őket!”

Állítsd ki Wilford Woodruff elnök képét! Mondd el, hogy Woodruff elnök elkötelezte
magát a halottak megváltásának és a családok örökkévalóságra történő egymáshoz
pecsételésének munkája mellett! Szolgálatának ideje alatt sok egyháztag szolgált
genealógiai missziót, és 1894-ben az Első Elnökség irányításával megalakult a genea-
lógiai egyesület (Örökségünk, 101. oldal). Elder Russell M. Nelson, a Tizenkettek Kvóru-
mának tagja szerint „Ennek a történelmi évnek [1894] az eseményei tették a család-
történeti kutatást és a templomi szolgálatot feladattá az egyházban”
(Conference Report, 1994. október, 114; vagy Ensign, 1994. november, 85).

A következő történetek felhasználásával taníts a halottakért végzett templomi munka
sürgősségéről, valamint annak szükségességéről, hogy szüleinkhez és őseinkhez
pecsételtessünk!

A halottakért végzett templomi munka sürgőssége

Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy összegezze a Henry Ballardról és leányáról
szóló történetet az Örökségünk 98–99. oldalairól!

Mondd el, hogy egy ideig Woodruff elnök szolgált a templom elnökeként a Utah
állambeli St. George-ban! Ebben a templomban volt az, hogy ebben a sáfárságban
először végeztek templomi felruházásokat a halottakért. Míg ott szolgált, Woodruff
elnököt meglátogatták olyan „előkelő emberek” szellemei, akik már meghaltak.
Kérj meg egy tanulót, hogy mondja el a következő történetet, mely Woodruff elnöktől
származik:

„Körém gyűltek a halottak szellemei, és tudni szerették volna, hogy miért nem váltot-
tuk meg őket. Azt mondták: »Évekig használhattátok a Felruházás Házát (Endowment
House), mégsem tettetek értünk soha semmit. Mi fektettük le annak a kormányzatnak
az alapjait, mely most a javatokra szolgál, és mi . . . hűek maradtunk ahhoz és hűek
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voltunk Istenhez.« Ők voltak [az Amerikai Egyesült Államok] Függetlenségi Nyilatko-
zatának aláírói, és két napon és két éjen át várak rám. . . . Egyenesen a keresztelőme-
dencéhez mentem, és megkértem McAllister testvért, hogy kereszteljen meg engem a
Függetlenségi Nyilatkozat aláíróiért, valamint ötven másik előkelő emberért, összesen
százért, közöttük John Wesley-ért, Kolombuszért és másokért” (The Discourses of
Wilford Woodruff, vál. G. Homer Durham [1946], 160–61).

• Mit tanulhatunk ebből a két történetből? (A válaszok között lehet, hogy a halottak
már alig várják, hogy szertartásokat végezzünk értük, és hogy szorgalmasaknak
kell lennünk a halottak megváltására irányuló erőfeszítéseinkben.)

Míg Elder Wilford Woodruff a Tizenkettek Kvórumában szolgált, azt tanította: „Az
elmúlt ezernyolcszáz év során élt és meghalt emberek egyszer sem hallották inspirált
emberek hangját, soha nem hallottak evangéliumi prédikációt mindaddig, míg a
szellemvilágba nem értek. Valakinek meg kell váltani őket azáltal, hogy olyan szertar-
tásokat végez értük a testben, melyre ők maguk nem képesek a szellemben, és ennek a
munkának az elvégzéséhez templomokra van szükségünk, melyekben ezt megtehetjük!”
(Journal of Discourses, 19:228–29).

A szüleinkhez és őseinkhez történő pecsételés szükségessége

Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy számoljon be arról a kinyilatkoztatásról,
melyet Woodruff elnök kapott a családtörténet nyomon követéséről és a gyermekek
szülőkhöz történő pecsételéséről (Örökségünk, 101. oldal)!

• Mit tanít ez a kinyilatkoztatás a családokról? Hogyan segít a kinyilatkoztatás annak
a próféciának a betöltésében, mely szerint az atyáik felé fordul a gyermekek szíve?

3. Joseph F.Smith elnök: „szellemi szemeim megnyíltak”

Olvasd vagy mondd el saját szavaiddal Woodruff elnök következő kijelentését:

„[Brigham] Young elnök, aki Joseph Smith elnököt követte, . . . fektette le [a Salt Lake
Templom] alapját, valamint más templomokét Izráel hegyeiben. Miért? Azért, hogy
eleget tehessünk a halottak megváltása ezen alapelveinek. Ő mindent elvégzett,
amit Isten megkövetelt tőle. Nem kapta meg viszont mindazon kinyilatkoztatásokat,
melyek ehhez a munkához tartoznak; és [John] Taylor elnök, és Wilford Woodruff
sem” (The Discourses of Wilford Woodruff, 153–54).

Állítsd ki Joseph F. Smith elnök képét! Mondd el, hogy Smith elnök, az egyház hatodik
elnöke, egy olyan kinyilatkoztatást kapott, mely segítette a halottak megváltása
munkájának előre haladását! 1918. október 4-én, néhány héttel a halála előtt, azt
mondta az általános konferencián:

„Az elmúlt öt hónapban nagyon súlyos betegségek sorozatán estem át. . . . Nem
voltam egyedül ebben az öt hónapban. Az imádság, a fohászkodás, a hit és az elköte-
lezettség szellemében éltem; és állandóan kapcsolatban álltam az Úr Szellemével”
(Conference Report, 1918. október, 2).

Egy nappal azt megelőzően, hogy Smith elnök ezt a kijelentést tette, egy olyan kinyilat-
koztatást kapott, mely által a szentek még jobban megértették a halottak megváltását.
Ez a kinyilatkoztatás most a Tanok és szövetségek 138. része. Az Üdvözítő a szellem-
világba való látogatásáról szól, amit azalatt tett, míg teste a sírboltban volt.

• Mit csinált éppen Smith elnök, amikor megkapta a halottak megváltásának láto-
mását? (Lásd T&Sz 138:1–11. A szentírások és Jézus Krisztus kiengesztelése felett
elmélkedett. Elmélkedés közben azt az útmutatást kapta, hogy olvassa el 1 Péter 3.
és 4. fejezetét, melyekben információk találhatók Jézusnak a halandóság utáni,
szellemvilágban tett szolgálatáról.)
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• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 138:12–19-et! Kiket látogatott meg az Üdvözítő
a szellemvilágban? (A válaszok közé tartozhatnak az alábbiakban felsoroltak.
Összefoglalhatod ezeket a táblán.)

Az Üdvözítő azokhoz a szellemekhez ment el, akik:

a. „A földi életükben hűségesen kitartottak Jézus bizonysága mellett” (T&Sz 138:12).

b. „Isten Fiának nagyszerű áldozatához hasonló áldozatot hoztak” (T&Sz 138:13).

c. „Üldöztetést szenvedtek Megváltójuk nevéért” (T&Sz 138:13).

d. „Az Atyaistennek és Egyszülött Fiának könyörületessége által, egy dicső
feltámadás biztos reménységével hagyták el a halandó életet” (T&Sz 138:14).

e. „Telve voltak örömmel és boldogsággal, együtt ujjongtak, mert közel volt
szabadulásuk napja” (T&Sz 138:15).

• Kikhez nem ment el az Üdvözítő? (Lásd T&Sz 138:20–21.) Mit tett az Üdvözítő azért,
hogy azoknak is prédikálhassák az evangéliumot, „akik az igazság ismerete nélkül,
bűneikben haltak meg”? (Lásd T&Sz 138:27–37. Igazlelkű szellemeket osztott
be, és megbízta őket azok tanításával, akik még nem fogadták el az evangéliumot.)
Ma kik prédikálják az evangéliumot a szellemvilágban? (Lásd T&Sz 138:57).

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 138:22–24, 57–59-et! Kérd meg őket, hogy figyel-
jék meg, milyen különbségek vannak a szellemvilágban azok között, akik hithűen
kitartottak Jézus Krisztus evangéliumában, és azok között, akik nem! Mit tanítanak
ezek a versek az evangélium szellemvilágban történő tanításának fontosságáról?
Milyen érzéseket keltenek bennetek ezek a versek arra irányuló felelősségeteket
illetően, hogy papsági szertartásokról gondoskodjatok a halottakért?

Kérd meg az ezzel megbízott tanulókat, hogy röviden mondják el, milyen élmé-
nyekben volt részük és milyen érzéseik voltak, amint a halottakért szertartásokról
gondoskodtak (lásd „Felkészülés,” 3c pont).

4. Gordon B. Hinckley elnök: „Eltökélt szándékunk, . . . hogy elvigyük
a templomokat az emberekhez.”

Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy számoljon be Joseph F. Smith próféciájáról,
mely szerint eljön majd az idő, amikor „templomok borítják majd ezt a földet”
(Örökségünk, 106. oldal).

Állítsd ki Gordon B. Hinckley elnök képét! Mondd el, hogy Hinckley elnök egy másik
olyan próféta, aki még több mindent megértetett velünk a templomi munka vonat-
kozásában! Amikor 1995-ben az egyház elnöke lett, 47 templom működött. Mintegy
két és fél évvel később a következő kijelentést tette:

„Az egyháznak van sok távol eső zuga, ahol az egyháztagság kicsi, és a növekedés
nem valószínű a közeljövőben. Vajon örökre meg kell vonni a templomi szertartások
áldásait azoktól, akik ezeken a helyeken élnek? Amikor pár hónappal ezelőtt egy
ilyen helyet látogattunk meg, imádságos szívvel átgondoltuk ezt a kérdést. Hisszük,
hogy a válasz ragyogóan és tisztán jött.

Néhány ilyen helyen kis templomokat fogunk építeni; épületek fognak épülni az
összes szertartás elvégzéséhez szükséges berendezésekkel. Olyan templomi szabványok
alapján épülnének, melyek jóval magasabbak a gyülekezeti házakénál. Lenne bennük
hely a halottakért való keresztelkedésre, a felruházás szolgálatára, pecsételésekre és
minden más, az Úr házában az élőkért és halottakért végzendő szertartás elvégzésére. . . .
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. . . Eltökélt szándékunk, . . . hogy elvigyük a templomokat az emberekhez, és megad-
junk nekik minden lehetőséget azokra az igen értékes áldásokra, melyek a templomi
imádatból származnak” (Liahona, 1998. január, 50–55. oldal).

1998 áprilisában Hinckley elnök bejelentette azt a célt, hogy a század vége előtt legyen
100 működő templom (lásd Liahona, 1998. április, 100).

• Milyen hatással volt rátok a templomépítések számának növekedése? Milyen hatás-
sal volt azokra, akiket ismertek? (Rámutathatsz, hány ember nem élvezné most a
templom áldásait, ha Hinckley elnök nem kapott volna kinyilatkoztatást a templom-
építések ütemének felgyorsítására.) Milyen hatással lesz a templomépítések ütemé-
nek felgyorsítása azokra, akik anélkül haltak meg, hogy az evangélium eljutott
volna hozzájuk?

Összegzés Hangsúlyozd ki, hogy nem volt még olyan nép a történelem során, amelynek
hozzánk hasonló lehetősége lett volna ilyen sokat tenni, oly sok emberért! Mondd el,
hogy a következő leckében szó lesz arról, milyen sajátos módokon vehetünk részt
a templomi és családtörténeti munkában! A Szellem késztetése szerint tegyél bizony-
ságot a templomi és családtörténeti munka fontosságáról!

További 
tanítási ötlet A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatod a következő ötletet.

Fiatalok részvétele a templomi munkában

Ha fiatalokat tanítasz, akkor biztasd őket arra, hogy a halottakért való keresztelkedéssel
vegyenek részt a templomi munkában. Ha felnőtteket tanítasz, akkor javasold, hogy
a szülők segítsenek gyermekeiknek részt venni a templomi munkában! Gondolkozz
el azon, hogy elmondod a következő történetet, melyet Elder J. Ballard Washburn
mesélt, aki a Hetvenek tagja:

Cövekkonferencia után egy olyan családdal beszélgettem, melyben tizenévesek voltak
a gyerekek. Azt mondtam nekik: »Igazlelkűen kell élnetek, hogy egy napon elmehes-
setek a templomba a szüleitekkel!« A tizenhat éves leány így válaszolt: »Ó, mi majdnem
minden héten elmegyünk a szüleinkkel a templomba. Megyünk és kereszteléseket
végzünk a családi kartotékban lévő neveinkért.« Azt gondoltam, milyen csodálatos
dolog a családok számára az, ha együtt járnak a templomba” (Conference Report,
1995. április, 12; vagy Ensign, 1995. május, 11).

• Milyen más módon segíthetnek a fiatalok a templomokban végzett munka előrevi-
telében? (A válaszok között lehet az, hogy végezhetnek családtörténeti kutatást, és
támogathatják szüleik arra irányuló erőfeszítéseit, hogy elmenjenek a templomba.)
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak észrevenni, milyen sokféleképpen vehetnek részt a templomi
és családtörténeti munkában, és biztatni őket, hogy imádságos lélekkel döntsék el,
most miként vegyenek részt ebben.

Felkészülés 1. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

2. Egy héttel előre kérj meg két tanulót, hogy valamiképpen vegyenek részt a temp-
lomi és családtörténeti munkában a következő hét során! Segíts nekik megérteni,
hogy sokféleképpen végezhető ez a munka! Kitölthetnek például egy családi
csoportívet, beadhatják egy ősük nevét a templomi munka elvégzésének céljából,
elmehetnek a templomba, írhatnak a naplójukba vagy az élettörténetükbe, vagy
taníthatnak gyermekeket az őseikről. Kérd meg őket, hogy készüljenek fel, és a lecke
részeként meséljenek majd az élményeikről!

3. A templomi és családtörténeti munkával kapcsolatban beszerezhetsz példányokat
egyházi forrásanyagokból, hogy a lecke harmadik részében bemutathasd ezeket
(lásd a 236. oldalt). Ha egyházközségednek vagy gyülekezetednek van családtörté-
neti szaktanácsadója, akkor megkérheted, hogy készüljön egy rövid bemutatóval
ezekről a forrásanyagokról.

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

A tábla közepére írd fel a saját nevedet! A tábla többi részére írd fel szüleid, néhány
ősöd, és – ha szülő vagy – gyermekeid nevét! Röviden mondd el a tanulóknak, milyen
rokoni kapcsolatban állsz azokkal a személyekkel, akiknek felírtad a nevét!

Mondd el, hogyan különültek el ideiglenesen egymástól néhányan ezek közül az
emberek közül! Néhányukat például a halál választott el egymástól. Néhányukat talán
az választott el, hogy más-más helyen élnek.

Mutass rá, hogy a család tagjai örökre eggyé lehetnek, még akkor is, ha ideiglenesen
el vannak különülve egymástól! Egymás felé fordulhat a szívük (T&Sz 110:14–15).

Mondd el, hogy ez a lecke arról szól, hogyan vehetünk részt a templomi és családtör-
téneti munkában! Amint részt veszünk ebben a munkában, jobban megérthetjük,
mit jelent örökkévaló családba tartozni. Őseink felé fordul a szívünk, felénk fordul az
ő szívük, és egymás felé fordul a szülők és a gyermekek szíve.

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek az általatok megbeszélt
alapelvekhez kapcsolódó élményekről!

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Emlékeztesd a tanulókat, hogy ez a második azon két lecke közül, mely a templomi
és családtörténeti munkáról szól! A 39. lecke arról szólt, hogy szükséges eljárnunk
a templomba és papsági szertartásokat végezzünk azokért, akik azok elnyerése nélkül
haltak meg. Ez a lecke megtárgyal néhány olyan módot, ahogy részt vehetünk a
templomi és családtörténeti munkában.

1. Illés szelleme arra ösztönzi az embereket, hogy őseik felé fordítsák a szívüket

Mondd el, hogy az utolsó napi szentek gyakran beszélnek Illés szelleméről! Ez a
kifejezés az emberek azon vágyára irányul, hogy „az atyák szíve gyermekeikhez” for-
duljon, a gyermekeké pedig „az atyáikhoz” (T&Sz 110:15). Illés szellemének nevezzük,
mert Illés állította vissza Joseph Smith-nek a papság pecsételő hatalmának kulcsait
(T&Sz 110:13–16). E hatalom által végezhetők olyan pecsételő szertartások, melyek az
örökkévalóságra egyesítik a családokat.

• Milyen cselekedetre készteti Illés szelleme az egyháztagokat? (A válaszok között
lehet, hogy saját magunkért való templomi szertartások elnyerésére, családtörténeti
kutatás végzésére, valamint templomlátogatásra késztet minket, hogy papsági
szertartásokban részesüljünk a halottakért. Lásd még a következő idézetet.) Milyen
élményekben volt részetek, amikor éreztétek Illés szellemének befolyását?

Gordon B.Hinckley elnök kihangsúlyozta: „Minden családtörténettel kapcsolatos
törekvésünk a templomi munkára irányul. Ennek nincs más célja.” A templomi
szertartások azon áldások betetőzésévé válnak, amit az egyház felkínálhat
(Conference Report, 1998. április, 115–116; vagy Liahona, 1998. július, 100).

• Melyek azok a dolgok, melyek megtételéhez utat mutat Illés szelleme az embereknek
szerte a világon? (A válaszok között lehet, hogy a genealógia népszerű hobby lett
szerte a világon, és hogy a technológiai előrelépések könnyebbé és hozzáférhetőbbé
teszik a genealógiát.)

2. Az egyház minden tagja részt vehet a templomi és családtörténeti munkában

Kérd meg az ezzel megbízott tanulókat, hogy röviden meséljenek a templomi és
a családtörténeti munkával kapcsolatos múlt heti élményeikről (lásd „Felkészülés,”
2. pont).

Miután ezek a tanulók meséltek az élményeikről, olvasd fel a következő kijelentést
Boyd K. Packer elnöktől, a Tizenkettek Kvórumából:

„Egyetlen munka sem jelent nagyobb védelmet az egyház számára, mint a templomi
munka és a genealógiai kutatás, mely alátámasztja azt. Nincs munka, mely szellemileg
jobban nemesít. Nincs olyan általunk végzett munka, mely több erőt ad nekünk”
(A szent templom, Boyd. K. Packer, 40).

• Hogyan segített nektek a templomi és családtörténeti munka abban, hogy fokozott
szellemi megtisztulást és erőt érezzetek?

Mutass rá, hogy egész életünk során, mindannyian részt vehetünk valamilyen módon
a templomi és családtörténeti munkában! Elder Dallin H.Oaks, a Tizenkettek Kvóru-
mából, azt mondta: „A halottak megváltásának munkájában sok elvégezendő feladat
van, és . . . minden egyháztagnak részt kellene vennie abban úgy, hogy imádságos
lélekkel kiválasztja az egyéni körülményeihez adott időben illő módokat. . . . Nem arra
törekszünk, hogy mindenkit arra kényszerítsünk, hogy mindent megcsináljon,
hanem hogy mindenkit biztassunk, tegyen valamit” („Family History: »In Wisdom
and Order,«” Ensign, 1989. június, 6).
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• Mit tettetek eddig azért, hogy részt vegyetek a templomi és családtörténeti munká-
ban? (A tanulók válaszait írd fel a táblára! A következő információk felhasználásával
beszéljétek meg vagy egészítsd ki ezeket a válaszokat! Ha felnőtteket tanítasz,
akkor megkérdezheted, hogy életük különböző szakaszaiban hogyan vettek részt
a templomi és családtörténeti munkában.)

