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ElsŒ elnökségi üzenet

Kedves misszionárius társunk!

Gratulálunk nagyszerı misszionáriusi lehetŒségedhez! Nincs még egy
ilyen sürgetŒ munka, amely ugyanakkor ilyen elégedettséggel járna.

A Prédikáljátok evangéliumomat! címı könyv azért készült, hogy
segítsen felkészültebb, lelkileg érettebb misszionáriusnak, valamint
meggyŒzŒbb tanítónak lenned. Arra buzdítunk, hogy használd naponta
a személyes és társas felkészülésben, valamint kerületi gyıléseken és
zónakonferenciákon! Tanulmányozd a hivatkozott szentírásokat, és tanuld
meg a tanokat és tantételeket!

Arra ösztönzünk, emelkedj az elkötelezettség magasabb fokára, hogy
Mennyei Atyánknak segíthess az Ã dicsŒ munkájában! Minden
misszionáriusnak fontos szerep jut abban, hogy segítsen „véghezvi[nni]
az ember halhatatlanságát és örök életét” (Mózes 1:39).

Az Úr majd megjutalmaz és gazdagon megáld, miközben alázattal és
imádságosan szolgálod Ãt. Az eddig tapasztaltaknál sokkal több boldogság
vár rád, miközben gyermekei között munkálkodsz.

Az ElsŒ Elnökség

V
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Bevezetés

Bevezetés: Miként látom
legnagyobb hasznát a Prédikáljátok
evangéliumomat! címı könyvnek?

Prédikáljátok evangéliumomat!

Használd ezt a könyvet misszionáriusi szükségleteid
kielégítésére! Egy egész tanulási alkalmat szentelhetsz
néhány bekezdésnek, vagy akár egy egész fejezetnek.
Sorrendben is tanulhatsz fejezeteket, vagy szükségle-
teid alapján más sorrendet is felállíthatsz. Ez a rugal-
masság lehetŒvé teszi, hogy azt tanuld, amire és
amikor szükséged van, és követhesd a misszióelnö-
köd utasításait is.

A Prédikáljátok evangéliumomat! minden fejezete
segíteni fog misszionáriusi célod teljesítésében. A 3.
fejezet tanulmányozásának kezdetekor azonban eltérést
figyelhetsz meg a megközelítés módjában. A legtöbb
fejezet neked szól. A 3. fejezet egy általánosabb
hallgatóságnak szól. A 3. fejezetben lévŒ tanokat azért
tanulod, hogy (a) saját evangéliumi tudásodat és bizonyságodat erŒsítsd, valamint, hogy
(b) másokat taníts, és felkészíts a kötelezettségek és szövetségek vállalására és megtartására.

A többi fejezetben található tanok szintén segíthetnek az érdeklŒdŒk és új egyháztagok
tanításában. A 4. fejezet például, „Hogyan ismerjem fel és értsem meg a Lelket?”, segíthet
egyes érdeklŒdŒknek arról tanítani, hogy miként nyerjenek bizonyságot a Szentlélek
hatalma által. Az 5. fejezet, „Mi a Mormon könyve szerepe?”, segíthet eloszlatni az
érdeklŒdŒ aggályait a Mormon könyve olvasásával kapcsolatban. A 2. fejezet, „Hogyan
tanuljak hatékonyan, és miként készüljek fel a tanításra?”, egyes ötletei segíthetnek az új
megtérteknek többet nyerni a Mormon könyve tanulmányozásából.

Ez a könyv a misszionáriusi munka alapjaira összpontosít. Nem ad választ minden
kérdésre vagy helyzetre, amellyel majd szembekerülsz. A Lélek követése, a szentírások
tanulmányozása, a parancsolatok betartása és a tanultak alkalmazása által lehetsz a
leghatékonyabb.

Egész missziód alatt tanulmányozd ezeket a fejezeteket! Alkalmazd, amit tanulsz! Érté-
keld ki a munkádat! Azok a misszionáriusok, akik naponta próbálnak felkészülni, és
rendszeresen törekszenek javulni, útmutatást kapnak a SzentlélektŒl, és áldásokat tapasz-
talnak az életükben.

A misszionáriusi leckék
Rugalmasan taníthatod a leckéket, a lehetŒ leghatékonyabb módon, mely által az emberek

teljes mértékben felkészülhetnek a keresztelésre és a konfirmációra. Nem az a célod, hogy
az egész anyagot végigvedd, hanem az, hogy segíts másoknak Krisztushoz jönni a Belé
vetett hit, a bınbánat, a keresztelés, a Szentlélek ajándékának elnyerése és a mindvégig
történŒ kitartás által. Egy lecke ne nagyon legyen 45 percnél hosszabb! Néha úgy találhatod,
hogy csak rövidebb leckék tanítására lesz idŒd. Ilyen esetekben gyakori, rövid tanításokra
van szükség, melyekben az anyag kisebb részeit veszed át.

VII

Jegyzetek
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Jegyzetek Sokféleképp taníthatod a leckéket. Azt, hogy mely leckét, mikor és mennyi idŒ alatt
tanítod meg, leginkább az érdeklŒdŒ szükségletei és a Lélek irányítása határozza meg. Ne
memorizáld az egész leckét!

Egyéni tanulás, társas tanulás, kerületi gyılések és zónakonferenciák
Missziód alatt folytatott hatékony tanulásod segíteni fog misszionáriusi célod elérésében,

és Jézus Krisztus evangéliumáról való bizonyságod megerŒsítésében. A négy legfontosabb
tanulási lehetŒséged az egyéni tanulás, a társas tanulás, a kerületi gyılések és a zónakon-
ferenciák. A napi idŒbeosztásod idŒt biztosít mindennap az egyéni és társas tanulásra.

Amit az egyéni tanulásban megtanulsz, segíteni
fog a társas tanulásban, a kerületi gyılésen és a
zónakonferenciákon, ahol egymásnak taníthatjátok
a királyság tanát (lásd T&Sz 88:77). A tanulási idŒ
alatt és a kerületi gyıléseken nyert tudás segíteni
fog neked lelki erŒvel tanítani.

Egyéni tanulmányozás
Az egyéni tanulás célja az, hogy segítsen megerŒ-

síteni a visszaállított evangéliumról szerzett tudáso-
dat és bizonyságodat, és hogy segítsen felkészülnöd
a hallgatóid szükségleteinek kielégítésére. Egyéni ta-
nulásod során koncentrálj az alapmıvekre és a jóvá-
hagyott misszionáriusi könyvanyagra:

• Jesus the Christ

• Örökségünk

• Our Search for Happiness

• Hıek a hithez

A leckék tanítása

Eg
yé

ni
és

tá
rs

as
tan

ulás
Kerületi gyılés és

zónakonferencia

Misszionáriusi napi idŒbeosztás*

6:30 Kelj fel, imádkozz, végezz testedzést (30 perc), és készülj fel a napra!

7:30 Reggeli.

8:00 Egyéni tanulás: a Mormon könyve, egyéb szentírások, tanok a misszionáriusi leckékbŒl
és egyéb fejezetek ebbŒl a könyvbŒl.

9:00 Társas tanulás: oszd meg, amit az egyéni tanulás alatt tanultál, készülj a tanításra,
gyakorold a tanítást, tanulmányozz fejezeteket ebbŒl a könyvbŒl, véglegesítsd a napi tervet!

10:00 Kezdd el a térítést! A más nyelvet tanuló misszionáriusok további 30–60 percig tanulják
az adott nyelvet, nyelvtanulási gyakorlatokat is tervezve napközbeni használatra.

A misszionáriusok napközben egy órát tölthetnek ebéddel és további tanulással, valamint
egy órát vacsorázással, amint az a leginkább igazodik a térítés menetéhez. A vacsorát
rendszerint legkésŒbb 18:00-ig fejezzék be!

21:00 Térj haza (kivéve, ha leckét tanítasz; akkor legkésŒbb 21:30-ra érj haza), és tervezd meg a
következŒ nap tevékenységeit (30 perc)! Írj a naplódba, készülj a lefekvéshez, imádkozz!

22:30 Térj nyugovóra!

* A Hetvenek Elnökségével vagy a területi elnökséggel folytatott megbeszélés után a misszióelnököd változtathat
ezen az idŒbeosztáson a helyi körülményeknek megfelelŒen.

Bevezetés

VIII
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Jegyzetek

Bevezetés

Az egyéni tanulást hatékonnyá teheted az alábbiakkal:

• Olvass a Mormon könyvébŒl és más szentírásokból!

• Tanulmányozd a misszionáriusi leckéket!

• Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumomat! további fejezeteit!

Társas tanulás
A társas tanulás célja, hogy (1) egységet építsen a társaságodban, hogy a Lélek által

taníthassatok, és (2) a tanítottak fejlŒdésére koncentrálj. A társas tanulást hatékonnyá
tehetitek az alábbiakkal:

• Osszátok meg egymással az egyéni tanulás során nyert meglátásokat!

• Készüljetek konkrét tanítási alkalmakra, egyháztag látogatásokra, keresési alkalmakra
és egyéb tevékenységekre! Tanulmányozzatok olyan anyagokat, amelyek segítenek
tanítani, keresni, és hatékonyabban dolgozni! Beszélgessetek a tanított embereitekrŒl!
Készítsetek tervet a tanultak alkalmazására!

• Nap közben folyamatosan beszéljétek meg a társas tanuláson elhangzott tantételeket,
célokat, készségeket és terveket!

Kerületi gyılések
A kerületi gyılés célja, hogy „tanítsátok egymásnak a királyság tanát” (T&Sz 88:77).

• Kerületi gyılés hetente egyszer van, 60–90 perc hosszan.

• A kerületi gyılést a kerületi vezetŒ tervezi meg és vezeti le, és megkérhet más
misszionáriusokat, hogy segítsenek a tanításban.

• A kerületi gyılésen szerepelhetnek a következŒk:

– Egyéni és társas tanulásból nyert meglátások megosztása.

– A leckék gyakorlása többféle helyzetben.

– Az ebben a könyvben található alapelvek és készségek elmagyarázása, bemutatása
és gyakorlása.

– Az érdeklŒdŒk haladásának és igényeinek megbeszélése.

– A kerületet érŒ kihívások megbeszélése és megoldása.

– A misszionáriusi munkával kapcsolatos élmények és bizonyságok megosztása.

• A kerületi vezetŒk a kerületi gyıléseken jelentéseket kérhetnek a kerületben szolgáló
misszionáriusok erŒfeszítéseirŒl. Nem tızhetnek ki célokat vagy kvótákat más
misszionáriusoknak.

Zónakonferenciák
Zónakonferenciákat a misszióelnök irányítása alatt tartanak.

A Prédikáljátok evangéliumomat! sajátosságai
E könyv mindegyik fejezetében vannak bizonyos sajátosságok. Azért vannak, hogy

segítsenek többet nyerni a tanulásból – nem pedig azért, hogy egy konkrét módon
kényszerítsenek a tanulásra. Ezeket a sajátosságokat igényeid szerint használd rugalmasan!

Tanulmányi napló
Ez a könyv rendszeresen arra kér, hogy vezess egy tanulmányi naplót, amely segít

megérteni és tisztán látni a tanultakat, valamint emlékezni rájuk. Richard G. Scott elder

IX
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Jegyzetek azt tanította: „A gondosan feljegyzett tudás a szükség idején is tudás marad. A lelki
szempontból érzékeny információt szent helyen kell tárolni, ami jelzi az Úr felé, mennyire
megbecsülitek azt. Az ilyen gyakorlat növeli annak valószínıségét, hogy további
világosságban részesüljetek” („Acquiring Spiritual Knowledge”, Ensign, 1993. nov., 86. o.).
Tekintsd át tanulmányi naplódat, hogy felidézz lelki élményeket, új meglátásokra tegyél
szert, és észrevedd növekedésedet!

Tanulmányi naplód lehet egy összefızött napló, egy füzet vagy egy iratrendezŒ. A tanu-
lásodnak leginkább megfelelŒ módon jegyezd fel és rendszerezd gondolataidat és benyo-
másaidat! Fejlessz ki saját rendszert, mellyel könnyen megtalálod a fontos információkat
a jövŒben! Használd gyakran a tanultak áttekintésére, elérésére és alkalmazására! Tanul-
mányi naplódban készíts jegyzeteket, és jegyezd fel az egyéni és a társas tanulás, a kerü-
leti gyılések, a zónakonferenciák és a misszióelnökkel készült interjúk során kapott
benyomásokat!

Keretes információk
Az e könyvben álló bekeretezett részek segíteni fognak a tanulásban. Egyes keretek

elŒzetesen áttekintenek vagy összegeznek fŒbb pontokat. Mások segítenek a tanulást
összpontosítani, a szentírásokból tanulni, alkalmazni a tanultakat, fejleszteni a képességeidet,
és kielégíteni a tanított személyek igényeit. A legtöbb esetben ezek a keretek csak
kiindulópontot jelentenek. Imádságosan építs a keretes részekben lévŒ tevékenységekre,
új tanulási tevékenységek kialakításával és további szentírások kikeresésével!

„Fontold meg!” A legtöbb fejezet egy „Fontold meg!” kezdetı ke-
retben lévŒ kérdésekkel kezdŒdik. Ezek a kérdések a fejezet fŒ
pontjaira koncentrálnak, és keretet biztosítanak a tanulmánya-
idhoz. E kérdések segítségével rendszerezd, értsd meg, gondold
át és alkalmazd, amit tanulsz!

„Ne feledd!” A legtöbb fejezet egy „Ne feledd!” keretes résszel
fejezŒdik be, mely a fejezetben található legfontosabb pontok
összegzése. Egy-egy fejezet tanulmányozása után nézd át
ezeket a kijelentéseket, hogy biztosan megértsd a fŒ pontokat!
Értékeld ki, mennyire jól alkalmazod ezeket a pontokat, és
tervezd meg, hogyan fogod alkalmazni a tanultakat!

„Szentírás-tanulmányozás” Ezek a keretes részek olyan utalásokat
adnak, melyek építhetik tudásodat és bizonyságodat. Építs
ezekre az utalásokra további szentírások kikeresése által! Tegyél
fel magadnak további kérdéseket, melyek segíteni fognak
bepillantást nyerni, és alkalmazni a tanultakat!

„Tevékenység” A legtöbb fejezet tevékenységeket tartalmaz az
egyéni és társas tanuláshoz, hogy tanulásodat és alkalmazási
képességedet fejlesszék. Ezeket a tevékenységeket az egész
missziódban ismételd meg! Új meglátásaid lesznek minden új
alkalommal, mert igényeid – és a tanítottak igényei – változni
fognak.

Nézd meg az élet fájána
tanulmányozod az 1 Ne
(lásd 1 Nefi 11:21–22)

• Mire vágyott Lehi, m

Tevékenység: Egyéni v

Mit mondanak ezek a 
3 Nefi 12:48
3 Nefi 27:21, 27

Milyen kapcsolat van a

Szentírás-tanulmányoz

• Az egyházat azáltal 
42:8)!

• Keresd és kövesd a 

• Emberek készíttetne

Ne feledd!

• Mit jelent olyanokat 

• Hogyan növeljem a 

• Miért vonjak be egy

• Mi a szerepük a mé

Fontold meg!

Bevezetés

X
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Jegyzetek

Bevezetés

Piros keretes részek. Ezek a keretes részek fontos informáci-
ókat és javaslatokat tartalmaznak sok tanítási és térítési hely-
zetre nézve.

Történetek
Ebben a könyvben minden történet igaz, noha a legtöbb ember nevét megváltoztatták.

Mindegyik történet a misszionáriusi munkával kapcsolatos tantételeket szemléltet.
E történetek olvasása közben keresd a szemléltetett tantételeket!

Ötletek a tanuláshoz és alkalmazáshoz
Mindegyik fejezet az egyéni és

a társas tanulásra, a kerületi
gyılésekre és a zónakonferenciákra
vonatkozó további ötletekkel zárul.
A tanulási tevékenységek e gaz-
dag forrása példákat ad az
anyag hatékony tanulására. Légy
találékony, és törekedj sugalmazásra
további tevékenységek kiala-
kításában minden alkalommal,
amikor egy részt tanulsz vagy
tanítasz ebbŒl a könyvbŒl! Végezd
el ezeket a tevékenységeket
párszor a missziód alatt!

Gyülekezetekben és kerületekben szolgáló misszionáriusok
Sok misszionárius gyülekezetekben és kerületekben szolgál. Bár ez a könyv egyházköz-

ségekre és cövekekre utal, ugyanazok a tantételek vonatkoznak a gyülekezetekre és kerületekre
is. A misszióelnök fog tájékoztatni a szükséges változásokról, amikor gyülekezeti és kerüle-
ti vezetŒkkel dolgozol.

Használják-e ezt a könyvet az egyházközségi misszionáriusok és vezetŒk?
A Prédikáljátok evangéliumomat! az egyház teljes idejı misszionáriusai számára készült.

Az abban tanított tantételek és tanok azonban az egyházközségi misszionáriusokra és
vezetŒkre is vonatkoznak, amint az Úr királyságának felépítésén fáradoznak. E könyv
rendszeres használata képessé teszi Œket egyháztag-misszionáriusi feladataik ellátására,
és elŒsegíti az egységet a teljes idejı misszionáriusokkal.

Ötletek a tanuláshoz és alkalmazásho

Egyéni tanulás
• Olvasd el az alábbi levelet, amit egy misszionárius írt a szüleinek: „Egy ked

hölgyet tanítottam a buszon. A kerületi gyılésrŒl tartottunk visszafelé, és a
az egyetlen üres ülés, így leültem, és elkezdtem a postámat nézegetni. Per
tiéteket olvastam elŒször, amiben Evan kisbaba képei voltak. Észrevettem, 
mellettem ülŒ szempár is a képeket nézi; felnéztem, és egy idŒsebb hölgy
pillantásával találkoztam. Félig rám mosolygott, és kinézett az ablakon. Ma
becsukta a szemét, mintha aludni készülne. Így imádkoztam: »Mennyei Aty
beszélni szeretnék vele. Kérlek, segíts nekem!« Egy perc múlva kinyitotta a
szemét, egyenesen felült, én pedig gyorsan megkérdeztem: »Hát nem aran
Megmutattam neki a kis Evan fényképét, és elkezdtünk a családokról beszé
A gyermekei felŒl érdeklŒdtem, mire könnybe lábadtak a szemei, és elmes
hogy a lánya gyılöli Œt, és nem akar semmiféle kapcsolatot vele. Sírni kezd
én vele sírtam. Beszéltem neki a megváltás tervérŒl, és hogy a Mennyei At
ismeri Œt, és tudja, hogy min megy keresztül. Sírtam, és azt mondtam nek
tudom, hogy a lánya szereti Œt, mert én egy anya lánya vagyok, aki szeret 

„A Lélek a legfontosabb
elhívásotokat, csodákat
sikerrel, függetlenül a te
szemináriuma, 1986. jú

Kövesd a Lelket! 

XI
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Jegyzetek

Dan Jones, ezen adományozási korszak egyik legnagyszerıbb misszionáriusa az evangéliumot prédikálja Walesben.
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Mi a célom
misszionáriusként?

Célod

Másokat Krisztushoz hívni azáltal, hogy segítesz nekik elfogadni a visszaállított evangéliumot
a Jézus Krisztusba és engesztelésébe vetett hit, a bınbánat, a keresztelés, a Szentlélek
ajándékának elnyerése és a mindvégig kitartás által.

Fontold meg!

• Mi a célom misszionáriusként?

• Mi az evangélium?

• Miért prédikáljuk az evangéliumot?

• Miért kell hatalommal és felhatalmazással tanítanom?

• Mi a visszaállítás üzenete? Miért olyan fontos?

• Mi az én felelŒsségem mások megtérésében?

• Honnan tudhatom, hogy sikeres misszionárius vagyok-e?

Megbízatásod, hogy Jézus Krisztus visszaállított evangéliumát hirdesd

Emberek vesznek körül téged. Elhaladsz mellettük az utcán, találkozol velük otthonukban,
és közöttük utazol. Ãk mindannyian Isten gyermekei, a te testvéreid. Isten szereti Œket,

mint ahogy téged is. Ezen emberek közül sokan keresik az élet célját. Aggódnak családjuk
miatt. A valahová tartozás érzésére van szükségük, mely abból a tudásból ered, hogy Œk
Isten gyermekei, az Ã örökkévaló családjának a tagjai. Biztonságban akarják magukat
érezni a változó értékek világában. Szeretnének „békességet ebben a világban és örök életet
az eljövendŒ világban” (T&Sz 59:23), de távol maradnak az igazságtól, „mert nem tudják,
hol találjanak rá” (T&Sz 123:12).

Jézus Krisztus evangéliuma, ahogy azt Joseph Smith próféta visszaállította, meg fogja
áldani családjukat, kielégíti lelki szükségleteiket, és segít elérni leghŒbb vágyaikat. Noha
talán nem tudják, hogy miért, menedéket keresnek a bıntudat elŒl, mely a hibák és bınök
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eredménye. Bıneik bocsánatának elnyerése és a Szentlélek ajándékának élvezete által meg
kell tapasztalniuk a megváltás örömét.

Jézus Krisztus felhatalmazott
képviselŒjeként hatalommal és fel-
hatalmazással taníthatod az embe-
reknek, hogy „a megváltás… a
Szent Messiásban és Œ általa jön
el”, és hogy nincs olyan ember, aki
„Isten jelenlétében lakhat, hacsak
nem a Szent Messiás érdemei, és
irgalma és kegyelme által” (2 Nefi
2:6, 8). Amint az emberek elfogadják
Jézus Krisztus visszaállított evan-
géliumát, és papsági felhatalmazás
által részesülnek a keresztelés és
konfirmáció szertartásában, meg-
bizonyosodhatnak afelŒl, hogy „nincsenek mindörökre kitaszítva” (a Mormon könyve
címoldala).

Miközben egyre jobban megérted Jézus Krisztus engesztelését, az evangélium
megosztására is jobban fogsz vágyni. Úgy érzel majd, mint Lehi, aki szerint „nagy…
annak fontossága, hogy ezen dolgokat tudassák a föld lakóival” (2 Nefi 2:8).

Ezra Taft Benson elnök azt tanította: „Isten megparancsolta, hogy vigyük el evangéliumát
az egész világnak. Olyan ügy ez, melynek eggyé kell kovácsolnia minket ma. Csak az
evangélium fogja megmenteni a világot saját önpusztításának csapásától. Csak az evangé-
lium fog minden fajú és nemzetiségı embert békésen egyesíteni. Csak az evangélium fog
örömet, boldogságot és szabadulást hozni az emberiség családjának” (The Teachings of
Ezra Taft Benson [1988], 167. o.).

Elhívtak, hogy Jézus Krisztust képviseld, és segíts másoknak megtisztulni a bıntŒl.
Ezt azzal teszed meg, hogy Jézus Krisztushoz hívod Œket: térjenek meg visszaállított
evangéliumához. Ahhoz, hogy a Szabadítóhoz jöjjenek, bınbánatra vezetŒ módon hinniük
kell Jézus Krisztusban – meghozva a szükséges változtatásokat életükben, hogy az
összhangban legyen az Ã tanításaival. Segíthetsz az embereknek ilyen hitet kifejleszteni,
ha a Lélek által tanítod nekik a visszaállított evangéliumot, és elkötelezed Œket, hogy
annak tanításai szerint éljenek. E kötelezettség megtartása felkészíti Œket a keresztelés és
konfirmáció szövetségére, valamint a Szentlélek becses ajándékának elnyerésére. Le kell
vetkŒzniük a „természetes embert”, és szentté kell válniuk „az Úr, Krisztus engesztelése
által” (Móziás 3:19).

Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

Nézd meg az élet fájának képét ezen az oldalon, amikor az élet fájáról szóló látomást tanulmányozod
az 1 Nefi 8-ban és 11-ben! Ebben a látomásban a fa Isten szeretetét jelképezi (lásd 1 Nefi 11:21–22)!

• Mire vágyott Lehi, miután evett a gyümölcsbŒl? (Lásd 1 Nefi 8:10–18.)

• A látomás szerint mit kellett az embereknek tenni ahhoz, hogy ehessenek a gyümölcsbŒl? Mit
kell nekünk tenni azért, hogy az engesztelés minden áldását megkapjuk? A kötelezettségek és
szövetségek mi módon segítenek részesülnünk ezekben az áldásokban?

• Misszionáriusként mi a teendŒd, ha másoknak segíteni akarsz megtalálni és megkóstolni az
evangélium gyümölcseit?
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Az evangélium megáldja a családokat
Jézus Krisztus evangéliuma visszaállításának üzenete megáldja a családokat. A

visszaállítás miatt értjük Isten célját a családokkal kapcsolatban: „A boldogság isteni
terve lehetŒvé teszi, hogy a családi kötelékek a síron túl is megmaradjanak. A szent
templomokban elérhetŒ szent szertartások és szövetségek lehetŒvé teszik az egyének
számára azt, hogy visszatérjenek Isten jelenlétébe, a családok számára pedig, hogy az
örökkévalóságra egyesüljenek” (lásd „A család: kiáltvány a világhoz”, Liahóna, 2004. okt.,
a hátsó borító belsején).

A földön a családi kapcsolatok legnagyobb
örömeink forrásai lehetnek. Sátán sok fronton
támadja a családot, és túl sok család pusztul el
erŒfeszítéseinek köszönhetŒen. Jézus Krisztus
visszaállított evangéliumának üzenete lehetŒvé
teszi a családok számára, hogy eggyé váljanak
most és az örökkévalóságban is. Az evangélium
tantételei szerint élve a családok békét, örömet
és a valahová tartozás és azonosságtudat érzését tapasztalhatják ebben az életben. Az
evangélium világosságán keresztül a családok megoldhatják a félreértéseket, viszályokat
és kihívásokat. A viszály miatt szétszakadt családokat meggyógyíthatja a bınbánat, a
megbocsátás, és a Jézus Krisztus engesztelésének hatalmába vetett hit. „Boldogság leginkább
akkor érhetŒ el a családi életben, ha az az Úr Jézus Krisztus tanításaira épül. A sikeres
házasságok és családok a hit, az ima, a bınbánat, a megbocsátás, a tisztelet, a szeretet, az
együttérzés, a munka és a tartalmas szabadidŒs tevékenységek tantételeire épülnek, és
azok által tartatnak fenn" (lásd Liahóna, 2004. okt.).

Próbálj családokat találni és tanítani – apával, anyával és gyerekekkel –, akik
támogathatják egymást az evangélium szerinti életben, és akiket a visszaállított papsági
felhatalmazással idŒvel örökkévaló családi egységgé lehet pecsételni!

Tanítás a Lélek által
Mivel Jézus Krisztus evangéliuma „Istennek hatalma… minden hívŒnek idvességére”

(Rómabeliek 1:16), a visszaállított evangélium üzenetét isteni hatalommal kell tanítani – a
Szentlélek hatalmával, aki az Istenség harmadik tagja. Gyakran hívják a Léleknek; egyik
szerepe az, hogy tanítsa az igazságot, és tanúságot tegyen róla. Ha ezzel a hatalommal
tanítasz, a Szentlélek:

• Új igazságokat fog neked tanítani, és a megtanult tanokat az eszedbe fogja juttatni
(lásd János 14:26).

• A szükséges idŒben meg fogja adni a szavakat, melyeket mondanod kell (lásd T&Sz 84:85).

• Eljuttatja az üzenetet a hallgatóid szívéhez (lásd 2 Nefi 33:1).

• Tanúságot fog tenni üzeneted igaz voltáról, és megerŒsíti a szavaidat (lásd T&Sz 100:5–8).

• Segíteni fog észlelni a hallgatóid szükségleteit (lásd Alma 12:7).

A Lélek elengedhetetlen az evangélium igazságainak tanításában, mert hitet épít az
emberekben. Miközben ahhoz próbálsz hitet kifejleszteni, hogy a Lélekre hagyatkozz:

• Imádkozz a Lélekért (lásd T&Sz 42:14)!

• Tisztítsd meg a szívedet (lásd T&Sz 112:28)!

• Tartsd be a parancsolatokat (lásd T&Sz 20:77, 79)!

„Az Úr általatok elvégzett
legfontosabb munkája saját

otthonaitok falain belül lesz.”

– HAROLD B. LEE ELNÖK
THE TEACHINGS OF HAROLD B. LEE, SZERK.

CLYDE J. WILLIAMS (1996), 280. O.
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• Szorgalmasan halmozd fel Isten szavait (lásd T&Sz 11:21; 84:85)!

• Taníts úgy, hogy mások megérthessék üzenetedet, és épüljenek általa (lásd T&Sz 50:13–22)!

• Gyakorolj hitet (lásd Moróni 10:7)!

Azzal az ígérettel választottak el szent elhívásodra, hogy a Lélek megadatik neked,
amint eleget teszel az Úr által felállított követelményeknek. A Lélek ajándékainak élvezete
legyen az egyik legŒszintébb vágyad!

Elhívásod hatalma és felhatalmazása
A misszionáriusok menjenek, és „az elrendelés hatalmával, amellyel elrendelt[ettek],

nagy öröm örvendetes híreit hirde[ssék], méghozzá az örök evangéliumot” (T&Sz 79:1)!
Felhatalmazásod van az evangélium prédikálására. Ha a papságot is viseled, felhatalmazásod
van, hogy annak szertartásait is elvégezd. Amint imádságosan és érdemesen élsz ezzel a
felhatalmazással, lelki erŒt fogsz nyerni, amely elhívásod valódiságának bizonyítéka. Ne
félj és ne legyél szégyenlŒs e megbízatásod teljesítésében! Móziás fiaihoz hasonlóan neked
is Isten hatalmával és felhatalmazásával kell tanítanod (lásd Alma 17:2–3).

Amikor papsági felhatalmazás által elválasztottak, megkaptad a jogot és kiváltságot, hogy
az Urat képviseld. Egy lelkészi bizonyítványt kaptál, amely igazolja ezt a felhatalmazást
a világ számára. Spencer W. Kimball elnök azt mondta: „Az elválasztást akár szó szerint is
lehet venni; elválasztást jelent a bıntŒl, az érzékitŒl; mindentŒl, ami durva, silány, romlott,
olcsó vagy közönséges; elválasztva a világtól a gondolat és tevékenység egy magasabb
síkján. Az áldás a hithı teljesítménytŒl függ” (The Teachings of Spencer W. Kimball, szerk.
Edward L. Kimball [1982], 478. o.).

Felhatalmazásoddal együtt jár a felelŒsség is, hogy elhívásodhoz méltóan élj. Az Úr
képviselŒjeként „légy példa a hívŒknek” (1 Timótheus 4:12)! Törekedj Isten parancsolatai
szerint élni, és betartani a templomban kötött szövetségeket; ismerd a szentírásokat;
légy elŒzékeny, pontos és megbízható; kövesd a magaviselet, öltözködés és ápoltság
misszionáriusi normáit; szeresd az embereket, akikkel szolgálsz és dolgozol! Tetteiddel
tiszteld meg Krisztus nevét!

A felhatalmazás mellett hatalmat is kell gyakorolnod munkád során. A felhatalmazás,
amelyet kaptál, elvezethet a hatalomhoz. És valóban, a lelki hatalom egyik bizonyítéka
annak, hogy felhatalmazásod valós. A lelki hatalom egy ajándék, amely lehetŒvé teszi
számodra, hogy hatékonyabban végezd a munkádat.

Hatalmadnak és felhatalmazásodnak meg kell jelennie munkádban és tanításodban.
A hatalom sok dologban megnyilvánulhat, amit teszel, például:

• Mikor a Lélek vezet, hogy a megfelelŒ pillanatban mondd azt, amit az Úr szeretne,
hogy mondj (lásd T&Sz 84:85).

• Útmutatást kapsz, hogy merre menj, vagy mit tegyél (lásd T&Sz 28:15; 31:11; 75:26–27).

• Bizonyságtételedet megerŒsíti a Szentlélek tanúsága (lásd 2 Nefi 33:1; T&Sz 100:5–8).

• Amikor részt veszel szabadító szertartásokban (lásd T&Sz 84:19–20).

• Amikor papsági áldásokat adsz, ha elder vagy (lásd Jakab 5:14–15).

• Amikor azokkal és azokért imádkozol, akikkel dolgozol (lásd Alma 6:6; 8:18–22; 10:7–11;
31:26–35; T&Sz 75:19).

• Szeretetet tanúsítasz az Úr, a családod, misszionárius társaid vagy a szolgált
emberek iránt.
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Szentírás-tanulmányozás 

Hogyan nyerjem el a hatalmat?
Alma 17:2–3 T&Sz 53:3 1 Korinthusbeliek 2:4

Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

Nézd meg a képet, melyen Krisztus elrendeli az apostolokat, majd olvasd el a János 15:1–16-ot!

Krisztus milyen értelemben a szŒlŒtŒ? Te miként vagy ennek a szŒlŒtŒnek az egyik ága?
Elválasztásod miként vonatkozik erre a kapcsolatra?

Olvasd el ismét lelkészi bizonyítványodat! Jegyezd fel az olvasottakkal kapcsolatos érzéseidet és
gondolataidat! Amikor csak tanulmányozod ezt a fejezetet, ismételd meg ezt a folyamatot! Figyeld
meg, hogy idŒvel miként változnak az érzéseid!

Tanulmányozd a Tan és a szövetségek 109:13–15, 21–30, 38–39, 55–57-es verseit, amelyek
részletek Joseph Smith próféta sugalmazott imájából, melyet a Kirtland templom felszentelésekor
mondott! Milyen áldásokat kért Joseph Smith azok számára, akik hıségesek?

Jézus Krisztus evangéliuma
Jézus Krisztus evangéliuma mind üzenetedet, mind a célodat meghatározza; vagyis a

misszionárius munka „mit” és „miért” kérdését is megválaszolja. A Szabadító meghatározta
evangéliumát, hogy belefoglaljon néhány létfontosságú alapvetŒ tant. Eljött a világra,
hogy megtegye Atyja akaratát, Atyja pedig azért küldte Ãt a világba, hogy keresztre
emeljék. Engesztelése és feltámadása által minden ember felemeltetik, hogy Krisztus elé
álljanak, és cselekedeteik alapján – legyenek azok jók vagy gonoszak – megítéltessenek.
Akik hisznek Krisztusban, megbánják a bıneiket, és Krisztus nevében megkeresztelkednek,
megszenteltetnek a Szentlélek által. Ha mindvégig kitartanak, szeplŒtelenül állnak majd
Krisztus elŒtt az utolsó napon, és bemennek az Úr nyugalmába. Krisztus bıntelennek
tartja majd Œket az Atya elŒtt. Ã lesz Közbenjárójuk és Szószólójuk. Akik nem tartanak ki
hıségesen mindvégig, azok a „tızre vettet[nek]… az Atya igazságossága miatt” (lásd
3 Nefi 27:13–22; vesd össze 2 Nefi 31:10–21; 3 Nefi 11:31–41; T&Sz 76:40–42, 50–53).
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Az evangélium célja, hogy megtisztítsa
az embereket a bıneiktŒl, hogy az ítélet
napján a Szabadító irgalmában részesül-
hessenek. Ezért ennek a könyvnek, és ami
még fontosabb, a te mindennapos munkád-
nak a középpontjában az áll, hogy másokat
Krisztushoz hívj azáltal, hogy a Jézus
Krisztusba és engesztelésébe vetett hit,
a bınbánat, a keresztelés, a Szentlélek elnye-
rése és a mindvégig kitartás által segítesz ne-
kik befogadni a visszaállított evangéliumot.

Az egyének és családok akkor kezdik
Krisztust követni, amikor hisznek Benne, és
megbánják bıneiket. Bıneikre bocsánatot
kapnak a keresztelés és a Szentlélek ajándéka
szertartásának elnyerése által, melyet egy
olyan személy végez, akinek arra felhatal-
mazása van IstentŒl. Azután mindvégig
kitartanak, vagyis más szóval életük folyamán hitet gyakorolnak Jézus Krisztusban,
megbánják a bıneiket, és megújítják a megkötött szövetségeiket. Ezek nem olyan lépések,
melyeket egyszer tapasztalnak meg az életben. SŒt, ha ismétlŒdnek az élet folyamán, ezek
a lépések fokozatosan gyümölcsözŒbb életformává alakulnak. Valójában, ez az egyetlen
életforma, mely lelki nyugalmat szül, és lehetŒvé teszi a Mennyei Atya gyermekei számára,
hogy visszatérjenek, és az Ã jelenlétében éljenek.

A Jézus Krisztus iránti engedelmesség élethossziglan tartó kötelezettség. A hit
gyakorlása, a bınbánat, a keresztelkedés és a Krisztus szolgálata iránti kötelezettség,
azután pedig a Szentlélek elnyerése által gyógyulásban, a bınök bocsánatában, és a
Szabadító és evangéliuma iránt való teljes megtérésben lehet részünk.

Segíts az embereknek bınbánatra vezetŒ hitet gyakorolni Jézus Krisztusban, azt tanítva
és arról téve bizonyságot, hogy Jézus Krisztus evangéliumának teljessége és a papság
felhatalmazása visszaállíttatott a földre, valamint arra hívva Œket, hogy az Ã tanításai
szerint éljenek!

„Az evangélium elsŒ tantételeit
prédikáljátok – majd prédikáljátok
újra meg újra: meglátjátok, hogy

napról napra új gondolatok és több
világosság nyilatkoztatik ki velük
kapcsolatban! Többet tanulhattok

róluk, hogy világosabban
megértsétek Œket. És akkor sokkal
világosabban megértethetitek Œket

azokkal, akiket tanítotok.”

– HYRUM SMITH
HISTORY OF THE CHURCH, 6:323. O.

Szentírás-tanulmányozás 

Mi Krisztus evangéliuma, avagy tana?
2 Nefi 31:10–21 3 Nefi 11:31–41 3 Nefi 27:13–22

A visszaállítás üzenete: a hit alapja
Mindegy, hogy hol szolgálsz, vagy kit tanítasz, tanításaid középpontjába Jézus Krisztus

evangéliumának visszaállítását kell helyezned. „Az Úr megáld Benneteket, amint a
visszaállítás üzenetét tanítjátok egy olyan világnak, amelynek kétségbeejtŒen szüksége
van Jézus Krisztus evangéliumára” („A misszionáriusi munkáról szóló kijelentés”, ElsŒ
elnökségi levél, 2002. dec. 11.). Miközben a misszionárius leckékben található tanokat
tanulmányozod, rá fogsz jönni, hogy egyetlen üzenetünk van: Egy újkori próféta által
Isten visszaállította a szabadulás tervének ismeretét, melynek középpontjában Krisztus
engesztelése áll, és az evangélium elsŒ tantételei és szertartásai szerinti élet tölti azt be.
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GyŒzŒdj meg arról, hogy minden érdeklŒdŒd megérti az alábbiakat:

• Isten szó szerint a mi Mennyei Atyánk. Ã szeret minket. A földön minden ember Isten
gyermeke és az Ã családjának tagja. Jézus Krisztus, Isten Fia, a mi Szabadítónk és
Megváltónk.

• SzeretŒ Mennyei Atyánk kitárta a karját gyermekei felé a bibliai történelem során,
amikor evangéliumát kinyilatkoztatta a prófétáknak. Sajnos sokan elutasították az
evangéliumot; még néhányan olyanok is, akik elfogadták, megváltoztatták az
evangéliumi tanokat és szertartásokat, és hitetlenségbe és hitehagyásba süllyedtek.

• Mennyei Atyánk Szeretett Fiát, Jézus Krisztust küldte le a földre. Ã csodákat tett, és
evangéliumát tanította. Véghezvitte az engesztelést, és feltámadt.

• Az elsŒ látomástól fogva Isten ismét szeretettel tárta ki karjait gyermekei felé.
Visszaállította Jézus Krisztus evangéliumát és papsági felhatalmazását, valamint
megszervezte az egyházát a földön Joseph Smith prófétán keresztül. A Mormon
könyve a visszaállítás meggyŒzŒ bizonyítéka.

Amint az érdeklŒdŒknek segítesz megérteni a
hitehagyás és visszaállítás módját, készek lesznek
arra, hogy megértsék, miért volt szükség az utolsó
napi visszaállításra. Látni fogják, hogy szükségük
van a visszaállított evangéliumra, részesülniük
kell a szabadulás szertartásaiban a visszaállított
papság felhatalmazása által, és követniük kell az
örök éltre vezetŒ utat. Segíts az embereknek fel-
ismerni, hogy az egyház nem csupán még egy
vallás, sem pedig egy amerikai egyház! Inkább
az evangélium teljességének visszaállítása (lásd
T&Sz 1:23) ez, ugyanaz, mint amit a kezdetektŒl
fogva kinyilatkoztattak és tanítottak.

A Mormon könyve: Egy másik tanúbizonyság
Jézus Krisztusról, meggyŒzŒ bizonyíték arra,
hogy Joseph Smith próféta volt, és hogy Jézus
Krisztus evangéliuma visszaállíttatott. Ez vallá-
sunk záróköve, üzenetünk megtanításának leg-

hatásosabb eszköze. A Joseph Smith által visszaállított igazságok között van a tudás,
hogy Isten a mi Atyánk, és mi az Ã lélekgyermekei vagyunk, hogy a születés elŒtt Vele
éltünk, és hogy a családok örökké együtt élhetnek Isten színe elŒtt Krisztus engesztelésének
köszönhetŒen, ha engedelmeskedünk az evangélium törvényeinek és szertartásainak.

A Mormon könyve bizonyíték arra, hogy Isten szereti gyermekeit. Azt mutatja, hogy
Isten beszél a gyermekeihez. Tanítás és bizonyságtétel közben kérd meg az embereket, hogy
olvassák a Mormon könyvét és imádkozzanak üzenetérŒl! Minden egyes érdeklŒdŒdnek
el kell döntenie, hogy a Mormon könyvét elfogadja-e IstentŒl adott kinyilatkoztatásként.

Bízz a Moróni 10:3–5-ben adott figyelemre méltó ígéretben! Tégy meg minden tŒled
telhetŒt, hogy meggyŒzd az embereket, hogy olvassák a könyvet, értsék meg, és Œszintén
kérdezzék meg IstentŒl, hogy igaz-e! A Szentlélek tanúsága lesz a szegletköve azon hitüknek,
hogy Krisztus visszaállította egyházát. Segíts az érdeklŒdŒidnek elnyerni ezt a lelki
megerŒsítést!
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Szentírás-tanulmányozás 

Hogyan használd a Mormon könyvét misszionáriusi munkádban?
1 Nefi 13:39 Moróni 10:3–5 T&Sz 42:12–14
2 Nefi 29:8–10 T&Sz 20:5–16

Tevékenység: Egyéni tanulmányozás

Képzeld el, hogy egy cikket fogsz írni egy helyi újságban a visszaállítás üzenetérŒl! A tanulmányi
naplódba írj egy címet, mely jellemzi a központi üzenetet! Utána jegyezd le gondolataidat és
érzéseidet az üzenettel kapcsolatban, köztük azt is, hogy annak jobb megértése miként változtatott
életmódodon, és azon, ahogy a körülötted levŒ világot látod!

Segítségnyújtás a kötelezettségvállalásban: kapu a hit és bınbánat felé
Segíts az embereknek felkészülni a keresztelkedésre és konfirmációra, azáltal, hogy

igaz tant tanítasz nekik, és bınbánatra és életük megváltoztatására hívod Œket olyan
kötelezettségek vállalása és teljesítése által, amelyek Jézus Krisztusba vetett hitüket építik!
Ezek a kötelezettségek segítenek az embereknek a szent szövetségek megkötésében és
megtartásában.

Jeffrey R. Holland elder azt tanította: „Az elsŒ dolog, amit érezni fogtok, amikor egy
érdeklŒdŒ azt mondja, hogy nem olvasta a Mormon könyvét, és nem imádkozott róla, a
csalódottság lesz. […] Sokszor túlságosan rendszertelenek vagyunk mindebben. Az örök
életrŒl van szó! Isten gyermekeinek a szabadulásáról! Az örökkévalóság függ ettŒl! […]
Ez a legfontosabb ösvény, melyen az érdeklŒdŒ valaha is haladhat. De ha Œ nem is tudja
ezt, ti igen! […] Úgyhogy vegyétek kezetekbe a helyzetet! Hatalommal és felhatalmazással
tanítsatok, és akkor legyetek csak csalódottak, ha a parancsolatok és szövetségek megtartása
felé vezetŒ elsŒ lépések még nem sikerültek” („Making and Keeping Covenants”,
misszionáriusi mıholdas közvetítés, 1997. ápr.)!

Amint az embereket arra tanítod, hogy megértsék az evangélium teljességének vissza-
állítását, „bınbánatot hirdetsz” (T&Sz 15:6). A bınbánat magában foglalja a szívbéli válto-
zást, valamint a vágyat a bın elhagyására és Isten szolgálatára. Továbbá azt is, hogy
alázatosan engedünk a Léleknek és Isten akaratának. Megkívánja, hogy az emberek növeljék
azon elkötelezettségüket, hogy Isten akaratával összhangban élnek. A bınbánat a gondo-
latok, vágyak, szokások és cselekedetek Œszinte és tartós változását kívánja meg. Pozitív
élmény, amely örömet és boldogságot hoz. Légy határozott és szeretetteljes, miközben az
embereknek segítesz azt megérteni, hogy mit kell tenniük a bınbánat érdekében! Amikor
az embereket kötelezettségek vállalására hívod, hatékonyan szólhatsz a figyelmeztetés és
a remény hangján is egyben.

Szentírás-tanulmányozás 

Mit tanítanak a szentírások a bınbánat hirdetésérŒl?
Alma 29:1–4 Alma 62:45 T&Sz 15:6; 16:6
Alma 42:31 T&Sz 14:8
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Keresztelés és konfirmáció
A hallgatóid megkeresztelése és konfirmálása a célod központi része. A keresztelés a

bınök bocsánatára van, a Szentlélek ajándéka pedig egy sereg áldást hoz az arra érdemesen
élŒknek. E szertartások által az emberek belépnek a kapun, és az örök élet ösvényén
haladnak tovább. Dallin H. Oaks elder azt mondta: „Nem azért prédikálunk vagy tanítunk,
hogy »embereket hozzunk az egyházba«, vagy hogy az egyház tagságát növeljük. Nem
pusztán azért prédikálunk vagy tanítunk, hogy meggyŒzzük az embereket egy jobb életrŒl.
[…] Mindenkit Krisztushoz hívunk a bınbánat, keresztelés és konfirmálás által, hogy
megnyissuk a celesztiális királyság ajtaját Isten fiai és lányai elŒtt. Ezt pedig senki más
nem teheti meg” („The Purpose of Missionary Work”, misszionáriusi mıholdas
közvetítés, 1995. ápr.).

A visszaállított evangélium tanítása közben segíts az embereknek megérteni a keresztelés
és konfirmáció szent természetét! Segíts nekik felismerni, hogy a Szentlélek ajándékának
elnyerése nagyszerı áldás ebben az életben, és kulcsfontosságú a szabadulásukhoz! A
Szentlélek majd mindenre megtanítja Œket (lásd János 14:26). Boyd K. Packer elnök azt
tanította: „Amikor az érdeklŒdŒket tanítva a víz általi keresztelésre készítitek fel Œket, a
Szentlélek ajándékára is gondolnotok kell – a tız általi keresztségre. Fogjátok ezt fel egyetlen
mondatként! ElŒször van a víz általi, majd pedig a tız általi keresztelés” („The Gift of the
Holy Ghost: What Every Missionary Should Know—and Every Member As Well”, új
misszióelnökök szemináriuma, 2003. jún.). Joseph Smith próféta ezt tanította: „A víz általi
keresztelés csak fél keresztség, és semmire sem jó a másik fele nélkül – vagyis a Szentlélek
keresztsége nélkül” (History of the Church, 5:499. o.).

Segíts az érdeklŒdŒidnek megérteni, hogy ahhoz, hogy felkészüljenek a keresztelésre és a
konfirmációra, eleget kell tenniük a Tan és a szövetségek 20:37-ben foglaltaknak!

T&Sz 20:37 A keresztelésre való felkészültség

• Megalázkodni Isten elŒtt.

• Vágyni a keresztelkedésre.

• Megtört szívvel és töredelmes lélekkel állni elŒ.

• Minden bınüket megbánni.

• Hajlandónak lenni Jézus Krisztus nevét magukra venni.

• Eltökélni, hogy mindvégig Krisztust szolgálják.

• Tetteik által kinyilvánítani, hogy elnyerték Krisztus Lelkét a bıneik bocsánatára.

Az érdemes megtérteket keresztelésük után az egyház tagjaivá konfirmálják, és rájuk
ruházzák a Szentlélek ajándékát. Ez a konfirmáció a püspök vagy gyülekezeti elnök
irányítása alatt zajlik egy úrvacsoragyılésen nem sokkal a keresztelés után. Noha egy
rövid idŒszak elválasztja egymástól e két szertartást, a konfirmáció teljesíti ki a keresztelést.

Szentírás-tanulmányozás 

A Szentlélek milyen értelemben az egyik legnagyszerıbb ajándék, amit kaphatunk?
3 Nefi 19:1–13 János 3:5 Galátziabeliek 5:22–25
T&Sz 45:56–57 János 14:26 Kalauz a szentírásokhoz, „Szentlélek”

Miért vágyjanak a megtértek a Szentlélek ajándékára?
2 Nefi 31:12–17 Cselekedetek 8:14–17 Ap. csel. 19:1–6
2 Nefi 32:1–5
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Tevékenység: Társas tanulás

Nézd át a következŒ szentírásokat, és készíts egy listát a keresztelésre való felkészültségrŒl, illetve
szövetségének elemeirŒl! Beszéld meg a társaddal, hogy miként kell ezeket másoknak megtanítani!

2 Nefi 31:13 Alma 7:14–16 Moróni 6:1–4
Móziás 18:8–10 3 Nefi 11:21–41 T&Sz 20:37

Az egyház megalapozása
Mikor az emberek megkeresztelkedtek és konfirmálták Œket az egyház tagjaként,

dolgozz továbbra is együtt az egyházközség vezetŒivel és tagjaival, és segítsetek ezeknek
az új megtérteknek hozzászokni az új életükhöz, valamint folytatni a lelki növekedést! Az
egyházat az alapozza meg, hogy a bizonysággal rendelkezŒ emberek megkeresztelkednek
és konfirmálják Œket, betartják szövetségeiket, aktívan készülnek a templomba menni, és
segítenek megerŒsíteni az egyházközséget vagy gyülekezetet.

Azoknak a megtérteknek, akiknek vannak egyháztag barátaik, valamint akik feladatot
kapnak, és akiket Isten jó szavával táplálnak, növekedni fog a bizonyságuk és hitük. A
misszionáriusok, egyházközségi vezetŒk és egyháztagok nem térhetnek ki azon felelŒsségük
alól, hogy táplálják és erŒsítsék az új tagokat.

A sikeres misszionárius
Misszionáriusi sikered elsŒdlegesen azzal mérhetŒ, hogy mennyire vagy elkötelezett

embereket találni, tanítani, keresztelni és konfirmálni, és segíteni nekik olyan hıséges
egyháztagokká válni, akik élvezik a Szentlélek társaságát.

Ne hasonlítgasd magadat más misszionáriusokhoz, és ne mérd erŒfeszítéseid látható
eredményeit az övéikhez! Ne feledd, hogy az emberek önrendelkezésük alapján választanak,
hogy elfogadják-e az üzenetedet! A te feladatod az, hogy érthetŒen és hathatósan taníts,
hogy helyes döntést tudjanak hozni. Néhányan akkor sem fogadják el az üzenetedet,
amikor lelki tanúságot kaptak arról, hogy igaz. El fog szomorítani, mert szereted Œket, és
szabadulásukat kívánod. Azonban ne csüggedj el; a csüggedés meggyengíti a hitedet! Ha
alábbadod elvárásaidat, hatékonyságod csökkenni fog, a vágyad meggyengül, és nehezebb
lesz a Lelket követned.

Tudhatod, hogy sikeres misszionárius voltál, ha:

• Érzed, hogy a Lélek rajtad keresztül bizonyságot tesz az embereknek.

• Szereted az embereket, és a szabadulásukat kívánod.

• Pontosan engedelmes vagy.

• Úgy élsz, hogy tudhasd, miként követheted a Lelket, aki megmondja, merre menj, mit
tegyél és mit mondj.

• Krisztusi tulajdonságokat fejlesztesz ki.

• Minden nap hatékonyan dolgozol, mindent megteszel azért, hogy lelkeket vezess
Krisztushoz, és Œszintén törekszel fejlŒdni és tanulni.

• Segítesz az egyházat (az egyházközséget) építeni, ahová csak kijelölnek dolgozni.

• A bın következményeire figyelmezteted az embereket. Kötelezettségek vállalására és
teljesítésére hívod Œket.

• Más misszionáriusokat tanítasz és szolgálsz.
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• Megragadsz minden alkalmat a jótettekre és mások szolgálatára, attól függetlenül,
hogy elfogadják-e az üzenetedet.

Amikor minden tŒled telhetŒt megtettél, még mindig érezhetsz csalódottságot, de
magadban nem fogsz csalódni. Biztos lehetsz abban, hogy az Úr elégedett, amikor érzed,
hogy a Lélek rajtad keresztül dolgozik.

Szentírás-tanulmányozás 

Milyen érzéseik vannak az Úr szolgáinak a munkáról? Milyen hatással vannak az Úr szolgái
azokra, akiket szolgálnak?
Móziás 28:3 3 Nefi 28:4–10 T&Sz 68:2–6
Alma 8:14–15 Ether 12:13–15
Hélamán 10:3–5 T&Sz 15:4–6; 16:4–6

Tevékenység: Egyéni tanulás

Ne feledd!

• A célod másokat Krisztushoz hívni azáltal, hogy segítesz nekik elfogadni a visszaállított
evangéliumot a Jézus Krisztusba és engesztelésébe vetett hit, a bınbánat, a keresztelés,
a Szentlélek elnyerése és a mindvégig kitartás által.

• Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma az egyetlen út az örök boldogság megtalálásához.

• Elhívásod felhatalmazást ad; szövetségeid megtartása hatalmat ad.

• Jézus Krisztus evangéliumának teljessége vissza lett állítva Joseph Smith próféta által. A
Mormon könyve bizonyíték arra, hogy Joseph Smith próféta volt.

• A kötelezettségvállalásra és annak teljesítésére szóló felhívás által segítesz az embereknek az
evangélium szerint élni.

• Az Úr iránti szeretetedet és engesztelése iránti háládat azzal mutatod meg, hogy lelkeket
vezetsz Hozzá.

• Sikeres akkor vagy, ha engedelmes vagy, igazlelkıen élsz, és mindent megteszel azért, hogy
másoknak segíts az evangélium szerint élni.

• Olvasd el a Hélamán 10:1–5-öt és a 3 Nefi 7:17–18-at! Milyen érzésekkel viseltetett az Úr e
misszionáriusok és a szolgálatuk iránt?

• Gondolj Abinádi és Ammon misszionáriusi erŒfeszítéseire (lásd Móziás 11–18; Alma 17–20,
23–24)! Miért volt mindkét misszionárius sikeres, még ha erŒfeszítéseik azonnali eredményei
eltérŒek voltak is?

• A tanultakat jegyezd fel a tanulmányi naplódba!
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Misszionáriusi munka
Az alábbi kijelentéseket az egyház elnökei tették ebben az adományozási korszakban.

Joseph Smith elnök (1830–1844)
„Mindazok után, ami elhangzott, a legnagyobb és legfontosabb kötelességünk az evangélium

prédikálása” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976], 113. o.).
„Emlékezzenek a szentek, hogy nagy dolgok múlnak egyéni erŒfeszítéseiktŒl, és hogy a

mi és a Szentlélek munkatársaiként hívták el Œket az utolsó napok hatalmas munkájának
elvégzésére” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 178–179. o.).

Brigham Young elnök (1847–1877)
„Nincs olyan férfi vagy nŒ ebben az egyházban, aki ne lenne misszióban. Ez a misszió addig

tart, amíg élnek, és abból áll, hogy jót cselekedjenek, hogy elŒmozdítsák az erényességet, hogy
megtanítsák az igazság tantételeit, valamint saját magukat és körülöttük minden embert
rábírjanak arra, hogy ezen tantételek szerint éljenek, és örök életet nyerhessenek” (Az egyház
elnökeinek tanításai – Brigham Young, 244–245. o.).

John Taylor elnök (1880–1887)
„Kötelességünk, hogy mindeneknek prédikáljuk az evangéliumot. […] Isten ezt várja

tŒlünk” (The Gospel Kingdom, vál. G. Homer Durham [1943], 234–235. o.).

Wilford Woodruff elnök (1889–1898)
„Misszióba jöttünk erre a Földre, …hogy legyen erŒnk elŒállni, és figyelmeztetni a Föld

népeit. […] Izráel eldereiként közülünk nagyon kevesen fogják fel teljesen a helyzetünket,
elhívásunkat, Istenhez fızŒdŒ kapcsolatunkat, felelŒsségünket, avagy munkánkat, amit Isten
elvár tŒlünk” (The Discourses of Wilford Woodruff, vál. G. Homer Durham [1946], 124. o.).

Lorenzo Snow elnök (1898–1901)
„Egyetlen halandót sem érdekel annyira egy elder sikere az evangélium hirdetésében, mint

az Urat, aki Œt elküldte, hogy prédikáljon az embereknek, akik Isten gyermekei” (The Teachings
of Lorenzo Snow, szerk. Clyde J. Williams [1984], 70. o.).

Joseph F. Smith elnök (1901–1918)
„Küldetésünk van a világban: minden férfinak, minden nŒnek, minden értelemmel bíró,

avagy a felelŒsségre vonhatóság korát elért gyermeknek… készen kell lenni az igazságot
prédikálni, bizonyságot tenni az igazságról” (Gospel Doctrine, 13. kiadás [1968], 251–252. o.).

Heber J. Grant elnök (1918–1945)
„Nekünk mint népnek egyetlen mindenek felett álló dolgunk van, az pedig nem más, mint

hogy felhívjuk a világot a bınök megbánására és arra, hogy jöjjenek Istenhez. Minden más
felett álló kötelességünk elmenni és hirdetni az Úr Jézus Krisztus evangéliumát, az élet és a
szabadulás tervének a földre történt újbóli visszaállítását. […] Mi valóban rendelkezünk a
nagyértékı gyönggyel. Rendelkezünk azzal, ami értékesebb a világ birtokában lévŒ minden
gazdagságnál és tudományos ismeretnél. Rendelkezünk az élet és a szabadulás tervével. […]
A világon a legjobb mód felebarátunk iránti szeretetünk kimutatására az, hogy megyünk, és
hirdetjük az Úr Jézus Krisztus evangéliumát, amelynek isteni eredetérŒl abszolút tudást adott
nekünk” (Conference Report, 1927. ápr., 175–176. o.).

George Albert Smith elnök (1945–1951)
„Ez a ti küldetésetek, egyházbeli testvéreim, ez a ti felelŒsségetek. Ingyen kaptátok, és Mennyei

Atyánk elvárja, hogy ingyen megosszátok más gyermekeivel is ezeket a dicsŒ igazságokat”
(Sharing the Gospel with Others, vál. Preston Nibley [1984], 213. o.).

„Csak azzal a feltétellel érjük el felmagasztosulásunkat a celesztiális királyságban, hogy
megosztjuk Atyánk más gyermekeivel Jézus Krisztus evangéliumának áldásait, és betartjuk a
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parancsolatokat, amelyek ezt és a következŒ életünket is gazdagabbá teszik” (Sharing the Gospel
with Others, 190. o.).

David O. McKay elnök (1951–1970)
„Minden egyháztag misszionárius!” (Conference Report, 1959. április, 122. o.).
„Az igaz kereszténység nem más, mint a tettekre váltott szeretet. Nincs jobb módja az Isten

iránti szeretet kifejezésének, mint az, ha önzetlen szeretetet tanúsítunk embertársaink iránt. Ez
a misszionáriusi munka lelke” (Gospel Ideals [1954], 129. o.).

Joseph Fielding Smith elnök (1970–1972)
„Hallottuk, hogy mindannyian misszionáriusok vagyunk. Mindegy egyháztag…

misszionárius, vagy annak kell lennie; az egyház tagjaiként fogadalmat tettünk magunknak,
hogy Jézus Krisztus evangéliumának elŒmozdítására misszionáriusokká válunk. Ez minden
egyes egyháztagnak a felelŒssége” (Take Heed to Yourselves [1971], 27–28. o.).

Harold B. Lee elnök (1972–1973)
„A misszionáriusi munka nem más, mint az olyan emberek házitanítása, akik még nem tagjai

az egyháznak; a házitanítás pedig sem több, sem kevesebb, mint az egyháztagokkal végzett
misszionáriusi munka” (Improvement Era, 1964. dec., 1078. o.).

Spencer W. Kimball elnök (1973–1985) 
„Most van itt az idŒ az Úr órarendjében, hogy messzebbre juttassuk az evangéliumot, mint

eddig valaha. […] Sokan kiáltoznak ebben a világban, tudatosan, vagy tudtukon kívül: »Gyertek
ide…, segítsetek!« Ez lehet a szomszédotok. Lehet a barátotok. Esetleg egy rokon. Vagy valaki,
akivel csak tegnap ismerkedtetek meg. Mi viszont rendelkezünk azzal, amire szükségük van.
Merítsünk újra bátorságot tanulmányainkból, és imádkozzunk, akárcsak Péter: »Most azért,
Urunk, ...adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet« (Cselekedetek
4:29)” (Teachings of Spencer W. Kimball [1982], 546. o.).

Ezra Taft Benson elnök (1985–1994)
„Meg kell osztanunk másokkal az evangéliumot. Ez a felelŒsségünk – minden egyháztag

misszionárius. Ez Isten prófétáinak az elhívása. […]
Az egyháztag-misszionáriusi munka egyháztagjaink egyéni növekedésének egyik nagyszerı

kulcsa. MeggyŒzŒdésem, hogy az egyháztag-misszionáriusi munka bármely egyházközség
lelkiségét növelni fogja, ahol azt alkalmazzák” (Teachings of Ezra Taft Benson, 208–209. o.).

Howard W. Hunter elnök (1994–1995)
„A halandóságban minden bizonnyal az az egyetlen legnagyobb felelŒsségünk, hogy elvigyük

az evangéliumot minden nemzetségnek, nyelvnek és népnek. […] Kiváltságként ezekben az
utolsó napokban születtünk, nem pedig valamely korábbi adományozási korszakban, hogy
segítsünk az evangéliumot elvinni az egész világnak” („Walls of the Mind”, Ensign, 1990.
szept., 10. o.).

„Mi köze az engesztelésnek a misszionáriusi munkához? Amikor csak megtapasztaljuk az
engesztelés áldásait az életünkben, nem állhatjuk meg, hogy ne törŒdjünk mások jólétével. […]
Az ember személyes megtérésének jó mutatója az a vágy, hogy megossza másokkal az evangéli-
umot” („The Atonement and Missionary Work”, új misszióelnökök szemináriuma, 1994. június).

Gordon B. Hinckley elnök (1995– )
„Azért vagyunk itt, hogy segítsük Mennyei Atyánkat az Œ munkájában és dicsŒségében,

»hogy [véghezvigye] az ember halhatatlanságát és örök életét« (Mózes 1:39). Kötelességetek
ugyanolyan fontos a ti felelŒsségi körötökben, mint az én kötelességem az én felelŒsségi
körömben” (Conference Report, 1995. ápr., 94. o.; vagy Ensign, 1995. máj., 71. o.).

„Minden egyháztag szívében fejlesszük ki azt a felismerést, hogy képesek másokkal
megismertetni az igazságot! Hadd dolgozzon ezen! Nagy komolysággal imádkozzon errŒl!”
(„Találjátok meg a bárányokat, és tápláljátok a juhokat”, Liahóna, 1999. júl., 120. o.)
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Egyéni tanulás

• Készíts egy kétperces beszédet a fejezet elején található kérdések egyike alapján!
Készülj fel megosztani ezt a társaddal, vagy más misszionáriusokkal a kerületi
gyılésen!

• Kérj meg új megtérteket, hogy mondják el megtérésük történetét! Mi segített nekik
bınbánathoz vezetŒ hitet nyerni (lásd Alma 34:17)? Miért döntöttek a keresztelkedés
és konfirmáció mellett? Milyen volt számukra, amikor új egyháztagokká váltak?
Miként szolgálhatták volna Œket jobban a misszionáriusok?

• Gondold át, hogy mit jelent a figyelmeztetés hangján szólni (lásd Jákób 3:12;
T&Sz 1:4; 38:41; 63:57–58; 88:81; 112:5; Ezékiel 3:17–21; 33:1–12)! Saját
szavaiddal írd le, hogy ez mit jelent, és hogy miként teheted meg!

• Olvasd el a Mormon 8-at, valamint a Moróni 1-et és 10-et! Olvasás közben tedd
fel magadnak a kérdéseket: „Milyen reményeket táplált Moróni napjainkat illetŒen?
Mit akart, mit kezdjünk a Mormon könyvével? Mit mondanék Moróninak, ha
lehetŒségem lenne rá?” Gondolataidat jegyezd fel a tanulmányi naplódban!

• Gondolj olyan eseményekre az életedben, amelyek megerŒsítették bizonyságodat
Joseph SmithrŒl és a visszaállításról! Majd válaszolj írásban erre a kérdésre: Mi
segített megtudnod, hogy a Mennyei Atya és Jézus Krisztus megjelentek Joseph
Smithnek?

Társas tanulás

• Osszátok meg egymással a válaszaitokat a fejezet elején a „Fontold meg!”
részben lévŒ kérdésekre!

• Osszátok meg egymással, hogy mit reméltetek, és mire vágytatok a missziótokkal
kapcsolatban, amikor megkaptátok a missziós elhívásotokat! Eddigi tapasztalataitok
milyen mértékben felelnek meg az elvárásaitoknak? Hogyan tudnátok még jobban
eleget tenni ezeknek az elvárásoknak?