Legyen érvényes templomi ajánlásunk, és rendszeresen járjunk templomba!

Mondd el, az egyik dolog, amit megtehetünk azért, hogy részt vegyünk a templomi
és családtörténeti munkában, az az, hogy érvényes templomi ajánlásunk van,
és a körülmények függvényében a lehető leggyakrabban elmegyünk a templomba.
Gordon B. Hinckley elnök azt mondta:

„Meggyőzőképességem teljességével mindenhol arra biztatom népünket, hogy éljenek
érdemesen a templomi ajánlásra, hogy legyen nekik egy, tekintsenek arra becses
vagyontárgyként, és tegyenek nagyobb erőfeszítéseket azért, hogy elmenjenek az Úr
házába, és részesüljenek az ott lévő szellemben és áldásokban. Biztos vagyok benne,
hogy minden olyan férfi vagy nő, aki az őszinteség és a hit szellemében megy el a
templomba, jobb emberként hagyja el az Úr házát. Mindannyiunk életében szükség
van a folyamatos fejlődésre. Időnként szükség van arra, hogy magunk mögött hagyjuk
a világ zaját és zűrzavarát, és Isten szent házának falai közé lépve, a szentség és a
békesség környezetében érezzük az Ő szellemét” (Conference Report, 1995. október, 72;
vagy Ensign, 1995. november, 53).

Mutass rá, hogy még akkor is rendelkeznünk kell templomi ajánlással, ha a körül-
ményeink nem engedik meg a rendszeres templomlátogatást. Howard W.Hunter elnök
azt mondta: „Tetszene az Úrnak, ha minden felnőtt egyháztag érdemes lenne érvé-
nyes templomi ajánlásra – és rendelkezne azzal. Az ahhoz szükséges és azzal össze
nem férő dolgok, amit azért kell tennünk és kerülnünk, hogy érdemesek legyünk a
templomi ajánlásra, pontosan azok, amit annak érdekében kell megtennünk, hogy
egyénekként és családokként boldogok legyünk” (Conference Report, 1994. október, 8;
vagy Ensign, 1994. november, 8).

• Milyen áldásokat kaphatunk meg azáltal, hogy rendelkezünk templomi ajánlással,
és eljárunk a templomba?

• Hogyan taníthatják a szülők gyermekeiket a templom fontosságáról? (A válaszok
között lehet, hogy a szülők rendszeresen eljárhatnak a templomba, vagy dolgozhat-
nak azon, hogy elmehessenek, taníthatják gyermekeiket a templomról, és bizony-
ságot tehetnek a templom által kapott áldásokról, és hogy magukkal vihetik a
12 éves és annál idősebb gyermekeket a templomba, hogy megkeresztelkedjenek
a halottakért.)

Készüljünk fel, hogy szertartásokat végeztethessünk elhunyt rokonainkért!

Mondd el, hogy a templomi és családtörténeti munka végzésének másik módja az,
hogy felkészüljünk templomi szertartások elvégeztetésére elhunyt rokonainkért!
Még ha a családunkban mások már dolgoztak a családtörténeten, akkor is gyakran
előfordulhat, hogy olyan elhunyt rokonokat találunk, akiknek még szükségük van
arra, hogy templomi szertartásokat végezzenek el értük.

Azzal kezdjük ezt a folyamatot, hogy beazonosítjuk elhunyt rokonainkat. Felsorolhat-
juk azokat, akikre emlékezünk, átnézhetjük a családi feljegyzéseket, és megkérhetjük
szüleinket, nagyszüleinket és más családtagjainkat, hogy meséljenek más ősökről.
Emellett használhatunk egyház-biztosította számítógépes programokat otthon és a
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Family History Centers™-ben (Családtörténeti központban), hogy segítséget kapjunk
ezekben az erőfeszítésekben. Hangsúlyozd ki, milyen erős hatást gyakorol ránk a
Szellem őseink beazonosításában! Ha gyakoroljuk a hitünket, akkor váratlan módokon
és helyeken találhatunk nevekre és információkra.

Amint egyre többet megtudunk az őseinkről, családtörténeti formanyomtatványokra –
például leszármazási táblázatokra és családi csoport feljegyzésekre – jegyezzük
fel azokat az információkat, melyeket találunk. Ha egy ősünk már részesült papsági
szertartásokban, mielőtt meghalt volna, akkor segítséget jelent, ha lejegyezzük, mikor
került ezekre sor, s így tudhatjuk, melyeket kell még elvégezni.

Az egyházközségek, gyülekezetek vagy cövekek családtörténeti szaktanácsadói is segít-
hetnek nekünk azon információk összeírásában, melyekre szüksége lesz a templomnak
ahhoz, hogy szertartásokat végezhessünk az őseinkért. Az egyházi családtörténeti
kiadványokban, a helyi papsági vezetőknél és a templomoknál is meg kell lennie
ezeknek az utasításoknak.

Elder Richard G. Scott, a Tizenkettek Kvórumából, azt a tanácsot adta: „Intézzétek el,
hogy ti vehessetek részt a pecsételési és más szertartásokban az elhunyt ősökért. . . .
Úgy látom, segít nekem az, amikor megpróbálok személyesen kapcsolódni ahhoz, akiért
a szertartásban részesülök. Rá gondolok és imádkozom, hogy fogadja el a szertartást,
és váljon javára az. Imával a szívetekben tegyétek meg ezeket, hogy a Szentlélek által
jobban megértsétek ezeket a dolgokat, és ezáltal gazdagabbá váljon az életetek. Ezek
a méltó imák válaszra találnak” (Liahona, 1999. július, 30).

Ismerjük meg az ősök életét!

• Hogyan ismertétek meg őseitek életét? Hogyan segített nektek az, hogy megismer-
tétek őseitek életét?

• Mit tehetnek a szülők azért, hogy a gyermekeikkel megismertessék az őseiket?

Elder Dennis B. Neuenschwander, a Hetvenek közül, beszélt felelősségéről, hogy
gyermekeit és unokáit megismertesse a családjuk történetével:

„Egyetlen gyermekemnek sincsenek emlékképei az én nagyszüleimről. Ha azt
akarom, hogy gyermekeim és unokáim ismerjék azokat, akik még mindig élnek az
emlékezetemben, akkor hidat kell építenem közéjük. Én magam vagyok az össze-
kötő kapocs azon nemzedékek között, melyek két oldalamon állnak. Az én feladatom
összekötni a szívüket, szeretet és tisztelet által, bár ők személyesen talán soha nem
ismerték egymást. Unokáim nem fogják ismerni családjuk történetét, ha én semmit
nem teszek azért, hogy azt megőrizzem számukra. Amit nem jegyzek fel valamilyen
módon, az a halálomkor el fog veszni, és amit nem adok tovább az utódaimnak,
azzal soha nem fognak rendelkezni. Az örök családi emléktárgyak gyűjtése és megosz-
tása személyes felelősség. Nem lehet lerázni magunkról vagy áthárítani valaki
másra” (Liahona, 1999. július, 98–99).

Vezessünk naplót, vagy írjuk meg az élettörténetünket, illetve családunk történetét!

• Hogyan segít nekünk a naplóvezetés vagy az élettörténet-írás a családtörténetben
való részvételben? Milyen áldásokkal jár a naplóvezetés vagy a történetírás?
(Javasold, hogy a tanulók beszéljék meg, milyen áldásokat kaptak egyénileg, és
milyen áldásokat kaphatnak az utódaik!)

• Hogyan segít nekünk a családtörténet megírása abban, hogy családtagjaink felé
fordítsuk a szívünket?
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3. Az egyház sok forrásanyagról gondoskodik, hogy segítsen nekünk részt venni
a templomi és családtörténeti munkában

Mondd el, hogy az egyház sok forrásanyagról gondoskodik, hogy segítsen nekünk
részt venni a templomi és családtörténeti munkában. Ide tartozik:

a. Egyháztagok útmutatója a templomi és családtörténeti munkához (34697 135).

b. Családtörténeti formanyomtatványok (mint a leszármazási táblázatok és a családi
csoportív feljegyzések).

c. Számítógépes programok.

d. Információk az Interneten.

e. Családtörténeti központok (utánanézhetsz annak, hogy hol van a legközelebbi).

Mutass meg egy példányt az Egyháztagok útmutatójából, valamint a családtörténeti
formanyomtatványokból, és mondd el, hogyan szerezhetik be ezeket a tanulók!
Ha megkérted az egyházközségi vagy gyülekezeti családtörténeti tanácsadót, hogy
beszéljen a tanulóknak ezekről a forrásanyagokról, akkor kérd meg őt, hogy most
tegye meg ezt (lásd „Felkészülés,” 3. pont)! Győződj meg arról, hogy a tanulók értik,
hogy akkor is részt vehetnek a templomi és családtörténeti munkában, ha nem
állnak rendelkezésükre ezek a forrásanyagok!

Összegzés Fejezd ki érzéseid annak fontosságáról, hogy részt vegyünk a templomi és család-
történeti munkában! Biztasd a tanulókat, hogy imádságos lélekkel döntsék el,
most hogyan vegyenek részt ebben a munkában! A Szellem késztetése szerint tegyél
bizonyságot a lecke során megbeszélt igazságokról!

További 
tanítási ötlet A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatod a következő ötletet.

Tevékenység a tanulóknak

Szerezz be elegendő példányt a jelenlegi családtörténeti formanyomtatványokból,
például a leszármazási táblázatból vagy a családi csoport feljegyzésből, hogy minden
tanulónak adhass egyet! Ezeket a formanyomtatványokat papsági vezetőkön vagy
a családtörténeti szaktanácsadón keresztül tudod beszerezni.

A lecke részeként minden tanulónak adj oda egy példányt a formanyomtatványokból!
Ha az idő engedi, akkor ossz szét tollakat vagy ceruzákat, és kérd meg a tanulókat, hogy
kezdjenek el dolgozni a formanyomtatványon az óra ideje alatt! Ha az órán erre nincs
idő, akkor biztasd a tanulókat, hogy otthon dolgozzanak a formanyomtatványokon!

236



Célkitűzés Inspirálni a tanulókat, hogy vegyenek részt abban, hogy elvigyék az evangéliumot az
egész világba, és megerősítsék az új megtérteket.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 1:4–5, 30; 65; 88:81; 109:72–74.

b. Örökségünk, 115–117, 124–125. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Kérj meg tanulókat, hogy készüljenek fel a következő információk összefoglalására
az Örökségünkből:

a. Misszionáriusi munka David O. McKay elnök elnöksége alatt (115–117. oldal).

b. Spencer W. Kimball elnök beszéde az egyház regionális képviselőihez (az első két
bekezdés a 125. oldalon).

4. Megkérhetsz egy vagy több tanulót, akik megtértek, hogy röviden meséljenek új
egyháztagokként való érzéseikről. Kérd meg őket, hogy mondják el, hogyan
segítettek nekik más egyháztagok; javaslatokat is tehetnek arra vonatkozóan, hogy
más egyháztagok mi módon segíthettek volna többet.

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Még az óra előtt írd fel a táblára a következőket:

• Szerintetek ezek közül mely területeket látogatták meg misszionáriusok az egyház
megszervezése utáni első 20 évben?

Spencer W.Kimball elnök azt mondta: „Amikor az egyház történetét olvasom, bámulom
a korai testvérek merészségét, amint elmentek a világba. Úgy tűnt, utat találnak. . . .
A Tizenkettek már 1837-ben ott voltak Angliában és a Sátánnal harcoltak, Tahitiban

Anglia

Tahiti

Ausztrália

Izland

Olaszország

Svájc

Németország

Tonga

Törökország

Mexikó

Japán

Csehszlovákia

Kína

Szamoa

Új-Zéland

Dél-Amerika

Franciaország

Hawaii

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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1844-ben, Ausztráliában 1851-ben, Izlandon 1853-ban, Olaszországban 1850-ben,
valamint Svájcban, Németországban, Tongán, Törökországban, Mexikóban Japánban,
Csehszlovákiában, Kínában, Szamoán, Új-Zélandon, Dél-Amerikában, Franciaország-
ban és Hawaii-on, még 1850-ben. . . . Ennek a korai térítésnek a nagy része abban az
időszakban zajlott, amikor a vezetők még mindig a Sziklás-hegységet mászták, a födet
művelték és elkezdték építeni az otthonaikat. Ez hit, méghozzá fantasztikus hit”
(„When the World Will Be Converted,” Ensign, 1974. október, 6).

Hangsúlyozd ki, hogy az egyház vezetői a visszaállítás első napjaitól kezdve törekedtek
annak a megbízatásnak a beteljesítésére, hogy az egész világba elvigyék az evangé-
liumot! Kimball elnök kifejezésre juttatta abba vetett bizalmát, hogy továbbra is így
teszünk majd: „Valahogy, . . . úgy érzem, hogy ha minden tőlünk telhetőt megtettünk,
akkor az Úr meg fogja találni a módját, hogy ajtókat nyisson előttünk. Ez az én hitem”
(Ensign, 1974. október, 7).

Mondd el, hogy ez a lecke megtárgyal néhány módot, ahogy az egész világot elárasztja
az evangélium!

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek szentírásbeli alapelvekhez
kapcsolódó élményeikről!

1. Az egyház előjön az ismeretlenségből

Az év tanulmányai megmutatták, hogyan indult az egyház olyan emberek kis csoport-
jából, akiket alig ismertek. Most már olyannyira megnövekedett az egyház, hogy a
világ majdnem minden országában vannak tagjai. Az egyháztagság e drámai mértékű
növekedését és láthatóságát nehéz lett volna felfogni az egyház kezdetének napjaiban,
melyeket a küszködés, az üldöztetés és a szegénység jellemzett. Az Úr azonban Joseph
Smith próféta által kinyilatkoztatta egyházának bámulatra méltó rendeltetését.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a következő verseket, és beszéljék meg, mit
tanítanak ezek az egyház rendeltetéséről.

a. T&Sz 1:30. (Akiket Isten hívott el egyházának vezetésére, azoknak hatalmában áll
majd, hogy előhozzák az ismeretlenségből.)

b. T&Sz 65:1–6. (Az evangélium továbbgördül, mígnem az egész földet betölti. Akik
befogadják, azok fel lesznek készülve az Üdvözítő második eljövetelére.)

c. T&Sz 109:72–74. (Az egyház az egész földet be fogja tölteni. Előkerül a vadonból,
és olyan tisztán ragyog majd, akár a nap.)

Joseph Smith próféta kijelentette: „Nincs olyan szentségtelen kéz, mely megállíthatná
a munka előrehaladását; tombolhat az üldöztetés, szövetkezhet a csőcselék, gyülekez-
hetnek a hadseregek, befeketíthetnek a rágalmazók, de Isten igazsága merészen,
nemesen és függetlenül halad majd előre, míg minden földrészt megrenget, minden
égövet meglátogat, minden országon végigsöpör, és minden fülben elhangzik,
míg Isten céljai be nem teljesednek, és a nagy Jehova azt nem mondja: a munka 
elvégeztetett!” (History of the Church, 4:540).

• Az egyház milyen tekintetben jön elő az ismeretlenségből szerte a világon?

2. Az utolsó napi próféták azt a kihívást intézték hozzánk, hogy az egész világra
vigyük el az evangéliumot

Mondd el, hogy az egyház világszerte történő előrehaladásának egyik fontos módja
az egyes egyháztagok misszionáriusi erőfeszítésein keresztül valósul meg! Az utolsó

Megbeszélés
és alkalmazás
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napi próféták kihívást intéztek hozzánk, hogy egyháztag-misszionáriusokként vagy
teljes idejű misszionáriusokként tegyünk nagyobb erőfeszítéseket az evangélium
megosztására.

David O. McKay elnök ismertté vált azzal a mondásával, hogy „Minden egyháztag
misszionárius!” Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy számoljon be a McKay elnök
elnöksége alatti misszionáriusi munkáról (Örökségünk, 115–117. oldal)!

Később Spencer W. Kimball elnök arra szólította fel az egyház tagjait, hogy nyújtsák
meg lépéseiket a misszionáriusi szolgálat terén. Kérte az egyház tagjait, imádkozzanak,
hogy a nemzetek ajtajai megnyíljanak az evangélium hirdetése előtt, és hogy növel-
jék a felkészült misszionáriusok számát, hogy beléphessünk azokon az ajtókon. Kérd
meg az ezzel megbízott tanulót, hogy számoljon be Kimball elnöknek a regionális
képviselőkhöz intézett beszédéről (Örökségünk, 125. oldal, első két bekezdés)! Mondd
el, hogy beteljesülő félben van Kimball elnöknek a föld színén végighaladó misszio-
náriusi munkáról való látomása!

Gordon B. Hinckley elnök azt tanította, hogy mindannyian felelősek vagyunk a földet
betöltő evangélium látomásának megvalósításáért:

„Nos, mi van a jövővel? Mi van az előttünk álló évekkel? Igazán ígéretesnek mutat-
koznak. Az emberek elkezdenek annak alapján megismerni minket, amik vagyunk és
amilyen értékek szerint élünk. . . .

Ha előre haladunk, soha nem veszítve szem elől a célunkat, soha nem beszélve rosszat
senkiről, a nagyszerű tantételek szerint élve, amelyekről tudjuk, hogy igazak, ez az
ügy előre fog gördülni méltósággal és hatalommal, hogy betöltse az egész földet.
Az ajtók, melyek ma még be vannak zárva az evangélium hirdetése előtt, meg fognak
nyílni. A Mindenhatónak talán, ha szükséges, fel kell ráznia a nemzeteket, hogy
alázatra bírja őket, hogy így hallgattassa meg velük az élő Isten szolgáit. Bármi, aminek
meg kell történnie, meg fog történni.

Az előttünk álló nagy kihívás, valamint a munka sikerének kulcsa azoknak a hite lesz,
akik utolsó napi szenteknek nevezik magukat” (Liahona, 1998. január, 69–70).

• Hogyan teljesednek be most a földet betöltő evangéliumról szóló jövendölések?

3. „Minden egyháztag misszionárius!”

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 1:4–5 és 88:81-et! Mit tanítanak ezek a részek
az evangélium megosztására irányuló felelősségünkről?

• Mit tehet mindegyikünk azért, hogy segítsen a misszionáriusi munkában?
(A következő információk felhasználásával beszéljétek meg vagy egészítsd ki a
tanulók válaszait! A címeket írd fel a táblára, amikor megbeszélitek azokat!)

Készüljünk fel teljes idejű missziók szolgálatára!

• Hogyan készülhetünk fel teljes idejű missziók szolgálatára? Miért fontos, hogy
felkészüljünk, mielőtt még elhívást kapunk?