• Olvassátok el és beszéljétek meg a „Szolgál, szolgálatot végez” szócikket a Kalauz
a szentírásokhoz-ban!

• Válasszatok ki egy nagyszerı misszionáriust az alábbiakból, és olvassátok el a hozzá
tartozó szentírás-utalásokat! Olvasás közben beszéljétek meg, hogy ez a misszionárius
(1) miként értette meg elhívását, és kötelezte el magát amellett, (2) miként mutatta
ki a munkához való hozzáállását és a vágyait, és (3) miként segített másoknak
elfogadni az evangéliumot!

Alma (Móziás 18) Nefi és Lehi (Hélamán 5) Pál (Cselekedetek 16)
Áron (Alma 22; 23:1–6) Péter (Cselekedetek 2)

• A himnuszos könyvbŒl válassz ki két himnuszt a „Restoration of the Gospel” cím
alatt (lásd 424. o.)! Olvassátok fel vagy énekeljétek el a himnuszokat! Beszéljétek
meg a szöveg jelentését!

• A Kalauz a szentírásokhoz-ban olvassátok el együtt el a „Hit”, „Bınbánat, bınbánatot
tart”, „Keresztel, keresztelés”, és „Szentlélek” szócikkeket! Olvassátok el és
beszéljétek meg az összes szentírás-utalást az egyes pontoknál!

• Együtt olvassátok el az „Adományozási korszak” szócikket a Kalauz a
szentírásokhoz-ban! Olvassátok el és beszéljétek meg a Tan és a szövetségek
136:37-et is!

Ötletek a tanuláshoz és alkalmazáshoz

1 Célom

14

Jegyzetek
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Jegyzetek

Kerületi gyılések és zónakonferenciák

• Hívjatok meg két-három új megtértet, hogy osszák meg megtérésükkel kapcsolatos
élményeiket! Milyen érzéseik voltak a misszionáriusokkal kapcsolatban? És azzal
kapcsolatban, amit tanítottak? És a kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban?
Mi befolyásolta leginkább a megtérésüket?

• Hívjatok meg egy papsági vezetŒt, hogy beszéljen az egyház építésének
lehetŒségeirŒl és nehézségeirŒl a ti területeteken!

• Olvassátok el az Alma 18-at, és beszéljétek meg az alábbi kérdéseket: Milyen
érzései voltak Lamóni atyjának a történet kezdetén? Miként változtak meg? Milyen
érzéseknek kell lenni valakiben, hogy elnyerje az evangélium áldásait? Olvassátok
el az Alma 34:15–16-ot, és hasonlítsátok össze Lamóni történetével! Krisztus
engesztelése miként teszi lehetŒvé, hogy irgalomra leljünk?

• Beszéljétek meg, mit jelent sikeres misszionáriusnak lenni! Kérjetek meg
misszionáriusokat, hogy mondjanak konkrét példákat!

• Oszd a misszionáriusokat három csoportra! Az egyik csoport olvassa el a
Cselekedetek 2:36–38-at (Péter), egy másik csoport a Cselekedetek 16:25–33-at
(Pál), a harmadik csoport pedig a Móziás 18:8–11-et (Alma)! Mindegyik csoport
válaszoljon erre a kérdésre: „Mit tett ez a misszionárius annak érdekében, hogy
másoknak segítsen a Krisztusba vetett hitben növekedni, bınbánatot tartani, és
részesülni a keresztelésben és konfirmációban?” Beszéljétek meg, hogy mit
tanultok ezekbŒl a történetekbŒl, ami segít hitet gyakorolni, amikor az embereket
megkéritek, hogy bánják meg bıneiket, keresztelkedjenek meg, és részesüljenek a
Szentlélek ajándékában!

• Pár nappal a gyılés elŒtt jelöljetek ki néhány misszionáriust, hogy gondolkozzanak
el megadott kérdéseken a „Fontold meg!” részbŒl, mely a fejezet elején található!
Kérjétek meg mindegyik misszionáriust közülük, hogy készüljön fel egy két-három
perces beszéddel a saját kérdésével kapcsolatban! A kerületi gyılés vagy
zónakonferencia alatt biztosítsatok idŒt arra, hogy elmondják beszédeiket a
misszionáriusok! A beszédek után beszéljétek meg, hogy mit tanultak, és miként
használhatnák mindezt misszionáriusi munkájukban!

• Osszátok a misszionáriusokat négy csoportra! Mindegyik csoport soroljon fel annyit
a Joseph Smith próféta által visszaállított és kinyilatkoztatott igazságok, szövetségek
és szertartások közül, amennyit csak tud! Mindegyik csoport ossza meg az
eredményeit! A misszionáriusok osszák meg, hogy a visszaállítás során
kinyilatkoztatott igazságok közül melyek voltak hatással az életükre!

Misszióelnök

• Az interjúk alkalmával rendszeresen kérd meg a misszionáriusokat, hogy osszák
meg veled:

– bizonyságukat Jézus Krisztusról,

– bizonyságukat a visszaállított evangéliumról és Joseph Smith küldetésérŒl,

– bizonyságukat a Mormon könyvérŒl,

– gondolataikat misszionáriusi céljukról.

• Kérd meg a misszionáriusokat, hogy tanulmányi naplójukba jegyezzék fel, szerintük
mi a missziójuk célja! Egy interjú során kérd meg Œket, hogy osszák meg, amit írtak!

• Küldj gratuláló leveleket új egyháztagoknak!

1 Célom

15
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2 Hatékony tanulás

17

JegyzetekHogyan tanuljak
hatékonyan, és
miként készüljek
fel a tanításra?

Fontold meg!

• Miért fontos az evangéliumot tanulmányozni?

• A tanulásom hogyan érinti azokat, akiket tanítok?

• Miért kell folytonosan felhalmoznom Jézus Krisztus evangéliumának a tanait?

• Miként tanulhatom meg hatékonyan Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának a tanait,
és készülhetek fel mások tanítására?

• Miként fejleszthetem az egyéni és a társas tanulást?

Az Úr azt mondta: „Ne szavam hirdetésére törekedj, hanem elŒször törekedj szavam
elnyerésére, és akkor majd megoldódik a nyelved; akkor, ha azt kívánod, rendelkezni

fogsz Lelkemmel és szavammal, igen, Isten hatalmával az emberek meggyŒzésére” (T&Sz
11:21). A hatékony tanításhoz lelki tudásra kell szert tenned. Ahhoz, hogy növekedj az
evangéliumban, és az örök élethez vezetŒ ösvényen maradj, ki kell alakítanod az evangélium
tanulmányozásának szokását (lásd T&Sz 131:6). A misszionáriusként kifejlesztett tanulási
szokásaid személyesen meg fognak áldani, és segíteni fognak az érdeklŒdŒknek növekedni
a Szabadítóba vetett hitükben.

A hatékony napi tanulásnak mindig imával kell kezdŒdnie. A tanulás hitbŒl fakadó
cselekedet, amely a szabad akarat gyakorlását kívánja meg. Sok misszionárius szeretné
tudni, hogyan tanuljon hatékonyan. Egyesek erŒsen másokra vagy szervezett programokra
támaszkodnak, hogy megtudják, mit és hogyan tanuljanak. Noha fontos, hogy jó tanártól
tanuljunk, sokkal fontosabb a tartalmas egyéni tanulási tapasztalatok megléte. A tanulás
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eredményessége a tanulás iránti erŒs vágytól függ, hogy vajon „igaz szándékkal” tanulsz-e
(Moróni 10:4), éhezed és szomjazod-e az igazlelkıséget (lásd Máté 5:6), és keresed-e a
válaszokat az érdeklŒdŒid kérdéseire és aggályaira.

Tevékenység: Egyéni tanulás

Nézd meg a képet Joseph SmithrŒl az elŒzŒ oldalon! Olvasd el a Joseph Smith története
1:11–13-at, és válaszolj az alábbi kérdésekre a tanulmányi naplódban!

• A Jakab 1:5 elolvasása és átgondolása miként vezette Joseph Smitht a kinyilatkoztatás
elnyeréséhez?

• Milyen hatással volt az Œ tanulmányozása a jövŒ nemzedékeire?

• Milyen hatással volt az Œ tanulása és keresése a te életedben?

• Az evangélium tanulmányozása miként hatott az életedre?

Szentírás-tanulmányozás 

Miként szeretné az Úr, hogy az evangélium tanulmányozásához hozzáálljunk?
2 Nefi 4:15–16 T&Sz 58:26–28 T&Sz 88:118
2 Nefi 32:3

Tanulás a Szentlélek által
Az evangélium tanulása akkor a leghatékonyabb,

amikor a Szentlélek tanít téged. Az evangélium tanu-
lását mindig azzal kezdd, hogy a Szentlélekért
imádkozol, hogy segítsen tanulni! Tudást és meg-
gyŒzŒdést hoz majd, ami megáldja az életedet, és
lehetŒvé teszi, hogy te is megáldd mások életét. Jézus
Krisztusba vetett hited gyarapodni fog. Jobban vágysz
majd a bınbánatra és a fejlŒdésre.

Az ilyen tanulás felkészít a szolgálatra, enyhülést
hoz, megoldja a problémákat, és erŒt ad a mindvégig
kitartáshoz. A sikeres evangéliumi tanuláshoz vágyra
és tettekre van szükség. „Mert aki szorgalmasan
keres, az talál; és a Szentlélek hatalma által Isten
rejtelmei feltárulnak neki, ezekben az idŒkben
éppúgy, mint a régi idŒkben” (1 Nefi 10:19). Énóshoz
hasonlóan, amikor az örök élet szavait éhezed, és
hagyod, hogy ezek a szavak mélyen a szívedbe
vésŒdjenek (lásd Énós 1:3), a Szentlélek nagyobb világosság és megértés felé nyitja meg
az elmédet és szívedet.

Az evangélium tanulmányozása a kinyilatkoztatás elnyerésének is a folyamata (lásd
Jákób 4:8). Az Úr így szólt Oliver Cowderyhez: „Íme, nem értetted meg; feltételezted, hogy
megadom ezt neked, amikor nem gondoltál bele, csak kértél engem. De íme, én azt mondom
neked, hogy tanulmányoznod kell azt az elmédben; majd meg kell kérdezned tŒlem, hogy
helyes-e, és ha helyes, akkor tebenned égŒvé teszem kebledet; érezni fogod tehát, hogy
helyes” (T&Sz 9:7–8). Tanulás közben gondosan figyelj oda az eszedbe ötlŒ gondolatokra,
és a szívedben megjelenŒ érzésekre, különösen az érdeklŒdŒkkel kapcsolatban!
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Szentírás-tanulmányozás 

Mi a Szentlélek szerepe evangéliumi tanulásunkban?
2 Nefi 32:5 T&Sz 11:12–14 János 16:13
Alma 5:45–46 T&Sz 39:5–6 1 Korinthusbeliek 2:9–14
Moróni 10:5 János 14:26

Élj a tanultak szerint!
Amint megérzed az evangélium megértésébŒl

fakadó örömet, alkalmazni is akarod majd a
tanultakat. Törekedj összhangban élni mindazzal,
amit megértettél! Ez ugyanis megerŒsíti a hitedet,
a tudásodat és a bizonyságodat. Ha a tanultak
szerint cselekszel, még több dolgot fogsz megérteni
maradandóan (lásd János 7:17).

Amikor tanulás és hit által felhalmozod a
szentírások és az utolsó napi próféták szavait,
jobban vágysz majd az evangélium megosztására.
Ígéretet kapsz arra, hogy a Lélek segítségével fogod
tudni, mit mondjál tanítás közben. Az Úr azt
mondta: „Azon se aggodalmaskodjatok elŒre,
hogy mit mondjatok; inkább tegyétek félre
elmétekben állandóan az élet szavait, és az adott
órában megadatik nektek az a rész, ami minden
egyes embernek kimérendŒ” (T&Sz 84:85).

„A megértett igaz tan
megváltoztatja a

hozzáállást és a viselkedést.
Az evangélium tanainak

tanulmányozása gyorsabban
javít a viselkedésen, mint
amennyire a viselkedés
tanulmányozása javít a

viselkedésen.”

– BOYD K. PACKER ELNÖK
„LITTLE CHILDREN”, ENSIGN, 1986. NOV., 17. O.

Szentírás-tanulmányozás 

Mit tanítanak a szentírások az evangélium tanulmányozásáról?
1 Nefi 10:17–19 T&Sz 50:19–22 T&Sz 88:118
T&Sz 11:21–22

Tanulás és felkészülés a leckék tanítására
A 3. leckében található leckék tartalmazzák a keresztelési interjú kérdéseit, a

kötelezettségeket és a tanokat, melyeket tanítanod kell. A leckékben hasznos ötleteket
találhatsz a tanításhoz. Mindazonáltal a leckék nem mondanak el mindent, hogy mit
mondj, vagy hogy hogyan mondd. A te feladatod, hogy alaposan megértsd a leckéket, és
a Szentlélek által saját szavaiddal tanítsd azokat! Úgy taníts, hogy mások megerŒsítsék a
Jézus Krisztusba vetett hitüket, vágyjanak a bınbánatra, és szövetségre lépjenek Istennel!

A hatékony tanárok mindig dolgoznak tudásuk és képességeik csiszolásán. Bár nem
fogsz mindent megtanítani, amit a tanokról tudsz, gyarapodó tudásod bizonyságodat és
a lelki hatalom általi tanítás képességét fogja építeni. Tudni fogod, hogy a tervezett
szándéknak megfelelŒen használod a leckéket, ha:

• keresed és követed a Lelket a felkészülés és a leckék tanítása során,

• arra törekszel, hogy következetesen tanuld, felhalmozd és alkalmazd a tanokat az
életedben,
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• társaddal közösen konkrét terveket dolgoztok ki minden egyes hallgatóra vonatkozólag,

• a tanítás közben a központi üzenetekre és tanokra összpontosítasz,

• a leckék sorrendjét, idŒtartamát és tempóját az érdeklŒdŒk szükségleteihez igazítod,

• érthetŒen és meggyŒzŒdéssel gyakran tanítasz a szentírásokból,

• rendszeresen bizonyságot teszel,

• segítesz másoknak olyan kötelezettségeket vállalni és teljesíteni, melyek a keresztelés
és konfirmáció felé vezetnek.

A fenti dolgok megtétele által segíthetsz majd másoknak bizonyságot nyerni Jézus
Krisztus visszaállított evangéliumáról.

Missziód kezdetén meg kell tanulnod az üzenet anyagának elrendezését, és szert kell
tenned a szükséges tanítási jártasságra! A tapasztalatok gyıjtése közben jobban elmélyíted
majd a tudásodat és fejleszted tanítási képességedet. Amikor a tanítási látogatásokra
készülsz, legyen egy lecketerved, melynek segítségével a Lélek által taníthatsz, és segíthetsz
másoknak kötelezettségeket vállalni és teljesíteni! Az alábbi irányelvek javaslatok,
melyeket az egész missziód során alkalmazhatsz. EttŒl még ne érezd úgy, hogy minden
irányelvet használnod kell minden helyzetben! Inkább alkalmazd Œket szükségleteidnek
megfelelŒen, és a Lélek irányítása szerint! Ha új nyelvet is tanulsz, elŒször alkalmazd
Œket a saját nyelveden, utána pedig a missziód nyelvén!

• Összpontosíts a kötelezettségekre és a keresztelési interjú kérdéseire! Úgy taníts, hogy
az emberek kötelezettségeket vállaljanak, és felkészüljenek a keresztelkedésre és
konfirmációra! Értsd meg a keresztelési interjú kérdéseit és az egyes leckékhez tartozó
kötelezettségeket! Tudd meg, hogy mit kell az embereknek tudni, érezni és tenni a
tanításodnak köszönhetŒen! A társaddal magyarázzátok el egymásnak saját szavaitokkal
ezeket a tantételeket érthetŒen és hatalommal!

• Tanuld meg és alkalmazd a tant! A tan a lecke alapzata. Imádságosan tanulmányozd a
szentírásokat, leckéket, brosúrákat, az „Ötletek a tanításhoz” részeket, és a misszionáriusi
könyvtár anyagait, hogy alaposan megértsd a tanokat! Keress olyan anyagokat, amelyek
támogatják a leckékben található tant! Tanuld meg kívülrŒl a tanbéli tantételek sorrendjét!
Alkalmazd, amit tanulsz! A tanultakat jegyezd fel a tanulmányi naplódba! A tanultakat
oszd meg más misszionáriusokkal!

• Rendezd össze és összegezd a tanítandó
dolgokat! Ahhoz, hogy felkészülj a
tanok világos és lelki hatalom általi
tanítására, a tanítandó anyagot
összegezd és rendezd össze egy
lecketervbe! Összpontosíts a tanra,
a keresztelési interjú kérdéseire, és
a leckékben található kötelezettsé-
gekre! A lecketervedet tedd gazda-
gabbá szentírásokkal, kérdésekkel
és példákkal! Ezek attól függŒen
változzanak, hogy mennyi ideig
tart egy tanítási látogatás! Nem kell
teljesen új lecketervet kidolgoznod minden egyes érdeklŒdŒnek, de folyamatosan fino-
mítsd a lecketerveidet, és változtass rajtuk, hogy kielégítsék a tanított egyének igényeit!
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Amikor elŒször dolgozol ki egy lecketervet, törekedj az egyszerıségre és tömörségre!
Tapasztalataid gyarapodásával fejleszthetsz a lecketerveken.

• Összpontosíts az igényekre! Noha az evangélium tanai mindenkire vonatkoznak, tanításod
szemléletmódját az érdeklŒdŒid igényeihez kell szabnod. Amikor tant tanulsz és lecke-
terveket készítesz, határold be a területeket, amelyeken a szemléletmódodat a lehetsé-
ges igényekhez igazíthatod! Ezeket a kiigazításokat vizsgáld felül és finomítsd, amikor
konkrét találkozókra készülsz! Határold be, hogy mire fogsz felkérni! Arra a végsŒ cél-
ra összpontosíts, hogy az érdeklŒdŒid elfogadják Jézus Krisztus visszaállított evangéli-
umát a keresztelés és konfirmáció által!

• Készülj fel a kérdések megválaszolására! Misszionáriusként sok kérdést fogsz hallani. Ezeket
a kérdéseket jegyezd fel a tanulmányi naplódban! Keress válaszokat a szentírásokban
és egyéb anyagokban! Imádkozz, hogy megérts dolgokat! A válaszokat jegyezd fel a
tanulmányi naplódban! A tanultakat tekintsd át más misszionáriusokkal! Referenciatárként
írd le tanulmányi naplódba a leggyakrabban feltett kérdéseket és az azokra adható
válaszokat!

• Tanítsd meg a leckét! A tanítás egy hathatós lehetŒség tudásod és képességeid fejlesztésére.
Miközben a tanokat tanulod, és lecketerveket készítesz, tanítsd a társadat és más
misszionáriusokat! Próbálj ki új magyarázatokat, megközelítésmódokat, élményeket,
kérdéseket és módokat arra, hogy másokat kötelezettségvállalásra felkérj! Kérj ötleteket
és javaslatokat!

• Értékeld ki a tanításodat! Minden tanítási helyzet után értékeld, hogyan teljesítettél! A
tanra összpontosítottál? Felkérted az érdeklŒdŒket a bınbánatra és a kötelezettségek
vállalására és teljesítésére? Felkészítetted Œket a keresztelésre és konfirmációra?
Hatékony kérdéseket használtál? Megosztottad a bizonyságodat? Kérted, hogy ajánljanak
neked másokat? Ahogy fejlŒdsz, igazítsd ki a lecketervedet!

A leckék megtanulása közben folyamatosan mélyítsd el a tanokról szerzett ismereteidet!
Tevékenyen törekedj arra, hogy még nagyobb hatalommal tudj tanítani! Ha imával és
hittel tanulsz, tudásod és bizonyságod gyarapodni fog. De azért ne próbáld mindazt
megtanítani, amit tudsz! Az üzenetet tanítsd érthetŒen, egyszerıen és az egyéni igényekre
alapozva, a Lelket követve, hogy megtanítsd azt „ a rész[t], ami minden egyes embernek
kimérendŒ” (T&Sz 84:85)!

Szómeghatározás
ErŒteljes üzenetünk van, melyhez egyedülálló szókincs párosul. Mint ahogy egy orvos

másképp beszél a várószobában, mint a mıtŒben, úgy neked is meg kell tanulnod úgy
beszélned, hogy azok, akik számára ismeretlen az üzenetünk, megérthessék, amit tanítasz.

Másoknak azzal segíthetsz megérteni a szokatlan szavakat, hogy tanulmányozod a
kulcsfogalmakat és kifejezéseket minden lecke „Ötletek a tanításhoz” részében. Ismerkedj
meg a megadott meghatározásokkal! Egyéb szavak jelentésének meghatározásához használd
a Hıek a hithez címı könyvet, és a Kalauz a szentírásokhoz-t! Ezeket a meghatározásokat
jegyezd fel a tanulmányi naplódban! A meghatározásokat oszd meg a társaddal és másokkal,
hogy kiderüljön, érted-e Œket! Ha mások számára nem világosak a meghatározások, a
tanulmányozott anyagok alapján javítsd át a meghatározásaidat!

Tanítás közben próbáld meg felismerni, hogy egy szó vagy tantétel új-e az érdeklŒdŒnek!
Fordíts idŒt az ismeretlen szavak vagy tantételek elmagyarázására! Úgy taníts, hogy megért-
senek, hogy te és az érdeklŒdŒid épüljetek és együtt örvendezzetek (lásd T&Sz 50:22)!
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Tevékenység: Egyéni tanulás

Lapozz a „Jézus Krisztus evangéliuma visszaállításának üzenete” címı leckéhez a 3. fejezetben,
és olvasd el a kulcsfogalmakat az „Ötletek a tanításhoz” részben! Keress ki két-három szót a
leckében, amelyeket meg szeretnél határozni! Kövesd a fentebb adott javaslatokat az egyes
meghatározások elkészítéséhez!

Ötletek és javaslatok a tanuláshoz
Ebben a részben minden ötlet és javaslat segíthet a tanulási idŒdet eredményesebbé és

lelkileg felemelŒbbé tenni. A tanulás tervezése közben fontold meg az alábbiakat:

• Mindig kezdd imával!

• Olyan tanulási tevékenységeket tervezz, amelyek a Szabadítóba vetett hitedet erŒsítik,
és eredményesen használd fel az idŒdet!

• A tanulást az emberek, illetve igényeik köré tervezd, úgy, hogy segíts nekik felkészülni
a keresztelkedésre, a konfirmációra és a mindvégig kitartásra! Tanulási terveidet jegyezd
fel a zsebnaptáradban!

• A tanulást kezdd a következŒ kérdésekkel: Mit fogok ma tanítani? Miként tervezzem
úgy a tanulást, hogy az leginkább segítsen az érdeklŒdŒimnek? EbbŒl a részbŒl mely
ötleteket és javaslatokat vegyem bele a tanulásba?

Tanulási tevékenységeid tervezésekor kísérletezz az alábbi ötletekkel és javaslatokkal,
vagy egyéb, másoktól tanult ötletekkel!

Alkalmazd, amit tanulsz, és élj aszerint!

• Vonatkoztasd magadra a tanultakat (lásd 1 Nefi 19:23)!

• Tızz ki célokat arra, hogy a tanultak alapján élj!

• Helyettesítsd be a nevedet egy-egy szentírásversbe, hogy személyre szólóbbá tedd!

• Tedd fel a kérdést: „Miben kell megváltoznom a tanultaknak köszönhetŒen?” Tızz ki
helyénvaló célokat!

Tevékenység: Egyéni tanulás

Válassz egyet az alábbi utalások közül! A kiválasztott rész olvasása és átgondolkodása közben
jelölj meg két-három módot arra, ahogyan azokat alkalmazhatod az életedben!

• 2 Nefi 31

• Alma 32:26–43

• Moróni 7:32–48

Értékeld ki, mennyire élsz az általad tanított tantételek szerint! Válassz egy területet, amelyen
fejlŒdhetsz, és készíts is tervet a fejlŒdésre!

Kutass, gondolkozz és emlékezz!

• Légy éber! Tornázz, zuhanyozz és imádkozz a tanulás elŒtt!

• Egy asztalnál tanulj, ahol tudsz írni (nem fekve vagy az ágyadon ülve)! Rendezd össze
az anyagokat a tanuláshoz, és maradj éber!
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• Imában kérj értelmet!

• Témák szerint tanulj!

• Tedd fel a kérdést magadnak: „Mit mond a szerzŒ? Mi a központi üzenet? Miként
vonatkozik ez rám?”

• Képzeld el, amit tanulsz! Például képzeld el, hogy milyen lehetett Ammonnak ott állni
a lámánita király elŒtt!

• Tanulmányozd az élŒ próféták szavait (az engedélyezett misszionáriusi könyvtárból és
az egyházi folyóiratokból)!

• A tanulmányi naplódba írd fel a kérdéseidet, és keress rájuk válaszokat a
szentírásokban, az utolsó napi próféták szavaiban, és egyéb tanulmányi forrásokban!

• Egyetlen szentírásvers több gondolatot is tartalmazhat. Húzz alá és jelölj meg szavakat
vagy kifejezéseket, amelyek különbözŒ gondolatokat különböztetnek meg egyetlen
versen belül!

• A tanultakat oszd meg más misszionáriusokkal! Sokat tanulhatsz abból, ha egy tant
vagy tantételt elmagyarázol valakinek.

• Jelöld be a szentírásaidat, és jegyzetelj beléjük! A lapszélekre írj olyan szentírás-utalásokat,
amelyek világossá teszik a tanult részt!

• Memorizálj szentírásrészeket, amelyek megmagyarázzák és alátámasztják a tanított
tantételeket!

Használj tanulási forrásokat!

• Használd a szentírások UNSZ kiadásaiban lévŒ tanulmányi segédleteket (fejlécek,
lábjegyzetek, Kalauz a szentírásokhoz, amely térképeket, valamint a Joseph Smith
fordítást is tartalmazza).

• Használd a misszionáriusi leckéket, az engedélyezett misszionáriusi könyvtár anyagát,
egyházi folyóiratokat és ezt a kézikönyvet!

• Nézd át a fejezetek fejléceit a szentírásokban! Ez az áttekintés ötleteket ad majd, hogy
mire figyelj a fejezetben.

• Tanulmányi naplódban jegyezd fel és rendszerezd, amit tanulsz! Rendszeresen nézd át
a feljegyzett gondolatokat! Úgy vezesd a naplódat, hogy könnyen felidézhesd, amit
tanultál!

• Ezt a kézikönyvet használd munkafüzetként! Az üres helyekre jegyezz fel gondolatokat,
ötleteket!

• Tanulmányozd a könyvben felsorolt szentírásrészeket! Ebben a kézikönyvben vagy a
tanulmányi naplódban jegyezz fel további szentírásrészeket, amiket találsz!

Lásd a nagy képet!

• Lásd át az anyagot, akár a könyv, fejezet vagy rész átfutásával, akár a fejlécek átnézésével!
Próbáld megérteni a szövegkörnyezetet és a hátteret!

• Egy mondatban vagy rövid bekezdésben próbáld meg összegezni az adott rész fŒ
gondolatait!

• Használd a bibliai és egyháztörténeti térképeket, amelyekbŒl megismerheted a földrajzot,
a távolságokat, az éghajlatot és a domborzati viszonyokat!

• Tekintsd át az események sorrendjét és a kulturális hátteret! A Kalauz a szentírásokhoz-
ban és a fejezet-összefoglalókban olvasd el a történeti információkat!
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Tevékenység: Egyéni tanulás

Olvasd el az alábbi könyvek fejezet-összefoglalóját, és írj egy vázlatot a helyszínrŒl, a fŒbb
eseményekrŒl, és az egyes könyvek fŒbb tanairól!

1 Nefi Mózes Apostolok cselekedetei

Tárd fel a részleteket!

• Keresd a kulcsszavakat, és gyŒzŒdj meg arról, hogy érted a jelentésüket! Használd a
lábjegyzeteket, a Kalauz a szentírásokhoz-t vagy egy másik szótárat a meghatározáshoz!
Vizsgáld meg a környezŒ szavakat vagy kifejezéseket, melyek segíthetnek a kulcsszó
jelentésében!

• Keress kötŒszavakat, például: mivel, továbbá, így, ezért stb.! Majd pedig figyeld meg,
hogy az elŒzŒ és a következŒ vers hogyan viszonyul egymáshoz!

• Használd a Kalauz a szentírásokhoz-t, amely segít meglátni, hogy ugyanazt a szót
miként használják más-más szövegkörnyezetben, vagy hogy más próféták hogyan
használják ugyanazt a szót!

• Keress új szavakat és kifejezéseket, és gondoskodj róla, hogy megértsd azokat!

Szentírások megjelölése

A szentírások megjelölése segíthet mélyen elgondolkozni az evangélium egy részérŒl
vagy tanáról. Sokféleképpen megjelölheted a szentírásaidat. Találd meg a számodra
legjobban mıködŒt! A következŒkben megadunk néhány irányelvet a szentírások
megjelöléséhez:

• Használj ceruzát vagy színes tollat! Kerüld a lapokon átütŒ tollak használatát!

• Satírozz be, húzz alá, tegyél zárójelbe vagy keretezz be egy versrészletet, egy egész
verset, vagy verscsoportot!

• Kerüld a túlzott jelölgetést! Oda a dolog értelme, ha nem érted meg a jelöléseidet, mert
túl sok jegyzetet, aláhúzást vagy színezést alkalmaztál.

• Pár kulcsszót húzz csak alá a vers, rész vagy fejezet kiemelésére!

• Karikázd be vagy húzd alá a kulcsszavakat, majd pedig egyenes vonallal kösd össze a
szorosan összetartozó szavakat!

• Amikor több dolog is kapcsolódik egy versben vagy részben, a lapszélen vagy a
szövegben számozd meg Œket!

• A lábjegyzetet használd forrásként a szentírások megjelölésében és értelmezésében!

• Tegyél egy jelet (például egy pipát) a lapszélen az olyan kulcsszavak mellé, melyekre
szerinted mindenképpen emlékezned kell!

A szentírásaid megjelölése segíteni fog neked a tanultak alkalmazására és mások
tanítására koncentrálni. Fejlessz ki egy következetes módszert, amely segíteni fog
misszionáriusi céljaid elérésében!
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Tevékenység: Egyéni tanulás

Melyik javaslatot nem próbáltad még? Válassz és próbálj ki egy javaslatot az „Ötletek és
javaslatok a tanuláshoz” részbŒl a következŒ egyéni vagy társas tanulás alkalmával!

Ne feledd!

• A tanulás iránti vágy ébrentartása fontos a szabadulásodhoz és misszionáriusi sikeredhez.

• Tanulás, hit és a Szentlélek hatalma által tanulod meg az evangéliumot.

• A tanulás öröm, és sok áldással jár.

• A napi egyéni és társas tanulás erŒsíti a hitedet, és azt a képességedet, hogy a Lélek által taníts.

• Használj változatos tanulási módokat, amelyek jelentŒssé és örömtelivé teszik ezt az élményt!
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Egyéni tanulás

• MinŒsítsd magad az alábbiak szerint (1=soha, 3=néha, 5=szinte mindig)!

– Tanulás közben az érdeklŒdŒimre gondolok.

– Napközben elgondolkozom azon, amit reggel tanultam.

– Tanulás közben olyan dolgok jutnak eszembe, amik eddig soha.

– MegfelelŒ helyen feljegyzem a lelki élményeimet és gondolataimat.

– Elalszom tanulás közben.

– Mindig várom az egyéni tanulást.

– Mindig várom a társas tanulást.

Nézd át a válaszaidat! Miben vagy jó? Szeretnéd, ha bármelyik válaszod más
lehetne? Tızz ki egy-két célt a tanulásod minŒségének fejlesztésére!

• Nézd át a „Fontold meg!” kérdéseket e fejezet elején! Miként befolyásolják ezek a
kérdések a tanulásodat?

• Tekintsd át az „Ötletek és javaslatok a tanuláshoz” részt! Válassz ki egy javaslatot
minden kategóriából, amit eddig még nem használtál, és próbáld ki Œket az egyéni
tanulás alatt!

• Olvasd el a Tan és a szövetségek 138:1–11-et, és a versek olvasása közben
válaszolj az alábbi kérdésekre:

– Mit kellett Smith elnöknek tennie, hogy megnyíljon az elméje?

– Milyen érzései voltak a tanról, amelyrŒl gondolkodott?

• Olvasd el a tudás meghatározását a Kalauz a szentírásokhoz-ban és a felsorolt
utalásokban! Tanulmányi naplódban válaszolj arra a kérdésre, hogy „Milyen tudás
segíthet nekem hatékonyan szolgálni misszionáriusként?”

• Válassz ki egy tant a 3. fejezetbŒl, amit szeretnél jobban megérteni! Tanulmányi
naplódba írj le kérdéseket, amelyekre választ szeretnél kapni! Gondosan tanulmányozd
azt a tant egy ideig (pár napig), és imádkozz kimondottan a jobb megértéséért! Írd
le, amit tanulsz!