Spencer W. Kimball elnök azt mondta: „Amikor több misszionáriust kérek, akkor
nem több bizonyság nélküli vagy érdemtelen misszionáriusról beszélek. Azt kérem,
hogy a világ minden gyülekezetében és minden egyházközségében kezdjünk
hozzá hamarabb, és készítsük fel jobban a misszionáriusainkat. . . . A fiatalok értsék
meg, hogy nagy kiváltság misszióba menni, hogy fizikailag, szellemileg és lelkileg
is jól kell lenniük, és hogy az Úr »a legcsekélyebb elnézéssel sem« tekinthet a bűnre
[T&Sz 1:31]” („When the World Will Be Converted,” Ensign, Oct. 1974, 7).
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• Hogyan segíthetnek a szülők és más felnőttek a fiataloknak felkészülni arra, hogy
teljes idejű misszionáriusok legyenek? (A válaszok között lehetnek a következők:
tanítsák meg nekik, hogy legyenek érdemesek és a megfelelő időben álljanak
készen a misszionáriusi elhívásra, meséljenek nekik misszionáriusi élményekről,
tanítsák őket a misszionáriusi munka örömeiről és áldásairól, meséljék el saját maguk
vagy őseik megtérési történeteit, hozzanak létre nekik misszionáriusi pénzalapot,
és tanítsák meg nekik, hogyan dolgozzanak keményen.)

• Milyen kihívásokkal szembesülnek a fiatalok, amikor teljes idejű misszió szolgá-
latára készültnek? Hogyan győzhetik le ezeket a kihívásokat? Milyen kihívásokkal
szembesülnek az idősebb egyháztagok, amikor teljes idejű misszió szolgálatára
készülnek? Hogyan győzhetik le ezeket a kihívásokat?

Szolgáljunk teljes idejű missziót!

• Ki szolgáljon teljes idejű missziót?

Minden arra érdemes és képes, 19 és 25 év közötti fiatalember szolgáljon teljes
idejű missziót! A teljes idejű misszionáriusi szolgálat papsági kötelességnek számít
e fiatalemberek esetében. 21 éves és annál idősebb nők is javasolhatók teljes idejű
misszió szolgálatára, ha ezt szeretnék. Idősebb házaspárokat is biztatnak arra,
hogy szolgáljanak missziót, ha megtehetik. Minden misszionáriusnak érdemesnek
kell lennie.

Elder David B.Haight, a Tizenkettek Kvórumából, azt a tanácsot adta: „Minden olyan
házaspárnak, aki fizikailag képes erre, legyen az a célja az egyházban, ami minden
tizenkilenc éves fiatalembernek is, hogy szolgáljon missziót. Nem állíthatnak jobb
példát, nem tehetnek jobb bizonyságot a szülők a gyermekeknek vagy az unokáknak
annál, mint amit misszionáriusi szolgálat útján adnak előrehaladott éveik során”
(Conference Report, 1987. április, 73; vagy Ensign, 1987. május, 61).

Támogassuk a teljes idejű misszionáriusokat!

• Hogyan támogathatjuk a jelenleg szolgáló misszionáriusokat? (A válaszok között
lehet az, hogy megemlékezünk róluk az imáinkban, biztató leveleket írunk nekik,
hozzájárulunk az egyházközség vagy gyülekezet misszionáriusi pénzalapjához,
illetve az általános misszionáriusi pénzalaphoz. Azáltal támogathatjuk a területün-
kön szolgáló misszionáriusokat, hogy segítünk nekik érdeklődőket találni és
tanítani, és más segítséget nyújtunk nekik.)

Gordon B. Hinckley elnök azt mondta: „Testvérek, hagyhatjuk, hogy a misszio-
náriusok egyedül próbálkozzanak vagy segíthetünk nekik. Ha egyedül csinálják,
akkor nap-nap után kopogtatni fognak az ajtókon, és szerény lesz az aratás. Vagy
egyháztagokként segíthetünk nekik az érdeklődők megtalálásában és tanításában”
(„Találjátok meg a bárányokat, és tápláljátok a juhokat” Liahona, 1999. július, 121).

Egész életünk során osszuk meg másokkal az evangéliumot!

• Miért fontos egész életünk során megosztani másokkal az evangéliumot?
Milyen élményeitek voltak az evangélium másokkal történő megosztása során?

• Miért félünk néha attól, hogy megosszuk másokkal az evangéliumot? Hogyan
győzhetjük le ezeket a félelmeket?

• Vezetett-e el közületek valakit is az egyházhoz történő csatlakozáshoz egy egyháztag
példája és barátsága? Milyen hatással voltak rátok ennek az egyháztagnak a
cselekedetei?
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• Mindennapi életünk részeként hogyan oszthatjuk meg másokkal az evangéliumot?
(A válaszok között lehetnek a következők.)

a. Mutassunk jó példát a családtagoknak, a szomszédoknak és a barátoknak!

b. Adjunk másoknak is példányokat a Mormon könyvéből!

c. Adjuk oda a misszionáriusoknak olyan emberek neveit, akik érdeklődnek!

d. Meséljünk az embereknek az evangéliummal kapcsolatos érzéseinkről!

e. Hívjunk meg embereket egyházi tevékenységekre, gyűlésekre és esti
beszélgetésekre!

f. Hívjunk meg embereket családi estekre és szomszédsági összejövetelekre!

g. Hívjunk meg a genealógia iránt érdeklődő embereket, hogy látogassanak el egy
Családtörténeti központba!

h. Hívjunk meg embereket keresztelési szertartásokra!

Spencer W. Kimball elnök azt mondta: „Úgy tűnik nekem, hogy az Úr megválogatta
szavait, amikor azt mondta, hogy [az evangéliumnak] minden nemzethez, minden
országba, »a föld legtávolabbi részeibe,« minden nyelvhez, minden néphez, minden
lélekhez, az egész világba, sok országba [el kell jutnia]. Bizonyára nagy jelentőséggel
bírnak ezek a szavak! . . . Kíváncsi vagyok, vajon minden tőlünk telhetőt megte-
szünk-e. Vajon kielégítő-e hozzáállásunk annak tekintetében, hogy az egész világot
tanítsuk? . . . Fel vagyunk készülve arra, hogy megnyújtsuk a lépésünket, hogy
kiszélesítsük látókörünket?” (Ensign, 1974. október, 5).

• Milyen tekintetben nyújthatjuk meg mindannyian a lépésünket, amint mindennapi
életünk során az evangélium megosztására törekszünk?

Kimball elnök azt is mondta: „Nagy szükségünk van arra, és ez a mi nagyszerű elhívá-
sunk, hogy a megértés gyertyájához hozzuk e világnak embereit, hogy az megvilágítsa
a homályból és a sötétségből kivezető útjukat, mely az evangélium öröméhez,
békességéhez és igazságaihoz vezet. Hiszem, hogy nem szabad belefáradnunk a jócse-
lekedetekbe. Hiszem, hogy itt az ideje ismét feltenni magunknak a kérdést: Mit
tehetek azért, hogy segítsek elvinni az evangéliumot másokhoz és a világ lakosaihoz?”
(„Are We Doing All We Can?” Ensign, 1983. február, 5).

Hinckley elnök azt kérte, hogy minden papsági vezető vállalja fel ezt a felelősséget,
és mutasson példát az érdeklődők találásában és közösségbe fogadásában. Azt kérte,
hogy erről a témáról időnként essen szó az úrvacsorai gyűléseken. Azt is kérte, hogy a
papsági, a segítőegyleti, a fiatal nők, az elemis és az egyházközségi tanácsok, valamint
a cövektanácsok gyűléseit használják fel annak megtervezésére, hogy mi módon
találjanak érdeklődőket, és fogadják be őket a közösségbe. (Liahona, 1999. július, 121.)

4. Folyamatosan felelősek vagyunk az új megtértek táplálásáért

Írd fel a táblára a következő idézetet: „Bármelyik érdeklődőből, aki érdemes a kereszte-
lésre, olyan megtért válik, aki érdemes a megmentésre” (Gordon B. Hinckley, Liahona,
1999. július, 123). Mondd el, hogy minden évben megtértek százezrei kerülnek az
egyházba! Ezeket az új egyháztagokat mindannyiunknak táplálnia és erősítenie kell.

• Miért nehéz néha az új egyháztagoknak az, hogy aktívak maradjanak az egyházban?

Gordon B.Hinckley azt mondta: „Nem könnyű dolog tagjává válni ennek az egyház-
nak. A legtöbb esetben ez magában foglalja, hogy félretesszük a régi szokásokat,
hátrahagyjuk a régi barátokat és ismerősöket, valamint egy olyan, új társadalomba
lépünk, mely más, és bizony sokat követel” (Conference Report, 1997. április, 66;
vagy Ensign, 1997. május, 47).
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• Mit tehetnek az új megtértek azért, hogy megerősödjenek? Mit tehet a többi
egyháztag az új megtértek megerősítéséért? Milyen példáit láttátok annak, hogy
hatékonyan tették ezt az egyháztagok?

Hinckley elnök az tanította, hogy: „Minden egyháztagnak három dologra van
szüksége:

1. Egy barátra az egyházban, akihez állandóan fordulhat, aki mellette fog járni,
aki válaszolni fog a kérdéseire, aki megérti a problémáit.

2. Egy feladatra. A tevékenységben áll ennek az egyháznak a nagysága. Ez az
a folymat, amely által fejlődünk. Az Úr iránti hit és szeretet olyan, mint a karom
izomzata. Ha használom, akkor erősebbé válik. Ha felkötöm, akkor meggyengül.
Minden megtért megérdemel egy feladatot. . . .

3. Minden megtértet „Isten jó szavával kell táplálni” (Moróni 6:4). Szükségszerű,
hogy a megtért kapcsolatba kerüljön egy papsági kvórummal illetve segítőegylettel,
a fiatal nők illetve a fiatal férfiak csoportjával, a vasárnapi iskolával vagy az
elemivel. Arra kell őt biztatni, hogy jöjjön el az úrvacsorai gyűlésre” (Liahona,
1999. július, 122–123).

Ha megkértél tanulókat, hogy meséljenek róla, milyen érzéseik voltak új egyháztagok-
ként, akkor most kérd fel őket erre (lásd „Felkészülés,” 4. pont)!

Összegzés Hangsúlyozd ki, hogy az Úr irányítja egyházát, és megnyitja az utat az evangélium
számára, hogy az egész földre eljusson. Biztasd a tanulókat, hogy nyújtsák meg lépése-
iket, amint teljes idejű misszióra készülnek, és megosztják az evangéliumot a körülöt-
tük lévőkkel! Arra is biztasd őket, hogy táplálják és erősítsék az új egyháztagokat!
A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot a lecke során megbeszélt igazságokról!

További 
tanítási ötlet A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatod a következő ötletet.

Zászló a nemzetekhez videó bemutató

Ha rendelkezésre áll a Zászló a nemzetekhez (53980 135) című videokazetta, akkor
gondolkozz el azon, hogy a lecke részeként bemutatod annak egy részét! Ez a bemutató
inspiráló történeteket tartalmaz az egyház Európában, a Csendes-óceáni szigeteken,
Latin-Amerikában, Ázsiában és Afrikában való növekedéséről. Templomok és olyan
emberek képeivel ér véget, akik szerte a világon a „Hit minden lépésben” kezdetű
egyházi éneket éneklik.

Mivel a videokazetta 60 perces, az órán nem tudod bemutatni az egészet. Ha azonban
előre megnézed a bemutatót, akkor találhatsz olyan részt, ami különösen lelkesítő
lesz azok számára, akiket tanítasz.
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Célkitűzés Megmutatni a tanulóknak, hogy az Úr utolsó napi prófétáknak, látnokoknak és
kinyilatkoztatóknak adott kinyilatkoztatás által továbbra is irányítja egyházát.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 1:38; 68:1–4; 84:109–10; 107:25, 34, 93–98; 132:8.

b. Hivatalos nyilatkozat 2 (342–343. oldal a Tanok és szövetségekben).

c. Örökségünk, 117–118, 125–127.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Kérj meg tanulókat, hogy készüljenek fel a következő információk összefoglalására
az Örökségünkből:

a. Az egyházi egyeztetésről szóló információk (a 117. oldal utolsó bekezdésétől
a 118. oldal közepéig).

b. A beszámoló arról a kinyilatkoztatásról, mely az egyház minden érdemes
férfitagjára kiterjeszti a papság áldásait (125–127. oldal).

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Mondd el a következő történetet, melyet Harold B. Lee elnök mesélt el:

„Elder John A. Widtsoe, a Tizenkettek Tanácsából, egyszer mesélt egy olyan beszélge-
tésről, melyet cövek-tisztségviselők egy csoportjával folytatott. A beszélgetés során
valamelyikük azt kérdezte tőle: »Widtsoe testvér, mióta nem kapott kinyilatkoztatást
az egyház?« Widtsoe testvér elgondolkozva megdörzsölte az arcát, majd így válaszolt:
»Hát, talán múlt csütörtök óta«” (Stand Ye in Holy Places [1974], 132–33).

Spencer W. Kimball elnök kijelentette, hogy az egyházat továbbra is kinyilatkoztatás
vezérli:

„Tanúbizonyságot teszünk a világnak arról, hogy továbbra is van kinyilatkoztatás, és
hogy az egyház trezorjai és irattárai tartalmazzák ezeket a hónapról hónapra, napról
napra érkező kinyilatkoztatásokat. Arról is tanúbizonyságot teszünk, hogy 1830 óta,
amikor is sor került Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának megala-
pítására, mindig van olyan próféta, – és lesz is, amíg világ a világ – akit elismer Isten
és az ő népe, és aki továbbra is tolmácsolni fogja az Úr szándékát és akaratát. . . .

Látványos dolgokra várva nem biztos, hogy teljes mértékben tudatában vagyunk a
kinyilatkoztatás által folyó kommunikáció folyamatos meglétének. A legmélyebb
alázatossággal, ám a lelkemben égő bizonyság erejével és hatalmával mondom, hogy
a visszaállítás prófétájától napjaink prófétájáig soha nem tört meg a kommunikáció
csatornája, folyamatos a felhatalmazás, továbbra is világít a ragyogó és mindent

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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átható fény. Az Úr szavának hangja folyamatos melódia és viharos felhívás. Majdnem
másfél százada nem volt megszakítás” (Conference Report, 1977. április, 115; vagy
Ensign, 1977. május, 78).

Hangsúlyozd ki, hogy Kimball elnök kijelentése ma is igaz! Nyitva vannak a mennyek,
és az Úr továbbra is kinyilatkoztatja akaratát az utolsó napi prófétáknak.

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek az általatok megbeszélt
alapelvekhez kapcsolódó élményekről!

Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 1:38 és 68:1–4-et! Hangsúlyozd ki, hogy az Első
Elnökség és a Tizenkét Apostol Tanácsának tagjai próféták, látnokok és kinyilatkozta-
tók! Továbbra is kapnak kinyilatkoztatást az egyház vezetésére vonatkozóan. Útmuta-
tásuk „az Úr akarata, . . . az Úr gondolata, . . . az Úr szava, . . . az Úr hangja és Isten
üdvözítő ereje lesz” (T&Sz 68:4). Mondd el, hogy ez a lecke az egyház irányítására
szolgáló folyamatos kinyilatkoztatás néhány példájáról szól!

1. Egyházi egyeztetés

Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy foglalja össze az egyházi egyeztetésről
szóló információkat az Örökségünk 117. oldalának utolsó bekezdésétől a 118. oldal
közepéig! Hangsúlyozd ki, hogy az egyházi egyeztetést az Úr prófétáinak adott
kinyilatkoztatása vezette be, és ma is az működteti!

Mondd el, hogy az egyházi egyeztetés célja „Isten helyes útmutatás”-ának megőrzése
(Jákób 7:7)! Végső célja az, hogy segítsen az egyház küldetésének betöltésében, melynek
értelmében minden embert hívunk: „Jöjjetek Krisztushoz, legyetek benne tökéletesek!”
(Moróni 10:32; lásd még T&Sz 20:59).

Az Első Elnökség és a Tizenkettek Kvóruma felügyeli az egyházi egyeztetést.
Az egyeztetéshez tartozik:

a. A tanok tisztaságának megőrzése.

b. A család és az otthon fontosságának hangsúlyozása.

c. Az egyház minden munkájának papsági irányítás alá helyezése.

d. Megfelelő kapcsolatok létrehozása az egyház szervezetei között.

e. Egység és rend elérése az egyházban.

f. Az egyházi programok és anyagok egyszerűségének biztosítása.

Elder Bruce R. McConkie, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta, hogy az egyeztetés
olyan folyamat, „melynek során vesszük az egyház minden programját, egy irányt
adunk nekik, egy csomagba tesszük őket, egy programként működtetve azokat, az
egyház minden tagját bevonva a működtetésbe – és mindezt a papság irányítása alatt
tesszük” (Let Every Man Learn His Duty [pamphlet, 1976], 2).

A következő anyagok felhasználásával beszéljétek meg, milyen áldásokat hoznak
életünkbe az egyházi egyeztetésre irányuló erőfeszítések! A címeket írd fel a táblára,
amikor megbeszélitek azokat!

A család fontossága

Az egyeztetési erőfeszítés sokféleképpen kihangsúlyozta a család fontosságát. Ezek
egyike a családi estek programjának létrehozása. A szülőknek azt mondjuk, hogy
hetente tartsanak családi estet, ezáltal tanítsák és erősítsék a családjukat. A hétfő esték

Megbeszélés
és alkalmazás
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egyházszerte a családi estek számára vannak fenntartva, és ekkor nem szabad egyházi
gyűléseket és tevékenységeket tartani.

• Milyen hatással volt életetekre a családi est? Mit tettetek azért, hogy sikeressé
tegyétek a családi esteket?

Az egyeztetési erőfeszítés azáltal is kihangsúlyozta a család fontosságát, hogy a család
vonatkozásában tisztázta az egyház szervezeteinek, programjainak és tevékenységeinek
célját. Az Utasítások egyházi kézikönyve kijelenti:

„Az evangéliumi tanítás és vezetés legfontosabb helyszíne a család és az otthon
(lásd Móziás 4:14–15; T&Sz 68:25–28). . . . Az egyházi kvórumok, segédszervezetek,
programok és tevékenységek erősítsék és támogassák a családot. Tegyék színesebbé
az evangéliumközpontú családi tevékenységeket, ne versengjenek azokkal” (2. könyv:
Papsági és segédszervezeti vezetők [1998], 299).

• Miért fontos megérteni, hogy az egyházi segédszervezetek, programok és tevékeny-
ségek létezésének célja a család támogatása? Hogyan erősítettek meg benneteket
és családotokat az egyházi szervezetek és tevékenységek?

Az egyeztetési erőfeszítés azt is kihangsúlyozza, hogy az egyházi programok és
tevékenységek ne követeljenek túl sok erőfeszítést, időt vagy más forrásokat
az egyháztagoktól.

Az egyházi segédszervezetek működése

Az egyeztetés egyik fontos szerepe az egyház segédszervezeteinek – a Segítőegyletnek,
a Fiatal Férfiaknak, a Fiatal Nőknek, az Eleminek és a Vasárnapi Iskolának – egysé-
gesítése és összhangba hozatala. Ezek a szervezetek sok éven át viszonylag önállóak
voltak. Az egyház általános szintjén volt némelyiknek saját folyóirata, pénzalapja
és voltak konferenciái. Növekedésükkel egyetemben egyre összetettebbekké váltak,
és gyakran szükségtelenül megkettőzték a programokat és anyagokat.

Az egyeztetés folyamata által lecsökkent ez az összetettség és megkettőzés. Az egyezte-
tésen keresztül emellett hangsúlyt kapott az, hogy a segédszervezetek papsági vezetők
irányítása alatt működnek. Az egyházközségben például minden ilyen szervezet a
püspökség irányítása alatt működik.

• Miért fontos egységesíteni és összehangolni a segédszervezetek erőfeszítéseit
az egyházközségben? Miben láttátok megnyilvánulni azt, hogy ezek a szervezetek
hatékonyabban dolgozhatnak akkor, ha összehangolják az erőfeszítéseiket?

Egyházi kiadványok elkészítése

Mondd el, hogy azért készülnek egyházi kiadványok, például leckekönyvek és egyházi
folyóiratok, hogy segítsenek az egyháztagoknak Jézus Krisztus evangéliumának
megismerésében, valamint abban, hogy aszerint éljenek! Az egyeztetési folyamat segít
annak biztosításában, hogy ezek az anyagok a szentírásokon alapuljanak, tantételileg
helyesek legyenek, és megfelelőek azok számára, akiknek írták őket. Minden egyházi
kiadványt a Első Elnökség és a Tizenkettek Kvórumának irányítása alatt terveznek meg,
készítenek el, néznek át és használnak.

Az egyházi kiadványok összehangolásának egyik eredménye az, hogy a felnőttek és a
fiatalok evangéliumi tanok osztályai, valamint a legtöbb elemis osztály ugyanazt a
szentírást tanulmányozza az év során. Ez biztathat a szentírások otthoni megbeszélésére,
és elősegítheti az ilyen beszélgetést.

• Hogyan támogathatják az egyházban tanított leckék a szülők arra irányuló
erőfeszítéseit, hogy tanítsák otthon a gyermekeiket?
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Házitanítás

Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 20:53–55-öt! Mondd el, hogy a papság viselői által
tett látogatások Joseph Smith próféta ideje óta részét képezték az egyháznak!
A hatvanas években az egyeztetési erőfeszítés részeként újból hangsúlyt kaptak ezek
a látogatások, és a házitanítás nevet kapták. A házitanítás továbbra is elengedhetetlenül
fontos feladata a tanítóknak, a papoknak és a melkisédeki papság viselőinek.

• Melyek a házitanítás céljai? Milyen élmények mutatták meg nektek a házitanítás
fontosságát?

Az egyházi egyeztetésről szóló beszélgetés befejezéseként olvassátok el a tanulókkal
a T&Sz 84:109–10 és 132:8-at!

• Milyen tekintetben segít nekünk az egyházi egyeztetés abban, hogy eleget tegyünk
ezeknek a szavaknak?

• Mit tehetünk egyénileg és egyházi elhívásainkban azért, hogy alkalmazzuk az
egyházi egyeztetés alapelveit?

2. Kinyilatkoztatás, mely az egyház minden érdemes férfitagjára kiterjeszti
a papság áldásait

Mondd el, hogy 1978 júniusában Spencer W. Kimball elnök bejelentett egy olyan
kinyilatkoztatást, mely az egyház minden érdemes férfitagjára kiterjesztette
a papság áldásait! Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy foglalja össze ennek
a kinyilatkoztatásnak a beszámolóját az Örökségünk 125–127. oldalairól!

• Olvassátok el a tanulókkal a Hivatalos nyilatkozat 2-t! Milyen tekintetben jelentett
áldást az egyháznak ez a kinyilatkoztatás?

• Mit tanulhatunk abból a folyamatból, amin Kimball elnök végighaladt, mielőtt
megkapta volna ezt a kinyilatkoztatást? (Lásd Örökségünk, 126. oldal.)

3. A szentírások új, utolsó napi szentek általi kiadásai

Mondd el, hogy 1979-ben, az Első Elnökség és a Tizenkettek Kvórumának irányítása
alatt évekig folyó gondos munka után az egyház megjelentette a Bibliának egy utolsó
napi szentek által készített kiadását! A Bibliának ez a kiadása ugyanazt a szöveget
tartalmazza, mint a Jakab király változat, de vannak benne különleges, tanítást segítő
dolgok, mint a Topical Guide (Tárgymutató), a Bible Dictionary (Bibliaszótár),
valamint más szentírásokban található szövegrészekre, és a Biblia Joseph Smith féle
fordításának kivonataira utaló lábjegyzetek.

Az egyház 1981-ben egy új angol nyelvű kiadást jelentetett meg a hármas kombináció-
ból (a Mormon könyve, Tanok és szövetségek és Igazgyöngy egy kötetben), mely
még több lábjegyzetet és tárgymutató-bejegyzést tartalmaz.

• Olvassátok el a tanulókkal Ezékiel 37:15–19-es verseit! Magyarázd el, hogy „Júda fája”
a Biblia, „Efráim fája” pedig a Mormon könyve! Hogyan segítenek a szentírások új
kiadásai abban, hogy a Biblia és a Mormon könyve eggyé váljon a kezetekben?

Mondd el, hogy az angol nyelvű Bibliában sok lábjegyzet utal olyan szentírásokra,
melyek a Mormon könyvében vannak, a Mormon könyvében pedig sok lábjegyzet
utal olyan szentírásokra, melyek a Bibliában találhatók meg! Elder Boyd K.Packer,
a Tizenkettek Kvórumából, megjegyezte: „Júda fája vagy feljegyzése – az Ószövetség
és az Újszövetség – és Efráim fája vagy feljegyzése – a Mormon könyve, mely egy
másik bizonyság Jézus Krisztusról – mostanra annyira összefonódott, hogy az egyiket
tanulmányozva a másikhoz vonzódunk; az egyikből tanulva a másik világosít fel.
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Valóban eggyé lettek a kezeinkben” (Conference Report, 1982. október, 75; Ensign,
1982. november, 53).

Fordíts pár percet arra, hogy a tanulóknak megmutasd a tanulási segédleteket a
szentírások utolsó napi szentek által készített kiadásában (használhatod a második
további tanítási ötletet)! Ezt követően tedd fel a következő kérdéseket:

• Hogyan használtátok eddig a tanulási segédleteket a szentírásokban? Hogyan segí-
tettek nektek ezek a forrásanyagok a szentírások tanulmányozásában? Szerintetek
milyen áldásokban részesült az egyház a szentírások utolsó napi szentek által
készített kiadásának köszönhetően?

Nem sokkal azt követően, hogy kinyomtatták ezeket a szentírásokat, Elder Boyd
K. Packer azt jövendölte: „Az évek múlásával ezek a szentírások olyan hithű keresz-
tények egymást követő nemzedékeihez vezetnek majd, akik ismerik az Úr Jézus
Krisztust, és hajlanak rá, hogy engedelmeskedjenek az Ő akaratának. . . . Úgy
tárulnak fel előttük a kinyilatkoztatások, mint a világ történetében egyetlen más
[nemzedék] előtt sem. Most kezükbe helyeztetett József ága és Júda ága. Olyan
evangéliumi tudásra tesznek majd szert, melyet elődeik nem érhettek el. Bizonysá-
guk lesz arról, hogy Jézus a Krisztus, és képesek lesznek hirdetni és megvédeni Őt”
(Conference Report, 1982. október, 75; vagy Ensign, 1982. november, 53).

Az 1995-ös általános konferencián Gordon B. Hinckley elnök tett egy olyan megál-
lapítást, mely megmutatja, hogy beteljesülőfélben vannak Elder Packer szavai:
„Visszatekintek a saját fiatalságomra. Akkoriban sem a fiatal férfiak, sem a fiatal
nők nem nagyon olvasták a szentírásokat. Milyen csodálatos változás történt azóta!
Új nemzedék nő fel, akik ismerik az Úr szavát!” (Conference Report, 1995. április, 117;
vagy Ensign, 1995. május, 87).

4. A Hetvenek további kvórumai

Mondd el, hogy az egyház növekedésével egyetemben az Úr kinyilatkoztatta, hogyan
változzon az általános egyházi irányítás, hogy világszerte eleget tegyen az egyháztagok
szükségleteinek! Ezek a változások különösen a Hetvenek további kvórumainak
megszervezésében váltak nyilvánvalóvá.

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 107:25, 34-et! Milyen feladatai vannak a
hetveneseknek?

Mondd el, hogy sok éven át csak hét olyan általános felhatalmazottja volt az egyháznak,
aki hetvenesként szolgált! Ők alkották a Hetvenek Első Tanácsát. 1975-ben másokat
is elhívtak; ők a Hetvenek Első Kvórumában szolgáltak. 1989-ben került sor további
bővítésre, amikor ehhez hozzákapcsolódott a Hetvenek Második Kvóruma.

1995 áprilisában Gordon B. Hinckley elnök bejelentette új helyi tisztségviselők
elhívását, akiket területi felhatalmazottaknak hívnak, és akik körülbelül hat éven át
szolgálnak majd. (Lásd Conference Report, 1995. április, 71–72; vagy Ensign,
1995. május, 52.)

1997-ben Hinckley elnök bejelentette, hogy a területi felhatalmazottakat hetvenesekké
szentelik, és ők alkotják majd a Hetvenek Harmadik, Negyedik és Ötödik Kvórumát.
Azoktól a hetvenesektől eltérően, akik általános felhatalmazottakként szolgálnak,
a területi felhatalmazott hetvenesek azokon a területeken szolgálnak, ahol élnek, és
tovább dolgoznak a jelenlegi foglalkozásukban. (Lásd Conference Report,
1997. április, 4–5; vagy Ensign, 1997. május, 5–6.)

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 107:93–97-et! Hogyan tesz eleget e kinyilat-
koztatás utasításainak a Hetvenek további kvórumainak létrehozása?
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• Szerintetek hogyan segíti majd az egyre növekvő egyházat a területi felhatalmazott
hetvenesek elhívása?

Hinckley elnök azt mondta a Hetvenek további kvórumainak létrehozásáról:
„Azáltal, hogy helyükre kerülnek ezek a kvórumok, olyan szerkezeti felépítést
valósítunk meg, melyben területi elnökségek és területi felhatalmazott hetvenesek
szervezeteinek létrehozásával – akiket szükség szerint választunk ki, és állítunk
munkába szerte a világon – bármilyen méretűre nőhet az egyház. Na már most, az
Úr felügyeli a királyságát. Arra inspirálja annak vezetőségét, hogy törődjenek az
egyre növekvő egyháztagsággal” (Conference Report, 1997. április, 5; vagy Ensign,
1997. május, 6).

Összegzés Ha nem használtad a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor olvasd fel Spencer W.
Kimball kijelentését, amely a 243–244. oldalon található! Szentelj különös figyelmet
Kimball elnök bizonyságára, hogy „Az Úr [prófétáinak adott] szavának hangja
folyamatos melódia és viharos felhívás.” Fejezd ki háládat az Úr irányításáért, melyet
utolsó napi prófétákon keresztül ad!

A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot a lecke során megbeszélt igazságokról!

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatod az egyik, vagy mindkét ötletet!

1. „Kinyilatkoztatás a papságról” videó bemutató

Ha rendelkezésre áll a Tanok és szövetségek és egyháztörténet videó bemutatók
(53912 135), akkor gondolkozz el azon, hogy a lecke második részében bemutatod
a „Kinyilatkoztatás a papságról” című részt, mely 7 percig tart!

2. Tevékenység, mely a Kalauz a szentírásokhoz című rész használatára biztat

A következő tevékenység felhasználásával segíts a tanulóknak a Kalauz a szentírásokhoz
használatában:

Kérd meg a tanulókat, hogy csukják be a szentírásaikat! Ezt követően kérd meg őket,
hogy emlékezetből soroljanak fel annyi szentírás-utalást, amennyit csak tudnak,
két vagy három különböző evangéliumi témáról, melyhez sok utalás kapcsolódik a
Kalauz a szentírásokhoz-ban! Megkérheted őket például arra, hogy soroljanak fel
utalásokat az alázatosságról, az engedelmességről és a Szentlélek ajándékáról. Ha már
nem képesek több utalás felsorolására, akkor kerestesd ki velük ugyanezeket a témákat
a Kalauz a szentírásokhoz-ban! Olvassatok fel néhány olyan szentírást, mely e témák
alatt van felsorolva!

A tevékenység elvégzése után kérd meg a tanulókat, hogy lapozzák fel a Kalauz a
szentírásokhoz-ban az Üdvözítőről szóló részeket! Amikor megvizsgálják ezeket az
utalásokat, elmondhatsz egy kijelentést Boyd K. Packertől, a Tizenkettek Kvórumából.
Ő úgy utalt ezekre a részekre, mint az „utalások legátfogóbb gyűjteménye Jézus
Krisztussal kapcsolatban, melyet valaha is összeállítottak a világ történelme során”
(„The Peaceable Followers of Christ,” Ensign, 1998. április, 64).
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak Isten teljes fegyverzetének felöltésében, hogy az megvédje őket
a gonosz ellen folytatott harcban.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében szereplő szentírásokat!

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha fiatalokat tanítasz, akkor kérj meg tanulókat, hogy készüljenek fel a következő
témák némelyikében vagy mindegyikében található információk összefoglalására
A fiatalság erősségéért kiadványból (34285 135):

a. „Nemi tisztaság” (15–16. oldal).

b. „Öltözködés és megjelenés” (8. oldal).

c. „Médiák: mozi, televízió, rádió, videokazetták, könyvek és magazinok”
(11–12. oldal).

d. „Zene és tánc” (13–14. oldal).

e. „Becsületesség” (9–10. oldal).

f. „Beszéd” (10–11. oldal).

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Az alábbi rajzhoz hasonlóan rajzolj fel a táblára egy pálcikaembert, aki egy személyt
jelképez! Ezt követően rajzolj fel jó néhány olyan dárdát vagy nyilat, mely sok
irányból a figura felé mutat!

Mondd el, hogy a szentírások olykor „az ellenség tüzes nyilai”-ként utalnak a kísérté-
sekre (T&Sz 3:8; lásd még Efézusbeliek 6:16; 1 Nefi 15:24; T&Sz 27:17)! 

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Ez a lecke néhány ilyen kísértésről szól, valamint a „fegyverzet”-ről, melyet 
viselhetünk, hogy megvédjük magunkat ezektől.

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy beszéljék meg, hogyan alkalmazhatók
életükben ezek az alapelvek!

1. Öltsük fel Isten teljes fegyverzetét!

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 76:25–28 és Mózes 4:3-at! Kik voltak a mennyei
háborúban résztvevő hadak vezetői, és mik voltak a céljaik? Milyen tekintetben
vagyunk részesei egy hasonló konfliktusnak ma a földön? (Lásd T&Sz 76:29 és
Mózes 4:4.)

• Hangsúlyozd ki, hogy az Úr nem hagyott minket védtelenül a gonosz elleni harcban!
Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 27:15–18-at! Miből áll az Úr fegyverzete, melyet
ezek a versek írnak le? (Írd fel a táblára a következő dolgokat! Ha felhasználtad
a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor írd ezeket az általad felrajzolt pálcikaember
mellé!)

Felvértezve az igazsággal

Az igazlelkűség mellvértje

Felsaruzva a béke evangéliumának előkészítésével

A hit pajzsa

Az üdvösség sisakja

Isten Szellemének kardja, valamint az Ő igéje, mely kinyilatkoztatás által érkezik

• Mit tehetünk azért, hogy Isten „teljes fegyverzetét” magunkra öltsük? Milyen tekin-
tetben éreztetek még nagyobb védelmet a kísértések ellen, amikor imádkoztatok,
a szentírásokat tanulmányoztátok, megszenteltétek a sabbat napját, elmentetek a
templomba, tiszteletben tartottátok a papságot?

• Milyen következményekkel járhat az, ha az Úr fegyverzetének csak egy részét viseljük,
vagy ha akár csak rövid időre is elhanyagoljuk annak viselését?

Elder Joseph B. Wirthlin, a Tizenkettek Kvórumából, arra figyelmeztetett, hogy
a Sátán „mindenki fegyverzetében igyekszik meglelni a hasadásokat. Ismeri a gyen-
geségeinket és tudja, hogyan használja ki azokat, ha ezt megengedjük neki. Csak
úgy védhetjük meg magunkat a támadásai és a megtévesztései ellen, ha megértjük
a parancsolatokat és minden nap megerősítjük magunkat azáltal, hogy imádkozunk,
tanulmányozzuk a szentírásokat és követjük az Úr felkentjeinek tanácsát”
(Conference Report, 1988. október, 44; vagy Ensign, 1988. november, 35).

Mondd el, hogy ennek a leckének a hátralevő része három olyan területre összpon-
tosít, melyen ma a Sátán igyekszik kihasználni fegyverzetünk gyengeségeit: erkölcsi
tisztaság, becsületesség és beszéd.

2. Éljünk az erkölcsi tisztaság törvénye szerint!

• Mi az Úr törvénye az erkölcsi tisztaságra vonatkozóan? (Lásd T&Sz 42:22–24; 59:6;
63:16; valamint a következő idézetek.)

Az Első Elnökség kijelentette: „Az Úr erkölcsös viselkedésre vonatkozó törvénye az
önmegtartóztatás a törvényes házasság keretein kívül, és hűség a házasságon belül.
A szexuális kapcsolat csak férj és feleség között helyénvaló, megfelelő módon jutva
kifejezésre a házasság keretein belül. Minden más szexuális kapcsolat, beleértve ebbe

Megbeszélés
és alkalmazás
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a bujálkodást, a házasságtörést, valamint a homoszexuális és leszbikus viselkedést,
bűnnek számít” (First Presidency letter, 14 Nov. 1991).

Elder Richard G.Scott, a Tizenkettek Kvórumából, azt tanította: „A házasság kötelé-
kén kívül minden szexuális intimitás – gondolok itt a másik intim testrészeinek
bármilyen szándékos megérintésére, ruhán keresztül vagy anélkül – bűnnek
számít, és tiltja Isten. Az is vétek, ha szándékosan serkentjük ezeket az érzelmeket
a saját testünkön belül” (Conference Report, 1994. október, 51; vagy Ensign,
1994. november, 38).

Ha megkérted az egyik tanulót a „Nemi tisztaság” rész összegzésére A fiatalság
erősségéért kiadványból, akkor most kérd fel erre!

• Milyen következményekkel jár az erkölcsi tisztaság törvényének megszegése?
(Beszéljétek meg a lelki és a fizikai, valamint az azonnali és a hosszú távú követ-
kezményeket!) Milyen hatással van másokra az, ha valaki megszegi az erkölcsi
tisztaság törvényét?

Elder Joseph B. Wirthlin azt tanította: „Az elmúlt évek egyik legmélyebbre ható
megtévesztése az az elképzelés, hogy az erkölcstelenség normális és elfogadható, és
nincsenek negatív következményei. Igazság szerint az erkölcstelenség a mélyen
meghúzódó oka sok szenvedésnek és sok más, napjainkban elterjedt olyan problé-
mának, mint például az óriás méreteket öltő betegségek, az abortusz, a széthullott
családok, az apa nélküli családok és az anyák, akik maguk is gyermekek” (Conference
Report, 1994. október, 100; vagy Ensign, 1994. november, 76).

• Milyen áldásokban részesülünk, ha az erkölcsi tisztaság törvénye szerint élünk?
(Lásd T&Sz 121:45–46. A válaszok között lehet, hogy fokozott békét és örömet
érzünk, szeretetet a házastársunk és a család többi tagja iránt, az önbecsülés, és a
tiszteletet mások iránt. Ahhoz is szükségünk van az erkölcsi tisztaság betartására,
hogy velünk legyen a Szentlélek, hogy papsági szertartásokban részesüljünk, és
érdemesen vegyünk az úrvacsorából.) Milyen hatással lehet másokra az, ha betartjuk
az erkölcsi tisztaság törvényét?