• Olvasd el az 1 Nefi 10:17; 11:1–6-ot! Olvasás közben válaszolj erre a kérdésre:
„Miért volt képes Nefi megtudni azt, amit atyja is tudott?”

Társas tanulás

• Olvassátok el együtt a következŒ részeket! Válaszoljatok a kérdésre: „Miért kell
Isten világosságára törekednünk?”

• Olvassatok el párat közösen az alábbi részekbŒl, és beszéljétek meg, milyen áldások
fakadnak Isten szavának tanulmányozásából! Mely részek segítenének leginkább
azoknak, akiket tanítotok?

1 Nefi 10:19

2 Nefi 32:3

Móziás 1:6–7

Alma 17:2–3

Alma 32:42–43

Alma 37:44–46

Alma 49:30

T&Sz 90:24

T&Sz 130:19

Kalauz a szentírásokhoz,
„Szentírások”, „A szent-
írások értéke” alcím,
191. o.

T&Sz 11:11–14

T&Sz 84:43–47

János 8:12 Zsoltárok 119:105

Ötletek a tanuláshoz és alkalmazáshoz

2 Hatékony tanulás
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Kerületi gyılések és zónakonferenciák

• Válassz egy témát a misszionáriusi leckékbŒl, amelyet alaposan tanulmányoztál!
Tedd meg a következŒket:

– Ossz meg két-három fŒbb pontot, amit megtanultál, és ami hasznos volt annak
a leckének a megtanításában!

– Mutasd be tanulási módszeredet, amely segített felismerni ezeket a pontokat
(hogyan olvastál, milyen forrásokat használtál, milyen kérdésekre kerestél
választ stb.)!

– Mutasd be, miként jegyezted fel és rendszerezted a tanulás eredményeit!

Ha az idŒ engedi, kérj meg erre más misszionáriusokat is!

• Ezt a tevékenységet egyedül vagy kis csoportokban is el lehet végezni. Kérd meg
a misszionáriusokat, hogy válasszanak egyet az alábbi kérdések közül (vagy saját
kérdéseket is kitalálhatsz)! Írasd le velük a kérdést!

– Miért olyan fontosak a családok Isten tervében?

– Miért vannak próbatételek és szenvedés az emberek életében?

– Mi a Lélek szerepe a megtérésben?

Magyarázd el, hogy öt percük lesz arra, hogy:

– legalább két szentírást találjanak, ami válaszol a kérdésre,

– egyszerı értelmezést írjanak arról, hogy a kiválasztott szentírásrészek miként
válaszolnak a kérdésre,

– körülírják, hogy mit tennének annak érdekében, hogy emlékezzenek arra a
válaszra,

– körülírják, hogy mit tennének a kérdés alaposabb megválaszolása érdekében.

Kérj meg pár misszionáriust (vagy mindegyik csoportot), hogy osszák meg
válaszaikat! Beszéljétek meg a válaszaikat!

• Kérd meg a misszionáriusokat, hogy írjanak egy-két kérdést a 3. fejezetben
található valamelyik tantétellel vagy tannal kapcsolatban, amelyre választ
szeretnének kapni! Kérd meg Œket, hogy osszák meg kérdéseiket a csoporttal!
Minden egyes kérdés kapcsán beszéljétek meg az alábbiakat:

– E kérdés megválaszolása miként fogja megáldani a misszionárius életét?

– Hogyan fogja megáldani az érdeklŒdŒk életét?

– Hogyan találhatja meg egy misszionárius rá a választ?

• Kérj meg pár misszionáriust, hogy osszanak meg egy evangéliumi tantételt,
amelyet a társuk tanított meg nekik! Magyarázzák el a tantételt, és hogy a társuk
miként tanította azt meg nekik!

• A misszionáriusokat rendezd társaságokba vagy kis csoportokba! Mindegyik
csoporttal olvastass el egy-egy fejezetet a Mormon könyvébŒl! Az egyes csoportok
válasszanak ki egy ötletet mind az öt kategóriában az „Ötletek és javaslatok a
tanuláshoz” részbŒl, majd pedig alkalmazzák a javaslatokat, amint együtt olvassák
a fejezetüket! Adj 15–20 percet az olvasásra és megbeszélésre! Mindegyik csoport
magyarázza el a felhasznált javaslatot, hogy az mennyire volt hasznos, és hogy
mit tanultak!

2 Hatékony tanulás
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• Kérj meg minden misszionáriust, hogy gondoljanak egy szentírásbeli történetre
vagy eseményre, ami jelentŒségteljes a számukra (például: Lehi látomása az élet
fájáról, Benjámin király beszéde, a hegyi beszéd, vagy Krisztus megjelenése a
nefiták között)! Röviden vázolják fel, hogyan képzelik el maguk elŒtt a kiválasztott
beszámolót! Két-három misszionárius ossza meg, amit maga elé képzelt! Kérj
meg másokat, hogy mondják el a történetet, és vonatkoztassák az egyik leckében
található tanra! Olvassátok el a Moróni 10:3-at, és beszéljétek meg, milyen fontos
mélyen elgondolkozni a lelki tudáson!

Misszióelnök

• Kérd meg a misszionáriusokat, hogy tanulmányi naplójukat hozzák el az interjúra!
Osszanak meg egy naplóbejegyzést!

• Az interjú alatt tegyél fel párat a következŒ kérdések közül:

– Milyen benyomásaid voltak mostanában a szentírások tanulmányozása közben?

– Tudnál egy olyan evangéliumi tantételt mondani, amit mostanában tanított
neked a társad?

– E könyv mely része vagy fejezete segített neked a legtöbbet az elmúlt két hétben?

– Mit teszel az egyéni tanulás során, ami segít a lehetŒ legtöbbet megtanulni?

• A zónakonferenciák során kérd meg a misszionáriusokat, hogy osszanak meg
jelentŒs élményeket az egyéni és társas tanulásukból!

• A zónakonferenciák alatt engedd, hogy a misszionáriusok megosszanak egyéni
tanulási ötleteket!

• Ossz meg a misszionáriusokkal olyan meglátásokat, amelyekre saját egyéni
tanulásod során tettél szert! Ossz meg bejegyzéseket a tanulmányi naplódból, és
bizonyságodat az evangélium tanulmányozásának fontosságáról!

• Amennyire tudsz, csatlakozz a misszionáriusok társas tanulásához!

• Az interjúk alatt a misszionáriusok osszák meg egyik lecketervüket az egyik
misszionáriusi leckébŒl! Kérdezd meg tŒlük, hogy ezek a tanok mit jelentenek
számukra!

2 Hatékony tanulás
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Mit tanuljak és
tanítsak?
Ebben a fejezetben a leckék azokat a lényeges tanokat, tantételeket és parancsolatokat

tartalmazzák, amelyeket tanulnod, hinned, szeretned és tanítanod kell, illetve azok szerint
kell élned. Az élŒ próféták és apostolok ezeknek a tanítását jelölték ki számodra. Úgy
vannak összerendezve, hogy másoknak segíthess világosan megérteni Krisztus tanait.

E fejezet leckéi a következŒk:

• Jézus Krisztus evangéliuma visszaállításának üzenete

• A szabadulás terve

• Jézus Krisztus evangéliuma

• A parancsolatok

• Törvények és szertartások

Az elsŒ négy leckét a keresztelés elŒtt tanítsd! GyŒzŒdj meg arról, hogy azok, akiket
tanítasz, alkalmasak a keresztelésre és konfirmációra, felvállalva és megtartva mindazon
kötelezettségeket, amelyek e leckékben megtalálhatók!

Az egyházközség tagjainak segítségével a teljes idejı misszionáriusok vezetik a
beszélgetéseket a keresztelés elŒtt. A keresztelés után az új egyháztagoknak újból megtanítják
az elsŒ négy leckét, a „Törvények és szertartások” résszel együtt. Az egyházközségi vezetŒk
döntik el, hogy az egyházközségi vagy a teljes idejı misszionáriusok feladata meggyŒzŒdni
arról, hogy megtanítsák ezeket a leckéket, és hogy a teljes idejı misszionáriusok meddig
vesznek bennük részt. Bátoríts minden új egyháztagot arra, hogy tartsa be az összes
kötelezettséget, melyek ezekben a leckékben vannak!

Ezeket a leckéket használd fel az egyéni és a társas tanulásban, a kerületi gyıléseken és
egyéb képzési helyzetekben is! Amikor a szentírásokat tanulmányozod, és elmédben felhal-
mozod a leckékben lévŒ tanokat, a Lélek a szükséges idŒben megadja majd neked, hogy mit
mondj és tegyél, amivel másoknak segítesz bizonyságot nyerni a tanítások igaz voltáról.

Misszionáriusként nagy a felelŒsséged, hogy szívbŒl és a Lélek által taníts. Az ElsŒ
Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma kijelentette: „Célunk az, hogy olymódon tanítsuk
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a visszaállított evangélium üzenetét, ami lehetŒvé teszi, hogy a Lélek mind a
misszionáriusokat, mind pedig azokat vezesse, akiket Œk tanítanak. Elengedhetetlen
megtanulni a [leckék] fogalmait, de ezeket nem szabad gépiesen tanítani. A misszionárius
bátran használja a saját szavait a Lélek sugallatának megfelelŒen. Ne tartson elŒadást a
megtanult anyagból, hanem beszéljen a szívébŒl saját szavaival. Eltérhet a leckék rendjétŒl,
és beszélhet arról, amire késztetést érez az érdeklŒdŒ szükségleteinek és érdeklŒdésének
megfelelŒen. Saját meggyŒzŒdésével és saját szavaival élve tegyen bizonyságot tanításainak
igazáról” („A misszionáriusi munkáról szóló kijelentés”, ElsŒ elnökségi levél, 2001. dec. 11.).
Miközben társaddal ezeket a leckéket tanuljátok és a tanításra készültök, vésd jól eszedbe
ezeket az utasításokat! Feltétlenül tanítsd meg a leckékben szereplŒ összes tant!

Hacsak a Lélek másképp nem vezérel, az elsŒ három lecke mindegyikének teljes tartalmát
a leírt sorrendben kell megtanítanod. Egy pár odaillŒ parancsolatot is bele lehet venni,
vagy önálló leckeként megtanítani.

Mindegyik lecke felvázolja a keresztelési interjú kérdéseit, a kötelezettségeket és a tanokat,
melyeket tanítanod kell. Alaposan tanuld meg a tanokat! Folyamatosan koncentrálj arra,
hogy a tanítottaknak segítesz kötelezettségeket vállalni és megtartani! A keresztelési
interjú kérdéseinek segítségével érdeklŒidet készítsd fel a keresztelésre és konfirmációra!
A leckék is tartalmaznak ötleteket a tanításhoz. E javaslatok segítségével erŒsítsd
felkészülésedet és tanításodat!

A memorizálás szerepe

Memorizálj szentírásokat, amiket a tanítás során használhatsz! Vésd emlékezetedbe a misszionáriusi
leckékben található tanok sorrendjét! Az idegen nyelvet tanuló misszionáriusok nyelvi tanulmá-
nyaikban összpontosítsanak a misszionáriusi leckék megtanítására történŒ felkészülésre! Memo-
rizáljanak szavakat, kifejezéseket, mintamondatokat, és a tanok rövid összefoglalását a leckék
alapján, de csak akkor, ha azok személyesen is jelentŒssé váltak számukra! Ne memorizálj
egész leckéket!

Taníts érthetŒen! 

Az elsŒ három lecke végén egy szólista van olyan szavakkal, amelyek ismeretlenek lehetnek az
érdeklŒdŒk számára. Tanuld meg egyszerıen meghatározni e szavakat! Tanítás közben tegyél meg
mindent annak érdekében, hogy az üzenet könnyen érthetŒ legyen!

Szentírás-tanulmányozás 

Mit kell tanítanod? 
Móziás 18:18–20 T&Sz 43:15–16 T&Sz 52:9

Miért kell tanulmányoznod a leckében álló tanokat? 
Alma 17:2–3 T&Sz 84:85
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Jegyzetek
Jézus Krisztus evangéliuma
visszaállításának üzenete

A célod

A tanítás során készítsd fel az érdeklŒdŒket, hogy eleget tegyenek a keresztelkedés követelmé-
nyeinek, melyek a Tan és a szövetségek 20:37-ben és a keresztelési interjú kérdéseiben találha-
tók! Ezt leginkább azzal érheted el, ha az alábbi kötelezettségek vállalására és megtartására
kéred meg az érdeklŒdŒket.

Keresztelési interjú kérdések
• Hisz Ön abban, hogy Isten a mi Örökkévaló Atyánk?

• Hisz Ön abban, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, a világ Szabadítója és Megváltója?

• Hisz Ön abban, hogy Jézus Krisztus egyháza és evangéliuma Joseph Smith próféta által
vissza lett állítva?

• Hisz Ön abban, hogy [az egyház jelenlegi elnöke] Isten prófétája? Mit jelent ez Önnek?

Kötelezettségek
• Fog Ön olvasni és imádkozni, hogy megtudja: a Mormon könyve Isten szava?

• Fog Ön imádkozni, hogy megtudja: Joseph Smith próféta volt?

• Eljön velünk az istentiszteletre most vasárnap?

• Kitızhetünk egy idŒpontot a következŒ találkozásra?

• További parancsolatok a 4. leckébŒl, melyeket kiválasztottál.

Isten a mi szeretŒ Mennyei Atyánk
Isten a mi Mennyei Atyánk. Az Ã gyermekei vagyunk. Húsból és csontból való

megdicsŒült és tökéletes teste van. Szeret minket. Együtt sír velünk, amikor szenvedünk,
és örvendezik, amikor azt tesszük, ami helyes. Kommunikálni akar velünk, és az Œszinte
ima által mi is kommunikálni tudunk Vele.

Ezt a tapasztalatot azért adta nekünk a Földön, hogy tanulni és fejlŒdni tudjunk.
Választásaink és a parancsolatainak történŒ engedelmességünk által kimutathatjuk iránta
érzett szeretetünket.

Mennyei Atyánk utat biztosított számunkra, gyermekei számára, mely által sikeresek
lehetünk ebben az életben, és visszatérhetünk az Ã színe elé. Ehhez azonban eléggé

©
 1

99
1 

G
re

g 
K.

 O
ls

en
. M

ás
ol

at
ok

 k
és

zí
té

se
 ti

lo
s!

36617_135_c06_ch3-1.qxd  05-07-2007  9:09 AM  Page 31



Jegyzetek

1. lecke: 
A visszaállítás

3 Tanulj és taníts! 

32

tisztává kell válnunk az engedelmesség által. Az engedetlenség eltávolít minket TŒle.
Atyánk tervének középpontjában Jézus Krisztus engesztelése áll, melynek része volt az
Ã szenvedése a Gecsemáné kertjében, illetve szenvedése és halála a kereszten. Az
engesztelés által megszabadulhatunk a bıntŒl, valamint hitet és erŒt fejleszthetünk ki
ahhoz, hogy szembenézzünk a próbatételekkel.

Hitelvek IstenrŒl

Állapítsd meg, hogy az egyes érdeklŒdŒk mennyit értenek az Istennel kapcsolatos keresztény
hitelvekbŒl! A mai világban sokaknak vagy egyáltalán nincs elképzelésük IstenrŒl, vagy teljesen
eltérŒ felfogásuk van az IstenségrŒl.

Két Mormon könyvebeli misszionárius – Ammon és Áron – keresztény háttérrel nem rendelkezŒ
embereket tanított. Egyszerı igazságokat tanítottak, és érdeklŒdŒiket arra kérték, hogy imádkozzanak.
Lamóni és apja megtért. Olvasd el az Alma 18:24–40-et és a 22:4–23-at, és válaszolj az alábbi
kérdésekre:

• Mit tanítottak ezek a misszionáriusok Isten természetérŒl?

• Hogyan követheted a példájukat?

Szentírás-tanulmányozás 

Milyen a természete Istennek, az Atyának és Jézus Krisztusnak? 
1 Nefi 17:36 3 Nefi 27:13–22 János 3:16–17
2 Nefi 9:6 T&Sz 38:1–3 Cselekedetek 17:27–29
Móziás 4:9 T&Sz 130:22 Rómabeliek 8:16
3 Nefi 12:48 Mózes 1:39 Zsidók 12:9
3 Nefi 14:9–11 Máté 5:48 1 János 4:7–9

Az evangélium megáldja a családokat
A visszaállított evangélium segít a férjeknek és feleségeknek, szülŒknek és gyermekeknek,

akik erŒsebb kapcsolatokat és lelki erŒt próbálnak kialakítani családjukban. Ezek az
áldások most és az örökkévalóságban egyaránt elérhetŒk. Jézus Krisztus evangéliuma
segítséget nyújt a napi gondokban és kihívásokban.

Mivel a családot Isten rendelte el, az képezi a legfontosabb társadalmi egységet az idŒben
és az örökkévalóságban egyaránt. Isten azért hozott létre családokat, hogy boldogságban
részesítse gyermekeit, lehetŒvé tegye számukra, hogy szeretetteljes légkörben helyes
tantételeket tanuljanak, és felkészítse Œket az örök életre. Az otthon a legjobb hely Jézus
Krisztus evangéliuma tantételeinek tanítására, tanulására és alkalmazására. Az evangéliumi
tantételekre alapozott otthon biztonságos menedékhely lesz. Olyan hely lesz, ahol az Úr
Lelke lakozhat, békességgel, örömmel és boldogsággal megáldva a családtagokat. Az eddigi
korok – a mienket is beleértve – prófétáin keresztül Isten kinyilatkoztatta az egyéneknek
és családoknak a boldogságról szóló tervét.

A Mennyei Atya minden adományozási korszakban kinyilatkoztatja evangéliumát
Egy fontos módja annak, ahogy Isten kimutatja irántunk szeretetét, az, hogy prófétákat

hív el, akiknek megadja a papságot – a hatalmat és felhatalmazást arra, hogy az ember Isten
nevében cselekedjen az Ã gyermekei szabadulása érdekében. A próféták kinyilatkoztatás
által ismerik meg Jézus Krisztus evangéliumát, majd pedig másoknak is tanítják azt, és
bizonyságot tesznek Jézus Krisztusról mint Szabadítóról és Megváltóról. A próféták
tanításai szent könyvekben találhatók, melyeket szentírásoknak nevezünk.
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Atyánk számunkra alkotott tervét – melynek célja, hogy sikeresek legyünk ebben
az életben és visszatérjünk Hozzá – Jézus Krisztus evangéliumának hívják, annak
középpontjában Jézus Krisztus engesztelésével. Jézus Krisztus engesztelése által örök
életet nyerhetünk, ha hiszünk Jézus Krisztusban, bınbánatot tartunk, alámerítés által
megkeresztelkedünk a bınök bocsánatára, elnyerjük a Szentlélek ajándékát, és mindvégig
kitartunk. „Ez az út; és semmi más út vagy név nem adatott az ég alatt, amely által az
embert meg lehetne szabadítani Isten királyságában. És most, íme, ez Krisztus tana” (2 Nefi
31:21). Minden embernek megadatott az önrendelkezés ajándéka, mely alapján szabadon
választhat, hogy elfogadja vagy elutasítja az evangéliumot, amint azt a próféták és apostolok
tanítják. Akik az engedelmességet választják, áldottak, akik azonban semmibe veszik,
elvetik vagy elferdítik az evangéliumot, nem kapják meg Isten megígért áldásait.

Amikor az emberek azt választják, hogy elhanyagolnak vagy elferdítenek bármely
evangéliumi tantételt vagy szertartást, illetve engedetlenséget tanúsítanak azok iránt,
amikor elutasítják az Úr prófétáit, vagy amikor nem képesek a hitben megmaradni, akkor
eltávolodnak IstentŒl, és lelki sötétségben kezdenek élni. Ez végül a hitehagyás állapotához
vezet. Amikor széleskörı hitehagyás történik, Isten visszavonja a papsági felhatalmazást
az evangélium tanítására és szertartásainak végzésére.

A Biblia történelme szerint Isten sokszor
szólt a prófétákkal, és hitehagyás is sokszor
történt. Az általános hitehagyás minden
egyes korszakának befejezésére Isten azzal
mutatta meg gyermekei iránti szeretetét,
hogy egy újabb prófétát hívott el, akinek
megadta a papsági felhatalmazást Jézus
Krisztus evangéliumának visszaállítására és
tanítására. A próféta lényegében sáfárként
mıködik, aki Isten háznépérŒl gondoskodik
itt a Földön. A próféták által ily módon
vezetett idŒszakokat adományozási
korszakoknak nevezzük.

Isten kinyilatkoztatta Jézus Krisztus evangéliumát Ádámnak, és neki adta a papsági
felhatalmazást. Ádám volt az elsŒ próféta a Földön. Kinyilatkoztatás által Ádám megismerte
az emberiség valódi kapcsolatát Istennel, az Atyával, Fiával, Jézus Krisztussal, és a
Szentlélekkel; Jézus Krisztus engesztelését és feltámadását; valamint az evangélium elsŒ
tantételeit és szertartásait. Ádám és Éva megtanították gyermekeiknek ezeket az igazságokat,
és arra buzdították Œket, hogy fejlesszenek ki hitet, és életük minden területén éljenek az
evangélium szerint. Ádámot további próféták követték, idŒvel azonban Ádám ivadékai
elvetették az evangéliumot, és hitehagyásba süllyedtek, a hamislelkıséget választva.

Így kezdŒdött el a prófétai adományozási korszakok mintája, amely felöleli az
Ószövetség történetének nagy részét. A Mennyei Atya közvetlen kommunikáció által
nyilatkoztatta ki evangéliumát olyan prófétáknak, mint Noé, Ábrahám és Mózes. Mindegyik
prófétát Isten hívta el egy-egy újabb adományozási korszak megkezdésére. Isten mindezen
prófétáknak megadta a papsági felhatalmazást, és örök igazságokat nyilatkoztatott ki.
Sajnos mindegyik adományozási korszakban az emberek arra használták önrendelkezésüket,
hogy elutasítsák az evangéliumot, majd pedig hitehagyásba süllyedtek.

36617_135_c06_ch3-1.qxd  05-07-2007  9:09 AM  Page 33



Jegyzetek

1. lecke: 
A visszaállítás

3 Tanulj és taníts! 

34

Próféták

Állapítsd meg, hogy az érdeklŒdŒid mennyit értenek a próféták szerepérŒl! A legtöbb kultúrában
vannak emberek, akik hisznek abban, hogy szent vagy sugalmazott emberek valamiféle irányítást
vagy útmutatást kapnak az IstenségtŒl. Azonban nem minden sugalmazott ember Isten prófétája
olyan értelemben, amint azt a visszaállított evangélium meghatározza. Világosan magyarázd el,
hogy Isten azzal alapozza meg királyságát a Földön, hogy prófétát hív el az újabb adományozási
korszak megalapozására! Ennek a prófétának papsági felhatalmazást ad. A próféta azután segít
az embereknek megérteni az Istenséghez fızŒdŒ kapcsolatukat, többek között azt, hogy miként
nyerhetnek örök életet Jézus Krisztus evangéliuma által.

Talán csodálkozol azon, hogy az evangéliumi adományozási korszakok miért fontosak olyan emberek
tanításakor, akik nem rendelkeznek keresztény háttérrel. Rá fogsz azonban jönni, hogy ha röviden
felvázolod az evangéliumi adományozási korszakok történetét, azzal segítesz az embereknek
megérteni, hogy Isten szereti a gyermekeit, és hogy Ã ugyanaz tegnap, ma és mindörökre.

Szentírás-tanulmányozás 

Próféták
Jákób 4:4, 6 Cselekedetek 10:34–43 Ámós 3:7
Móziás 8:13–18

Adományozási korszakok
T&Sz 136:36–38 Mózes 8:19–30 Kalauz a szentírásokhoz, 
Mózes 5:4–12, 55–59 „Adományozási korszak”

A Szabadító földi szolgálata
Néhány száz évvel Jézus Krisztus születése elŒtt az emberek kezdtek megint hitehagyásba

süllyedni. Amikor azonban a Szabadító elkezdte halandó szolgálatát, ismét megalapozta
egyházát a Földön.

A Mennyei Atya elküldte a Fiát a Földre, hogy az egész emberiség bıneiért engesztelést
hozzon, és legyŒzze a halált: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Œ egyszülött Fiát
adta, […] hogy megtartassék a világ általa” (János 3:16–17). Mennyei Atyánk elküldte Fiát,
Jézus Krisztust, hogy szenvedése által magára vegye mindazok bıneit, akik majd ezen a
Földön élnek, és hogy legyŒzze a testi halált. A Szabadító végtelen engesztelŒ áldozatot
hozott, hogy ha hiszünk Ãbenne, megbánjuk a bıneinket, megkeresztelkedünk, részesülünk
a Szentlélek ajándékában és mindvégig kitartunk, akkor bocsánatot nyerhessünk bıneinkre,
és ráléphessünk arra az ösvényre, amely az örök élet felé vezet Isten színe elŒtt (lásd
2 Nefi 31:13–21).

Földi szolgálata során a
Szabadító az evangéliumát
tanította, és sok csodát tett.
Tizenkét férfit elhívott apostolául,
és kezét a fejükre téve megadta
nekik a papsági felhatalmazást.
Megszervezte az egyházát,
beteljesítette a próféciákat,
majd elutasították és keresztre

feszítették. A legfontosabb, hogy véghezvitte az engesztelést. Isten Fia, az Úr Jézus
Krisztus mindent elvégzett, ami miatt az Ã Mennyei Atyja elküldte Ãt.
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A Szabadító halála és feltámadása elŒtt apostolainak felhatalmazást adott evangéliuma
hirdetésére, a szabadulás szertartásainak végzésére, és egyházának megalapítására a világon.

Szentírás-tanulmányozás 

Hittételek 1:5 Lukács 6:13 Zsidók 5:4
Máté 10:1–10 János 15:16

A nagy hitehagyás
Jézus Krisztus halála után gonosz emberek üldözték az apostolokat és egyháztagokat,

és sokat megöltek közülük. Az apostolok halálával a papsági kulcsok és az elnöklŒ papsági
felhatalmazás elvétetett a FöldrŒl. Az apostolok tisztán megtartották az evangélium tanait,
és fenntartották az egyháztagok érdemességének rendjét és normáit. Az apostolok nélkül
az emberek idŒvel megváltoztatták a tanokat, és jogtalan változásokat eszközöltek az
egyház szervezetében és a papsági szertartásokban, például a keresztelésben és a
Szentlélek ajándéka adományozásában.

A kinyilatkoztatás és a papsági felhatalmazás nélkül az emberek az emberi bölcsességre
támaszkodtak a szentírások, valamit Jézus Krisztus evangéliuma tantételeinek és szertar-
tásainak értelmezésében. Hamis elképzeléseket tanítottak igazként. Az Atyaisten, a Fia,
Jézus Krisztus és a Szentlélek igaz jellemérŒl és természetérŒl való tudás nagy része elve-
szett. A Jézus Krisztusba vetett hitnek, a bınbánatnak, a keresztelésnek és a Szentlélek
ajándékának tanait elferdítették vagy elfelejtették. A Krisztus apostolainak adott papsági
felhatalmazás többé nem volt jelen a Földön. Ez a hitehagyás végül sok egyház kialakulá-
sához vezetett.

Sok évszázadnyi lelki sötétség után az igazságot kutató férfiak és nŒk tiltakoztak az
akkori vallási gyakorlatok ellen. Felismerték, hogy az evangélium tanai és szertartásai
közül sok megváltozott vagy elveszett. Nagyobb lelki világosságot kerestek, és sokan
az igazság visszaállításának szükségérŒl beszéltek. Azt azonban nem állították, hogy Is-
ten hívta el Œket prófétának. Ehelyett megpróbálták megreformálni a szerintük megvál-
toztatott vagy elferdített tanításokat és szokásokat. ErŒfeszítéseik sok protestáns egyház
megszervezéséhez vezettek. Ez a reformáció a vallásszabadság erŒteljesebb kihangsúlyo-
zását eredményezte, ami megnyitotta az utat a végsŒ visszaállítás elŒtt.

A Szabadító apostolai megjósolták ezt az egyetemes hitehagyást. Azt is megjósolták,
hogy Jézus Krisztus evangéliuma és egyháza még egyszer visszaállíttatik majd a Földön.

Szentírás-tanulmányozás 

1 Nefi 13 Cselekedetek 3:19–21 2 Péter 2:1–2
2 Nefi 26:20–21 Cselekedetek 20:28–30 Ámós 8:11–12
2 Nefi 28 Galátziabeliek 1:6–9 Kalauz a szentírásokhoz, „Hitehagyás”
4 Nefi 1:27 2 Thessalonikabeliek 2:1–12 Hıek a hithez, „Hitehagyás”, 82–83. o.
T&Sz 86:1–3 (JSF, 2., 3., 7–9. vers) Our Search for Happiness, 23–32. o.
Máté 24:9–11 1 Timótheus 4:1–3 Jesus the Christ, 40. fejezet,
Márk 12:1–9 2 Timótheus 4:3–4 „The Long Night of Apostasy”
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A nagy hitehagyás

Az érdeklŒdŒknek meg kell érteni, hogy egy egyetemes hitehagyás következett Jézus Krisztus és
apostolai halála után. Ha nem lett volna hitehagyás, nem lett volna szükség a visszaállításra. Mint
ahogy a fekete bársonyon kiállított gyémánt sokkal csillogóbbnak látszik, úgy a visszaállítás is éles
ellentétben áll a nagy hitehagyás sötét hátterével. A Lélek irányítása alapján az érdeklŒdŒk szükség-
leteinek és körülményeinek megfelelŒ szintı részletességgel taníts a nagy hitehagyásról! A cél az,
hogy segíts nekik megérteni, hogy szükség volt Jézus Krisztus evangéliumának visszaállítására.

FŒbb pontok
• Jézus Krisztus egyháza az apostolok és próféták talapzatán áll (lásd Efézusbeliek 2:19–20;

4:11–14). Ezek a vezetŒk isteni felhatalmazással bírnak. Kinyilatkoztatás által irányítják az
egyház ügyeit. Ãk Œrködnek a tanok tisztasága felett, hatalmaznak fel szertartások végzésére,
adnak elhívásokat, és ruháznak papsági felhatalmazást másokra.

• Az emberek elutasították és megölték Jézus Krisztust és apostolait (lásd Máté 24:9; 1 Nefi
11:32–34; 2 Nefi 27:5). Az apostolok halálával az elnöklés papsági felhatalmazása hiányzott
az egyházból. Így többé nem volt felhatalmazás a Szentlélek adományozására, vagy egyéb
szabadító szertartás elvégzésére. Megszınt a kinyilatkoztatás, és a tant megrontották.

• Már az apostolok halála elŒtt is sok vita támadt a tanok körül. A Római Birodalom, mely
kezdetben üldözte a keresztényeket, késŒbb felvette a kereszténységet. Fontos vallási kérdéseket
zsinatok döntöttek el. A Szabadító által tanított egyszerı tanokat és szertartásokat megvitatták,
és a világi filozófiákhoz igazították azokat (lásd Ésaiás 24:5). Fizikailag megváltoztatták a
szentírásokat; világos és értékes tanokat vettek el belŒlük (lásd 1 Nefi 13:26–40). Hitvallásokat,
vagyis a hitelvek nyilatkozatait hozták létre, hamis és megváltoztatott tanok alapján (lásd Joseph
Smith története 1:19). Kevélységükben egyesek befolyásos hatalomra törekedtek (lásd 3 János
1:9–10). Az emberek elfogadták ezeket a hamis elgondolásokat, és olyan tanítókat választottak,
akik az isteni igazság helyett kedvükre való tanokat tanítottak (lásd 2 Timótheus 4:3–4).

• A történelem folyamán sokan Œszintén hittek a hamis hitvallásokban és tanokban. A rendelke-
zésükre álló világosság alapján hódoltak Istennek, és válaszokat kaptak imáikra. Ãk csak
„azért vannak távol az igazságtól, mert nem tudják, hol találjanak rá” (T&Sz 123:12).

• Ezért visszaállításra, nem pedig reformációra volt szükség. A papsági felhatalmazás nem
folytatódott egy töretlen utódlási vonalban Péter apostolt követŒen. A reformálás egy létezŒ
dolog megváltoztatását jelenti; a visszaállítás valaminek az eredeti formájában történŒ
visszahozatalát. Így a papsági felhatalmazás isteni hírnökök általi visszaállítása volt a nagy
hitehagyás legyŒzésének egyetlen lehetséges módja.

Jézus Krisztus evangéliumának visszaállítása Joseph Smithen keresztül
Amikor a feltételek adottak voltak, a Mennyei Atya ismét szeretetben tárta ki karját

gyermekei felé. Egy Joseph Smith nevı fiatalembert hívott el prófétának. Általa Jézus
Krisztus evangéliumának teljessége visszaállíttatott a Földön.