• Hogyan kísérti a Sátán az embereket, hogy szegjék meg az erkölcsi tisztaság
törvényét? Hogyan próbálják kimagyarázni az emberek ennek a törvénynek a
megszegését?

Ha megkértél tanulókat A fiatalság erősségéért egyes részeinek összegzésére, akkor
most mondják el a következő összegzéseket: „Öltözködés és megjelenés,” „Médiák:
mozi, televízió, rádió, videokazetták, könyvek és magazinok” és „Zene és tánc.”

Gordon B. Hinckley elnök arra figyelmeztetett: „Nem szabad időt pazarolnotok
pornográf anyagok keresésére az Interneten. Ne hívjatok távolsági telefonszámot
azért, hogy mocskot hallgassatok! Semmilyen pornográf videokazettát ne kölcsö-
nözzetek ki! Ez az érzéki, buja anyag egyszerűen nem nektek való. Kerüljétek a
pornográfiát, mint valami súlyos kórt! Ez éppen olyan romboló hatású. Szokássá
válhat, és akik ezt megengedik maguknak, annyira belesüllyednek, hogy nem
tudnak tőle megszabadulni. Rabjaivá válnak” (Liahona, 1998. július, 56).

• Hogyan védhetjük meg magunkat az erkölcsi tisztaság törvényének megszegésére
biztató kísértéstől? Mit tehetünk otthonainkban azért, hogy kerüljük az erkölcstelen
befolyásokat?

• Az erkölcsi tisztaság törvényébe éppen úgy beletartozik a gondolatok, mint a
cselekedetek tisztasága. Milyen hatással van ránk lelkileg az, ha tisztátalanok
a gondolataink? (Lásd T&Sz 63:16.) Hogyan űzhetjük ki elménkből a tisztátalan
gondolatokat?
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Elder Boyd K. Packer, a Tizenkettek Kvórumából, azt tanácsolta nekünk, hogy
„valami felemelővel helyettesítve” űzzük ki elménkből a méltatlan gondolatokat
(Conference Report, 1977. október, 90; vagy Ensign, 1977. november, 60). Beszél-
jétek meg, hogyan kövessük ezt a tanácsot! A javaslatok között lehet az, hogy
imádkozzunk erőért, énekeljünk egy kedvenc egyházi éneket, vagy mondjunk fel
gondolatban egy kedvenc szentírást, vagy hogy gondoljunk a családtagjaink iránti
szeretetünkre.

3. Legyünk becsületesek!

• Mit jelent becsületesnek lenni?

James E. Faust elnök azt tanította: „Becsületesnek lenni többet jelent annál, hogy
nem hazudunk. Igazmondást, igaz beszédet, igaz életet és igaz szeretetet jelent”
(Conference Report, 1996. október, 57; vagy Ensign, 1996. november, 41).

Ha megkértél egy tanulót a „Becsületesség” rész összegzésére A fiatalság erősségéért
kiadványból, akkor most kérd fel őt erre!

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 42:21, 51:9 és 97:8-at! Miért fontos életünk minden
területén becsületesnek lenni? Milyen következményei vannak a becstelenségnek?
Milyen áldásokat kapunk, ha becsületesek vagyunk?

• Milyen tekintetben érnek minket arra csábító kísértések, hogy becstelenek legyünk?
Hogyan tehet minket sebezhetőbbé más kísértések tekintetében az, ha engedünk
kis, becstelenségre csábító kísértéseknek? Hogyan győzhetjük le a becstelenségre
csábító kísértéseket?

• Mit jelent becsületesnek lenni az Úrral szemben? (A válaszok között lehet az, hogy
betartjuk a szövetségeinket és az Úrnak tett egyéb ígéreteinket, eleget teszünk az
egyházi feladatoknak, érdemesen veszünk az úrvacsorából, és fizetjük a tizedet és
a felajánlásokat.)

• Mit jelent becsületesnek lenni magunkkal szemben? (Ennek egyik jelentése az,
hogy nem magyarázzuk ki vagy mentegetjük a bűnt.)

• Hogyan taníthatjuk otthonunkban eredményesen a becsületességet?

Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan élményekről, amikor a becsületesség
mellett döntöttek, bár ez nehéz volt! Arra is megkérheted őket, hogy meséljenek
a becsületesség olyan példáiról, melyeket a munkahelyükön, az iskolában, a közössé-
günkben vagy otthon láttak.

4. Használjunk olyan beszédet, mely kifejezi Isten iránti tiszteletünket és felemelő!

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 63:60–62 és 136:21-et! Mi az Úr arra vonatkozó
parancsolata, hogy miként használjuk az Ő nevét? Milyen módon veszik az emberek
hiába szájukra az Úr nevét? (A válaszok között lehet az, hogy tiszteletlenül használ-
ják, általános vagy köznapi módon használják, és durva gondolatokkal vagy
gonosz cselekedetekkel kapcsolatban használják.)

• Milyen beszédet kerüljünk azon kívül, hogy ne vegyük szánkra hiába az Úr nevét?
(A válaszok között lehet az otromba, a trágár, a nyers és a lealacsonyító beszéd.)

Hinckley elnök azt mondta: „Ne szitkozódjatok! Ne káromkodjatok! Kerüljétek
az úgynevezett piszkos vicceket! Maradjatok ki az olyan beszélgetésekből, melyek
szennyes és piszkos szavakat tartalmaznak! Boldogabbak lesztek akkor, ha így
tesztek, és példátok másoknak is erőt ad majd” (Conference Report, 1987. október, 59;
vagy Ensign, 1987. november, 48).
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Ha megkértél egy tanulót a „Beszéd” című rész összegzésére A fiatalság erősségéért
kiadványból, akkor most kérd fel őt erre!

• Milyen következményekkel jár a csúnya beszéd? (A válaszok között lehet Isten
megsértése, mások megsértése, önmagunk lealacsonyítása, valamint a Szentlélek
társaságának elvesztése.)

Elder Dallin H. Oaks, a Tizenkettek Kvórumából, azt mondta: „Az istenkáromlás
és a közönségesség . . . olyan bűnök, melyek távol tartanak minket Istentől, és
megbénítják lelki védelmi rendszerünket, mivel távozásra késztetik a Szentlelket”
(Conference Report, 1986. április, 69; vagy Ensign, 1986. május, 52).

• Hogyan kísérti a Sátán az embereket, hogy használjanak istenkáromló, közönséges
vagy durva beszédet? Hogyan kerekedhetünk felül a csúnya beszédre csábító
kísértéseken? (Megbeszélhetitek, hogyan hagyható el a csúnya beszéd használatának
szokása.)

• Miért elengedhetetlen a lelki növekedésünkhöz az, hogy megtanuljuk ellenőrizni
a szavainkat? Hogyan segíthet szavaink féken tartása abban, hogy távol maradjunk
más kísértésektől?

• Hogyan reagáljunk akkor, ha csúnya beszédet használó emberek között vagyunk,
vagy ha csúnya beszédet használnak filmekben, a tévében vagy könyvekben?
(Amikor csak lehet, hagyjuk ott azt a helyet, ahol csúnyán beszélnek! Tiltakozhatunk
is az ilyen beszéd ellen.)

• Hogyan taníthatják meg a szülők gyermekeiknek azt, hogy ne beszéljenek
csúnyán?

• Mit szeretne az Úr, milyen beszédet használjunk? (Lásd T&Sz 52:16; 136:24; Efézus-
beliek 4:29.) Hogyan emelhetünk fel másokat a szavainkkal? Hogyan biztathatunk
másokat olyan beszéd használatára, mely kifejezi tiszteletünket Isten iránt, és
amely felemelő?

Összegzés Hangsúlyozd ki, hogy Mennyei Atyánk szeret minket, és azt akarja, hogy vegyük fel
„teljes fegyverzetét,” védelmet nyerve ezáltal a kísértésektől! Biztasd a tanulókat, hogy
éljenek az erkölcsi tisztaság törvénye szerint, legyenek becsületesek és használjanak
felemelő beszédet! A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot a lecke során
megbeszélt igazságokról!

További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatsz egyet vagy többet az alábbi

ötletek közül.

1. Isten fegyverzete olyan fegyvereket is tartalmaz, melyeket forgathatunk

Míg a Tizenkettek Kvórumában szolgált, Elder Harold B. Lee elmagyarázta, hogy Isten
fegyverzetében nemcsak védelmi részek vannak, hanem olyan fegyverek is, melyeket
tevékenyen forgathatunk:

„A felfegyverzett ember egyik kezében páncélt tart, a másik kezében pedig kardot. . . .
Ez a páncél a hit páncélja, a kard pedig a szellemnek, vagyis Isten igéjének a kardja. Nem
tudok a hitnél és az – Isten szavát tartalmazó – szentírások ismereténél hatékonyabb
fegyverekről. Akinél ilyen fegyverek vannak, és aki így fel van készülve, az készen áll
arra, hogy az ellenség ellen induljon” („Feet Shod with the Preparation of the Gospel of
Peace” Brigham Young University Speeches of the Year [1954. november 9.], 7).
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2. Tevékenység A fiatalság erŒsségéért-ből

Mondd el, hogy ha A fiatalság erősségéért-ben található normák szerint élünk, az segít
egy olyan fegyverzet létrehozásában, mely erős és biztos! Oszd csoportokra a tanulókat,
és minden csoportnak adj ki egy-egy témát A fiatalság erősségéért-ből!

Adj a csoportoknak öt percet témájuk megbeszélésére, és olyan elképzelések felvázo-
lására, melyeket előadhatnak az osztálynak! Ezt követően mindegyik csoport tartson
egy rövid előadást. Javasolhatod, hogy előadásukban a csoportok használjanak fel
egyet vagy többet a következő megközelítési módok közül:

a. Nevezzetek meg olyan valóságos helyzeteket, ahol vitatott lehet az adott norma!

b. Meséljetek ezekhez kapcsolódó személyes élményekről, illetve barátaitok
élményeiről!

c. Szerepjátékkal illusztráljátok, hogyan kezelhető a kapcsolódó valóságos élethelyzet!

d. Beszéljetek arról, mi segített nekik személyesen az adott norma betartásában!

e. Adjatok ötleteket arra, hogy miként segíthetünk másoknak az adott norma
betartásában!

f. Beszéljétek meg, mi a teendő akkor, ha az adott norma betartása konfliktust
eredményez a kortárs csoporton belül, vagy egy személlyel!

3. Fiatalok támogatása

Ha felnőtteket tanítasz, akkor hívj meg egy szülőt, illetve egy vezetőt a Fiatal Férfiak
vagy a Fiatal Nők szervezetéből, hogy röviden vázolja fel, milyen kihívásokkal néznek
szembe és milyen sikereket érnek el a fiatalok!

Kérd meg a tanulókat, hogy alaposan fontolják meg, amit hallottak! Kérd meg őket,
hogy gondolkozzanak rajta, hogyan támogathatnák jobban a fiatalokat! A válaszokat
összegezd a táblán! Az alábbiakban felsorolunk néhány javaslatot:

a. Tanuljuk meg a nevüket és emlékezzünk azokra!

b. Őszintén érdeklődjünk irántuk, és tudassuk velük, hogy törődünk velük!

c. Fedezzük fel a különleges szükségleteket, és kezdeményezzünk az azokra történő
reagálásban!

d. Keressünk lehetőségeket tehetségek megosztására, személyes történetek, fiatalkori
és bizonyságot erősítő élmények elmondására!

e. Azt követően is tartsunk kapcsolatot a fiatalokkal, hogy felmentenek minket abból
az egyházi elhívásból, melyben tanítottuk őket vagy együtt dolgoztunk velük!

f. Mutassunk jó példát a krisztusi életvitelben!

g. Bocsássuk meg a múltban elkövetett hibákat, és tartózkodjunk az egyének negatív
minősítésétől!

4. „Isten teljes fegyverzete” videó bemutató

Ha rendelkezésre áll az Újszövetség videó bemutatók (53914 135), akkor gondolkozz el
azon, hogy bemutatod az „Isten teljes fegyverzete” című részt, mely 13 percig tart!
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Célkitűzés Biztatni a tanulókat, legyenek jó állampolgárok azáltal, hogy részt vesznek az
igazgatásban, betartják a törvényt, és erősítik a közösségüket.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 58:21–22, 26–28; 98:4–10; 134; Hittételek 1:12.

b. Örökségünk, 133–134. oldalak, ami Elder Ezra Taft Benson szolgálatára összpon-
tosít, amikor az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdasági minisztere volt.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

Megjegyzés a tanítónak: A kormányok és a törvények különböznek egymástól más-más
országokban és kultúrákban. Vedd figyelembe a helyi körülményeket, amikor eldöntöd,
mit beszéltek meg a lecke során! Bizonyos területeken talán az a legjobb, ha az óra
legnagyobb részében a lecke harmadik részéről beszéltek. Kerüld az olyan beszélgeté-
seket, melyek vitához vagy kritizáláshoz vezetnek! Ne felejtsd el, hogy az egyház
vezetői mindig is azt az utasítást adták nekünk, hogy a törvény keretein belül idézzük
elő a szükséges változtatásokat!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Mondd el, hogy 1952-ben, míg Elder Ezra Taft Benson a Tizenkét Apostol Kvórumában
szolgált, Dwight D. Eisenhower, az Egyesült Államok Elnöke megkérte, hogy szolgáljon
a nemzet mezőgazdasági minisztereként! Az egyház elnökének, David O.McKay-nek
a biztatására, Elder Benson elfogadta a megbízást, és jó szolgálatot teljesített. Azt
mondta első olyan általános konferenciai beszédében, melyet azt követően mondott,
hogy mezőgazdasági miniszter lett:

„Boldoggá tett az a kiváltság, hogy legalább kis mértékben szolgálhatom ezt a nagy-
szerű országot és kormányt, melynek irányítása alatt élünk. Hálás vagyok az Első Elnök-
ségnek és testvéreimnek, hogy nemcsak beleegyezésüket adták nekem, hanem áldá-
sukat is, amikor válaszoltam az elnök hívására” (Conference Report, 1953. április, 40).

• Szerintetek miért biztatták Elder Bensont egy ilyen feladatkör elfogadására?

Mondd el, hogy az egyház vezetői arra biztattak és biztatnak minket, hogy legyünk
jó állampolgárok és erősítsük a közösségünket, valamint a nemzetünket! Sokféleképpen
lehetünk jó állampolgárok. Ide tartozik a kormányzati vagy politikai folyamatokban
való részvétel, a törvény betartása, valamint az, hogy szolgálatot teljesítünk a közös-
ségünkben. Ez a lecke az Úr tanításairól szól a jó kormányt és a jó állampolgárságot
illetően.

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek a szentírásbeli tantételekhez
kapcsolódó élményekről!

1. A kormányzásban való részvétel

Mondd el, hogy 1835 augusztusában az egyház általános nagygyűlése az Ohio
állambeli Kirtlandben egyhangúan elfogadott egy hitelvi nyilatkozatot a kormányzattal
kapcsolatban! Ez a nyilatkozat a T&Sz 134-ben található.

• Mik a polgári kormányok céljai? (Lásd T&Sz 134:1, 6–8, 11. A válaszok közé
tartozhatnak az alábbiakban felsoroltak.)

a. „A társadalom javát és biztonságát” célozzák (T&Sz 134:1).

b. „Az ártatlanok védelmezésére és a vétkesek büntetésére” (T&Sz 134:6).

c. „Minden polgár vallása szabad gyakorlásának védelmére” (T&Sz 134:7).

d. „Minden igazságtalanság, minden bántalmazás . . . ellen” (T&Sz 134:11).

• Mit tehetünk mi, polgárok azért, hogy eleget tegyünk a kormány ezen céljainak?

Olvasd fel a következő kijelentést Elder L. Tom Perry-től, a Tizenkettek Kvórumának
tagjától:

„Sok különböző nemzetben élünk mi, egyháztagok. Mily fontos megértenünk helyün-
ket és pozíciónkat az országban, ahol élünk! Ismernünk kell az ország történelmét,
örökségét és minket irányító törvényeit. Azokban az országokban, ahol jogunkban
áll részt venni az kormányzati ügyekben, használjuk a szabad akaratunkat, és tevéke-
nyen kötelezzük el magunkat az igazság, a jog és a szabadság támogatása és megvédése
ellen!” (Conference Report, 1987. Október, 87; vagy Ensign, 1987. november, 72).

• Hogyan támogathatjuk és védhetjük az igazságot, a jogot és a szabadságot azáltal,
hogy részt veszünk a kormányzásban?

• A Tanok és szövetségek 134 arra tanít minket, hogy keressük meg és támogassuk
azokat a vezetőket, akik „a törvényt pártatlanul és igazságosan alkalmazzák”
(3. vers). Milyen tulajdonságokra figyeljünk még oda, amikor vezetőket választunk?
(Lásd például a T&Sz 98:10-et.) Hogyan készülhetünk fel arra, hogy bölcsen
válasszunk vezetőket?

Mondd el, hogy amikor részt veszünk a kormányzati és a politikai folyamatokban,
akkor annak tudatában tegyük azt, hogy „Az egyház politikailag semleges. Nem
támogat politikai pártokat, platformokat vagy jelölteket. A jelöltek ne tegyenek úgy,
mintha az egyház vagy annak vezetői támogatnák őket. Az egyházi vezetők és az
egyháztagok kerüljenek bármi olyan kijelentést vagy viselkedést, melyet politikai
pártok vagy jelöltek egyházi támogatásaként lehet felfogni” (Utasítások egyházi
kézikönyve, 2. könyv: Papsági és segédszervezeti vezetők [1998], 325)!

2. Az ország törvényeinek betartása

• Mi a feladatunk a ország törvényeit illetően? (Lásd D&C 58:21–22; 98:4–6; 134:5–6;
Hittételek 1:12.) Hogyan taníthatják a gyermekeket a szülők, tanárok és vezetők
az ország törvényeinek betartására?

• Hogyan bánjunk a törvény-végrehajtási hivatalnokokkal és más polgári hivatal-
nokokkal? (Lásd T&Sz 134:3, 6.) Hogyan mutathatjuk meg, hogy értékeljük az
erőfeszítéseiket?

Megbeszélés
és alkalmazás
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• Milyen kapcsolatnak kell fennállnia a vallás és a polgári kormányzatok között?
(Lásd T&Sz 134:4, 9. Ezek a versek azt tanítják, hogy a kormány ne vessen ki
törvényeket a vallásra, hacsak a vallás gyakorlása nem hágja át mások jogait és
szabadságát.) Hogyan erősítheti a kormányt a vallás?

3. A közösség megerősítése

Olvasd fel a következő megállapítást az Utasítások egyházi kézikönyvéből:

„Az egyháztagok tegyenek eleget polgári kötelességeiknek olyan intézkedések támo-
gatásával, melyek erkölcsileg, gazdaságilag és kulturálisan megerősítik a társadalmat.
Az egyháztagokat arra biztatjuk, hogy aktívan vegyenek részt arra méltó ügyekben,
hogy fejlesszék a közösségeiket, és olyan helyekké tegyék azokat, mely egészséges az
ott élés és a családnevelés szempontjából” (2. könyv, 325. oldal).