Joseph Smith az Egyesült Államokban élt, amely talán az egyetlen ország volt akkoriban,
ahol vallásszabadság volt. Nagy vallási mozgalom idŒszaka volt ez az Egyesült Államok
keleti részén. Családjának tagjai mélyen vallásosak voltak, és folyamatosan az igazságot
keresték. Azonban sok lelkész formált jogot az igaz evangéliumra. Joseph tudni akarta,
hogy „az összes szekta közül melyiknek van igaza” (Joseph Smith története 1:18). A Biblia
azt tanította, hogy „egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” (Efézusbeliek 4:5). Joseph
különbözŒ egyházakba járt, de továbbra sem tudta, hogy melyikhez csatlakozzon.
KésŒbb ezt írta:

„Oly nagy volt a zırzavar és az ellentét a különbözŒ felekezetek között, hogy lehetetlen
volt egy olyan fiatal… egyénnek, mint amilyen akkor én voltam, biztos elhatározásra
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jutni arra nézve, hogy kinek van igaza, és ki téved. […] E szócsaták és a vélemények vihara
közepette gyakran gyakran azt kérdeztem magamtól: Mit tegyek? E sok felekezet közül
vajon melyiknek van igaza; vagy talán mindannyian tévednek? Ha bármelyiküknek igaza
van, melyik az, és hogyan tudhatnám meg?” (Joseph Smith története 1:8, 10).

Miközben Joseph a különbözŒ hitek között az igazságot kereste, a Bibliához fordult
útmutatásért. Ezt olvasta: „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje
IstentŒl, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja” (Jakab 1:5). E vers
miatt Joseph úgy döntött, hogy megkérdezi Istent, hogy mit tegyen. 1820 tavaszán elment
egy közeli erdŒs ligetbe, és letérdelt imádkozni. Így írta le élményét:

„Egy fényoszlopot láttam pontosan a fejem felett, a napnál is ragyogóbbat, mely
fokozatosan ereszkedett lefelé, mígnem megpihent rajtam… Amikor a fény megpihent
rajtam, két Személyt láttam felettem a levegŒben állni, akiknek ragyogása és dicsŒsége
leírhatatlan volt. Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra
mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Ãt hallgasd!” (Joseph Smith története 1:16–17).

Ebben a látomásban Isten, az Atya, és Fia, Jézus
Krisztus megjelentek Joseph Smithnek. A Szabadító
azt mondta Josephnek, ne csatlakozzon egyik
egyházhoz sem, mert „mind tévednek”, és „min-
den hitvallásuk utálatos”. Kijelentette, hogy
„ajkaikkal közelednek hozzám, de szívük távol
van tŒlem, az emberek parancsolatait pedig tanok-
ként tanítják, kiknél megvan az isteniség látszata,
ám annak hatalmát megtagadják” (Joseph Smith
története 1:19). Noha sok jó ember hitt Krisztusban,
és megpróbálták megérteni és tanítani evangéliu-
mát, nem volt birtokukban az igazság teljessége
vagy a papsági felhatalmazás a keresztelésre és
egyéb szabadító szertartások elvégzésére. A hite-
hagyás állapotát örökölték, mivel mindegyik
nemzedékre hatott az, amit az elŒzŒtŒl kapott, köztük a tanok és a kereszteléshez hasonló
szertartások megváltoztatása. Ahogy azt Isten Ádámmal, Noéval, Ábrahámmal, Mózessel
és más prófétákkal tette, elhívta Joseph Smitht prófétának, akin keresztül az evangélium
teljességét visszaállította a Földön.

Az Atya és a Fiú megjelenése után más mennyei hírnökök – vagy angyalok – küldettek
Joseph Smithhez és társához, Oliver Cowderyhez. KeresztelŒ János megjelent, és Joseph
Smithre és Oliver Cowderyre ruházta az ároni papságot, mely magában foglalja a
felhatalmazást a keresztelés szertartásának elvégzésére. Péter, Jakab és János (Krisztus
eredeti apostolai közül hárman) megjelentek, és Joseph Smithre és Oliver Cowderyre
ruházták a melkisédeki papságot, visszaállítva a Krisztus régi apostolainak adott
felhatalmazást. Ezzel a papsági felhatalmazással Joseph Smith útmutatást kapott Jézus
Krisztus egyházának újbóli megszervezésére a Földön. Rajta keresztül Jézus Krisztus
elhívott tizenkét apostolt.

Az idŒszakra, amelyben ma élünk, a bibliai próféták az utolsó napokként vagy az idŒk
teljességének adományozási korszakára utaltak. Ez az idŒszak elŒzi meg közvetlenül Jézus
Krisztus második eljövetelét. Ez az utolsó adományozási korszak. Ezért hívják az egyházat
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának.

Egy élŒ próféta irányítja ma az egyházat. Ez a próféta, Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyházának elnöke, Joseph Smith felhatalmazott utóda. Ã és a jelenlegi
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apostolok felhatalmazásukat Jézus Krisztusig vezetik vissza a felszentelések töretlen
vonalán át, Joseph Smithen keresztül.

Memorizáld a Joseph Smith története 1:16–17-et! 

Memorizáld Joseph Smith leírását arról, amikor látta az Atyát és a Fiút (Joseph Smith története
1:16–17), és mindig legyél felkészült az elsŒ látomás saját szavaiddal való elmesélésére! Ne
kapkodd el! Tegyél Œszinte bizonyságot arról, hogy tudod, ez igaz! Ne vonakodj elmagyarázni,
hogy hogyan tudtad meg róla az igazságot! Kérd meg ugyanerre a társadat is!

Tegyél bizonyságot! 

Egy misszionárius teendŒinek fontos része, hogy bizonyságot tegyen a jelenlegi prófétáról, az
egyház elnökérŒl.

Szentírás-tanulmányozás 

2 Nefi 3 Efézusbeliek 1:10 Jakab 1:5
T&Sz 112:30 Efézusbeliek 4:5 Joseph Smith próféta bizonyságtétele brosúra

A Mormon könyve: Egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról
Tudva, hogy a kétely, hitetlenség és félreinfor-

málás megmarad majd évszázadnyi sötétség után
is, szeretŒ Mennyei Atyánk napvilágra hozott egy,
a Bibliához hasonló Œsi szentírást, mely tartalmazza
Jézus Krisztus örökkévaló evangéliumának teljes-
ségét. Ez a szentírás meggyŒzŒ bizonyítékkal
szolgál arra, hogy Joseph Smith Isten igaz prófétája
volt. Ez a feljegyzés a Mormon könyve: Egy másik
tanúbizonyság Jézus Krisztusról.

Joseph Smitht egy Moróni nevı mennyei hírnök
irányította egy dombhoz, ahol aranylemezek
nyugodtak elrejtve évszázadokon át. Ezek az
aranylemezek próféták írásait tartalmazták,
melyekben beszámoltak arról, hogyan bánt Isten
az amerikai földrész egyes Œslakosaival. Joseph
Smith Isten ereje által lefordította ezeknek a

lemezeknek a tartalmát. A Mormon könyve prófétái tudtak a Szabadító küldetésérŒl, és
tanították evangéliumát. Feltámadása után Krisztus megjelent ezeknek az embereknek.
Tanította nekik evangéliumát, és megalapította az egyházát. A Mormon könyve igazolja,
hogy „Isten igenis megihleti az embereket, és elhívja Œket az Œ szent munkájára ebben a
korban és nemzedékben éppen úgy, mint a régi nemzedékekben” (T&Sz 20:11). Ahhoz,
hogy valaki megtudja, igaz-e a Mormon könyve, olvasnia kell azt, el kell gondolkoznia
róla, és imádkoznia kell felŒle. Az igazságot Œszintén keresŒ hamar megérzi, hogy a
Mormon könyve Isten szava.

A Mormon könyve olvasása, a róla való gondolkodás és imádkozás nagyon fontos a
tartós megtéréshez. Akik elŒször kezdik el olvasni a Mormon könyvét, fontos lépést tesznek
afelé, hogy megtudják, Joseph Smith Isten prófétája, és hogy az igaz egyház visszaállíttatott
a Földön.
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Használd a Mormon könyvét a visszaállítás igaz voltának megerŒsítésére! 

Az alábbi, egy példa arra, mit mondhatsz, amikor bemutatod a Mormon könyvét:

„Isten szereti a gyermekeit, ezért meggyŒzŒ módot biztosított az általunk elmondottak igazságának
megerŒsítésére. Ez a Mormon könyve. Elolvasná/Elolvasnád az utolsó két bekezdést a könyv
bevezetŒjében?”

Gondosan magyarázd el az egyes fogalmak jelentését mindkét bekezdésben, és kérd meg az
érdeklŒdŒt, hogy vállaljon kötelezettséget a Mormon könyve részeinek elolvasására, és a két
bekezdésben leírt tantételek alkalmazására!

Amikor valakinek bemutatod a Mormon könyvét, hasznos lehet megmutatni neki egy példányt,
röviden áttekinteni a tartalmát, és megosztani belŒle pár részt, amelyek személyesen jelentŒsek
számodra, vagy számára azok lehetnek.

Szentírás-tanulmányozás 

A Mormon könyve címlapja T&Sz 1:17–23 Joseph Smith története 1:27–64
Bevezetés a Mormon könyvéhez, T&Sz 20:5–12

1–7. bekezdés

Imádkozni, hogy megtudjuk az igazságot a Szentlélek által
A visszaállítás eme üzenete vagy igaz, vagy

nem. A Szentlélek által megtudhatjuk, hogy
igaz-e, amint azt a Moróni 10:3–5 ígéri. A Mor-
mon könyve üzenetének elolvasása és az arról
való elgondolkodás után, akik tudni akarják az
igazat, azoknak imában kell megkérdezniük
Mennyei Atyánkat Jézus Krisztus nevében, hogy
igaz-e. Ennek megtételéhez megszólítjuk a
Mennyei Atyát. Megköszönjük Neki áldásainkat,
és azt kérjük, hogy megtudhassuk: a Mormon
könyve üzenete igaz-e. Ima nélkül senki nem
ismerhet meg lelki igazságokat.

Imáinkra adott válaszként a Szentlélek az érzéseinken és gondolatainkon keresztül fog
tanítani minket. A SzentlélektŒl érkezŒ érzések erŒteljesek, azonban rendszerint gyengédek
és csendesek is. Amikor elkezdjük megérezni, hogy amit tanulunk, igaz, szeretnénk
mindent megtudni a visszaállításról, amit csak lehet.

A Mormon könyve igaz voltának ismerete elvezet ahhoz a tudáshoz, hogy Joseph Smith
prófétai elhívást kapott, és hogy Jézus Krisztus evangéliuma vissza lett állítva általa.

Ima

• Szólítsuk meg a Mennyei Atyát
(„Mennyei Atyánk…,”)!

• Fejezzük ki szívünk érzéseit
(hálát, kérdéseket, igényt annak
megerŒsítésére, hogy a Mormon
könyve igaz és így tovább)!

• Ezzel zárjuk be: „Jézus Krisztus
nevében, ámen.”

Ima

Noha az ima sok vallásban és kultúrában szerepet kap, ritkán tartják az Isten és ember közötti
kétirányú kommunikációnak. Segíts hallgatóidnak megérteni, hogy szívük érzéseit elmondhatják
imában! Mutasd ezt be az imádban, egy lecke elején vagy végén! Használj egyszerı nyelvezetet,
amit Œk is használhatnak ima közben! Segíts nekik megérteni, hogy a Mennyei Atya válaszolni
fog imáikra, általában szívük érzésein és elméjük gondolatain keresztül! Ha nyíltak, és tényleg
tudni akarják, hogy van Isten, Ã válaszolni fog nekik. Kérd meg a családfŒt, hogy térden állva
mondjon egy imát a lecke végén!
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Szentírás-tanulmányozás 

Alma 5:45–46 János 14:26 Bevezetés a Mormon könyvéhez, 
T&Sz 8:2–3 8–9. bekezdés

Felkérés a keresztelkedésre

Ebben vagy egy másik leckében ne vonakodj felkérni az embereket a keresztelkedésre és
konfirmációra!

A keresztelkedésre és konfirmációra való felkérésre azzal készítheted fel az embereket, ha
tanítod nekik a keresztelés tanát és gyakran bizonyságodat teszed arról, milyen fontos, hogy
mindenki felhatalmazás által keresztelkedjen meg, nyerjen bınbocsánatot, és kapja meg a
Szentlélek csodás ajándékát. Mondhatod például ezt: „Amint az Úr válaszol az Ön imáira, és érzi,
hogy ez az üzenet igaz, követni fogja Jézus Krisztus példáját azáltal, hogy megkeresztelkedik?”

A keresztelkedésre és konfirmációra történŒ felkérésnek konkrétnak és közvetlennek kell lenni:
„Megkeresztelkedik Ön Jézus Krisztus példáját követve, Isten papsági felhatalmazásával rend-
elkezŒ személy által? (Dátum) napon keresztelŒt tartunk. Felkészül arra, hogy azon a napon
megkeresztelkedjen?”
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Jegyzetek
Ez a rész ötleteket ad, melyeket erre a leckére készülés, illetve annak tanítása közben
használhatsz. Imádságosan kövesd a Lelket, miközben az ötletek közül választasz! A
kiválasztott ötleteket add hozzá a lecketervedhez! Ne feledd, hogy ezek csak javaslatok
– nem követelmények –, melyek segítenek kielégíteni az érdeklŒdŒk szükségleteit!

Rövid lecketerv (3–5 perc) 

Miután Jézus Krisztus evangéliuma sok száz éven át nem volt megtalálható
a Földön, szeretŒ Mennyei Atyánk visszaállította azt egy élŒ próféta által.
A Mormon könyve ennek bizonyítéka. A kezében tarthatja. Olvashatja,
elgondolkozhat azon, hogy a könyv üzenete miként javíthat életén, és
imádkozhat, hogy megtudja: az üzenet Isten szava.

• Isten a mi szeretŒ Mennyei Atyánk

• Az evangélium megáldja a családokat

• A Mennyei Atya minden adományozási korszakban kinyilatkoztatja
evangéliumát

• A Szabadító földi szolgálata és engesztelése

• A nagy hitehagyás

• Jézus Krisztus evangéliumának visszaállítása Joseph Smithen keresztül

• A Mormon könyve: Egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról

• Imádkozni, hogy megtudjuk az igazságot a Szentlélek által

Kötelezettségek: 

• Fog Ön olvasni és imádkozni, hogy megtudja: a Mormon könyve
Isten szava?

• Fog Ön imádkozni, hogy megtudja: Joseph Smith próféta volt?

• Eljön velünk istentiszteletre most vasárnap?

• Kitızhetünk egy idŒpontot a következŒ találkozásra?

• Parancsolatok a 4. leckébŒl, melyeket kiválasztottál.

Közepes lecketerv (10–15 perc) 

Üzenetünk rendkívüli és egyszerı. Isten az Atyánk. Mi az Ã gyermekei
vagyunk. Az Ã családjához tartozunk. Ã szeret minket. A világ kezdetétŒl
fogva szeretett minket és törŒdött velünk. Sokszor cselekedett szeretettel,
hogy kinyilatkoztassa Jézus Krisztus evangéliumát, hogy gyermekei tudják,
hogyan térhetnek vissza Hozzá. Ezt az Ádámhoz, Noéhoz, Ábrahámhoz és
Mózeshez hasonló prófétáknak nyilatkoztatta ki. Az emberek azonban
ismételten elutasították evangéliumát. Kétezer évvel ezelŒtt Jézus Krisztus
maga tanította az evangéliumát, megalapította egyházát, és véghezvitte az
engesztelést. MeglepŒ, de az emberek Jézust is elutasították. Amikor az
emberek elhanyagolják, vagy elferdítik az igaz tanokat és szertartásokat,
Isten visszavonja az egyházi szolgálatra vonatkozó felhatalmazását.

A mi meghívásunk Önnek és minden embernek az, hogy tegyenek hozzá
a már megbecsült igazságokhoz. Gondolja át a mi bizonyítékainkat arról,
hogy Mennyei Atyánk és Fia, Jézus Krisztus ismét szeretetben kinyújtották
a kezüket Isten gyermekei felé, és kinyilatkoztatták az evangélium
teljességét egy prófétának! E próféta neve Joseph Smith. E dicsŒ igazság
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bizonyítéka egy könyvben található – a Mormon könyvében –, amelyet
olvashat, amelyrŒl elgondolkodhat és imádkozhat. Ha Œszinte szívvel, igaz
szándékkal és Krisztusba vetett hittel imádkozik, Isten a Szentlélek ereje
által elmondja Önnek, hogy az igaz.

Kötelezettségek: 

• Fog Ön olvasni és imádkozni, hogy megtudja: a Mormon könyve
Isten szava?

• Fog Ön imádkozni, hogy megtudja: Joseph Smith próféta volt?

• Eljön velünk istentiszteletre most vasárnap?

• Kitızhetünk egy idŒpontot a következŒ találkozásra?

• Parancsolatok a 4. leckébŒl, melyeket kiválasztottál.

Teljes lecketerv (30–45 perc) 

• Isten a mi szeretŒ Mennyei Atyánk

– Mi Isten gyermekei vagyunk (lásd Cselekedetek 17:29).

– Isten szeret minket, és segít helyes döntéseket hoznunk.

– Jézus Krisztus révén újra Istennel élhetünk (lásd János 3:16–17).

• Az evangélium megáldja a családokat

– Jézus Krisztus evangéliuma segít a családoknak erŒsebb
kapcsolatokat kialakítani.

– A családokat Isten rendelte el; azok a legfontosabb társadalmi
egységek az idŒben és az örökkévalóságban egyaránt (lásd T&Sz
49:15–16).

– A család a legjobb hely az evangéliumi tantételek tanítására, tanulására
és alkalmazására (lásd T&Sz 68:25; 1 Mózes 18:19; 5 Mózes 6:7).

– A család a biztonság, béke és öröm helye lehet.

• A Mennyei Atya minden adományozási korszakban kinyilatkoztatja
evangéliumát

– Isten prófétákat hív el evangéliuma tanítására (lásd Ámós 3:7).

– A hitehagyás a próféták és az evangélium elutasítását jelenti.

– Az adományozási korszakok olyan idŒszakokat jelölnek,
amelyekben próféták tanították az evangéliumot. A korábbi
adományozási korszakok hitehagyással végzŒdtek (lásd T&Sz
136:36–38).

– Ádám, Noé, Ábrahám, Mózes és más Œsi próféták mind tanították
az evangéliumot (lásd Mózes 5:4–12).

• A Szabadító földi szolgálata és engesztelése

– Isten Fia visszaállította és tanította az evangéliumot. Sok csodát tett
(lásd Kalauz a szentírásokhoz, „Csoda”, 31. o.).
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– Apostolokat hívott el, és papsági felhatalmazást adott nekik az
evangélium hirdetésére, és szabadító szertartások végzésére,
például a keresztelésre (lásd János 15:16).

– Krisztus megalapította egyházát.

– Krisztust keresztre feszítették, apostolait elutasították és megölték
(lásd Máté 27:35; Márk 15:25).

– Krisztus véghezvitte az engesztelést (lásd Kalauz a szentírásokhoz,
„Engesztel, engesztelés”, 45–46. o.).

• A nagy hitehagyás

– Prófétákon keresztül adott kinyilatkoztatások nélkül az emberek
lelki sötétségbe süllyednek (lásd Ámós 8:11–12).

– Próféták és apostolok megjósolták a nagy hitehagyást (lásd
2 Thessalonikabeliek 2:1–3).

• Jézus Krisztus evangéliumának visszaállítása Joseph Smithen
keresztül

– Joseph az igazságot kereste (lásd Joseph Smith története
1:8, 10).

– Isten és Jézus Krisztus megjelentek Joseph Smithnek (lásd
Joseph Smith története 1:16–17).

– A korábbi adományozási korszak prófétáihoz hasonlóan Joseph
Smith is prófétai elhívást kapott ebben az utolsó adományozási
korszakban.

– Isten visszaállította az evangélium teljességét Joseph Smithen
keresztül (lásd T&Sz 35:17; 135:3).

– Más mennyei hírnökök visszaállították a papságot, és Krisztus
egyháza meg lett szervezve (lásd T&Sz 13; 27:12).

– Egy élŒ próféta irányítja ma az egyházat.

• A Mormon könyve: Egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról

– A Mormon könyve meggyŒzŒ bizonyíték arra, hogy Joseph
Smith próféta volt.

– Joseph Isten ereje által fordította le a lemezeket (lásd Bevezetés
a Mormon könyvéhez, 5. bekezdés).

– A Mormon könyve bizonyítja, hogy Isten ma is úgy inspirál
prófétákat, mint a korábbi adományozási korszakban (lásd T&Sz
20:5–12).

– A Mormon könyve tartalmazza Jézus Krisztus evangéliumának
teljességét (lásd T&Sz 20:8–9).

• Imádkozni, hogy megtudjuk az igazságot a Szentlélek által

– Ön is megtudhatja, hogy a Mormon könyve igaz (lásd Moróni
10:3–5; Bevezetés a Mormon könyvéhez, 1., 8–9. bekezdés).

– A Szentlélek az érzésein és gondolatain keresztül fogja tanítani
Önt (lásd T&Sz 8:2–3).
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Kötelezettségek: 

• Fog Ön olvasni és imádkozni, hogy megtudja: a Mormon könyve
Isten szava?

• Fog Ön imádkozni, hogy megtudja: Joseph Smith próféta volt?

• Eljön velünk istentiszteletre most vasárnap?

• Kitızhetünk egy idŒpontot a következŒ találkozásra?

• Parancsolatok a 4. leckébŒl, melyeket kiválasztottál.

A tanítás után felteendŒ kérdések

• Milyen kérdései vannak a tanítottakkal kapcsolatban?

• Ha lenne ma a Földön próféta, mit kérdezne tŒle?

• Úgy érzi, hogy Isten meghallgatja az imáit? Miért?

• Szeretné megtudni, hogy a Mormon könyve igaz-e? Miért?

FŒbb meghatározások

• Adományozási korszak: Olyan idŒszak, melyben az Úrnak van legalább egy
olyan felhatalmazott szolgája a földön, aki viseli a szent papság kulcsait. Jézus
Krisztus mellett olyan próféták, mint Ádám, Énók, Noé, Ábrahám, Mózes és Joseph
Smith egy-egy új evangéliumi adományozási korszakot kezdtek. Amikor az Úr
megszervez egy adományozási korszakot, ismét kinyilatkoztatásra kerül az
evangélium, hogy az adott adományozási korszak népeinek ne elmúlt adományozási
korszakokra kelljen hagyatkoznia a szabadulás tervének ismerete terén. A Joseph
Smith által kezdett adományozási korszakot úgy ismerjük, mint „az idŒk
teljességének adományozási korszaka”.

• Hitehagyás: Egyének, az egyház vagy teljes nemzetek elfordulása az igazságtól.
A hatalom elleni fellázadást és a próféták elutasítását jelenti. A hitehagyásról
tanúskodik Isten törvényeinek megszegése, az evangéliumi szertartások
megváltoztatása, és a szövetségek megszegése (lásd Ésaiás 24:5).

• Kinyilatkoztatás: Isten közlése az Œ gyermekeinek a földön. Kinyilatkoztatás
érkezhet Krisztus világossága és a Szentlélek által, ihlet, látomások, álmok
vagy angyalok látogatása útján. A kinyilatkoztatás olyan útmutatást ad, amely
a hıségeseket örök szabaduláshoz vezetheti a celesztiális királyságban. Az Úr
kinyilatkoztatja munkáját a prófétáinak, és megerŒsíti a hívŒknek, hogy a prófétáknak
adott kinyilatkoztatások igazak (lásd Ámós 3:7). Kinyilatkoztatás által az Úr egyéni
útmutatást ad mindazoknak, akik keresik azt és hisznek, bınbánatot tartanak, és
engedelmeskednek Jézus Krisztus evangéliumának.

• Megváltó: Jézus Krisztus az emberiség nagy Megváltója, mert engesztelése
által megfizette az árat az emberiség bıneiért és lehetŒvé tette minden ember
feltámadását. Megváltani annyit tesz, mint kiszabadítani, megvenni illetve váltságdíjat
adni, például fizetséggel szabaddá tenni valakit a rabságból. A megváltás Jézus
Krisztus engesztelésére valamint a bıntŒl való megszabadításra utal. Jézus
engesztelése az egész emberiséget megváltja a fizikai haláltól. Engesztelése által –
melynek része volt szenvedése a Gecsemánéban és a kereszten, valamint
feltámadása – azok, akik hisznek benne, és bınbánatot tartanak, a lelki haláltól
is meg lesznek váltva.

• Önrendelkezés: Annak IstentŒl kapott képessége és kiváltsága, hogy az ember
maga válasszon és cselekedjen.
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• Papság: Az a felhatalmazás és hatalom, amit Isten ad az embernek, hogy minden
dologban Jézus Krisztus nevében tevékenykedjen az ember megszabadításáért.

• Próféta: Egy férfi, akit Isten hívott el, és aki Isten nevében szól. Isten hírnökeként
a próféta parancsolatokat, próféciákat és kinyilatkoztatásokat kap IstentŒl.
FelelŒsséggel tartozik azért, hogy tudassa az emberiséggel Isten akaratát és igazi
jellemét, és megmutassa nekik velük kapcsolatos cselekedeteinek jelentését. A
próféta a bın ellen beszél, és megjövendöli annak következményeit. Az igazlelkıség
prédikátora Œ. Esetenként a próféták ihletet kaphatnak a jövŒ megjövendölésére,
az emberiség javára. ElsŒdleges felelŒssége azonban az, hogy tanúságot tegyen
Krisztusról.

• Reformátor: A megreformálni szó annyit tesz, mint változtatni valamin a jobbítás
szándékával. A reformátorok kifejezés azokra a férfiakra és nŒkre utal (ilyenek voltak
Luther Márton, Kálvin János, William Tyndale és John Wycliffe), akik kifogásolták
a létezŒ egyház szokásait, melyeket érzéseik szerint meg kellett reformálni.

• Visszaállítás: A visszaállítás annyit tesz: egy korábbi állapothoz visszatérni, vagy
azt visszahozni. A visszaállítás, ahogy azt az utolsó napi szentek használják, azt
jelenti, hogy Jézus Krisztus igaz egyháza, mely a hitehagyás alatt elveszett,
visszaállíttatott úgy, ahogy eredetileg létezett, amikor Jézus Krisztus megszervezte.
A reformációtól eltérŒen a visszaállítás isteni felhatalmazás által történt, kinyilat-
koztatás segítségével.

Egyéb kifejezések, melyek további kifejtést igényelhetnek az érdeklŒdŒk számára

• Apostol

• Biblia

• Bın

• Evangélium

• Ima

• Mindvégig kitartás

• A parancsolatok iránti
engedelmesség és
engedetlenség

• Sáfárság

• Szabadító

• Szentírások

• A Szentlélek ajándéka

• A szabadulás
szertartásai

• Visszatérni az Úr színe
elé és ott élni

Reformátorok és a világvallások vezetŒi

Az alábbi háttér-információt csak szükség esetén kell használni. 
John Wycliffe: Angliában született a 14. században. Teológus tudós
volt az oxfordi egyetemen. Azt tanította, hogy a katolikus egyház nem
rendelkezik a papság kulcsaival; hogy az oltári szentség (vagy úrvacsora)
nem ténylegesen Krisztus teste, és hogy az egyház nem gyakorolhat
politikai hatalmat az emberek felett. Angol nyelvre fordította a Bibliát.
1384. december 31-én halt meg.

Luther Márton: 1483. november 10-én született Németországban. Az
erfurti és wittenbergi egyetemen tanult. 95 pontból álló tézist szögezett
a wittenbergi vártemplom kapujára, szembeszegülve a Római Katolikus
Egyház sok akkori tanításával, köztük azzal, hogy az emberek fizettek a
bıneik bocsánatáért. 1546. február 18-án halt meg.

William Tyndale: 1494-ben született Walesben. Oxfordban és Cambridge-
ben tanult. Angol nyelvre fordította az Újszövetséget. HozzáférhetŒvé
tette a szentírásokat a köznép számára, hogy felfedje a vallási vezetŒk
hamis tanait és romlottságát. 1536. október 6-án kivégezték.
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Kálvin János: 1509. július 10-én született Franciaországban. Párizsban
papnak tanult. A katolikus egyházat megreformáló mozgalmak egyik fŒ
vezetŒje lett. Élete nagy részét Svájcban élte le. Azt tanította, hogy az
emberek természetüknél fogva romlottak, és csak Isten kegyelme
szabadíthatja meg Œket. Sok szövegmagyarázatot írt a Bibliáról. 1564.
május 27-én halt meg.

További információt a reformátorokról a misszionáriusi könyvtár alábbi
kiadványaiban találsz: James E. Talmage, Jesus the Christ, 692–703.
o.; M. Russell Ballard, Our Search for Happiness, 26–32. o.

Mint ahogy a keresztény világra áldásos hatással volt a reformátorok
bátorsága és jövŒbelátása, sok más nemzet és kultúra volt áldott azok
miatt, akiknek megadatott az a rész, „amit [Isten] számukra jónak lát”
(Alma 29:8). Egyéb vallási vezetŒk tanításai sok embernek segítettek
udvariasabbnak és etikusabbnak lenni.

Buddha (Gautama): Kr. e. 563-ban született egy hindu törzsfŒnök fiaként
Nepálban. Aggasztotta a maga körül látott szenvedés. Elmenekült atyja
fényızŒ palotájából, elvonult a világtól, és szegénységben élt. A megvilá-
gosodást keresve meglelte azt, amit Œ a „megszabadulás ösvényének”
nevezett. Azt állította, hogy elérte a nirvánát, a gondok, a fájdalom vagy
a külsŒ valóság feledését. Egy szerzetesközösség tanítója lett.

Konfucius: Kr. e. 551-ben született. Gyermekként árvaságra jutott. Kína
elsŒ hivatásos tanítója. Kína legnagyobb erkölcsi és társadalmi gondol-
kodója. Keveset szólt a lelki lényekrŒl vagy isteni erŒkrŒl. Hitte, hogy a
menny szent küldetéssel bízta meg, a jó és az igazság bajnokaként.

Mohamed: Kr. u. 570-ben született Mekkában. Gyermekként árvaságra
jutott. Szegénységben élt. Megbízható béketeremtŒként vált híressé. 25
évesen házasodott meg. 610-ben a Hira hegyen imádkozott és meditált.
Azt mondta, Gábriel angyal jelent meg neki, és üzenetet hozott Allahtól
(IstentŒl). Azt állította, hogy 620–632 között Gábrielen keresztül Isten
közléseit kapta meg. Ezek a közlések, melyeket tanítványainak elmon-
dott, késŒbb megírattak a Koránban, az iszlám szent könyvében.
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Jegyzetek
A szabadulás terve

A célod

A tanítás során készítsd fel az érdeklŒdŒket, hogy eleget tegyenek a keresztelkedés követelményeinek,
melyek a Tan és a szövetségek 20:37-ben és a keresztelési interjú kérdéseiben találhatók! Ezt
leginkább azzal érheted el, ha az alábbi kötelezettségek vállalására és megtartására kéred meg
az érdeklŒdŒket.

Keresztelési interjú kérdések
• Hisz Ön abban, hogy Isten a mi Örökkévaló Atyánk?

• Hisz Ön abban, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, a világ Szabadítója és Megváltója?

• Hajlandó megszentelni a sabbat napját, részben azzal, hogy hetente vesz az úrvacsorából,
és szolgálatot nyújt a többi egyháztagnak?

Kötelezettségek
• Fog Ön imádkozni azért, hogy megtudja, amit tanítottunk, az igaz?

• Meg fogja bánni a bıneit?

• Eljön velünk istentiszteletre most vasárnap?

• Követni fogja a Szabadító példáját és megkeresztelkedik (dátum) napján?

• Kitızhetünk egy idŒpontot a következŒ találkozásra?

• Parancsolatok a 4. leckébŒl, melyeket kiválasztottál.

Segíteni másoknak Jézus Krisztusról tanulni

A misszionáriusoknak Jézus Krisztusról kell bizonyságot tenni, és mindenkit Hozzá kell hívniuk,
hogy megszabadulhassanak. Azok számára, akik keveset vagy semmit sem tudnak a Szabadítóról,
fontos, hogy konkrét oktatást kapjanak Ãróla. A Mormon könyve: Egy másik tanúbizonyság
Jézus Krisztusról azzal a céllal készült, hogy segítsen minden embernek megtudni, hogy „Jézus
a Krisztus, …aki minden nemzetnek kinyilatkoztatja magát” (a Mormon könyve címlapja). Az
egyik legjobb mód arra, hogy a Szabadítóról tanítsunk és bizonyságot tegyünk, az, hogy együtt
olvasunk a Mormon könyvébŒl. A többi alapvetŒ mıbŒl vett részek szintén hasznosak lehetnek.

Fontold meg az alábbi javaslatokat! Ezt meg lehet tenni ennek vagy egy másik leckének a
részeként, vagy önálló leckeként is. Ha hasznos, ismételd meg ezt a tevékenységet párszor a
keresztelés elŒtt és után!
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Címlap és bevezetés Magyarázd el a könyv célját!