Írd fel a táblára: Erősítsük a közösséget!

• Hogyan erősíthetjük a közösségünket? (A következő információk felhasználásával
beszéljétek meg vagy egészítsd ki a tanulók válaszait! A címeket írd fel a táblára,
amikor megbeszélitek őket!)

Szolgáljunk másokat!

• Miért fontos, hogy az egyház tagjai szolgáljanak a közösségükben?

• Milyen közösségi szolgálattevő vállalkozásokban vettetek részt ti, vagy más egyház-
tagok? (Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek ezekről az élményekről!) Hogyan
jutott tudomásotokra az, hogy szükség van erre? Mit tett a csoport a vállalkozás
sikeréért?

• Milyen egyéni, nem hivatalos formákban nyújtottatok közösségi szolgálatot ti vagy
más egyháztagok?

• Milyen szolgálati lehetőségek vannak ma a közösségünkben? (Néhány javaslatot
illetően lásd a második további tanítási ötletet.) Hogyan lehetünk tájékozottabbak,
ami a közösségi szolgálatra nyíló lehetőségeket illeti? (A válaszok között lehet
az újságolvasás, a közösségi szükségletek megbeszélése az egyházi vezetőségi gyűlé-
seken, valamint a polgári hivatalnokokkal való találkozás, hogy megbeszéljük,
hogyan segíthetünk.)

• Milyen tekintetben szolgál javára a közösségnek a közösségi szolgálat? Milyen
módon kapunk áldásokat, amikor szolgálunk?

Szolgáljunk megválasztott vagy kinevezett személyekként polgári szolgálatot teljesítő pozí-
ciókban!

Olvasd fel a következő kijelentést az Első Elnökségtől, melyet az egyház tagjaihoz
intéztek:

„Határozottan arra biztatjuk a férfiakat és a nőket, hogy legyenek hajlandók szolgálni
az iskolaszékekben, a városi és megyei tanácsokban és bizottságokban, az állami
törvényhozó testületekben és egyéb magas hivatalokban, melyekbe megválasztják
vagy kinevezik az embereket” (First Presidency letter, 15 Jan. 1998).

• Milyen példák találhatók közösségetekben a közszolgálati pozíciókra? Hogyan
tehetnek jót a közösségben azok, akik ilyen pozíciókat töltenek be?
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Támogassunk arra érdemes célokat és tevékenységeket!

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 58:27-et! A közösségben hogyan lehet „buzgón
munkálkodni” a jó ügy érdekében?

Mondd el a következő történetet egy olyan utolsó napi szentről, aki jelentős mértékben
hozzájárult közössége és nemzete jólétéhez azáltal, hogy arra érdemes célt támogatott:

„Amikor Dolina Smith 1986-ben a Fiatal Nők elnökeként szolgált a Toronto Ontario
Cövekben, felkért egy szakértőt, hogy a pornográfia egyre növekvő problémájáról
beszéljen egy esti beszélgetésen. Később bekapcsolódott egy nemzeti szintű csoportba,
melynek Kanadaiak az illendőségért a neve, és pornográfiaellenes kanadaiak ezreit
mozgósítja, hogy vegyék fel a kapcsolatot megválasztott tisztségviselőikkel, amikor
valamilyen aggodalom kerül felszínre a pornográfiát illetően. . . .

. . . 1990-ben, amikor elnökségi tagnak nevezték ki a Kanadaiak az illendőségért szer-
vezetben, egyre fokozódott a tevékenysége. Új szerepkörében számos olyan bemutatót
rendezett a területi és az állami igazgatási szerveknek, mely pornográfiával kapcsola-
tos törvények meghozatalához és megváltoztatásához vezetett. Állampolgárok számos
olyan csoportjához is beszélt, mely a helyi kormányzatokkal együtt dolgozik, hogy
fékezzék meg a pornográfia terjedését a közösségükben” (Donald S. Conkey, „Together
We Can Make a Difference,” Ensign, 1996. február, 68).

• Milyen arra érdemes ügyek vannak a közösségben, melyeket támogathatunk?
Hogyan harcolhatunk megfelelő módon a gonosz befolyások ellen a
közösségünkben?

• Milyen kihívásokkal jár a közösségi szolgálat? Hogyan győzhetjük le ezeket
a kihívásokat? (Kihívást jelenthet például az, hogy a szolgálathoz szükséges időt
beillesszük a napirendünkbe. Egyik módja, hogy legyőzzük ezt a kihívást az, ha
a családtagok vagy az egyházközség tagjai együtt szolgálnak, amikor csak lehetséges.
Ez lehetővé teszi a családnak, hogy amikor szolgálnak együtt legyenek, s ne külön.)

Összegzés Mondd el a következő kijelentést Elder M. Russell Ballardtól, aki a Tizenkettek
Kvórumában szolgál:

„Az egyházban gyakran idézzük a mondást: »Legyetek a világban, de ne a világból
valók!« . . . Talán két külön figyelmeztetésként kellene elmondanunk ezt a mondást.
Először: »Legyetek a világban!« Legyetek részesei a dolgoknak, legyetek tájékozottak!
Próbáljatok megértők és toleránsak lenni, és értékeljétek a sokszínűséget! Szolgálat
és részvétel által járuljatok hozzá jelentőségteljesen a társadalom jólétéhez! Másodszor:
»Ne legyetek a világból valók!« Ne kövessetek rossz utakat, vagy ne hajoljatok meg
azzal, hogy alkalmazkodtok ahhoz, ami nem helyes, illetve elfogadjátok azt. . . .

Az egyház tagjainak több befolyást kell gyakorolniuk annál a befolyásnál, mint amit
rájuk gyakorolnak. Igyekezzünk gátat szabni a bűnnek és a gonosz dolgoknak, ahelyett,
hogy tehetetlenül magukkal sodorjanak! Inkább mindannyiunknak segítenünk kell a
probléma megoldásában, semmint kerülni és figyelmen kívül hagyni azt!” (Conference
Report, 1989. április, 100–101; vagy Ensign, 1989. május, 80).

Hangsúlyozd ki, hogy utolsó napi szentekként jó állampolgároknak kell lennünk,
függetlenül attól, hogy hol élünk! Biztasd a tanulókat, hogy tegyenek meg minden
tőlük telhetőt a jó kormányzat támogatásáért és közösségük megerősítéséért!
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További 
tanítási ötletek A következő anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. A lecke részeként felhasználhatsz

egyet vagy többet az alábbi ötletek közül.

1. Beszámoló a közösségekben való önkéntes szolgálati lehetőségekről

Előre bízz meg valakit az egyházközségben vagy gyülekezetben, hogy számoljon be
a közösségetekben fellelhető önkéntes szolgálati lehetőségek intézményes formáiról,
és arról, hogy mi módon lehet részt venni ezekben a szolgálatokban! Megkérheted
az osztály egy olyan tagját is, aki részt vesz valamilyen közösségi szolgálatban, hogy
magyarázza el, mit csinál.

A beszélgetés részeként hangsúlyozd ki, hogy nem szükséges egyházi vezetőktől
érkező elhívásra vagy feladatokra várnunk ahhoz, hogy egyénileg vagy csoportosan
szolgáljuk a közösséget!

2. Ötletek a közösségi szolgálatra

Ha a tanulóknak nehézséget jelent a közösségi szolgálat módjainak megnevezése,
akkor javasolhatsz néhányat a következő ötletek közül. A beszélgetés részeként
olvastasd el a tanulókkal Máté 25:34–40-es verseit!

Egészségügyi szolgálat végzése: Készítsetek ruhákat és ételt olyanok számára, akik
betegek; vigyázzatok beteg gyermekekre kórházban vagy a környéketeken; vigyetek
virágot olyan kórházi betegeknek, akiknek nincs családjuk; különleges ünnepeken
ne feledkezzetek meg azokról, akik betegek!

Szociális szolgálat végzése: Segítsetek megszervezni vagy vezetni olyan csoportokat,
amik segítenek a fiataloknak bizonyos készségek elsajátításában; mutassatok be varrás-,
főzés-, kézimunka- vagy más technikákat árvaházakban, mindenki előtt nyitva álló
iskolákban, illetve fogyatékosok körében; olvassatok időseknek az idősek otthonában;
tanítsátok a nyelvet azoknak, akik nem beszélik a nyelveteket; olvassatok a vakoknak;
látogassátok meg a saját családotokban lévő és környéketeken lakó idős embereket
és beszélgessetek velük!

3. A közösség megerősítése udvarias cselekedetek által

Mondd el Gordon B. Hinckley elnök következő megállapítását:

„Bámulatos, mit eredményezhet az udvariasság! Tragikus, hogy mihez vezethet
az udvariatlanság. Minden nap látjuk ezt, amikor közlekedünk azoknak a városoknak
a forgalmában, ahol élünk. Az a pillanat, amit valaki másnak a sorba engedésével
töltünk, jót tesz annak is, akinek segítenek, és jót tesz annak is, aki segít. Valami
történik bennünk, amikor másokkal szemben udvariasak és tisztelettudók vagyunk.
Ez mind részét képezi annak a fejlődési folyamatnak, mely – ha kitartóak vagyunk
benne – megváltoztatja a természetünket” (Conference Report, 1996. április, 70; vagy
Ensign, 1996. május, 49).

• Milyen lehetőségeink vannak nap mint nap arra, hogy udvariasak legyünk
másokkal? (A válaszok között lehet a munkavégzés, a vezetés, a vásárlás, vagy az,
hogy egyszerűen végigsétálunk az utcán.) Hogyan erősíthet meg egy közösséget
az udvariasság?
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak a család örök fontosságának megértésében, és családjuk
megerősítésére ösztönözni őket.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd „A család: Kiáltvány a világhoz” (Liahona, 1998.
október, 24. o.) szövegét! Minden tanulónál legyen ott a kiáltvány egy példánya,
hogy belenézhessenek a lecke során. A kiáltvány ennek a kézikönyvnek a 265. oldalán
szerepel, valamint a Tanulók tanulmányi kalauza (35686 135) 25–26. oldalain.
Külön kiadványként is rendelkezésre áll (35602 135 és 35538 135).

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Ha felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor készülj fel rá, hogy a
tanulókkal elénekeltesd a „A családok örökké együtt lehetnek” éneket (Himnuszok).
Elemis gyermekek kis csoportját is megkérheted rá, hogy jöjjenek be az órádra és
énekeljék el ezt az éneket.

Megjegyzés a tanítónak: A családi körülmények igen változók lehetnek az osztály
különböző tagjainak esetében. Vedd figyelembe ezeket a körülményeket, és
hangsúlyozd ki, hogy mindannyian tagjai vagyunk egy családnak, mind földi, mind
mennyei szülőkkel!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Énekeltesd el a tanulókkal a „A családok örökké együtt lehetnek” éneket, vagy kérd
meg elemis gyerekek egy csoportját, hogy énekeljék el ezt (lásd „Felkészülés,” 3. pont)!

Az éneket követően emlékeztesd a tanulókat a refrén szavaira: „A családommal
mindig együtt maradni – / Az Úr megmutatta, hogyan kell.”

Mondd el, hogy ez a lecke „A család: Kiáltvány a világhoz”-ról szól, mely az Úr családra
vonatkozó tanításait tartalmazza, amit az Első Elnökség és a Tizenkettek Kvóruma által
kaptunk meg! Ha követjük ezeket a tanításokat, akkor megerősíthetjük és egységessé
tehetjük a családunkat most, és felkészülhetünk arra, hogy majd örök családként
éljünk.

Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek az általatok megbeszélt
tantételekhez kapcsolódó élményekről!

1. A család központi szerepet játszik Isten tervében

Mondd el, hogy „A család: Kiáltvány a világhoz” szövegét Gordon B. Hinckley elnök
olvasta fel, 1995 szeptemberében, az általános segítőegyleti gyűlésen! Azóta világszerte

Megbeszélés
és alkalmazás

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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sok nyelven újra kinyomtatták ezt az egyház tagjai, valamint mások számára. Sok
országban kormányzati vezetőknek is átadták.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a kiáltvány címét, alcímét és első két bekezdését!

• Mi történik a saját családunkban, közösségünkben és nemzetünkben, mely azt
sugallja, hogy szükség van erre a tanácsra és figyelmeztetésre Isten prófétáitól?

Gordon B. Hinckley elnök azt tanította: „Miért van meg nekünk most ez a kiáltvány
a családról? Mert támadás érte a családot. Szerte a világon szétesőfélben vannak
a családok. Az otthon az a hely, ahol el kell kezdenünk jobbá tenni a társadalmat.
A gyermekek nagyrészt azt teszik, amit tanítanak nekik. Azáltal próbáljuk meg jobbá
tenni a világot, hogy megerősítjük a családot” („Inspirational Thoughts,” Ensign,
1997. augusztus, 5).

• A kiáltvány leszögezi, hogy a házasságot és a családot „Isten rendelte el,” és „köz-
ponti szerepet játszik az [Ő] gyermekeinek örökkévaló sorsára vonatkozó tervében”
Miért játszik központi szerepet a család Isten tervében, melyet gyermekei örök
rendeltetése érdekében alkotott? (Lásd T&Sz 131:1–4; 1 Korinthusbeliek 11:11.)

• A kiáltvány leszögezi, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, az Ő képmására
teremtettünk (lásd még 1 Mózes 1:26–27). Mit tanít nekünk ez a tan a lehetősége-
inkről? Milyen hatással van a földi családok iránti érzéseitekre az a tudás, hogy
tagjai vagytok Mennyei Atyánk családjának? Hogyan erősíthet meg minket ez a tan?

2. Szent szertartások teszik lehetővé a családok számára azt, hogy örökre együtt
lehessenek

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a kiáltvány harmadik bekezdését!

• Mit tanít nekünk ez a bekezdés a halandó élet céljáról? Hogyan segíthetnek
nekünk földi tapasztalataink az örök fejlődésben?

• Mi szükséges ahhoz, hogy a házasság és a család örök legyen? (A házaspárnak
részesülnie kell a pecsételés szertartásában a templomban, és be kell tartaniuk a
szertartással kapcsolatos szövetségeket.)

• Hogyan erősíthetjük meg elkötelezettségünket, hogy betartjuk a templomi szövet-
ségeinket? Hogyan segíthetnek a szülők a gyermekeknek abban, hogy felkészüljenek
a templomba történő belépésre?

• Milyen hatással legyen az ígéret, miszerint örökké a családunkkal élhetünk, arra,
ahogyan ma a családtagjainkkal bánunk?

3. A halandó életet teremtő erő szent

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a kiáltvány negyedik és ötödik bekezdését!

• Mit parancsolt meg Isten a halandó életet teremtő erő használatát illetően? Miért
fontos engedelmeskednünk ennek a parancsolatnak?

Elder Henry B. Eyring, a Tizenkettek Kvórumából, azt tanította:

„A gyermekek az Úr örökségei ebben az életben és az örökkévalóságban is. Az örök
élet nemcsak azt jelenti, hogy örökre velünk lesznek ebből az életből származó
utódaink. Örök gyarapodást is jelent. . . .

Megérthetjük, miért parancsolja meg nekünk Mennyei Atyánk, hogy tiszteljük az
életet, és szentként tartsuk becsben az erőket, melyek megteremtik azt. Ha ebben az
életben nem érzünk tiszteletet ezen dolgok iránt, akkor hogyan adhatná meg nekünk
azokat Atyánk az örökkévalóságban?” („The Family,” Ensign, 1998. február, 15).
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Elder Jeffrey R. Holland, a Tizenkettek Kvórumából, azt tanította: „A test nélkülözhe-
tetlen része a léleknek. . . . Kijelentjük, hogy aki egy másik ember Isten által kapott
testét isteni szentesítés nélkül használja, az bántalmazza annak az illetőnek a lelkét,
sérti az élet központi célját és folyamatait. . . . A nemi bűnök esetében a lélek – a
test és a szellem – kerül veszélybe” (Liahona, 1999. január, 90–91).

• Mit tehetnek a szülők, hogy segítsenek a gyermekeknek az erkölcsi tisztaság fontos-
ságának megértésében? (Javasolhatod, hogy a szülők nézzék át gyermekeikkel a
nemi tisztaságra vonatkozó tanításokat, melyek A fiatalság erősségéért [34285 135]
vagy Útmutató szülők számára [31125 135] című kiadványokban találhatók.)

4. A szülőknek szent feladata az, hogy törődjenek egymással és tanítsák 
a gyermekeiket

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a kiáltvány hatodik bekezdését!

• Mit tehetnek a házaspárok azért, hogy erősebbé tegyék az egymás iránt érzett
szeretetüket?

Gordon B.Hinckley elnök azt tanította: „Miután megházasodtatok, legyetek nagyon
hűségesek egymáshoz! Az önzés a boldog családi élet nagy megrontója. Ha első-
sorban társatok kényelmével, jólétével és boldogságával törődtök, és minden egyéni
gondot ennek a magasabb célnak vettek alá, akkor boldogok lesztek, és az örökkéva-
lóságon át tart majd a házasságotok” („Excerpts from Recent Addresses of President
Gordon B. Hinckley,” Ensign, 1995. december, 67).

• Milyen áldásokban részesülnek a gyermekek, amikor olyan szüleik vannak, akik
szeretik egymást és törődnek egymással?

• Mi a szülők felelőssége, mit kell megtanítaniuk a gyermekeiknek? (Lásd Móziás
4:14–15; T&Sz 68:25–28; 93:40.) Milyen hatékony módokon taníthatjuk meg a
gyerekeknek ezeket az alapelveket? Milyen előnyötök származott már abból, amire
a szüleitek tanítottak titeket?

• Milyen helyzetek adódhatnak, amikor a szülőknek lehetőségük van gyermekeik
tanítására? (A válaszok között lehet: családi estek, családi ima, étkezések ideje,
lefekvés ideje, együttes utazás és közös munka.)

• Mi az egyház szerepe a gyermekek tanításában? (Lásd a következő idézetet.)
Hogyan dolgozhatnak együtt a szülők az egyházzal, amikor gyermekeiket tanítják?

Spencer W. Kimball elnök azt mondta: „A szülők felelősek gyermekeik tanításáért.
A Vasárnapi Iskola, az Elemi, [a fiatalok közös tevékenysége,] és az egyház más szer-
vezetei csak másodlagos szerepet játszanak” (The Teachings of Spencer W.Kimball,
ed. Edward L. Kimball [1982], 332).

5. A sikeres házasságok és családok igaz alapelveken alapulnak

Kérd meg az egyik tanulót, hogy olvassa fel a kiáltvány hetedik bekezdését!

• A kiáltvány azt tanítja, hogy „Boldogság leginkább akkor érhető el a családi életben,
ha az az Úr Jézus Krisztus tanításaira épül.” Hogyan hoztak boldogságot életetekbe
Krisztus tanításai?

• A kiáltvány kijelenti, hogy „A sikeres házasságok, családok a következő alapelveken
nyugszanak és működnek: hit, ima, bűnbánat, megbocsátás, tisztelet, szeretet,
együttérzés, munka és a tartalmas szabadidős tevékenységek.” Ezen alapelvek közül
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melyek különösen fontosak a ti házasságotokban és családotokban? Milyen hatékony
módot találtatok ezen alapelvek tanítására a családotokban? (A Szellem késztetése
szerint összpontosíthatsz egy vagy két tantételre is. Ha szeretnél több időt eltölteni
a kiáltvány ezen részénél, akkor lásd a negyedik további tanítási ötletet.)

• A kiáltvány szerint mi az apák elsődleges feladata? Mit jelent „szeretettel,
tisztességgel” irányítani? (Lásd T&Sz 121:41–46.)

• Hogyan készülhetnek fel most a fiúk és a fiatal férfiak arra, hogy majd gondoskod-
janak a családjukról? Mit tehetnek a szülők azért, hogy biztassák a fiatalokat arra,
hogy iskolába járjanak és gyakorlati készségeket sajátítsanak el?

• Milyen elsődleges feladatot ír le a kiáltvány az anyák esetében? Hogyan készülhetnek
fel most a fiatal nők arra, hogy eleget tegyenek ennek a feladatkörnek?

Gordon B. Hinckley elnök azt tanította:

„Ha vissza kell térni a régi és szent értékekhez, akkor azt otthon kell kezdeni. Ez az
a hely, ahol megismerik az igazságot, ahol kialakul a becsületesség, ahol beoltódik
az önfegyelem, és ahol a szeretetet táplálják. . . .

Nőtestvérek, óvjátok a gyermekeket! . . . Anyákként semmi sem drágább számotok-
ra, egyáltalán semmi. Gyermekeitek jelentik az a legértékesebb dolgot, amivel
rendelkezni fogtok az időben vagy az örökkévalóságban. Valóban szerencsések
lesztek, ha megöregedvén azokra tekintetek, akiket a világra hoztatok, s az élet tisz-
tességét látjátok bennük, erényt az életükben és becsületességet a viselkedésükben”
(Liahona, 1999. január, 117–118).

• Hogyan segíthetnek az apák gyermekeik táplálásában? Miért fontos az, hogy a
szülők egyenlő partnerekként segítsék egymást?

6. Mindenki felelős a családok megerősítéséért

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a kiáltvány utolsó két bekezdését!

• A kiáltvány azzal ér véget, hogy figyelmeztet a család szétesésének komoly követ-
kezményeire, és mindenkit felhív, hogy erősítsék meg a családot. Mit tehetünk
egyénekként és családokként azért, hogy támogassuk erősebb családok létrejöttét
a közösségünkben?

Gordon B. Hinckley elnök azt mondta az összegyűlteknek, akik polgármesterek és
közhivatalnokok voltak: „Azt mondom nektek, nagy befolyással bíró férfiaknak
és nőknek, akik a nemzet városait irányítjátok, hogy sokkal kevesebbe kerül majd
iskoláink megreformálása, a jó állampolgár erényeinek tanítása, mint a drága
börtönök és fogházak építése és fenntartása. . . . De van egy másik intézmény, ami
még az iskoláknál is fontosabb: az otthon. Hiszem, hogy nem emelkedhet feljebb
a nemzet annál, mint amilyen erősek a családjai” („U. S. Conference of Mayors,”
Ensign, 1998. november, 109).

• Miért kell erősnek lenniük a családoknak ahhoz, hogy tovább éljenek a nemzetek?

Összegzés Intézz felhívást a tanulókhoz, hogy gondoljanak a családjukra, és vegyék fontolóra
a következő kérdéseket: A család minden tagja érzi, hogy szeretem? Azon vagyunk,
hogy örök családként éljünk? Mit tehetek, amivel megerősíthetem a családomat?

Tegyél bizonyságot a kiáltványban lévő alapelvek igaz voltáról, és biztasd a tanulókat,
hogy továbbra is tanulmányozzák és alkalmazzák annak tanításait!
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További 
tanítási ötletek A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatsz egyet vagy többet az alábbi

ötletek közül.

1. A bántalmazás felismerése és elkerülése

A kiáltvány figyelmezteti azokat, akik „bántalmazzák hitvesüket vagy ivadékaikat, . . .
hogy egy napon el kell számolniuk Isten előtt.” Az egyház vezetői felszólalnak minden-
féle bántalmazás ellen. A következő idézet, melyet Gordon B. Hinckley elnök beszédé-
ből való, amit a papsági testvéreknek mondott, vonatkozhat férfiakra és nőkre is:

„Soha ne bántalmazzátok a feleségeteket! Soha ne bántalmazzátok a gyermekeiteket!
Vonjátok viszont őket a karotokba, és éreztessétek velük, hogy szeretitek, értékelitek és
tisztelitek őket! Legyetek jó férjek! Legyetek jó apák!” („Inspirational Thoughts,”
Ensign, 1999. június, 2).

2. „A szülők felelőssége” videó bemutató

Ha rendelkezésre áll a Tanok és szövetségek és egyháztörténet videó bemutatók (53912
135), akkor gondolkozz el azon, hogy bemutatod „A szülők felelőssége” című részt,
mely 7 percig tart! Kérd meg a tanulókat, hogy a bemutató megnézésekor gondolkoz-
zanak el a következő kérdéseken:

• Milyen tekintetben jelentett számotokra áldást az, amit a szüleitek tanítottak
nektek? Mit szeretnétek, ha a gyermekeitek megtanulnának tőletek?

3. Még egy megállapítás a családról

Felolvashatod a következő megállapítást Elder Robert D. Halestől, aki a Tizenkettek
Kvórumának tagja:

„Az Atya tervének értelmében a családi szeretet és közösség az örökkévalóságban is
tartani fog. Ha családban élünk, az együtt jár a törődés, a szeretet, a biztatás és az egyes
családtagok megerősítésének nagy felelősségével, hogy mindannyian tisztességben
mindvégig kitarthassunk a halandóságban, és együtt élhessünk az örökkévalóságon
át. Nem elég az, ha magunkat üdvözítjük. Ugyanolyan fontos az, hogy a szülők, a
fiútestvérek, a lánytestvérek is üdvözüljenek a családunkban. Ha egyedül térünk haza
a mi Mennyei Atyánkhoz, akkor azt a kérdést teszi majd fel nekünk: »Hol a családod
többi része?«” (Conference Report, 1996. október, 88; vagy Ensign, 1996. november, 65).

4. Csoportos megbeszélések

Írd fel a táblára a sikeres házasságnak és családnak a kiáltvány hetedik bekezdésében
felsorolt kilenc alapelvét (a „A sikeres házasságok, családok alapját és erejét” kifejezés
után). Oszd csoportokra az osztályt, és minden csoportnak adj ki egy vagy több alap-
elvet! Kérd meg a csoportokat, hogy gondolják át, hogyan hozhatják létre és erősíthetik
meg ezeket az alapelveket a családjukban! Miután a csoportoknak volt néhány percük
ennek megvitatására, minden csoportból kérj meg valakit, hogy számoljon be a
csoport ötleteiről!
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5. A kiáltvány családi esten való megbeszélése

Javasold, hogy a tanulók beszélgessenek a kiáltványról a következő heti családi est
alkalmával! Kérd meg őket, hogy készüljenek fel és a következő héten az óra elején
számoljanak be erről az élményről!

Ezt a felhívást Gordon B. Hinckley elnök olvasta fel az 1995. szeptember 23-án, Salt Lake Cityben, Utahban
megtartott általános segítőegyleti gyűlésen elhangzott üzenete részeként.

tanítsák őket a mások szeretetére és szolgálatára, hogy

betartsák Isten parancsolatait és legyenek törvénytisztelő

állampolgárok ott, ahol élnek. A férjeknek és feleségeknek –

anyáknak és apáknak – majd el kell számolniuk Isten előtt

e kötelezettségek teljesítéséről.

A CSALÁD Isten rendelése. A férfi és nő közötti házzasság

nélkülözhetetlen az Ő örökkévaló tervéhez. A gyermekeknek

joguk van ahhoz, hogy házasság kötelékein belül szülessenek,

hogy őket olyan apa és anya nevelje föl, aki teljes hűséggel

megtartja a házastársi fogadalmakat. A családi boldogság

megszerzésének akkor legnagyobb a valószínűsége, amikor az

az Úr Jézus Krisztus tanításaira épül. A sikeres házasságok,

családok alapját és erejét a hit, az ima, a bűnbánat, a

megbocsátás, a tisztelet, a szeretet, az együttérzés, a munka

alapelvei, valamint az értékes szórakozási tevékenységek

jelentik. Isteni elgondolás szerint az apáknak kell irányítaniuk

családjukat szeretettel, tisztességgel, és az ő feladatuk, hogy

létszükségletekkel és védelemmel lássák el családjukat. Az

anyák elsősorban gyermekeik neveléséért felelősek. Szükség-

szerű, hogy e szent feladatokban az apák és az anyák egyenlő

társakként segítsék egymást. Gyengeség, halál vagy más

körülmények szükségessé tehetnek egyéni átalakítást. A

tágabb értelemben vett családnak támaszt kellene nyújtania,

amikor arra szükség van.

FIGYELMEZTETJÜK mindazokat, akik megszegig az

erkölcsi tisztaság szövetségeit, akik bántalmazzák hitvesüket

vagy ivadékaikat, vagy akik nem tesznek eleget családi

kötelezettségeiknek, hogy egy napon el kell számolniuk Isten

előtt. Továbbá figyelmeztetünk benneteket arra, hogy a család

széthullása azzal a csapással sújtja majd az egyéneket, a

közösségeket és nemzeteket, amelyeket a régi és az újkori

próféták is megjövendöltek.

FELSZÓLÍTJUK a felelős állampolgárokat és a kormány-

tisztségviselőket, hogy mindenhol támogassák azokat a lépése-

ket, melyek célja, hogy megtartsák és erősítsék a családot a

társadalom alapvető egységeként.

MI, AZ ELSŐ ELNÖKSÉG és a Tizenkét Apostol Tanácsa
az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában
ünnepélyesen kijelentjük, hogy a férfi és a nő között lévő
házasságot Isten rendelte el, és a család központi szerepet
játszik a Teremtő tervében, melyet gyermekei örök életének
érdekében alkotott.

MINDEN EMBERĺ LÉTEZŐ – férfi és nő – Isten kép-
mására teremtetett. Mindegyikük mennyei szülők szellem-
gyermekei, és mint ilyenek, isteni természettel és sorssal
rendelkeznek. A nemiség lényeges jellemzője az egyén földi
élet előtti, halandó és örökkévaló állapotának, céljának.

A FÖLDI LÉTEZÉS ELŐTTI birodalomban a szellem-
gyermekek Örökkévaló Atyjukként ismerték és imádták
Istent, elfogadták az Ő tervét, mely által gyermekei fizikai
testet nyerhettek, és földi tapasztalatot szerezhettek, hogy
a tökéletesség felé haladjanak, és végül az örökkévaló élet
örököseiként felismerjék isteni rendeltetésüket. A boldogság
isteni terve lehetővé teszi, hogy a családi kapcsolatok a síron
túl is megmaradjanak. A szent templomokban elérhető szent
szertartások és szövetségek lehetővé teszik az egyének számára,
hogy visszatérjenek Isten színe elé, a családok számára pedig,
hogy az örökkévalóságra egyesüljenek.

ISTENNEK ÁDÁMHOZ ÉS ÉVÁHOZ SZÓLÓ ELSŐ
PARANCSOLATA az ő férjként és feleségként való 
szülői lehetőségükre vonatkozik. Kijelentjük, hogy Isten
gyermekeinek adott parancsolata, miszerint sokasodjanak
és töltsék be a földet, még mindig érvényben van. Továbbá
kijelentjük, hogy Isten parancsolata szerint a szent teremtő
erőkkel csak olyan férfiak és nők élhetnek, akik törvényes
házasság által férj és feleség lettek.

KIJELENTJÜK, hogy a halandó élet megteremtésének céljai
az Istenség által meghatározottak. Állítjuk, hogy az élet szent-
sége és fontossága részét képezi Isten örökkévaló tervének.

A FÉRJ ÉS A FELESÉG komoly feladata, hogy szeressék
egymást, törődjenek egymással és gyermekeikkel. „Ímé, az
Úrnak öröksége a fiak” (Zsoltárok 127:3). A szülőknek szent
kötelességük, hogy szeretetben és tisztességben neveljék fel
gyermekeiket, hogy kielégítsék fizikai és lelki szükségleteiket,

A CSALÁD
KIÁLTVÁNY A VILÁGHOZ

AZ ELSŐ ELNÖKSÉG ÉS A TIZENKÉT APOSTOL TANÁCSA 

AZ UTOLSÓ NAPOK SZENTJEINEK JÉZUS KRISZTUS EGYHÁZÁBAN
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Célkitűzés Segíteni a tanulóknak, hogy megértsék, mit tanítanak a szentírások Sionról, és
lelkesíteni őket Sion megalapítására irányuló erőfeszítéseikben.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat és egyéb anyagokat:

a. Tanok és szövetségek 57:1–3; 64:33–43; 82:14–15; 97:8–28; 105:1–12;
Mózes 7:12–19, 61–63, 68–69; Hittételek 1:10.

b. Örökségünk, 37–38, 145–46. oldal.

2. Nézd át az ehhez a leckéhez tartozó anyagot a Tanulók tanulmányi kalauzában
(35686 135)! Tervezd meg, hogyan utalsz majd az anyagra az órán!

3. Kérj meg egy tanulót, hogy készüljön fel Énók városa történetének összefoglalására,
amint azt Mózes 7:12–19, 68–69-es verseiben megtalálja!

4. Ha felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, akkor minden tanulónak hozz
papírt és tollat vagy ceruzát!

Javaslatok 
az órafelépítéshez

Ha megfelel, az óra elkezdéséhez használd fel az alábbi tevékenységet, vagy egyet
a sajátjaid közül!

Minden tanulónak adj egy darab papírt és tollat vagy ceruzát! Kérd meg őket, hogy
írjanak le öt olyan dolgot, mely fontos, és amit szeretnének elérni az életben! Miután
időt adtál nekik ennek leírására, olvasd fel a következő megállapítást Joseph Smith
prófétától:

„Legnagyobb célunknak Sion felépítésének kell lennie! . . . Hamarosan el fog jönni
annak ideje, hogy sehol senkinek nem lesz békessége, csakis Sionban és annak
cövekeiben” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976],
160–61).

Kérd meg a tanulókat, hogy hangos felelet nélkül gondolkozzanak el a következő
kérdésen:

• Ha megnézitek a listátokat, mit láttok, hány azon szereplő dolog segítheti Sion
felépítését? Mit változtatnátok a listátokon, hogy Joseph Smith próféta figyelmezte-
tése szerint cselekedjetek?

A Tanok és szövetségekben feljegyzett kinyilatkoztatások sok utasítást tartalmaznak
Sion felépítésére vonatkozóan. Ez a lecke arról szól, hogy mi is Sion, és milyen
követelmények vonatkoznak ránk, amikor segítünk annak megalapításában.

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Imádságos lélekkel válaszd ki azt a leckeanyagot, mely leginkább megfelel a tanulók
szükségleteinek! Biztasd a tanulókat, hogy meséljenek a szentírásbeli tantételekhez
kapcsolódó élményekről!

1. Számos jelentése van a Sion szónak

Mondd el, hogy a Sion szónak számos jelentése van a szentírásokban! Olvassátok
el a tanulókkal a következő szentírásrészeket! Minden egyes részben keressétek meg,
mit jelent Sion, a jelentéseket pedig írd fel a táblára!

a. T&Sz 97:21. (A tisztaszívűek.)

b. T&Sz 82:14. (Az egyház és cövekei.)

c. Mózes 7:19. (Énók városa.)

d. 2 Sámuel 5:6–7; 1 Királyok 8:1. (Jeruzsálem ősi városa.)

e. T&Sz 45:66–67; 57:1–2; Hittételek 1:10. (Az Új Jeruzsálem, mely Missouri államban
épül majd fel.)

f. Zsidók 12:22–23. (Azok lakhelye, akik felmagasztosultak.)

Hangsúlyozd ki, hogy a szentírásokban Sion jelentheti az Úr népét (a tisztaszívűeket),
egy bizonyos helyet, vagy mindkettőt! Amikor ebben a leckében a mai Sion felépítésé-
ről beszélünk, akkor szívünk megtisztítására utalunk, hogy lakhelyeinket Sionnak
lehessen nevezni.

2. Sion létezett az előző sáfárságokban

Mondd el, hogy volt néhány olyan időszak a korábbi sáfárságokban, amikor Sion
létezett Isten népe között! Énók városa példa egy olyan népre, amely megalapította
Siont. Kérd meg az ezzel megbízott tanulót, hogy foglalja össze a Mózes 7:12–19,
68–69-ben lejegyzett eseményeket!

• Mi jellemezte Siont Énók idejében? (Lásd Mózes 7:12–19.) Miért nevezték Sionnak
a városukat? (Lásd Mózes 7:18.) Mit jelent „egy szív és egy szellem” lenni?

• Mi történik majd Énók városával a millennium idején? (Lásd Mózes 7:61–63.
Visszatér a földre, és része lesz az Új Jeruzsálemnek.) Miért fontos ma nekünk
az Énókról és népéről szóló beszámoló? (Amellett, hogy segít nekünk megérteni
Énók városának a rendeltetését, a beszámoló annak megértésében is segít, hogy
mit kell tennünk Sion megalapításáért.)

3. Sáfárságunk szentjei parancsot kaptak Sion megalapítására

A Tanok és szövetségek egyik leggyakrabban említett témája Sion utolsó napokban
történő megalapítása. Ezekben a kinyilatkoztatásokban 200-nál több Sionra vonatkozó
utalás található. Ezek némelyike fizikai értelemben vett elhelyezkedésre utal, mások
a szív állapotára, megint mások pedig az Úr egyházának felépítésére. Az Úr már az
egyház hivatalos megszervezése előtt a következő utasítást adta a testvérek egy csoport-
jának: „Törekedjetek arra, hogy Sion ügyét napvilágra hozzátok és megalapozzátok”
(T&Sz 6:6; 11:6; 12:6; 14:6).

A korai szenteknek Sion nemcsak a tisztaszívűvé válást és az egységben élést jelentette.
Sion városának, vagyis az Új Jeruzsálemnek a felépítését is jelentette. 1831 júliusában az
Úr kinyilatkoztatta Joseph Smith prófétának, hogy Sion városának Missouri államban
kell felépülnie úgy, hogy Independence legyen annak központi helye (T&Sz 57:1–3).

Megbeszélés
és alkalmazás
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E kinyilatkoztatás után sok szent gyülekezett Missouri államba. Egy ideig boldogultak,
ám hamarosan viszálykodás és széthúzás támadt közöttük. A terület többi telepesével
is feszült volt a viszonyuk. 1833 novemberében a csőcselék kiűzte otthonaiból a
szenteket. Néhány hónappal később, 1834 júliusában az Úr kinyilatkoztatta, hogy a
szenteknek „egy kis ideig” várniuk kell még Sion megváltására (T&Sz 105:9). (További
információkért Sion városának Missouri állambeli létrehozását illetően lásd a 12. és
a 27. leckét.)

• Miért nem tudták felépíteni Sion városát a korai szentek? (Lásd T&Sz 101:6–8;
105:1–12.) Mit tanulhatunk tapasztalataikból, ami ma segíthet nekünk Sion felépí-
tésében? (Mondd el, hogy Sion felépítéséhez – legyen az egy városban, cövekünkben
vagy otthonunkban – Sion népéhez méltó tulajdonságokra kell szert tennünk,
melyek: tiszta szív, egység és önzetlenség.)