1 Nefi 10–11 Lehi és Nefi bizonyságot tesznek a Szabadítóról.

1 Nefi 19 Nefi elbeszéli a Szabadító szolgálatáról és engesztelésérŒl szóló próféciákat.

2 Nefi 2 Lehi bizonyságot tesz a Szabadítóról mint Megváltóról.

2 Nefi 9 Jákób bizonyságot tesz az engesztelésrŒl.

2 Nefi 31–33 Nefi Krisztus tanát tanítja.

Énós Énós megtapasztalja az engesztelés hatalmát.

Móziás 2–5 Benjámin király Krisztusról tanít.

Móziás 12–16 Abinádi életét adja a Jézus Krisztusról való bizonyságaként.

Alma 5, 7 Alma bizonyságot tesz a Szabadítóról.

Alma 17–22 A lámániták megkapják a Jézus Krisztusról szóló bizonyságot.

Alma 34 Amulek bizonyságot tesz az engesztelésrŒl.

Alma 36 Alma megtapasztalja Jézus Krisztus engesztelésének hatalmát.

Alma 40–42 Alma bizonyságot tesz a feltámadásról és az engesztelésrŒl.

Hélamán 5 Nefi és Lehi eszközök Isten kezében, hogy bizonyságot tegyenek 
a Szabadítóról.

3 Nefi 9–10 A Szabadító magához hívja az embereket.

3 Nefi 11–18 A Szabadító az Atyáról és az Ã tanáról tanítja a nefitákat.

3 Nefi 27 A Szabadító tanítja az evangéliumát.

Ether 3 Járed fivére meglátja a Szabadítót.

Ether 12 Ether és Moróni bizonyságot tesznek a Szabadítóról és engesztelésének 
hatalmáról.

Moróni 7–8 Mormon Krisztus tiszta szeretetérŒl és engesztelésérŒl tanít.

Moróni 10 Moróni mindenkit Krisztushoz hív, hogy legyenek Ãbenne tökéletesek.

„Az élŒ Krisztus” Próféták és apostolok tesznek bizonyságot a Szabadítóról.

Földi élet elŒtti élet: Isten célja és terve számunkra
Sokan elgondolkoznak: „Honnan jöttünk? Miért vagyunk itt? Hová megyünk?”

A szabadulás terve megadja a válaszokat ezekre a kérdésekre.
Isten a lelkünk Atyja. Szó szerint az Ã gyermekei vagyunk, és Ã szeret minket. Mennyei

Atyánk lélekgyermekeiként éltünk a mennyben, mielŒtt a Földre születtünk volna. Azonban
nem voltunk olyanok, mint Mennyei Atyánk, és soha sem válhattunk volna Hozzá
hasonlóvá, és élvezhettük volna az Ãt érŒ áldásokat, ha nem tapasztaltuk volna meg
a fizikai testben való élést a halandóságban.

Isten végsŒ célja – az Ã munkája és dicsŒsége – az, hogy lehetŒvé tegye mindannyiunk
számára azt, hogy minden áldását élvezhessük. Tökéletes tervet készített céljának elérésére.
Megértettük és elfogadtuk ezt a tervet, mielŒtt a Földre jöttünk volna. Isten tervét a
szentírásokban irgalmas tervnek, a boldogság tervének, a megváltás tervének és a
szabadulás tervének is hívják.

Isten tervének középpontjában Jézus Krisztus áll. Engesztelés által Jézus Krisztus eleget
tett Atyja céljának, és mindannyiunk számára lehetŒvé tette, hogy a halhatatlanságot és
örök életet élvezzük. Sátán, vagyis az ördög, Isten tervének ellensége.
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Az önrendelkezés, vagyis a választás képessége Isten gyermekeinek adott ajándékai közül
az egyik legnagyobb. Örök fejlŒdésünk ezen ajándék használatától függ. Választanunk
kell, hogy Jézus Krisztust vagy Sátánt követjük.

A Földön fizikailag el vagyunk választva IstentŒl, de Ã azt akarja, hogy minden
gyermeke békét találjon ebben az életben, és teljes örömet az Ã színe elŒtt ezen élet után.
Azt akarja, hogy Hozzá hasonlóvá váljunk.

Szentírás-tanulmányozás 

Isten gyermekei Isten célja
T&Sz 93:29 Zsidók 12:9 Mózes 1:39 János 17:3
Cselekedetek 17:29

Halandóság elŒtti élet
T&Sz 138:53–56 Ábrahám 3:22–26 Kalauz a szentírásokhoz, 
Mózes 3:5 Jeremiás 1:5 „Halandóság elŒtti élet”

A teremtés
Az Atya irányítása alatt Jézus Krisztus teremtette a Földet, lakhelyünkként és

tapasztalatszerzésünk helyeként. Ahhoz, hogy fejlŒdjünk és Istenhez hasonlóvá váljunk,
mindegyikünknek fizikai testet kellett nyernie, és próbára kell tétetnünk itt a Földön. Míg
a Földön vagyunk, távol vagyunk Isten fizikai jelenlététŒl. Nem emlékszünk a földi élet
elŒtti életünkre. A látás helyett inkább hittel kell járnunk.

Szentírás-tanulmányozás 

1 Nefi 17:36 Mózes 2:1 JSF, János 1:1–3
Alma 30:44 Mózes 6:63 2 Korinthusbeliek 5:6–7
T&Sz 88:41–47 Ábrahám 3:24–25

Önrendelkezés, valamint Ádám és Éva bukása
Isten gyermekei közül elŒször Ádám és Éva jött le a Földre. Isten megteremtette Ádámot

és Évát, és az Éden kertjébe helyezte Œket. Ádám és Éva Isten képmására teremtetett,
húsból és csontból való testtel. Míg Ádám és Éva a kertben volt, még Isten jelenlétében
voltak, és örökké élhettek volna. Ártatlanságban éltek, és Isten viselte gondjukat.

Az Éden kertjében Isten önrendelkezést adott Ádámnak és Évának. Megparancsolta
nekik, hogy ne egyenek a tiltott gyümölcsbŒl, vagyis a jó és a gonosz ismerete fájának
gyümölcsébŒl. E parancsnak engedelmeskedni azt jelentette, hogy a kertben maradhatnak,
de nem fejlŒdhetnek a halandóságban tapasztalható ellentétek nélkül. Nem ismerhették
az örömet, mert nem tapasztalhatták meg a keserıséget és a fájdalmat.

Sátán megkísértette Ádámot és Évát, hogy egyenek a tiltott gyümölcsbŒl, Œk pedig azt
választották, hogy meg is teszik azt. Ez része volt Isten tervének. E választásuk miatt
kiızettek a kertbŒl és Isten fizikai jelenlétébŒl. Ezt az eseményt nevezzük bukásnak. Az Isten
jelenlététŒl való elválást lelki halálnak nevezzük. Ádám és Éva halandókká váltak – kitéve
a fizikai halálnak, vagyis a test és a lélek szétválásának. Így már megtapasztalhatták a
betegségeket és mindenféle szenvedést. Rendelkeztek erkölcsi önrendelkezéssel, vagyis
azzal a képességgel, hogy a jó és a gonosz között válasszanak. Ez lehetŒvé tette számukra
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a tanulást és fejlŒdést. Egyúttal lehetŒvé tette a rossz döntéseket és a bın elkövetését is.
Ezenkívül most már lehettek gyermekeik, hogy Isten többi lélekgyermeke is lejöhessen a
Földre, fizikai testet nyerjen, és próbára legyen téve. Isten gyermekei csak így fejlŒdhettek,
és válhattak Hozzá hasonlóvá.

Tanítás a bukásról

Amikor elŒször tanítod ezt a tant, ne taníts meg mindent, amit csak tudsz róla! Egyszerıen
magyarázd el, hogy Isten kiválasztotta két gyermekét, Ádámot és Évát, hogy az elsŒ szülŒk legyenek
a Földön! Vétkük után ki lettek téve a halálnak és a bınnek is. Önmaguktól nem térhettek volna
vissza a Mennyei Atya színe elé. Az Úr szólt Ádámhoz, és megtanította neki a szabadulás és
megváltás tervét az Úr Jézus Krisztus által. E tervet követve Ádám és családja örömre lelhettek
ebben az életben, és visszatérhettek Isten színe elé (lásd Alma 18:36; 22:12–14).

Szentírás-tanulmányozás 

A kertben
2 Nefi 2 Mózes 3:15–17 1 Mózes 1:26–31
Mózes 2:26–31 Mózes 5:11 1 Mózes 2:15–17

A bukás
2 Nefi 2:25 Mózes 4 1 Mózes 3
Alma 12:22–34 Mózes 5:10–12

Földi életünk
A földi élet lehetŒség és áldás. Földi életünk célja, hogy örömet leljünk, és felkészüljünk

visszatérni Isten színe elé. A halandóságban olyan körülmények között élünk, ahol ki
vagyunk téve a fizikai és lelki halálnak. Istennek húsból és csontból való tökéletes,
megdicsŒült, halhatatlan teste van. Ahhoz, hogy Istenhez hasonlóvá váljunk, és Hozzá
visszatérjünk, nekünk is húsból és csontból való tökéletes, halhatatlan testünknek kell
lennie. Ádám és Éva bukása miatt azonban minden földi embernek tökéletlen, halandó
teste van, mely végül meg fog halni. Ha nem lett volna a Szabadító Jézus Krisztus, a halál
véget vetne minden olyan reménynek, hogy a jövŒben a Mennyei Atyával leszünk majd.

A fizikai halállal együtt a bın egy jelentŒs akadály, mely visszatart minket attól,
hogy hasonlóvá váljunk a Mennyei Atyához, és visszatérjünk az Ã színe elé. Halandó
állapotunkban gyakran engedünk a kísértésnek, megszegjük Isten parancsolatait, és bınt
követünk el. Földi életünk során mindannyian vétünk hibákat. Még ha néha másképp
tınik is, a bın mindig boldogtalansághoz vezet. Bıntudatot és szégyenérzetet szül.
Bıneink miatt nem tudunk visszatérni a Mennyei Atyához, hacsak elŒbb bocsánatot nem
nyerünk, és meg nem tisztulunk.

Míg a halandóságban vagyunk, olyan tapasztalataink vannak, melyek boldogsághoz
vezetnek. Olyan tapasztalataink is vannak, melyek fájdalmat és keserıséget hoznak, sokszor
mások bınös cselekedeteinek köszönhetŒen. Ezek a tapasztalatok lehetŒséget adnak a
tanulásra és növekedésre, a jó és a gonosz közti különbségtételre, és a választásra. Isten jó
irányban hat ránk; Sátán bın elkövetésére kísért minket. Mint a fizikai halál esetében is,
mi magunk nem gyŒzhetjük le a bın következményét. Jézus Krisztus engesztelése nélkül
tehetetlenek vagyunk.
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Szentírás-tanulmányozás 

A próba vagy megmérettetés ideje
2 Nefi 2:21 Alma 12:21–24 Ábrahám 3:25–26
2 Nefi 9:27 Alma 34:31–35
Móziás 3:19 Alma 42:2–10

Választás
2 Nefi 2:26–29 A fiatalság erŒsségéért, 
Józsué 24:15 „Szabad akarat és felelŒsség”

A jó és a gonosz
Moróni 7:12–19

Bın
Rómabeliek 3:23 1 János 1:8–10 1 János 3:4

A tisztátalanok nem élhetnek Istennel
1 Nefi 10:20–21 3 Nefi 27:19 Mózes 6:57
Alma 41:10–11

Az engesztelés
A Föld kialakulása elŒtt Mennyei Atyánk Jézus Krisz-

tust választotta ki, hogy Szabadítónk és Megváltónk le-
gyen. Jézus Krisztus engesztelŒ áldozata tette lehetŒvé,
hogy legyŒzzük a bukás hatásait. A világ kezdete óta
minden próféta bizonyságot tett Jézus Krisztusról mint
Megváltónkról.

Mindannyian elszenvedjük a fizikai halált, de Jézus
Krisztus legyŒzte azt számunkra. Amikor meghalt a
kereszten, lelke elvált a testétŒl. Harmadnapra lelke és
teste örökre újra egyesült, hogy többé soha el ne váljon.
Sok embernek megjelent, megmutatva, hogy húsból és
csontból való halhatatlan teste van. A test és a lélek
újraegyesülését feltámadásnak hívjuk, és ez egy mindannyiunknak ígért ajándék. Jézus
Krisztus feltámadásának köszönhetŒen mindannyian feltámadunk, függetlenül attól,
hogy jót vagy rosszat tettünk-e életünkben. Húsból és csontból való tökéletes, halhatatlan
testünk lesz, mely többé nem lesz kitéve betegségnek, fájdalomnak vagy halálnak. A feltá-
madás lehetŒvé teszi, hogy visszatérjünk Isten színe elé az ítélethozatalra, de nem garan-
tálja azt, hogy ott is élhetünk majd az Ã színe elŒtt. Ezen áldás elnyeréséhez a bıntŒl is
meg kell tisztulnunk.

Isten elküldte Szeretett Fiát, Jézus Krisztust, hogy a fizikai halál akadálya mellett legyŒzze
a bın akadályát is. Mi nem felelünk Ádám és Éva bukásáért, saját bıneinkért azonban igen.
Isten a legcsekélyebb mértékı elnézéssel sem tekinthet a bınre, a bın pedig meggátolja,
hogy az Ã színe elŒtt éljünk. Csak a Szabadító kegyelme és irgalma által tisztulhatunk
meg a bıntŒl, hogy ismét Istennel élhessünk. Ez a Jézus Krisztusba vetett hit, a bınbánat,
a megkeresztelkedés, a Szentlélek ajándékának elnyerése, és a mindvégig történŒ kitartás
által lehetséges.
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A szabadulás tervének teljesítéséhez Krisztus megfizette a bıneinkért járó büntetést.
Ezt egyedül csak Ã tehette meg. A földi élet elŒtti életben lett elhívva és felkészítve. Ã szó
szerint Isten Fia volt a testben. Bıntelen volt, és teljesen engedelmes volt Atyjának. Bár
érték kísértések, de soha nem engedett azoknak. Amikor az Atya megkérte Szeretett Fiát,
hogy fizesse meg a világ bıneinek árát, Jézus felkészült és készséges volt. Engesztelésének
része volt szenvedése a Gecsemáné kertjében, valamint szenvedése és halála a kereszten.
Az áldozat a feltámadásával végzŒdött. Bár értelmünket meghaladóan szenvedett –
olyannyira, hogy minden pórusból vérzett, és azt kérte, hogy a teher lehetŒség szerint
kerüljön le a válláról –, alávetette magát az Atya akaratának, ezzel fejezve ki mindenek
felett álló szeretetét Atyja iránt és irántunk. Jézus Krisztusnak a szenvedése által a lelki
halál feletti, és a feltámadása által a fizikai halál feletti diadalát engesztelésnek nevezzük.

Krisztus bıneink bocsánatát ígéri, amennyiben elfogadjuk Ãt azáltal, hogy hiszünk benne,
megbánjuk bıneinket, alámerítés által megkeresztelkedünk, és kézrátétellel elnyerjük a
Szentlélek ajándékát, valamint életünk végéig hithıen törekszünk parancsolatainak a
betartására. A folytatódó bınbánat által bınbocsánatot nyerhetünk, és a Szentlélek ereje
által megtisztulhatunk bıneinktŒl. Megkönnyebbülünk a bıntudat és szégyenérzet terhe
alól, és Jézus Krisztus által érdemessé válhatunk arra, hogy visszatérjünk Isten színe elé.

Amikor Jézus Krisztus engesztelésére támaszkodunk, Ã segíthet nekünk elviselni a
próbatételeket, a betegségeket és a fájdalmat. Öröm, békesség és vigasz tölthet el bennünket.
Az élet minden igazságtalansága helyrehozható Jézus Krisztus engesztelése által.

Bár Jézus megfizette a bıneinkért járó büntetést, mindazonáltal nem szüntette meg
személyes felelŒsségünket. Meg kell mutatnunk, hogy elfogadjuk Ãt, és követni fogjuk a
parancsolatait. Csak az engesztelés ajándéka által térhetünk vissza, hogy Istennel éljünk.

Szentírás-tanulmányozás 

Feltámadás
2 Nefi 9:6–7 T&Sz 88:27–32 JSF, 1 Korinthusbeliek 15:40–42
Alma 11:42–45 Lukács 24:1–10, 36–39 Kalauz a szentírásokhoz, „Halál, fizikai”, 
Alma 40:23 1 Korinthusbeliek 15:20–23 „Halál, lelki”, „Feltámadás”
Hélamán 14:15–19

Engesztelés
2 Nefi 2:6–8 T&Sz 19:15–19 1 János 1:7
Alma 7:11–13 T&Sz 45:3–5 Kalauz a szentírásokhoz, 
Alma 34:8–10 János 3:16–17 „Engesztel, engesztelés”

Az evangélium – az út
2 Nefi 9:1–24 Alma 11:40 3 Nefi 27
2 Nefi 31 3 Nefi 11:31–41 Moróni 7:27–28

A lélekvilág
Noha Krisztus legyŒzte a fizikai halált, minden embernek meg kell halni, mert a halál

része a folyamatnak, amely által halandókból halhatatlanokká leszünk. A halálunkkor a
lelkünk a lélekvilágba távozik. A halál nem változtatja meg a személyiségünket, sem a jó
vagy gonosz vágyainkat. Akik ebben az életben azt választják, hogy engedelmeskednek
Istennek, a boldogság, béke és a gondoktól, bajoktól mentes nyugalom állapotában élnek.
Akik az engedetlenséget választják ebben az életben, és nem bánják meg bıneiket,
boldogtalanságban élnek. A lélekvilágban az evangéliumot hirdetik azoknak, akik nem
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engedelmeskedtek az evangéliumnak, vagy a földön nem volt lehetŒségük arról hallani.
Feltámadásunkig a lélekvilágban maradunk.

Szentírás-tanulmányozás 

Az evangéliumot hirdetik a halottaknak
T&Sz 138 1 Péter 3:19–20 1 Péter 4:6

A halál és a lélekvilág
Alma 34:34 Alma 40:11–14 Prédikátor 12:7

A feltámadás, az ítélet és a halhatatlanság
Amikor testünk és lelkünk újraegyesül a feltámadáskor, Isten színe elé kerülünk, hogy

megítéltessünk. Tökéletesen emlékezni fogunk igazlelkıségünkre és bıneinkre egyaránt.
Ha bınbánatot tartottunk, irgalomban lesz részünk. Tetteink és vágyaink alapján
részesülünk jutalomban.

A feltámadás által minden ember halhatatlanná fog válni, vagyis örökké fog élni. A
halhatatlanság egy ajándék mindenki számára, mindegy, hogy igazlelkıek vagy gonoszak
voltak-e. Az örök élet azonban nem egyenlŒ a halhatatlansággal. Az örök élet Isten ajándéka,
de csak azoknak, akik engedelmeskedtek evangéliumának. Ez a legmagasabb állapot,
amit elérhetünk. Azoknak adatik meg, akik Krisztus engesztelése által megszabadulnak
a bıntŒl és a szenvedéstŒl. Ez a felmagasztosulás, ami annyit tesz: örökre együtt élni
Istennel örökkévaló családokban. Azt jelenti, hogy megismerjük Istent és Jézus Krisztust,
és megtapasztaljuk azt az életet, amelyet Œk élveznek.

Feltámadás és reinkarnáció

Egyesek összekeverik a feltámadás tanát a reinkarnáció fogalmával. A reinkarnáció fogalma arra
utal, hogy újraszületünk a világba egy másik alakban, és ez hamis tan. A feltámadás tana pedig azt
jelenti, hogy egy húsból és csontból való halhatatlan testet kapunk örökkévaló jutalmul. Ez igaz
tan. GyŒzŒdj meg róla, hogy az érdeklŒdŒk világosan megértik a feltámadás tanát!

A dicsŒség királyságai
Halandó életünk során a jó és a gonosz közül választunk. Isten a tetteink és a vágyaink

alapján jutalmaz meg bennünket. Mivel Isten mindenkit a testben végzett cselekedetek
alapján jutalmaz meg, különbözŒ királyságai vannak a dicsŒségnek, amelyekbe az ítélet
után kerülhetünk. Akik megbánták bıneiket, részesültek az evangélium szertartásaiban
és megtartották az azokhoz kapcsolódó szövetségeket, megtisztulnak Krisztus engesztelése
által. A legmagasabb királyságban magasztosulnak fel, amelyet celesztiális királyságnak
is nevezünk. Isten színe elŒtt fognak élni, hasonlóvá válnak Hozzá, és az öröm teljességét
kapják. Az örökkévalóságra együtt fognak élni azokkal a családtagjaikkal, akik érdemesek
lesznek rá. A szentírásokban ezt a királyságot a nap ragyogásának dicsŒségéhez hasonlítják.

Akik nem fogadják el Jézus Krisztus evangéliumának teljességét, de tiszteletreméltó
életet élnek, a terresztriális királyságban kapnak helyet. Ezt a királyságot a hold
dicsŒségéhez hasonlítják.

Akik megmaradtak bıneikben, és nem bánták meg azokat ebben az életben, a
legalacsonyabb királyságban kapnak jutalmat, melyet telesztiális királyságnak hívnak.
Ezt a királyságot a csillagok dicsŒségéhez hasonlítják.
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Szentírás-tanulmányozás 

Feltámadás és visszaállítás
2 Nefi 9:14–15 Jákób 6:8–9 Alma 42:13–15, 22–23

Ítélet
2 Nefi 28:23 Alma 5:15–21 T&Sz 132:12; 137:9
Móziás 3:23–25 Alma 12:12–14 János 5:22

A dicsŒség királyságai
3 Nefi 28:10 T&Sz 76 Máté 5:48
T&Sz 76: Bevezetés T&Sz 137 1 Korinthusbeliek 15:40–42

Örök élet
2 Nefi 31:17–21 T&Sz 45:8 János 3:16
T&Sz 14:7 T&Sz 93:19 János 17:3
T&Sz 29:43–44

Felkérés a keresztelkedésre

Jézus Krisztus engesztelése lehetŒvé teszi a szabadulást.

� � �Halandóság elŒtti élet Földi élet Lélekvilág Telesztiális

Feltámadás
és ítélet

Fizikai halálJézus Krisztusba vetett hit
Bınbánat
Keresztelés
A Szentlélek ajándéka
Mindvégig kitartani

Teremtés
és bukás

Terresztriális
Celesztiális

A szabadulás terve

A keresztelkedésre és konfirmációra történŒ felkérésnek konkrétnak és közvetlennek kell lenni:
„Megkeresztelkedik Ön Jézus Krisztus példáját követve, Isten papsági felhatalmazásával rend-
elkezŒ személy által? (Dátum) napon keresztelŒt tartunk. Felkészül arra, hogy azon a napon
megkeresztelkedjen?”
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Jegyzetek
Ez a rész ötleteket ad, melyeket erre a leckére készülés, illetve annak tanítása közben
használhatsz. Imádságosan kövesd a Lelket, miközben az ötletek közül választasz! A
kiválasztott ötleteket add hozzá a lecketervedhez! Ne feledd, hogy ezek csak javaslatok
– nem követelmények –, melyek segítenek kielégíteni az érdeklŒdŒk szükségleteit!

Rövid lecketerv (3–5 perc) 

A szabadulás terve megtanítja nekünk, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk
itt a Földön, és hová megyünk az életünk után. Térképként jelöli örökkévaló
utazásunkat a halandóság elŒtti és a halandó életen, a halálon, a feltáma-
dáson át egészen az örökkévaló életünkig. A terv azt is elmagyarázza, hogy
szeretŒ Mennyei Atyánk miként segít nekünk sikeresen megtenni az utat,
hogy visszatérhessünk a színe elé, és Hozzá hasonlóvá válhassunk. A
terv Jézus Krisztus küldetésére és engesztelésére összpontosít, mely által
legyŒzte a bukás következményeit, és lehetŒvé tette számunkra az örök
életet. Felkérjük Önt, hogy gondolkozzon el és imádkozzon errŒl az üzenetrŒl.

• Földi élet elŒtti élet: Isten célja és terve számunkra

• A teremtés

• Önrendelkezés, valamint Ádám és Éva bukása

• Földi életünk

• Az engesztelés

• A lélekvilág

• A feltámadás, az ítélet és a halhatatlanság

• A dicsŒség királyságai

Kötelezettségek

• Fog Ön imádkozni azért, hogy megtudja: amit tanítottunk, az igaz?

• Meg fogja bánni a bıneit?

• Eljön velünk istentiszteletre most vasárnap?

• Követni fogja a Szabadító példáját és megkeresztelkedik (dátum) napján?

• Kitızhetünk egy idŒpontot a következŒ találkozásra?

• Parancsolatok a 4. leckébŒl, melyeket kiválasztottál.

Közepes lecketerv (10–15 perc) 

Üzenetünk segít megérteni az élet célját, és azt, hogy kik is vagyunk.
Reményt ad nekünk, és segít békét, örömet és boldogságot találnunk.
Elmondja, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt a Földön, és hová megyünk
az életünk után. Isten a mi Atyánk, és szeret minket. Mi az Ã gyermekei
vagyunk. Az Ã családjának tagjai vagyunk, és Vele éltünk, mielŒtt erre
a Földre születtünk. Van egy terve a boldogságról, mely lehetŒvé teszi
számunkra, hogy életünk után visszatérjünk a színe elé. Haladásunk attól
függ, hogy miként élünk Isten-adta önrendelkezésünkkel, vagyis a választás
képességével. E terv részeként Ádám bukása lehetŒvé tette, hogy a Földre
jöjjünk, fizikai testet nyerjünk, tapasztalatot szerezzünk, és saját családjaink
legyenek. A bukás azonban elhozta a fizikai halált is, amely a test és a
lélek különválása, valamint a lelki halált is, amely az IstentŒl való elválás.
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Isten tervének középpontjában Jézus Krisztus áll. Krisztus engesztelŒ
áldozata legyŒzte mind a fizikai, mind a lelki halál következményeit.
Mindannyian feltámadunk, és örökké élünk majd, fájdalmaktól és betegségtŒl
mentes fizikai testben. Krisztus a lelki halál legyŒzését is lehetŒvé tette.
Ha evangéliuma szerint élünk, Ã irgalmasan megbocsátja bıneinket.
Meggyógyít minket, és a bıntudatot és szégyenérzetet békére és
boldogságra váltja át ebben az életben.

Isten irgalmas tervének részeként mindannyian elszenvedjük a fizikai
halált. Lelkünk el fog válni a testünktŒl, és egy ideig a lélekvilágban fog
élni. Azután egy halhatatlan testben feltámadunk, testünk és lelkünk örök
egyesüléseként. Tetteink és vágyaink alapján részesülünk ítéletben. Akik
az evangélium szerint éltek, Mennyei Atyánk legnagyobb ajándékát nyerik
el, vagyis az Ã társaságában élt örök élet ajándékát.

Mennyei Atyánk ismét szeretettel fordult gyermekei felé, és kinyilatkoztatta
boldogságra vonatkozó tervét. E tervrŒl a Mormon könyvében tanulunk,
melyet Ön is elolvashat, valamint gondolkozhat és imádkozhat róla.
Felkérjük, hogy jöjjön el velünk istentiszteletre.

Kötelezettségek: 

• Fog Ön imádkozni azért, hogy megtudja: amit tanítottunk, az igaz?

• Meg fogja bánni a bıneit?

• Eljön velünk istentiszteletre most vasárnap?

• Követni fogja a Szabadító példáját és megkeresztelkedik (dátum) napján?

• Kitızhetünk egy idŒpontot a következŒ találkozásra?

• Parancsolatok a 4. leckébŒl, melyeket kiválasztottál.

Teljes lecketerv (30–45 perc) 

• Földi élet elŒtti élet: Isten célja és terve számunkra

– Isten a mi Mennyei Atyánk, mi pedig az Ã gyermekei vagyunk (lásd
Cselekedetek 17:16–34; Zsidók 12:9).

– Istennek terve van a boldogságunkhoz. E terv középpontjában
Jézus Krisztus áll.

– Isten boldogság-terve lehetŒvé teszi a visszatérést az Ã színe elé
(lásd Mózes 1:39).

– Örök fejlŒdésünk önrendelkezésünk használatától függ (lásd 2 Nefi
2:27–29).

• A teremtés

– Az Atya irányítása alatt Jézus Krisztus teremtette a Földet (lásd
Zsidók 1:1–3).

• Önrendelkezés, valamint Ádám és Éva bukása

– Ádám és Éva Isten képmására teremtetett (lásd 1 Mózes 1:26–27).

– Ádám és Éva az Éden kertjében ártatlanok voltak, és Isten
jelenlétében éltek.
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– Mivel ettek a tiltott gyümölcsbŒl, kiızettek a kertbŒl (lásd Mózes
4:19–31). Ezt nevezzük bukásnak.

– Halandókká váltak, gyermekeik lehettek; ki lettek téve a bınnek és a
halálnak (lásd 2 Nefi 2:22–25; Mózes 5:11).

• Földi életünk

– Az életben az a célunk, hogy tartós békét, örömet és boldogságot
találjunk családokként, és felkészüljünk a visszatérésre Isten
színe elé.

– Próbatételek végett jöttünk a Földre (lásd Ábrahám 3:24–25).

– Húsból és csontból való testet nyerünk, de ki vagyunk téve a fizikai
halálnak.

– Isten parancsolatokat ad. Ha engedelmeskedünk, áldottak vagyunk.
Ha nem engedelmeskedünk, bınt követünk el, és magunkra vonjuk
az azzal járó következményeket.

– Minden bınért fizetni kell, vagy saját magunknak, vagy Krisztusnak
(lásd T&Sz 19:15–20).

– Választásokat hozunk, és mindannyian követünk el bınöket (lásd
Rómabeliek 3:23).

– Tapasztalataink vannak, melyek örömet és keserıséget is okoznak.

– Sem a fizikai, sem a lelki halált nem gyŒzhetjük le Krisztus nélkül.

• Az engesztelés

– Mivel Jézus Krisztus legyŒzte a fizikai halált, mindannyian feltámadunk
(lásd Alma 11:41–43).

– Krisztus engesztelése által megtisztulhatunk a bıntŒl, hogy vissza-
térhessünk Isten színe elé, és vele élhessünk (lásd 2 Nefi 9:8–9).

– Krisztus megbocsátja bıneinket, ha hiszünk Benne, megbánjuk a
bıneinket, részesülünk a keresztelésben és a Szentlélek
ajándékában, és mindvégig kitartunk.

• A lélekvilág

– Minden embernek meg kell halni.

– A halálunkkor a lelkünk a lélekvilágba távozik.

– Vagy a nyomorúság állapotában, vagy a béke és nyugalom
állapotában élünk, attól függŒen, hogy ebben az életben hogyan éltünk.

• A feltámadás, az ítélet és a halhatatlanság

– Testünk és lelkünk újraegyesülnek a feltámadáskor (lásd Alma
11:42–45; 40:23).

– Visszatérünk Isten színe elé, hogy tetteink és vágyaink alapján
megítéltessünk.

– Ha bınbánatot tartottunk, irgalomban lesz részünk.

– Az örök élet Isten ajándéka azoknak, akik teljes mértékben
engedelmeskedtek Jézus Krisztus evangéliumának (lásd T&Sz 14:7).
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• A dicsŒség királyságai (lásd T&Sz 76; 137:1; 1 Korinthusbeliek
15:40–42).

– Tetteink és vágyaink alapján nyerjük el jutalmunkat (lásd T&Sz 137:9).

– Akik befogadják az evangéliumot, és bátran a szerint élnek mindvégig,
a celesztiális királyságot kapják meg (lásd T&Sz 76:50–70).

– A tiszteletreméltó emberek, akiket „elvakított az emberek csalárdsága”
és akik „nem hŒsiesek Jézus [Krisztus] tanúbizonyságában”, a
terresztriális királyságban részesülnek (lásd T&Sz 76:75, 79).

– Akik bınt követnek el, és nem tartanak bınbánatot, a telesztiális
dicsŒséget kapják meg azután, hogy szenvednek és megfizetnek
bıneikért.

Kötelezettségek

• Fog Ön imádkozni azért, hogy megtudja: amit tanítottunk, az igaz?

• Meg fogja bánni a bıneit?

• Eljön velünk istentiszteletre most vasárnap?

• Követni fogja a Szabadító példáját és megkeresztelkedik (dátum) napján?

• Kitızhetünk egy idŒpontot a következŒ találkozásra?

• Parancsolatok a 4. leckébŒl, melyeket kiválasztottál.

A tanítás után felteendŒ kérdések

• Milyen kérdései vannak a tanítottakkal kapcsolatban?

• Ön hogyan értelmezi Istennek az Ön és családja számára alkotott tervét?

• Az eddig tanítottak alapján Ön szerint mi Jézus Krisztus szerepe? Mit jelent ez Önnek?

FŒbb meghatározások

Az alábbi kifejezéseket gyakran nem értik. Magyarázd el Œket világosan, és derítsd ki,
hogy az érdeklŒdŒid értik-e azokat!