Mondd el, hogy bár későbbre halasztódott Sion városának felépítése, az utolsó napi
próféták arra figyelmeztettek és figyelmeztetnek minket, hogy továbbra is tegyünk
erőfeszítéseket Sion megalapítására a szívünkben, a cövekünkben és otthonunkban.
Harold B. Lee elnök azt mondta:

„Most kell hozzákezdenünk ama Sion határainak kiszélesítéséhez, ahol az igazlelkűek
és a tisztaszívűek lakhatnak. Sion cövekeit meg kell erősíteni! Mindezt úgy, hogy
Sion felemelkedhessen és ragyoghasson azáltal, hogy világszerte egyre szorgalmasabbá
válik az üdvözülés tervének végrehajtásában” (Conference Report, 1973. április, 5;
vagy Ensign, 1973. július, 3).

• Olvassátok el a tanulókkal a T&Sz 82:14–15-öt! Mit parancsolt meg az Úr ezekben
a versekben? Milyen dolgokat kell megtennünk Sion felépítéséért? (Olvastasd el
a tanulókkal a következő verseket, és mondják meg, mit tanítanak azok Sion felépí-
téséről! Az információkat összegezd a táblán! Válassz ki néhányat a következő
kérdések közül, hogy serkentsd a beszélgetést!)

a. T&Sz 97:21. (Igyekezzünk tisztaszívűek lenni!) Az Úr a legegyszerűbb meghatá-
rozását adta meg Sionnak, amikor „tisztaszívűek”-nek nevezte (T&Sz 97:21).
Mit tehetünk, ami segít nekünk abban, hogy tisztaszívűekké váljunk? (Lásd
Moróni 7:47–48; 10:32.)

b. T&Sz 38:27. (Legyünk egységesek!) Az Úr népéről Énók városában azt olvassuk,
hogy „egy szív és egy szellem voltak” (Mózes 7:18). Az egység hiánya volt az egyik
oka annak, hogy a korai szentek nem tudták felépíteni Sion városát (T&Sz 101:6;
105:4). Milyen hatékony módjai vannak a családi egység növelésének? Hogyan
lehetünk egységesebbé az egyházközségünkben?

c. T&Sz 64:34–35; 105:3, 5–6. (Legyünk engedelmesek!) A T&Sz 105-ben az Úr az
engedetlenséget nevezte meg egyik okként, amiért akkor nem kerülhetett sor Sion
városának megalapítására. Milyen tekintetben erősödött meg családotok annak
eredményeképpen, hogy engedelmeskedtetek az evangélium alapelveinek?
Hogyan erősítette meg egyházközségeteket vagy cöveketeket az, hogy az egyház-
tagok engedelmeskedtek az evangélium alapelveinek?

d. T&Sz 105:3. (Törődjünk a szegényekkel és a sanyargatottakkal!) Az Úr megfeddte
azokat a szenteket, akik Missouri államban Sion megalapítására törekedtek,
mert nem gondoskodtak a közöttük lévő szegényekről és sanyargatottakról
(lásd T&Sz 105:3). Miért szükséges része Sion felépítésének az, hogy törődjünk
a szűkölködőkkel? Milyen lehetőségeink vannak arra, hogy törődjünk azokkal,
akik szükséget látnak valamiben?
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e. T&Sz 97:10–16. (Építsünk templomokat, és részesüljünk a templom áldásaiban!)
Miért fontosak a templomok Sion felépítésénél? (Lásd T&Sz 97:13–16; 105:9–12.)

f. T&Sz 105:10. (Tanítsuk egymást és tökéletesebben tanuljuk meg a kötelessége-
inket!) Mit tehetünk a tanítás javításáért a családunkban és a hivatalos egyházi
keretek között? Milyen tekintetben lehet szükség kötelességeink tökéletesebb
elsajátítására?

g. T&Sz 133:8–9. (Hirdessük a világnak az evangéliumot!) Az Úr azt az utasítást
adta az egyház eldereinek, hogy hívják Babilonból (a világból) Sionba az embe-
reket. Milyen tekintetben erősíti meg Sion cövekeit az evangélium hirdetése?

4. A szentírások nagyszerű ígéreteket adnak Sion jövőjét illetően

A Tanok és szövetségekben sok olyan áldásról beszél az Úr, melyekben az utolsó
napokban lesz része Sionnak. Olvastasd el a tanulókkal a T&Sz 97:18–25-öt, hogy
lássanak néhány példát ezekre az áldásokra, és kérd meg őket, hogy nevezzenek meg
olyan áldásokat, melyek ígéretét Sion kapta meg! Lásd a következő listát is.

a. Sion elterjed, dicsőséges és nagyszerű lesz (T&Sz 97:18).

b. Siont tisztelni fogják a föld nemzetei (T&Sz 97:19).

c. Az Úr lesz Sion üdvössége (T&Sz 97:20).

d. Sion örvendezni fog (T&Sz 97:21).

e. Sion el fogja kerülni az Úr bosszúját (T&Sz 97:22–25).

• Mit kell tennünk azért, hogy élvezzük ezeket az áldásokat? (Lásd T&Sz 97:25.)

• Milyen érzések vannak bennetek, amikor Sion jövőjére gondoltok?

Joseph Smith próféta azt tanította: „Sion felépítése olyan dolog, mely minden
korban érdekelte Isten népét; olyan téma ez, melynél különös élvezettel időztek el
a próféták, papok és királyok; örömteli várakozással tekintettek arra a napra,
amikor mi élünk; és mennyei, örömteli várakozás tüzében énekeltek, írtak és
jövendöltek erről a napról, a mi napjainkról; . . . kedvelt nép vagyunk mi, akit [kivá-
lasztott] az Úr, hogy valóra váltsuk az utolsó napi dicsőséget” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976], 231).

Összegzés Mondd el Gordon B. Hinckley következő kijelentését:

„Csodálatos jövőt látok, egy nagyon bizonytalan világban. Ha ragaszkodunk az értéke-
inkhez, ha építünk az örökségünkre, ha az Úr előtt engedelmességben járunk, ha
egyszerűen csak az evangélium szerint élünk, fenséges és csodálatos módon áldottak
leszünk. Úgy fognak ránk tekinteni, mint egy különleges népre, amely megtalálta
a különleges boldogság kulcsát.

»És eljőnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére . . . mert tanítás
Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde« (Ésaiás 2:3).

Nagyszerű volt a múltunk, csodálatos a jelenünk és dicsőséges lehet a jövőnk”
(Conference Report, 1997. október, 94; vagy Ensign, 1997. november, 69).

Biztasd a tanulókat, hogy hozzák létre Siont a szívükben, családjukban és cövekükben!
A Szellem késztetése szerint tegyél bizonyságot a lecke során megbeszélt igazságokról!
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46. lecke  



További 
tanítási ötlet A javasolt óravázlat kiegészítéseként felhasználhatod a következő ötletet.

Sion himnuszai

Készülj fel rá, hogy a tanulókkal elénekeltesd vagy elolvastasd az alábbi egyházi
énekek egyikének a szövegét: „A hegy tetején fenn” (Himnuszok) vagy „Izráel Istene
szólít” (Himnuszok). Egy szólistát vagy egy kis csoportot is felkérhetsz rá, hogy
készüljenek fel az egyik egyházi ének eléneklésére. Beszéljétek meg, hogyan ünnepli
az egyházi ének Sion felépítését!
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Az egyháztörténet időrendi 
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1805. december 23.
Id. Joseph Smith és Lucy Mack Smith
gyermekeként a Vermont állambeli
Sharonban megszületik Joseph Smith
(lásd Joseph Smith története 1:3–4).

1820 kora tavasza
Joseph Smith New York állambeli
otthona közelében egy ligetben
részesül az első látomásban (lásd
Joseph Smith története 1:15–20).

1823. szeptember 21–22.
Moróni angyal meglátogatja Joseph
Smith-et, és a Mormon könyvének
feljegyzéséről beszél neki. Joseph
megtekinti az aranylemezeket, me-
lyek egy közeli dombban (Cumorah)
vannak eltemetve (lásd Joseph Smith
története 1:27–54).

1827. szeptember 22.
Joseph Smith Cumorah dombjánál
megkapja Morónitól az aranylemeze-
ket (lásd Joseph Smith története 1:59).

1829. május 15.
Keresztelő János Joseph Smith-re és
Oliver Cowdery-re ruházza az ároni
papságot a Pennsylvania állambeli
Harmony-ban (lásd T&Sz 13;
Joseph Smith története 1:71–72).

1829 májusa
Joseph Smith és Oliver Cowdery
Pétertől, Jakabtól és Jánostól
megkapja a melkisédeki papságot,
a Pennsylvania állambeli Harmony
és a New York állambeli Colesville
között található Susquehanna folyó
közelében (lásd T&Sz 128:20).

1829 júniusa
Elkészül a Mormon könyvének a
fordítása. A három tanú és a nyolc
tanú megtekinti az aranylemezeket
(lásd 2 Nefi 11:3; 27:12–13; T&Sz 17).

1830. március 26.
A New York állambeli Palmyrában
megjelennek a Mormon könyve első
példányai.

1830. április 6.
Az egyház megszervezése a New York
állambeli Fayette községben.

1830. szeptember–október
Elhívást kapnak az első olyan misszi-
onáriusok, akik a lámánitákhoz
(amerikai őslakosokhoz) mennek
prédikálni (lásd T&Sz 28; 30; 32).

1830 decemberétől 1831 januárjáig
Az Úr megparancsolta a szenteknek,
hogy gyülekezzenek Ohióba (lásd
T&Sz 37; 38:31–32).

1831. július 20.
Joseph Smith próféta kinyilatkozta-
tást kap Sion városának (az Új
Jeruzsálemnek) a helyéről, mely a
Missouri állambeli Independence-ben
lesz (lásd T&Sz 57; Hittételek 1:10).

1833. március 18.
Sidney Rigdont és Frederick G.
Williamst elválasztják tanácsosoknak
az egyház elnökségében, és megadják
nekik a királyság kulcsait (lásd
a T&Sz 81 és 90 fejlécét; lásd még
T&Sz 90:6).

1833. november 7.
A szentek a Missouri állambeli
Jackson megyéből menekülni kezde-
nek a csőcselék elől, át a Missouri
folyón, a Missouri állambeli Clay
megyébe.

1834. május 5.
Joseph Smith Sion táborának vezető-
jeként elhagyja az Ohio állambeli
Kirtlandet, hogy segítséget vigyen a
Jackson megyéből kiűzött szenteknek.

1835. február 14.
Az Ohio állambeli Kirtlandben
sor kerül a Tizenkét Apostol
Kvórumának megszervezésére
(lásd T&Sz 107:23–24).

1835. február 28.
Az Ohio állambeli Kirtlandben sor
kerül a Hetvenek Első Kvórumának
megszervezésére.

1835. augusztus 17.
Az Ohio állambeli Kirtlandben
elfogadják az egyház alapvető
műveként a Tanok és szövetségeket.

1836. március 27.
Felszentelik a Kirtland Templomot
(lásd T&Sz 109).

1836. április 3.
Jézus Krisztus megjelenik Joseph
Smith-nek Oliver Cowdery-nek
a Kirtland Templomban (lásd
T&Sz 110:1–10). Mózes, Éliás és Illés
megjelenik, és papsági kulcsokat
ad át (lásd T&Sz 110:11–16).

1837. július 19.
Elder Heber C. Kimball és még hatan
az első tengeren túli misszió szolgá-
latára megérkeznek Liverpoolba,
Angliába.

1838. április 26.
Kinyilatkoztatás határozza meg az
egyház nevét (lásd T&Sz 115:4).

1838. december 1-től 
1839. április 16-ig

Joseph Smith-et és másokat bezárnak
a Missouri állambeli Liberty
börtönbe (lásd T&Sz 121–23).

1840. augusztus 15.
Joseph Smith próféta nyilvánosan
is bejelenti a halottakért végzett
keresztelések lehetőségét.

1841. október 24.
Elder Orson Hyde felszenteli
Palesztinát Ábrahám gyermekeinek
visszatéréséhez.

1842. március 17.
Női Segítőegylet alakul az Illinois
állambeli Nauvoo-ban.

1842. május 4.
Az Illinois állambeli Nauvoo-ban
sor kerül az első teljes templomi
felruházások elvégzésére.

1844. június 27.
Joseph és Hyrum Smith mártírhalált
szenved az Illinois állambeli
Carthage börtönben, Carthage-ban
(lásd T&Sz 135).

1846. február 4.
A nauvoo-i szentek elkezdenek
átkelni a Mississippi folyón, hogy
nyugat felé induljanak. A szentek
közül néhányan elhajóznak
New York városából Kaliforniába
a Brooklyn hajón.

1846. július 16.
A Mormon hadtest Iowa államban
az Egyesült Államok szolgálatába áll.

1847 áprilisa
Brigham Young elnök pionír csoport-
ja elhagyja Winter Quarters (Téli 
szálláshely)-et, hogy útnak induljanak
nyugat felé (lásd T&Sz 136).

1847. július 24.
Brigham Young elnök megérkezik
a Sóstó völgyébe.

1847. december 27.
Brigham Young elnököt támogatják
az egyház elnökeként.

1848. május–június
Tücskök a Nagy Sóstó völgyében
elpusztítják a termést. A termőfölde-
ket a tücsköket felfaló sirályok seregei
mentik meg a teljes pusztulástól.

Az egyháztörténet időrendi táblázata
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1849. december 9.
Richard Ballantyne megszervezi
a Vasárnapi Iskolát.

1850. június 15.
Salt Lake City-ben megjelenik az első
Deseret News.

1856 októbere
A Willie és Martin kézikocsis csopor-
tokat feltartóztatják a korai hóvi-
harok. A Sóstó völgyéből érkező
mentőcsapatok találnak rájuk.

1869. november 28.
Megalakul a Young Ladies’ Retrench-
ment Association (Mértékletes
Fiatal Hölgyek Egylete), mely a Fiatal
Nők program előfutára.

1875. június 10.
Megalakul a Young Men’s Mutual
Improvement Association (Előre
Haladó Fiatal Férfiak Egylete), mely
a Fiatal Férfiak program előfutára.

1877. április 6.
Sor kerül a St. George Utah Templom
felszentelésére. Brigham Young elnök
kinyilatkoztatást kap, hogy szedje
rendbe a papság szervezetét és Sion
cövekjeit.

1878. augusztus 25.
Aurelia Spencer Rogers megtartja az
Elemi első gyűlését a Utah állambeli
Farmingtonban.

1880. október 10.
John Taylort támogatják az egyház
elnökeként. Az Igazgyöngyöt
elfogadják, mint alapművet.

1883. április 14.
John Taylor elnök kinyilatkoztatást
kap a Hetvenek megszervezését
illetően.

1889. április 7.
Wilford Woodruffot támogatják az
egyház elnökeként.

1890. október 6.
Általános konferencián támogatják
a többnejű házasságra lépés gyakor-
latának befejezésére vonatkozó
„Kiáltvány”-t (lásd Hivatalos
nyilatkozat 1).

1893. április 6.
40 évig tartó építkezés után Wilford
Woodruff elnök felszenteli a Salt
Lake Templomot.

1898. szeptember 13.
Lorenzo Snow lesz az egyház elnöke.

1899. május 17.
Lorenzo Snow elnök olyan kinyilat-
koztatást kap a Utah állambeli
St. George-ban, mely a tized
hangsúlyozására készteti őt.

1901. október 17.
Joseph F. Smith lesz az egyház
elnöke.

1918. október 3.
Joseph F. Smith elnök megkapja
a halottak megváltásáról szóló
látomást (lásd T&Sz 138).

1918. november 23.
Heber J. Grant lesz az egyház elnöke.

1936 áprilisa
Egyházi jóléti program lesz az
Egyházi Biztonsági Programból,
mely azért jött létre, hogy segítse a
szegényeket a nagy gazdasági válság
idején. Ehhez a programhoz az a
kinyilatkoztatás nyújtott kiinduló-
pontot, amit Heber J. Grant elnök
korábban kapott.

1941. április 6.
A tizenkettek mellé elhívást kapnak
az első segítők.

1945. május 21.
George Albert Smith lesz az egyház
elnöke.

1951. április 9.
David O. McKay-t támogatják az
egyház elnökeként.

1961. szeptember 30.
Az Első Elnökség irányítása alatt
Elder Harold B. Lee bejelenti, hogy
minden egyházi programot a papsá-
gon keresztül kell egyeztetni, hogy
megerősítsék a családokat és az
egyéneket.

1964 októbere
Hangsúlyt kap a családi estek
megtartása.

1970. január 23.
Joseph Fielding Smith lesz az egyház
elnöke.

1971 januárja
Új egyházi folyóiratok jelennek meg:
Ensign, New Era és Friend.

1972. július 7.
Harold B. Lee lesz az egyház elnöke.

1973. december 30.
Spencer W. Kimball lesz az egyház
elnöke.

1975. október 3.
Spencer W. Kimball elnök bejelenti
a Hetvenek Első Kvórumának
újjászervezését.

1976. április 3.
Két további kinyilatkoztatás kerül
az Igazgyöngybe. 1981-ben, mint
137. és 138. rész átkerülnek a Tanok
és szövetségekbe.

1978. szeptember 30.
Az egyház támogatja azt a kinyilat-
koztatást, hogy fajtól és bőrszíntől
függetlenül az egyház minden
arra érdemes férfitagja megkaphassa
a papságot (lásd Hivatalos
nyilatkozat 2).

1979 szeptembere
Kiadják a Jakab király-féle Biblia
UNSZ kiadását, melyben tanulmányi
segédletek is vannak.

1981 szeptembere
Új kiadásban jelenik meg a Mormon
könyve, a Tanok és szövetségek és
az Igazgyöngy.

1984 júniusa
Területi elnökségek alakulnak,
melyek tagjait a Hetvenek közül
hívják el.

1985. november 10.
Ezra Taft Benson lesz az egyház
elnöke.

1989. április 1.
Újjászervezik a Hetvenek Második
Kvórumát.

1994. június 5.
Howard W. Hunter lesz az egyház
elnöke.

1995. március 12.
Gordon B. Hinckley lesz az egyház
elnöke.

1995. április 1.
Új vezetői tisztséget jelentenek be,
melynek területi felhatalmazott
a neve.

1995. szeptember 23.
Gordon B. Hinckley elnök egy általá-
nos segítőegyleti gyűlésen felolvassa
„A család: Kiáltvány a világhoz”
szövegét, mely az Első Elnökségtől
és a Tizenkét Apostol Kvórumától
származik.

1997. április 5.
Hetvenekké szentelik a területi
felhatalmazottakat. Sor kerül a Hetve-
nek Harmadik, Negyedik és Ötödik
Kvórumának megszervezésére.

1997. október 4.
Gordon B. Hinckley elnök bejelenti
a kisebb templomok építésére
vonatkozó terveket.

1997 novembere
Az egyháztagság eléri a 10 milliót.

1998. április 5.
Gordon B. Hinckley elnök bejelenti
azt a célt, hogy 2000-ben legyen
100 működő templom.
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1. térkép: Az Egyesült Államok New York, Pennsylvania és Ohio államokat felölelő területe
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