• Ádám és Éva bukása: Amikor Ádám és Éva megette a tiltott gyümölcsöt, halan-
dókká lettek – vagyis ki lettek téve a bınnek és a halálnak. Ádám lett „az elsŒ test”
a Földön (lásd Mózes 3:7). Utolsó napi kinyilatkoztatás teszi érthetŒvé, hogy a
bukás egy áldás, és hogy Ádámot és Évát az egész emberiség elsŒ szüleiként kell
tisztelni.

• Engesztelés: A szentírások szóhasználatában az engesztelés az elkövetett bın
büntetésének elszenvedése, mely által lekerül a bın következménye a bınbánó
bınösökrŒl, és lehetŒvé válik, hogy megbékéljenek Istennel. Jézus Krisztus
szenvedett a Gecsemánéban és a kereszten. Ã volt egyedül képes tökéletes
engesztelést hozni az egész emberiségért. Elszenvedte a bıneinkért járó büntetést
a Gecsemánéban, és meghalt a kereszten. Mindannyiunk fájdalmait, betegségeit,
kísértéseit, csapásait és erŒtlenségeit magára vette (lásd Alma 7:11–12).

• Felmagasztosulás: Örök élet Isten színe elŒtt; hasonlóvá válni a Mennyei Atyához, és
az Ã színe elŒtt élni. Isten minden ajándéka közül a legnagyobb. A felmagasztosulást
Krisztus engesztelése, valamint az evangélium minden szertartása és törvénye
iráni engedelmesség hozza el.

• Feltámadás: A lélektest és a fizikai, húsból és csontból való test halál utáni
újraegyesülése. A feltámadás után soha többé nem válik el egymástól a lélek és
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a test, és halhatatlanok leszünk. Mindenki, aki a földre született, fel fog támadni,
mert Jézus Krisztus legyŒzte a halált.

• Fizikai halál: A lélek – mely örökké él, és nem tud meghalni – elválása fizikai
testünktŒl.

• Halandóság: A születéstŒl a fizikai halálig eltelt idŒ.

• Halandóság elŒtti élet (halandóság, földi élet elŒtti élet): Mennyei Atyánk
lélekgyermekeiként az Ã színe elŒtt éltünk, mielŒtt a Földre születtünk volna. A
halandóság elŒtti életben nem volt fizikai testünk.

• Halhatatlanság: Az az állapot, melyben örökre feltámadt lényként élünk, és a
fizikai halálnak többé nem lesz hatalma felettünk.

• Ítélet: Isten, Jézus Krisztus által, egyenként megítél majd bennünket, melyben
meghatározza azt az örök dicsŒséget, amelyet kapunk. Az ítélet az Isten
parancsolatai iránti engedelmességünkön alapul majd, köztük azt, hogy elfogadtuk-e
Jézus Krisztus engesztelŒ áldozatát. Örök jutalmunkat az alapján kapjuk meg,
hogy tetteink és vágyaink jók vagy gonoszak voltak-e.

• Lelki halál: Elválás IstentŒl és a tŒle érkezŒ hatásoktól; meghalni, ami az
igazlelkıséghez tartozó dolgokat illeti. A lelki halált Ádám bukása hozta el a
világba (lásd Alma 42:6–7). Azok a halandók, akiknek gonoszak a gondolataik
a szavaik és a cselekedeteik, lelkileg halottak, bár még életben vannak a földön
(lásd 2 Nefi 9:39). Jézus Krisztus engesztelése, valamint az evangélium tantételei
és szertartásai iránti engedelmesség által a férfiak és nŒk megtisztulhatnak a
bıntŒl és legyŒzhetik a lelki halált.

• Megváltás: Kiszabadítani, megvenni illetve váltságdíjat adni, például fizetséggel
szabaddá tenni valakit a rabságból A megváltás Jézus Krisztus engesztelésére
valamint a bıntŒl való megszabadításra utal. Jézus engesztelése az egész
emberiséget megváltja a fizikai haláltól. Engesztelése által azok, akik hisznek
benne és bınbánatot tartanak a lelki haláltól is meg lesznek váltva.

• Szabadulás: A fizikai és lelki haláltól való megszabadulás. Isten kegyelme, Jézus
Krisztus halála és feltámadása által minden ember meg fog szabadulni a fizikai
haláltól. Emellett, szintén Isten kegyelmébŒl, Jézus Krisztusba vetett hit által minden
egyes személy megszabadulhat a lelki haláltól. Ez a hit az életben az evangélium
törvényei és szertartásai iránti engedelmességben, valamint a Krisztusnak nyújtott
szolgálatban nyilvánul meg.

Egyéb kifejezések, melyek további kifejtést igényelhetnek az érdeklŒdŒk számára

• Alámerítéssel történŒ
keresztelés

• Bocsánatban részesül
[bınöktŒl]

• Bın

• Celesztiális

• A dicsŒség királyságai

• Éden kertje

• Ellentét

• Fizikai halál

• Hit

• A jó és gonosz
tudásának fája

• A lélekvilág

• Megbánni a bınt

• Megtisztul [a bıntŒl]

• Örök élet

• Örök fejlŒdés

• A próbatétel

• A szabadulás terve

• Telesztiális

• Teremtés

• Terresztriális

• Tiltott gyümölcs
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Jegyzetek
Jézus Krisztus evangéliuma

A célod

A tanítás során készítsd fel az érdeklŒdŒket, hogy eleget tegyenek a keresztelkedés követelményeinek,
melyek a Tan és a szövetségek 20:37-ben és a keresztelési interjú kérdéseiben találhatók! Ezt
leginkább azzal érheted el, ha az alábbi kötelezettségek vállalására és megtartására kéred meg
az érdeklŒdŒket.

Keresztelési interjú kérdések
• Hisz Ön abban, hogy Isten a mi Örökkévaló Atyánk?

• Hisz Ön abban, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, a világ Szabadítója és Megváltója?

• Hisz Ön abban, hogy Joseph Smith próféta által lett visszaállítva Jézus Krisztus egyháza és
evangéliuma?

Kötelezettségek
• Tovább fejleszti a Jézus Krisztusba vetett hitét azáltal, hogy tovább tanul az evangéliumáról?

• Megbánja a bıneit, és imádkozik bınei bocsánatáért?

• Megkeresztelkedik Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjaként (dátum)
napján? Részt vesz a konfirmációban, és részesül a Szentlélek ajándékában?

• Eljön velünk istentiszteletre most vasárnap?

• Kitızhetünk egy idŒpontot a következŒ találkozásra?

• Parancsolatok a 4. leckébŒl, melyeket kiválasztottál.

Krisztus által megtisztulhatunk a bıntŒl
Isten elküldte a világra Szeretett Fiát, Jézus Krisztust, hogy Isten minden gyermekének

lehetŒsége nyíljon visszatérni és az Ã színe elŒtt élni a halála után. Csak a Szabadító
kegyelme és irgalma által tisztulhatunk meg a bıntŒl, hogy ismét Isten színe elŒtt élhessünk.
A bıntŒl való megtisztulás a lelki meggyógyulás (lásd 3 Nefi 9:13; 18:32).

Krisztus engesztelésének és feltámadásának köszönhetŒen minden ember visszakerül
az Úr színe elé, hogy cselekedeteik és vágyaik szerint ítélkezzenek felettük (lásd 2 Nefi
9:10–16; Hélamán 14:15–18; 3 Nefi 27:14–22; T&Sz 137:9). Az igazságszolgáltatás és irgalom
törvényei szerint ítélkeznek majd felettünk.

36617_135_c06_ch3-3.qxd  05-07-2007  9:17 AM  Page 60



Jegyzetek

3. lecke: 
Jézus Krisztus evangéliuma

3 Tanulj és taníts! 

61

Az igazságszolgáltatás az a soha nem változó törvény, mely elhozza a tettek következ-
ményeit – áldásokat az Isten parancsolatainak való engedelmességért, és büntetést az enge-
detlenségért. Mindannyian követünk el bınt. A bın tisztátalanná tesz minket, és semmi
tisztátalan nem élhet Isten színe elŒtt (lásd 1 Nefi 10:21; 3 Nefi 27:19; Mózes 6:57).

A Szabadító eleget tett az igazságszolgáltatás követelményeinek azokért, akik megbánják
bıneiket és parancsolatai betartására törekszenek, amikor helyettünk szenvedte el a
bıneinkért járó büntetést. Ezt a cselekedetet engesztelésnek hívjuk. Eme önzetlen tette
miatt Krisztus könyöröghet értünk az Atyánál. A Mennyei Atya irgalommal lehet irántunk,
visszatarthatja a büntetést, és befogadhat a színe elé. Mennyei Atyánk irgalmat tanúsít,
amikor megbocsátja bıneinket, és segít visszatérni, és Vele élni.

Jézus azonban nem törölte el személyes felelŒsségünket. Akkor bocsátja meg a bıneinket,
ha elfogadjuk Ãt, megbánjuk a bıneinket, és engedelmeskedünk parancsolatainak. Az
engesztelés és az evangélium szerinti élet által érdemesekké válunk arra, hogy végleg
Mennyei Atyánk színe elé lépjünk. Meg kell mutatnunk, hogy elfogadjuk Krisztust és
hiszünk Benne, azáltal, hogy betartjuk parancsolatait, és engedelmeskedünk az
evangélium elsŒ tantételeinek és szertartásainak.

Bın

A „bın” fogalma mást és mást jelent a különbözŒ kultúrákban. Egyes kultúrákban szorosan a
bıncselekmény gondolatához társítják. Másokban csak akkor értelmezik, ha valakit valami rossz
cselekedeten érnek, és ezzel szégyenbe hozza családját vagy közösségét. Tisztázd, hogy a bın
az Isten parancsolatai iránti engedetlenséget jelenti, és eredménye az IstentŒl való elválás! Isten
mindent tud, amit teszünk és gondolunk, és megbántjuk Ãt, amikor bınt követünk el. Ne beszéld
ki a múltbeli vétkeidet! Bátorítsd vagy kérd arra az érdeklŒdŒket, hogy Œk se beszéljenek ilyesmirŒl!

Isten elküldte a Fiát
Alma 11:40 János 3:16–17

Szabadulás Krisztus által
2 Nefi 2:6–8 Alma 34:8–9, 14–16
2 Nefi 9:21–24

Krisztus a szószólónk
T&Sz 45:3–5

Irgalom és igazságosság
Móziás 15:9 Alma 42:22–25

Szentírás-tanulmányozás 

Jézus Krisztusba vetett hit
Az evangélium elsŒ tantétele az Úr Jézus Krisztusba

vetett hit. A Krisztusba vetett hit magában foglalja a
szilárd meggyŒzŒdést, hogy Ã az Isten Egyszülött Fia,
valamint a világ Szabadítója és Megváltója. Elismerjük,
hogy csak akkor térhetünk vissza Mennyei Atyánkhoz,
és csak akkor élhetünk vele, ha a Fia kegyelmére és
irgalmára támaszkodunk. Amikor hiszünk Krisztusban,
elfogadjuk, és alkalmazzuk az engesztelését és tanításait.
Bízunk Benne, és abban, amit mond. Tudjuk, hogy hatal-
mában áll megtartani az ígéreteit. A Mennyei Atya meg-
áldja azokat, akik hittel engedelmeskednek az Ã Fiának.

A Krisztusba vetett hit cselekedetekre vezérel. Ãszinte
és maradandó bınbánathoz vezet. A meglévŒ hit által
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megpróbálunk minden lehetséges módon a Szabadítónkról tanulni, és Hozzá hasonlóbbá
válni. Meg akarjuk ismerni a parancsolatait, utána pedig engedelmeskedni azoknak.
Noha még ekkor is követünk el hibákat, azzal mutatjuk meg neki szeretetünket, hogy
parancsolatai betartására és a bın elkerülésére törekszünk.

Hiszünk Krisztusban, és hisszük, hogy azt szeretné, hogy minden parancsolatát betartsuk.
Az iránta való engedelmesség által akarjuk kimutatni a hitünket. Hittel imádkozunk erŒért
a kísértés legyŒzéséhez. Hitünket egy-egy konkrét tantételben – például a Bölcsesség
szavában vagy a tizedfizetésben – kifejleszthetjük, ha elŒször elég erŒsen hiszünk Jézus
Krisztusban ahhoz, hogy engedelmeskedjünk parancsolatainak. Amint egy konkrét
parancsolat szerint élünk, saját tapasztalatból ismerjük meg annak igaz voltát (lásd János
7:17). Azáltal is növekszünk a hitben, ha Isten igéjét hallgatjuk (lásd Rómabeliek 10:17),
vagy ha Isten igéjét olvassuk (lásd Hélamán 15:7–8).

Ha Istennek engedelmeskedünk, Ã megáld érte. ErŒt ad szembenézni az élet kihívásaival.
Segít megváltoztatnunk szívünk vágyait. Jézus Krisztusba vetett hitünk által meggyógyíthat
bennünket, testileg, lelkileg egyaránt.

Bınbánat
Az evangélium második tantétele a bınbánat. Krisztusba vetett hitünk, és iránta érzett

szeretetünk a bınbánathoz vezet minket, vagyis azon gondolataink, meggyŒzŒdésünk és
viselkedésünk megváltoztatásához, melyek nincsenek összhangban az Úr akaratával. A
bınbánathoz tartozik, hogy új képet formálunk IstenrŒl, magunkról és a világról. Amikor
bınbánatot tartunk, Isten szerint való szomorúságot érzünk, abbahagyjuk a rossz dolgok
megtételét, és onnantól fogva jó dolgokat teszünk. Életünk központi célja, hogy a bınbánat
által összhangba hozzuk életünket Isten akaratával. Csak Krisztus irgalma által térhetünk
vissza Istenhez, Krisztus irgalmát pedig csak a bınbánat feltételével kapjuk meg.

A bınbánat során felismerjük bıneinket, és bıntudatot, vagyis Isten szerint való
szomorúságot érzünk. Megvalljuk Istennek a bıneinket. A nagyon komoly bınöket Isten
felhatalmazott egyházi vezetŒinek is megvalljuk, mert Œk segíthetnek bınbánatot tartanunk.
Imában kérjük Istent, hogy bocsásson meg. Mindent megteszünk a tetteink által okozott
problémák kijavítására; ezt hívják helyrehozatalnak. Bınbánatunk során az önmagunkról
és a világról alkotott képünk megváltozik. Miközben változunk, felismerjük, hogy Isten
gyermekei vagyunk, és nem kell ugyanazokat a hibákat ismételten, újra és újra elkövetnünk.
Ha Œszinte bınbánatot tartunk, elfordulunk a bıneinktŒl, és többé nem követjük el azokat.
Ellenállunk minden vágynak, mely bınre csábít. Az Isten követése utáni vágy erŒsebb és
mélyebb lesz.

Az Œszinte bınbánat több dolgot is eredményez. Isten megbocsátását és békességét
érezzük az életünkben. Bıntudatunk és keserıségünk félresöpörtetik. BŒségesebben

Hit, erŒ és szabadulás
1 Nefi 7:12 Moróni 7:33–34
2 Nefi 9:23 Moróni 10:7
2 Nefi 25:23

A hit tana
Alma 32 Kalauz a szentírásokhoz, „Hit”
Efézusbeliek 2:8

A hit példái
Ether 12 Zsidók 11

Tettek és engedelmesség
1 Nefi 3:7 Jakab 2:17–26
T&Sz 130:20–21

Bınbánathoz vezetŒ hit
Alma 34

Szentírás-tanulmányozás 
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érezzük a Lélek befolyását. Amikor pedig továbblépünk ebbŒl az életbŒl, felkészültebbek
leszünk Mennyei Atyánkkal és az Ã Fiával élni.

Még amikor elfogadtuk is Krisztust, és megbántuk a bıneinket, néha alulmaradunk,
és bınt követünk el. Folyamatosan helyre kell hoznunk ezeket a vétkeket. Emellett folya-
matosan fejlŒdnünk kell – a krisztusi tulajdonságok kialakításában, tudásunk növelésé-
ben, és a hatékonyabb szolgálatban. Amint többet megtudunk a Szabadító elvárásairól,
szeretetünket az engedelmességünk által akarjuk kimutatni. Így, napi bınbánatunk által,
úgy találjuk, hogy életünk változik és javul. Szívünk és tetteink Krisztushoz hasonlóak
lesznek. Nagy örömet nyerünk a naponkénti bınbánat által.

Mindannyian követünk el bınöket
Rómabeliek 3:23 1 János 1:7–8

Bınbánat
Alma 34:8–17 2 Korinthusbeliek 7:9–10
T&Sz 58:42–43 Kalauz a szentírásokhoz, 
T&Sz 61:2 „Bınbánat, bınbánatot

tart”

Megváltás és megbocsátás
Hélamán 5:10–11

Az irgalom jogot formál a töredelmesekre
Alma 12:32–35 T&Sz 18:10–13
Alma 42:13, 21–24

Szentírás-tanulmányozás 

Keresztelés – az elsŒ szövetségünk
A Jézus Krisztusba vetett hit és a bınbánat felké-

szítenek bennünket a keresztelés és konfirmáció
szertartására. A szertartás egy szent ceremónia, vagy
rítus, mely azt mutatja, hogy Istennel szövetségre
léptünk.

Isten mindig megkívánta gyermekeitŒl a szövet-
ségek kötését. A szövetség az Isten és ember közötti
kötelezŒ érvényı és szabályszerı megegyezés. Isten
áldásokat ígér nekünk, mi pedig engedelmességet
ígérünk Neki. Isten szabja meg az evangéliumi szö-
vetségek feltételeit, melyeket vagy elfogadunk, vagy
elutasítunk. A szövetségek betartása áldásokat hoz
ebben az életben, és felmagasztosulást a következŒ
életben.

A szövetségek által határozott kötelezettséget
vállalunk, hogy tiszteletben fogjuk tartani Isten iránti kötelességeinket. Szövetségeink
betartásához fel kell hagynunk olyan tevékenységekkel vagy érdeklŒdésünkre számot tartó
dolgokkal, amelyek visszatartanak e szövetségek tiszteletben tartásától. Például abbahagyjuk
a vásárlási és szórakoztató foglalatosságokat vasárnap, hogy megszentelhessük a sabbat
napját. Vágynunk kell érdemesen elnyerni a szövetségeket, amelyeket Isten ajánl, majd
pedig be kell azokat tartanunk. Szövetségeink arra emlékeztetnek bennünket, hogy életünk
minden napján tartsunk bınbánatot. A parancsolatok betartása és mások szolgálata által
elnyerjük és megŒrizzük bıneink bocsánatát.

A szövetségeket rendszerint szent szertartások által kötik; ilyen a keresztelés is. E
szertartásokat a papság felhatalmazása által végzik. A keresztelés szertartása által például
szövetségben vállaljuk, hogy Jézus Krisztus nevét magunkra vesszük, mindig emlékezünk
Ãrá és betartjuk a parancsolatait. Ha betartjuk a szövetség ránk esŒ részét, Isten megígéri
nekünk a Szentlélek állandó társaságát, bıneink bocsánatát és az újjászületést.
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Szent szertartások által, mint amilyen a keresztelés és a konfirmáció is, megismerjük és
megtapasztaljuk Isten hatalmát (lásd T&Sz 84:20). Jézus azt tanította, hogy alámerítés
által meg kell keresztelkednünk bıneink bocsánatáért. A keresztelés a szabadulás egyik
lényeges szertartása. Senki nem léphet Isten királyságába keresztelkedés nélkül. Krisztus
példát mutatott számunkra a saját keresztelkedése által.

Az alámerítéssel történŒ keresztelkedés a Szabadító halálának, eltemetésének és
feltámadásának szimbóluma. Hasonló módon, korábbi bınös életünk végét és Krisztus
tanítványaként új életünk elkötelezettségét jelképezi. A Szabadító azt tanította, hogy a
keresztelkedés egy újjászületés. Keresztelésünkkor kezdjük az újjászületés folyamatát, és
lelkileg Krisztus fiaivá és lányaivá válunk (lásd Móziás 5:7–8; Rómabeliek 8:14–17).

Meg kell keresztelkednünk ahhoz, hogy a visszaállított egyház, Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjává váljunk, és hogy végül a menny királyságába
belépjünk. Ez a szertartás Isten törvénye, és az Ã felhatalmazásával kell történnie. Egy
püspök vagy misszióelnök ad engedélyt egy papságviselŒnek a keresztelés vagy
konfirmálás elvégzésére.

A kisgyermekeknek nincsen szükségük a keresztelésre, Œket Jézus Krisztus irgalma
megváltja (lásd Moróni 8:4–24). Nem szabad Œket megkeresztelni a felelŒsségre vonhatóság
korának eléréséig, vagyis 8 éves korig (lásd T&Sz 68:27).

A keresztelés elŒtt hajlandóságot mutatunk arra, hogy szövetségre lépünk a parancsolatok
betartására egész hátralevŒ életünkben. A keresztelés után hitünket a szövetségünk
betartásával mutatjuk ki. Emellett rendszeresen megújítjuk a kereszteléskor kötött
szövetséget, amikor veszünk az úrvacsorából. Parancsolatként kaptuk, hogy minden héten
vegyünk az úrvacsorából. Ez segít érdemesnek maradnunk arra, hogy a Lélek mindig
velünk legyen. Szövetségünk hetenkénti emlékeztetŒje ez. Jézus Krisztus vezette be ezt a
szertartást apostolainak, közvetlenül az engesztelése elŒtt, majd visszaállította ezt Joseph
Smith prófétán keresztül. A Szabadító megparancsolta, hogy papságviselŒk kiszolgálják
az úrvacsorát, az Ã testének és vérének emlékezetére, melyet értünk ontott. Ha érdemesen
veszünk az úrvacsorából, megígérjük, hogy mindig emlékezni fogunk áldozatára,
megújítjuk ígéreteinket, és ismét elnyerjük az ígéretet, hogy a Lélek mindig velünk lesz.

A keresztelés elŒtt

„GyŒzŒdj meg arról, hogy az érdeklŒdŒk Krisztusban való hitet fejlesztettek ki, megbánták bıneiket,
és életükben elegendŒ változtatást hajtottak végre ahhoz, hogy eleget tegyenek a Tan és a szö-
vetségek 20:37-ben parancsoltaknak! Az érdeklŒdŒknek az erkölcsi érdemesség tantételei szerint
kell élniük, be kell tartaniuk a Bölcsesség szavát, és el kell kötelezniük magukat a tized fizetése
mellett. Ha a misszionáriusok úgy érzik, hogy további felkészítésre van szükség, akkor el kell ha-
lasztaniuk a keresztelŒt addig, amíg az érdeklŒdŒ eleget nem tesz a követelményeknek.

A keresztelŒ elŒtt minden érdeklŒdŒnek részesülnie kell a misszionáriusi [leckékben], találkoznia
kell a püspökkel vagy gyülekezeti elnökkel, és részt kell vennie jó néhány úrvacsoragyılésen”
(lásd „A misszionáriusi munkáról szóló kijelentés”, ElsŒ elnökségi levél, 2002. dec. 11.).

Krisztus példája
2 Nefi 31:4–18 Máté 3:13–17

A keresztelési szövetség
Móziás 5:8–10 T&Sz 20:37
Móziás 18:8–10

A keresztelésre való felkészültség
2 Nefi 9:23 Moróni 6:1–4
Móziás 18:8–10 T&Sz 20:37
Alma 7:14–15 Cselekedetek 
3 Nefi 11:23–27 2:37–39

Szentírás-tanulmányozás 

36617_135_c06_ch3-3.qxd  05-07-2007  9:17 AM  Page 64



Jegyzetek

3. lecke: 
Jézus Krisztus evangéliuma

3 Tanulj és taníts! 

65

A Szentlélek ajándéka
Jézus azt tanította, hogy víz és a Lélek által is meg kell keresztelkednünk. A víz általi

keresztelést a Lélek általi keresztelésnek kell követnie, másképp nem lesz teljes. Csak a
keresztelés és a Szentlélek ajándékának elnyerésekor kaphatjuk meg bıneink bocsánatát,
és lehetünk lélekben teljesen újjászületve. Ekkor Krisztus tanítványaiként új lelki életet
kezdünk.

Miután valaki megkeresztelkedett víz által, egy vagy több papságviselŒ a fejére teszi
a kezét, és Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjává konfirmálják.
Ekkor ruházzák rá a Szentlélek ajándékát.

Akik elnyerik a Szentlélek ajándékát, és érdemesek maradnak, egész életükben élvezhetik
a társaságát. A Szentléleknek van egy megszentelŒ, megtisztító hatása. A Szentlélek tesz
tanúságot Krisztusról, és segít felismernünk az igazságot. Lelki erŒt ad, és segít a helyes
dolgokat megtennünk. Megvigasztal bennünket a próbatételek vagy a bánat idején.
Figyelmeztet minket a lelki vagy fizikai veszélyre. A Szentlélek jelenti a hatalmat, mely
által tanítunk és tanulunk. A Szentlélek ajándéka Mennyei Atyánk egyik legbecsesebb
ajándéka. A Szentlélek hatalma által érezhetjük Isten irántunk érzett szeretetét és útmutatását.
Ez az ajándék egy kis ízelítŒ az örökkévaló örömbŒl, ugyanakkor az örök élet ígérete is.

E szertartás elvégzéséhez szükséges a papsági felhatalmazás, mely a hitehagyás idején
évszázadokkal korábban elveszett, és Joseph Smith próféta által lett visszaállítva. Csak az
egyházban való tagság által nyerheti el valaki a Szentlélek ajándékát. Ez a felhatalmazás
különbözteti meg az egyházat bármely más vallástól a világon. Az Úr saját szava szerint
ez „az egyetlen igaz és élŒ [egyház] az egész föld színén” (T&Sz 1:30).

Útmutatás a SzentlélektŒl

Magyarázd el az érdeklŒdŒknek, hogy Sátán szemben áll Istennel, és a bın elkövetésére csábítja
az embereket! Ha meg akarják Œrizni a jó érzéseket, melyeket a misszionáriusokkal találkozva ta-
pasztaltak, olvassák a Mormon könyvét, imádkozzanak, járjanak istentiszteletre, és engedelmes-
kedjenek a parancsolatoknak! Magyarázd el, hogy a Szentlélek állandó útmutatása a keresztelés
és konfirmálás egyik legnagyobb haszna!

Az Úr bevezeti az úrvacsorát
3 Nefi 18:1–18 Lukács 22:15–20

A keresztelés megígért áldásai
Móziás 4:11–12, 26 János 3:5
Moróni 8:25–26 Rómabeliek 6:4

Az úrvacsorai imák
Moróni 4 és 5 T&Sz 20:75–79

Venni az úrvacsorából
T&Sz 27:2 1 Korinthusbeliek 11:23–29

A felhatalmazás szükségessége
T&Sz 22 Zsidók 5:4

Szentírás-tanulmányozás 

A Szentlélek természete
T&Sz 130:22–23 Galátziabeliek 5:22–23 Kalauz a szentírásokhoz, „Szentlélek”
János 3:1–8

A Szentlélek áldásai és befolyása
2 Nefi 32:1–5 Mózes 6:61 Kalauz a szentírásokhoz, „Szentlélek”
2 Nefi 33:1–2 János 14:26
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A Szentlélek ajándékának fontossága
2 Nefi 31:11–12, 18, 21 3 Nefi 27:19–20 T&Sz 33:15
3 Nefi 18:36–37 T&Sz 19:31 Cselekedetek 19:1–6
3 Nefi 19:13

Mindvégig kitartani
Miután Jézus Krisztusba vetett hitünk, bınbánatunk, valamint a keresztelés és

konfirmáció szertartása által ráléptünk a keskeny és szoros ösvényre, minden erŒnkkel
azon az ösvényen kell maradnunk. Ezt azzal tesszük meg, ha hiszünk Jézus Krisztusban,
bınbánatot tartunk, kötelezettségeket vállalunk, és követjük a Lelket.

Miután elnyertük bıneink bocsánatát, minden nap arra kell törekednünk, hogy a bıntŒl
mentesek maradjunk, hogy a Szentlélek mindig velünk legyen. A keresztelés szövetségében
megígérjük a Mennyei Atyának, hogy életünk végéig engedelmesek leszünk a parancsolatai
iránt. Ha alulmaradunk, meg kell bánnunk a bıneinket, hogy megtarthassuk a szövetséggel
járó áldásokat. Megígérjük, hogy jót teszünk, másokat szolgálunk, és követjük a Szabadító
példáját. A Szentírásokban ezt az élethosszig tartó kötelezettséget gyakran „mindvégig
kitartás”-nak nevezik.

Az evangélium ösvényét követve közelebb kerülhetünk Istenhez, legyŒzhetjük a kísértést
és bınt, és bŒségesebben élvezhetjük a Szentlélek ajándékát. Miközben türelmesen, hittel
és következetesen követjük ezt az ösvényt életünk folyamán, felkészültek leszünk az örök
életre.

Az életvitelünk részévé válik a Krisztusba vetett hit, a bınbánat, a szövetségek kötése,
megújítása és megtartása, valamint a Lélek által történŒ megtisztulás. A mindennapokban
ezek a tantételek formálják és irányítják a tetteinket. Béke és öröm árad belŒlük, és mi
fokozatosan növekszünk a krisztusi tulajdonságokban. Végül, amikor ezt az utat követve,
Krisztusba vetett állhatatossággal törekszünk elŒre, és mindvégig kitartunk, akkor azt az
ígéretet kapjuk, hogy örök életünk lesz (lásd 2 Nefi 31:20).

Szentírás-tanulmányozás 

Mindvégig kitartani
2 Nefi 9:24 3 Nefi 27:16–17 Máté 10:22
2 Nefi 31:14–20

A kitartók áldásai
1 Nefi 13:37 3 Nefi 15:9 T&Sz 14:7

Felkérés a keresztelkedésre

A keresztelkedésre és konfirmálásra történŒ felkérésnek konkrétnak és közvetlennek kell lenni:
„Megkeresztelkedik Ön Jézus Krisztus példáját követve, Isten papsági felhatalmazásával
rendelkezŒ személy által? (Dátum) napon keresztelŒt tartunk. Felkészül arra, hogy azon a napon
megkeresztelkedjen?”
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Jegyzetek
Ez a rész ötleteket ad, melyeket erre a leckére készülés, illetve annak tanítása közben
használhatsz. Imádságosan kövesd a Lelket, miközben az ötletek közül választasz! A
kiválasztott ötleteket add hozzá a lecketervedhez! Ne feledd, hogy ezek csak javaslatok
– nem követelmények –, melyek segítenek kielégíteni az érdeklŒdŒk szükségleteit!

Rövid lecketerv (3–5 perc) 

Jézus Krisztus evangéliuma az egyetlen út, mely az örök élethez vezet. Az
evangélium elsŒ tantételei és szertartásai a következŒk: Jézus Krisztusba
vetett hit, bınbánat, alámerítéssel történŒ keresztelés a bınök bocsánatára,
valamint a Szentlélek ajándéka. Azután pedig végig ki kell tartanunk. E
tantételeket alkalmazva egész életünkben a Szabadító példáját követjük,
megtanulunk parancsolatai szerint élni, és krisztusi tulajdonságokat fej-
lesztünk ki. Bıneink megbocsáttathatnak, és képesek leszünk visszatérni,
és Mennyei Atyánk színe elŒtt élni.

• Krisztus által megtisztulhatunk a bıntŒl

• Jézus Krisztusba vetett hit

• Bınbánat

• Keresztelés – az elsŒ szövetségünk

• A Szentlélek ajándéka

• Mindvégig kitartani

Kötelezettségek

• Tovább fejleszti a Jézus Krisztusba vetett hitét azáltal, hogy tovább
tanul az evangéliumáról?

• Megbánja a bıneit, és imádkozik bınei bocsánatáért?

• Megkeresztelkedik Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
tagjaként (dátum) napján? Részt vesz a konfirmációban, és részesül a
Szentlélek ajándékában?

• Eljön velünk istentiszteletre most vasárnap?

• Kitızhetünk egy idŒpontot a következŒ találkozásra?

• Parancsolatok a 4. leckébŒl, melyeket kiválasztottál.

Közepes lecketerv (10–15 perc) 

Üzenetünk a hitrŒl és a reményrŒl szól. Mi Jézus Krisztust szeretjük és
neki hódolunk. Ã áll Isten boldogság-tervének középpontjában. Krisztus
engesztelŒ áldozata teszi lehetŒvé, hogy örök életünk lehet Isten színe
elŒtt. Ha evangéliuma szerint élünk, Ã irgalmasan megbocsátja bıneinket.
Meggyógyít minket, és a bıntudatot és szégyenérzetet békére és boldog-
ságra váltja át ebben az életben.

Jézus Krisztus evangéliuma egyszerı. A Krisztusba vetett hittel kezdŒdik.
Hiszünk, bízunk Benne, és TŒle függünk. Az ilyen hit bınbánathoz vezet
minket – abbahagyjuk a rossz dolgokat, és csak a jó dolgokat folytatjuk.
Belé vetett hitünk által meg akarjuk mutatni szeretetünket a parancsolatai
megtartásával, többek között a keresztelkedéssel. A keresztelés után
nekünk ígéri a Szentlélek ajándékát. A Szentlélek vezetni és vigasztalni fog
bennünket, és segít megtudnunk az igazságot. Szívünkben és az elménkben
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tudhatjuk, amikor a Szentlélek velünk van. A béke, szeretet és öröm
érzései fognak eltölteni. Másokat akarunk majd szolgálni. Életünk során
arra törekszünk majd, hogy az Úr kedvében járjunk.

Jézus Krisztus visszaállította evangéliumát egy utolsó napi prófétán
keresztül. Az evangéliumról a Mormon könyvében tanulunk, melyet Ön is
elolvashat, valamint gondolkozhat és imádkozhat róla. Isten a Szentlélek
által tudatni fogja Önnel, hogy az igaz. Amint megtudja, hogy igaz, meg
akarja majd bánni a bıneit, és meg akar keresztelkedni, hogy elnyerhesse
bınei bocsánatát, illetve a Szentlélek ajándékát.

Kötelezettségek

• Tovább fejleszti a Jézus Krisztusba vetett hitét azáltal, hogy tovább
tanul az evangéliumáról?

• Megbánja a bıneit, és imádkozik bınei bocsánatáért?

• Megkeresztelkedik Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
tagjaként (dátum) napján? Részt vesz a konfirmálásban, és részesül a
Szentlélek ajándékában?

• Eljön velünk istentiszteletre most vasárnap?

• Kitızhetünk egy idŒpontot a következŒ találkozásra?

• Parancsolatok a 4. leckébŒl, melyeket kiválasztottál.

Teljes lecketerv (30–45 perc) 

• Krisztus által megtisztulhatunk a bıntŒl

– Isten elküldte a világra Szeretett Fiát, Jézus Krisztust (lásd János
3:16–17).

– Csak Krisztus irgalma és kegyelme által tisztulhatunk meg a bıntŒl
(lásd 2 Nefi 2:6–8).

– FelelŒsségünk, hogy elfogadjuk Krisztust, bınbánatot gyakoroljunk,
és engedelmeskedjünk.

• Jézus Krisztusba vetett hit

– A világ Szabadítójaként kell Krisztusban hinnünk.

– Azt akarja, hogy fogadjuk el és kövessük tanításait.

– Engedelmességünkért áldásokat nyerünk (lásd T&Sz 130:20–21).

• Bınbánat

– A Krisztusba vetett hit bınbánathoz vezet (lásd Alma 34).

– Isten szerint való szomorúságot érzünk (lásd 2 Korinthusbeliek
7:9–10).

– Nem teszünk többé rossz dolgokat, és csak a jó dolgokat folytatjuk.

– Megvalljuk a bıneinket, a komoly bınöket pedig egyházi vezetŒink-
nek is megvalljuk, akik segíteni tudnak bınbánatot tartani (lásd
T&Sz 58:43).
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– Bınbocsánatot nyerünk; a bıntudatot és szégyenérzetet a békesség
váltja fel (lásd Alma 36:17–21).

• Keresztelés – az elsŒ szövetségünk

– A szertartás egy szent rítus, mely által szövetségeket kötünk Istennel.

– A szövetség egy ünnepélyes megegyezés Isten és gyermekei között.

– A szövetségek megtartása áldásokat hoz.

– Alámerítéssel keresztelkedünk a bınök bocsánatáért (lásd
Hittételek 1:4).

– Keresztelkedésünkkor egy Krisztus iránt elkötelezett új életet
kezdünk (lásd Rómabeliek 6:3–8).

– A keresztelést olyan valakinek kell elvégeznie, aki papsági
felhatalmazással rendelkezik.

– Szövetségünket hetente megújítjuk, amikor veszünk az úrvacsorából
(lásd T&Sz 20:77, 79).

• A Szentlélek ajándéka

– Az alámerítéssel történŒ keresztelést a Lélek általi keresztség követi;
e kettŒ elválaszthatatlan egymástól.

– A Szentlélek ajándékát kézrátétel útján adományozzák a papságviselŒk.

– A Szentlélek tanít, megtisztít, vigasztal, figyelmeztet és vezet
bennünket, valamint tanúságot tesz az igazságról (lásd 2 Nefi
32:1–5; Móziás 5:1–6; Moróni 10:5; T&Sz 36:2).

• Mindvégig kitartani

– Keresztelésünk és konfirmálásunk után az ösvényen kell maradnunk.

– Mindent megteszünk, hogy a bıntŒl mentesek maradjunk, és
élvezhessük a Szentlélek ajándékát.

– Hıen követve az evangélium ösvényét – a hitet, bınbánatot, a
szövetségek kötését és megtartását, valamint a Szentlélek
elnyerését –, felkészülünk az örök életre (lásd 2 Nefi 31:14–20).

– Életünk folyamán továbbra is bınbánatot kell tartanunk (lásd T&Sz
19:15–20).

Kötelezettségek

• Tovább fejleszti a Jézus Krisztusba vetett hitét azáltal, hogy tovább
tanul az evangéliumáról?

• Megbánja a bıneit, és imádkozik bınei bocsánatáért?

• Megkeresztelkedik Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
tagjaként (dátum) napján? Részt vesz a konfirmációban, és részesül a
Szentlélek ajándékában?

• Eljön velünk istentiszteletre most vasárnap?

• Kitızhetünk egy idŒpontot a következŒ találkozásra?

• Parancsolatok a 4. leckébŒl, melyeket kiválasztottál.
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A tanítás után felteendŒ kérdések

• Milyen kérdései vannak a tanítottakkal kapcsolatban?

• Mit jelent bınbánatot tartani?

• Miért lényeges része az evangéliumnak a Szentlélek ajándéka?

• Miért fontos Önnek, hogy megkeresztelkedjen, és elnyerje a Szentlélek ajándékát?

• Volt valami az egyházunk gyılésein, ami nem volt érthetŒ az Ön számára?

• Mi tetszett Önnek az egyházi gyıléseinken?

FŒbb meghatározások

• Evangélium: Isten terve a szabadulásra, melyet Jézus Krisztus engesztelése tesz
lehetŒvé. Az evangélium tartalmazza azon örök igazságokat vagy törvényeket,
szövetségeket és szertartásokat, melyekre az emberiségnek szüksége van, hogy
visszatérhessen Istenhez.

• Helyrehozatal: Valamely elvett vagy elveszett dolog visszatérése.

• Irgalom: A könyörület, gyengédség és megbocsátás szellemisége. Az irgalom
Isten egyik tulajdonsága. Jézus Krisztus irgalmas hozzánk engesztelŒ áldozata
által, ha megbánjuk bıneinket.

• Kegyelem: Az a hatalom Jézus Krisztustól, mely által áldásokat nyerhetünk
ebben az életben, és amely által örök életet és felmagasztosulást nyerhetünk
azután, hogy hitet gyakoroltunk, megbántuk bıneinket, és a tŒlünk telhetŒ
legjobban betartottuk a parancsolatokat. Az ilyen isteni segítség vagy erŒ Jézus
Krisztus szeretete és irgalma révén adatik. Ádám bukása és saját gyengeségeink
miatt mindannyiunknak szüksége van az isteni kegyelemre.

• Konfirmáció: Kézrátétel a melkisédeki papság viselŒi által, annak érdekében,
hogy valaki az egyház tagjává váljon, és ráruházzák a Szentlélek ajándékát.

• Mindvégig kitartani: Hınek maradni Isten parancsolataihoz a kísértések,
ellenkezés vagy csapások ellenére is életünk folyamán.

• Örök élet: Isten színe elŒtt örökké családokként élni (lásd T&Sz 132:19–20). Az
örök élet Isten legnagyobb ajándéka az ember számára.

• Szövetség: Megállapodás Isten és a gyermekei között. A megállapodásban nem
egyenlŒ félként cselekszünk. Isten szabja meg a szövetség feltételeit, mi pedig
beleegyezünk annak megtételébe, amire kér minket. Ezt követŒen Isten bizonyos
áldásokat ígér nekünk az engedelmességünkért. Szövetség által részesülünk
szertartásokban. Ilyen szövetségek kötésekor azok tiszteletben tartását ígérjük.
Például az egyház tagjai a keresztelkedéskor szövetséget kötnek az Úrral, és az
úrvacsoravétel által megújítják ezeket a szövetségeket. A templomban további
szövetségeket kötünk. Az Úr népe szövetséges nép. Nagyon áldottak vagyunk,
amikor megtartjuk az Úrral kötött szövetségeinket.

Egyéb kifejezések, melyek további kifejtést igényelhetnek az érdeklŒdŒk számára

• Beismerés

• Ima

• Kísértés

• Megbocsátás

• Megtisztít a bıntŒl

• Szoros és keskeny
ösvény

• Úrvacsora
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Jegyzetek
A parancsolatok
Felkészülés a keresztelésre és konfirmációra

Ennek a leckének a tanítása

Sokféleképpen meg lehet tanítani az ebben a leckében található parancsolatokat. Például e lecké-
bŒl néhány parancsolatot megtaníthatsz az elsŒ három lecke részeként, vagy néhányat külön
leckeként is taníthatsz. Az érdeklŒdŒk szükségletei és a Lélek vezetése alapján döntsd el, hogy
mit teszel!

Készülj a tanításra! 
A parancsolatok tanításával az a célod, hogy az embereknek segíts az evangélium

szerint élni Jézus Krisztusba vetett hitüket gyakorolva, és bıneiket megbánva, miközben
a keresztelésre és konfirmációra készülnek. A parancsolatoknak engedelmeskedve az
emberek bizonysága nŒni fog az evangéliumról, tanúsítva, hogy „megtört szívvel és
töredelmes lélekkel” rendelkeznek, és elkezdik minden bınüket megbánni (lásd Moróni
6:1–4; T&Sz 20:37).

Ez a lecke másképp lett összeállítva, mint az elŒzŒ három. Az elsŒ három lecke Jézus
Krisztus evangéliuma tanainak alapjával foglalkozik. Ez a lecke Isten olyan konkrét
parancsolatairól szól, melyek segítenek az evangéliumi tantételeket alkalmazni az
életünkben.

Sokféleképpen megtanítható ez a lecke. Az érdeklŒdŒk szükségletei és a Lélek vezetése
alapján döntsd el, hogy milyen megközelítést alkalmazol! Állandóan imádkozz és
gondolkodj el arról, hogy miként segíthetsz az érdeklŒdŒknek az evangélium szerint élni!
Lehetséges ötletek:

• Egy vagy több parancsolat megtanítása az elsŒ három lecke részeként. Ha ezt választod,
emlékezz az Alma 12:32-ben tanított tantételre: „Isten tehát, miután megismertette velük
a megváltás tervét, parancsolatokat adott nekik” (dŒltbetıs kiemelés hozzáadva).
Bizonyos parancsolatokat – például az imát vagy a szentírás-tanulmányozást – az elsŒ
három lecke részeként lehet legjobban megtanítani. Más parancsolatokat legjobban
azután lehet tanítani, hogy lefektettétek az evangélium tanainak az elsŒ három leckében
található alapjait.

• Két-három parancsolat önálló leckeként történŒ tanítása.
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• Egyetlen parancsolat megtanítása egy leckében.

• A parancsolatok tanítása az evangéliummal összefüggésben. Röviden nézd át a Jézus
Krisztus evangéliumáról szóló leckét, mielŒtt egy vagy több parancsolatot tanítanál!
Ezáltal segíthetsz az érdeklŒdŒknek megérteni, hogy a parancsolatok miként illeszkednek
egy nagyobb képbe, mely a Szabadítóba vett hitrŒl és a bınbánatról szól, a keresztelésre
és a konfirmációra készülve. Életük áldott lesz, ha Jézus Krisztus evangéliumát
életmódként látják.

Egyes érdeklŒdŒket pár látogatás során meg tudsz tanítani; másokat többször kell
meglátogatni. Rugalmasan taníthatod a leckéket, a lehetŒ leghatékonyabb módon, mely
által az emberek teljes mértékben felkészülhetnek a keresztelésre és a konfirmációra.
Nem az a célod, hogy az egész anyagot végigvedd, hanem az, hogy segíts másoknak
Krisztushoz jönni a Jézus Krisztusba vetett hit, a bınbánat, a keresztelés, a Szentlélek
ajándékának elnyerése és a mindvégig történŒ kitartás által.

Egy lecke ne nagyon legyen 45 percnél hosszabb! Néha úgy találhatod, hogy csak
rövidebb leckék tanítására lesz idŒd. Ilyen esetekben gyakori, rövid tanításokra van
szükség, melyekben az anyag kisebb részeit veszed át.

Sokféleképpen állhatsz neki e lecke megtanításának. Azt, hogy mely parancsolatot,
mikor és mennyi idŒ alatt tanítod meg, leginkább az érdeklŒdŒk szükségletei és a Lélek
irányítása határozza meg.

Ismerd meg a parancsolatokat és a kötelezettségeket! 
E lecke tanulmányozása közben kövesd az alábbi mintát:

• Tanulmányozd a parancsolatot bemutató részt, és írj egy három-öt fŒbb pontból álló
egyszerı lecketervet!

• Taníts a társadnak egy két-három perces változatot! Gyakorold az egyes kötelezettségek
átadását, és az esetlegesen felmerülŒ aggályok megoldását!

• Beszéljétek meg, miként követitek majd nyomon az érdeklŒdŒk által elfogadott egyes
kötelezettségeket!

Engedelmesség
Isten a javunkra adja a parancsolatokat. Ezek egy szeretŒ Mennyei Atya utasításai, hogy

boldog életet élhessünk. Szabad akaratot is ad nekünk, vagyis a képességet és lehetŒséget
a jó és a gonosz között választani. Amikor Istennek engedelmeskedünk, akkor követjük a
Lélek befolyását, és az Ã akaratához igazodunk. A parancsolatok iránti engedelmesség
békét hoz ebben az életben, és örök életet az eljövendŒ világban. Az engedelmesség az
Isten iránti szeretetünket mutatja. Az engedetlenség bánatot eredményez.

A Mennyei Atya ismeri gyengeségeinket, és türelmes velünk. Megáld, amikor a
parancsolatainak próbálunk engedelmeskedni. Elvárja az engedelmességet, hogy
megáldhasson bennünket.

Szentírás-tanulmányozás 

Önrendelkezés
2 Nefi 2:26–29 T&Sz 58:26–29 Kalauz a szentírásokhoz, 
Alma 12:31 T&Sz 82:8–10 „Önrendelkezés”

Engedelmesség
T&Sz 130:20–21 János 14:15, 21 Prédikátor 12:13
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Kötelezettség

• Fog Ön engedelmeskedni Isten törvényeinek?

Imádkozzunk gyakran!
Isten azt parancsolja, hogy imádkozzunk Hozzá. Bármikor, bárhol imádkozhatunk. Az

Úr azt tanította, hogy térdeljünk le, és imádkozzunk reggel és este, egyedül és családként
is. Mennyei Atyánk meghallja és megválaszolja az imáinkat. A napi ima által isteni
útmutatást és áldásokat kapunk. Mindig Œszintén kell imádkoznunk. „Igaz szándékkal”
is kell imádkoznunk, ami azt jelenti, hogy elkötelezzük magunkat, hogy a kapott válasz
alapján fogunk cselekedni.

Hittel imádkozunk Mennyei Atyánkhoz, Jézus Krisztus nevében (lásd Mózes 5:8). Mivel
Ã a mi Atyánk, és mi az Ã gyermekei vagyunk, válaszolni fog az imáinkra. Imáinkat a
Mennyei Atya megszólításával kezdjük. Imáinkat így fejezzük be: „Jézus Krisztus
nevében, ámen”.

Az imában nyíltan és Œszintén beszélünk Mennyei Atyánkkal. Hálát adunk és köszönetet
mondunk az áldásainkért. Elismerhetjük iránta érzett szeretetünket. Emellett segítséget,
védelmet és útmutatást is kérhetünk szükség szerint.

Amint hittel, Œszintén és igaz szándékkal imádkozunk, meg fogjuk látni Isten hatását
az életünkben. Vezetni fog bennünket a mindennapokban, és segít jó döntéseket hozni. A
vigasz és béke érzésével áld meg bennünket. Figyelmeztet a veszélyre, és megerŒsít, hogy
ellenállhassunk a kísértésnek. Megbocsátja a bıneinket. Közelebb fogjuk magunkat érezni
Hozzá. Meg kell tanulnunk felismerni a befolyását az életünkben. Meg kell tanulnunk
odafigyelni a Lélek szelíd, halk hangjára.

Felismerhetjük, amikor a Szentlélek az igazságot tanítja nekünk. Elménk telve lesz su-
galmazó és felemelŒ gondolatokkal. Megvilágosodunk, vagy új tudást kapunk. A béke,
szeretet és öröm érzései fogják eltölteni szívünket. Jót akarunk tenni, és mások hasznára
akarunk lenni. Ezeket az érzéseket nehéz körülírni, de felismerhetŒek, amikor megta-
pasztaljuk Œket.

Szentírás-tanulmányozás 

2 Nefi 32:8–9 T&Sz 6:22–23 T&Sz 19:28
Énós 1:1–12 T&Sz 8:2–3 1 Királyok 19:11–12
Alma 34:17–28 T&Sz 9:7–9 Kalauz a szentírásokhoz, „Ima”
Moróni 10:3–5

Kötelezettség

• Fog Ön egyedül és családjával is imádkozni naponta?

Tanulmányozd a szentírásokat!
A szentírások írásos feljegyzések Isten dolgairól az Ã gyermekeivel kapcsolatban,

melyeket próféták jegyeztek le a Szentlélek befolyása alatt. Hitünket azzal is kimutatjuk,
hogy tanulmányozzuk Isten kinyilatkoztatott igéjét, hiszünk benne és engedelmeskedünk
neki. Szorgalmasan kutatjuk a szentírásokat, hogy megértsük az igazságot. Lakmározunk
belŒlük, mert ajtót nyitnak a kinyilatkoztatások felé, és megmutatják, hogy mit kell
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tennünk, és mivé kell válnunk. Kutatjuk a szentírásokat, hogy Jézus Krisztusról és
evangéliumáról tanuljunk. A Jézus Krisztusba vetett hit Isten ajándéka, melyet azáltal
kapunk, hogy az Ã szavait és evangéliumát tanulmányozzuk, és azok szerint élünk. Az
egyház jóváhagyott szentírásai – más néven alapvetŒ mıvei – a Szent Biblia, a Mormon
könyve, a Tan és a szövetségek és a Nagyértékı gyöngy. Naponta kell tanulmányoznunk
ezeket a szent könyveket.

Szentírás-tanulmányozás 

1 Nefi 19:22–23 2 Nefi 31:19–20 János 20:31
2 Nefi 9:50–51 2 Nefi 32:3–5 2 Timótheus 3:14–17
2 Nefi 25:26 Alma 32:28–30 2 Péter 1:20–21
2 Nefi 29:1–13 János 5:39

Kötelezettség

• Fogja Ön egyedül és családjával is olvasni a szentírásokat naponta?

Szenteljük meg a sabbat napját! 
Sabbat-napi viselkedésünk Isten megbecsülése és hódolata iránti elkötelezettségünk

tükörképe. A sabbat napjának megszentelésével megmutatjuk Istennek, hogy hajlandóak
vagyunk megtartani a szövetségünket. Minden sabbat napon elmegyünk az Úr házába,
hogy hódoljunk Neki. Ott veszünk az úrvacsorából, mellyel Jézus Krisztusra és az Ã
engesztelésére emlékezünk. Megújítjuk szövetségeinket, és megmutatjuk, hogy hajlandóak
vagyunk megbánni a bıneinket és hibáinkat.

Ezen a napon megpihenünk a munkából. Az egyházi gyılésekre látogatva együtt
hódolunk Istennek, és erŒsítjük egymást. Felüdít bennünket a barátokkal és családtagokkal
való együttlét. Hitünk megerŒsödik, amint a szentírásokat tanulmányozzuk, és többet
tanulunk a visszaállított evangéliumról.

Amikor egy közösség vagy nemzet gondatlanná válik a sabbat tevékenységeiben,
vallási élete hanyatlani kezd, ami az élet minden területére rossz hatással van. Elvesznek
a sabbat megszenteléséhez kötŒdŒ áldások. A sabbaton tartózkodnunk kell a vásárlástól
és egyéb kereskedelmi vagy sporttevékenységben való részvételtŒl, melyek ma már
általánosan világivá teszik a sabbatot.

Az utolsó napi szentek a világ tevékenységeitŒl mentesen Œrzik meg ezt a napot, belépve
a hódolat, hálaadás, szolgálat és családközpontú tevékenységek lelkiségébe, melyek
megfelelnek a sabbatnak. Amint az egyháztagok igyekeznek a sabbaton tett tevékenységeiket
az Úr szándékának és Lelkének megfelelŒen alakítani, életük telve lesz örömmel és
békességgel.

Szentírás-tanulmányozás 

3 Nefi 18:1–25 2 Mózes 20:8–11 Ésaiás 58:13–14
T&Sz 59:9–15 2 Mózes 31:12–17

Ülj érdeklŒdŒkkel vagy egyháztagokkal az egyházi gyıléseken! 

Amikor úrvacsoragyılésen vagy cövekkonferencián vesznek részt, a misszionárius társak üljenek
érdeklŒdŒk, új megtértek vagy egyháztagok mellé! Ne üljenek más misszionáriusokkal együtt!
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Kötelezettségek

• Meg fogja szentelni a sabbat napját?

• Felkészül, hogy érdemesen vehessen az úrvacsorából?

Kapcsolódó kérdések a keresztelési interjúból
• Mit jelent az Ön számára a sabbat nap, ideértve a hetenkénti úrvacsoravételt és a másoknak

nyújtandó szolgálatot? Hajlandó engedelmeskedni ennek a törvénynek [a keresztelése elŒtt]?

Keresztelés és konfirmáció
A vágyat, hogy Istent kívánjuk követni, a megkeresztelkedés és konfirmálás által

mutatjuk meg. Keresztelésünk és konfirmációnk során szövetségre lépünk Istennel, hogy
magunkra vesszük Jézus Krisztus nevét, mindig emlékezni fogunk Ãrá, és betartjuk a
parancsolatait. Megígérjük, hogy mindig Isten tanúiként fogunk állni, és segítünk a
szükséget látókon (lásd Móziás 18:8–9). Isten cserébe a Szentlélek állandó társaságát, a
bıneink bocsánatát és az újjászületést ígéri nekünk.

Kötelezettségek

• Meg fog Ön keresztelkedni, és részesül a konfirmációban?

• Meghív más érdeklŒdŒket, hogy részt vegyenek az Ön keresztelŒjén?

• LehetŒség szerint hívd el az érdeklŒdŒket egy keresztelŒre és egy olyan úrvacsoragyılésre,
melyen valakit konfirmálnak!

Kapcsolódó kérdések a keresztelési interjúból
• Minden keresztelési interjú kérdés.

Felkérés a keresztelkedésre

A keresztelkedésre és konfirmálásra történŒ felkérésnek konkrétnak és közvetlennek kell lenni:
„Megkeresztelkedik Ön Jézus Krisztus példáját követve, Isten papsági felhatalmazásával rend-
elkezŒ személy által? (Dátum) napon keresztelŒt tartunk. Felkészül arra, hogy azon a napon
megkeresztelkedjen?”

Kövessük a prófétát!
Az igazság a dolgok ismerete úgy, ahogy azok vannak, voltak és lesznek. Nem változik

a körülményekkel vagy az idŒvel együtt. Az igazság minden korban és kultúrában ugyanaz.
Isten minden igazság forrása. Hihetünk Benne, mert tudjuk, hogy csak igazat fog nekünk
tanítani. Isten azt akarja, hogy minden gyermeke ismerje az igazságot. Ezért kinyilatkoztatja
a szabaduláshoz szükséges igazságokat prófétákon és apostolokon keresztül. Személyesen
nyilatkoztatja ki nekünk az igazságot a szentírásokon és a személyes kinyilatkoztatáson
keresztül.

Prófétát Isten választ ki és hív el, egy igazlelkı, nagy hittel bíró ember személyében.
Az Úr a Szentlélek által nyilatkoztatja ki neki az igazságot. Megparancsolja prófétájának,
hogy minden embernek tanítsa az igazságot. Akik hisznek Isten igéjében, ahogy azt
prófétáján keresztül kinyilatkoztatta, áldottak.

Krisztus egyháza az apostolok és próféták alapzatára épült, akik kinyilatkoztatás által
vezetik az egyházat. Az Úr Joseph Smitht hívta el ezen adományozási korszak elsŒ
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prófétájaként és vezetŒjeként. Utódai, akik Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyházát vezetik, szintén próféták és apostolok. Az egyház mai elnöke egy élŒ próféta.
Hinnünk kell Isten kiválasztott prófétájában, meg kell gyŒzŒdnünk isteni elhívásáról, és
követnünk kell tanításait.

Rendszeresen lehetŒségünk van, hogy az egyház vezetŒit nyilvánosan támogassuk, és
e támogatással támaszt nyújtsunk nekik elhívásukban. Fel kell készülnünk, hogy amikor
a próféták és apostolok beszélnek, a Szentlélek megerŒsíthesse az általuk tanított
igazságokat, mi pedig követhessük a kapott tanácsokat.

Akik meghallgatják és követik az élŒ próféták és apostolok tanácsait, nem jutnak tévútra.
Az élŒ próféták tanításai az örökkévaló igazság horgonyát jelentik a változó értékek
világában, és segítenek elkerülni a boldogtalanságot és a bánatot. A világ zavara és viszálya
nem gyŒz le minket, és biztosak lehetünk abban, hogy összhangban élünk Isten akaratával.

Szentírás-tanulmányozás 

Móziás 15:11–12 T&Sz 21:1–7 Efézusbeliek 2:19–20
Alma 13:1–16 T&Sz 136:37–38 Efézusbeliek 4:11–14
3 Nefi 12:1–2 János 15:16 Zsidók 5:4
T&Sz 1:37–38 Cselekedetek 10:34–44 Ámós 3:7

Kötelezettségek

• Fog találkozni a püspökünkkel?

• Támogatni fogja az egyházi vezetŒket, és követni fogja a tanácsukat?

Kapcsolódó kérdések a keresztelési interjúból
• Hisz Ön abban, hogy [az egyház jelenlegi elnöke] Isten prófétája? Mit jelent ez Önnek?

Tartsuk be a tízparancsolatot!
A Mennyei Atya parancsolatokat adott nekünk, hogy tudjuk, mit tegyünk, és mit

kerüljünk el annak érdekében, hogy elnyerjük a nekünk szánt áldásait (örömet, lelki
nyugalmat, tartós boldogságot). Isten kinyilatkoztatta Mózesnek a tízparancsolatot,
hogy népét irányítsa:

• „Ne legyenek néked idegen isteneid én elŒttem” (2 Mózes 20:3). Idegen „isten” lehet a
vagyon, hatalom vagy a közismertség.

• „Ne csinálj magadnak faragott képet” (2 Mózes 20:4).

• „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd” (2 Mózes 20:7).

• „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt” (2 Mózes 20:8).

• „Tiszteld atyádat és anyádat” (2 Mózes 20:12).

• „Ne ölj” (2 Mózes 20:13).

• „Ne paráználkodjál” (2 Mózes 20:14).

• „Ne lopj” (2 Mózes 20:15).

• „Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot” (2 Mózes 20:16).

• „Ne kívánd [más emberek javait]” (2 Mózes 20:17).

A tízparancsolat ma is érvényben van. Arra tanít, hogy tiszteljük Istent és hódoljunk
neki. Valamint arra is, hogy miként bánjunk egymással.
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Nincs más Isten

Sok kultúrában az embereknek olyan tárgyaik vannak, vagy olyanokat tisztelnek, amelyek az
Istenségre vagy az Œseikre emlékeztetik Œket. Néha ezek a tárgyak – szobrok, vallási jelképek,
vagy apró ereklyék – is hódolatuk középpontjává válnak. Segíts nekik megérteni, hogy az Úr azt
parancsolta, ne hódoljunk bálványoknak! Buzdítsd Œket, hogy távolítsanak el minden tárgyat az
otthonukból, melynek hódolnak, vagy amelyhez imádkoznak! Segíts nekik, hogy hitük és hódolatuk
középpontjában a Mennyei Atya és Jézus Krisztus álljon! Tanítsd nekik, hogy Jézus Krisztus
visszaállított evangéliuma az élŒ Krisztusról szól!

A visszaállított evangéliumban az Úr megtanította, miként emlékezzünk Ãrá: az ima, az úrvacsora
és a templomi hódolat által. A misszióelnököd útmutatást fog adni az egyes területeket illetŒen.

Szentírás-tanulmányozás 

Móziás 13 Máté 22:36–40 5 Mózes 5:6–21
T&Sz 59:5–6 2 Mózes 20:1–17

Kötelezettség

• Be fogja tartani a tízparancsolatot?

Éljünk az erkölcsi tisztaság törvénye szerint! 
Isten gyönyörködik az erkölcsösségben, és megveti a nemi bınt. Az erkölcsi tisztasághoz

tartozik, hogy tartózkodunk a nemi kapcsolatoktól a házasság elŒtt, és teljesen hıségesek
vagyunk házastársunkhoz a házasság során. Akik az erkölcsi tisztaság törvénye szerint élnek,
az önuralomból áradó erŒt nyerik el. Bizalmat élveznek családi kapcsolataikban. Sokkal
teljesebben élvezhetik életükben a Szentlélek befolyását. Akik megszegik ezt a törvényt,
tartós szégyenérzetnek és bıntudatnak teszik ki magukat, amely megterheli életüket.

Az erkölcsösség igazlelkıséget kíván gondolatban és tettben. Gondolatainkat Œrizzük
meg tisztának, és legyünk visszafogottak az öltözködésben, beszédben és cselekedetekben!
Kerülnünk kell a pornográfia minden formáját. Az IstentŒl kapott nemzŒerŒt és testünket
szentként kell kezelni. A keresztelésre jelentkezŒknek az erkölcsi tisztaság törvénye szerint
kell élni, amely megtilt férfi és nŒ közötti bárminemı szexuális kapcsolatot a törvényes
házasságon kívül. Nem szabad részt venniük abortuszban, homoszexuális vagy leszbikus
kapcsolatokban. Akik nemi bınt követtek el, megbánhatják azt, és bocsánatot nyerhetnek.

Együtt élŒ párok

Az olyan együtt élŒ férfiak és nŒk, akik nem házasok, nem keresztelkedhetnek meg, amíg össze
nem házasodnak, vagy szét nem költöznek. Akik egyszerre több, mint egy emberrel házasok,
nem keresztelkedhetnek meg. Kérd misszióelnököd tanácsát, aki konkrét útmutatást fog adni az
egyes esetekben!

Szentírás-tanulmányozás 

Jákób 2:28 3 Nefi 12:27–30 Máté 5:27–28
Móziás 13:22 T&Sz 42:22–24 Rómabeliek 1:26–32
Alma 39:3–5 T&Sz 63:16 Efézusbeliek 5:3–5
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Kötelezettség

• Az erkölcsi tisztaság törvénye szerint fog élni?

Kapcsolódó kérdések a keresztelési interjúból
• Ön szerint mit takar az erkölcsi tisztaság törvénye, amely megtilt a férfi és nŒ közötti bárminemı

szexuális kapcsolatot a törvényes házasság keretein kívül? Hajlandó engedelmeskedni ennek
a törvénynek [a keresztelése elŒtt]?

• Vett valaha részt abortuszban? Homoszexuális kapcsolatban? [Megjegyzés: Ha valaki igennel
felel ezen kérdések bármelyikére, azzal a misszióelnöknek interjút kell készítenie a keresztel-
kedése elŒtt.]

Engedelmeskedjenek a Bölcsesség szavának! 
Az Úr Joseph Smith prófétán keresztül kinyilatkoztatott egy egészségtörvényt, amit a

Bölcsesség szavának hívunk. Ez a törvény megtanítja, hogy milyen élelmiszereket és
anyagokat vigyünk vagy ne vigyünk be a szervezetünkbe, testünk egészségét megŒrizve,
és megvédve minket a gonosz befolyásoktól. Az Úr az egészség, az erŒ, a gonosz elleni
védelem és a lelki igazságok iránti nagyobb fogékonyság áldásait ígéri nekünk.

Ne feledjük, hogy testünk szent! Tisztelettel és áhítattal kell vele bánnunk. A Bölcsesség
szava azt tanítja, hogy egészségesen táplálkozzunk. Kifejezetten tanítja, hogy kerüljük az
ártalmas anyagokat, az alkoholt, a dohányt, a teát és a kávét. A káros szereknek, drogoknak
minden formáját kerülnünk kell. A keresztelkedéshez és konfirmáláshoz az érdeklŒdŒknek
fel kell hagyniuk e szerek használatával. Akik engedelmeskednek a Bölcsesség szavának,
sokkal fogékonyabbak a lelki igazságokra.

Misszióelnököd válaszolni fog minden arra vonatkozó kérdésre, hogy az ottani
kultúrában található bizonyos anyagok benne vannak-e a Bölcsesség szavában.

FüggŒség legyŒzése

A dohányzásról, alkoholról és egyéb dolgokról leszokófélben lévŒ embereknek leginkább azzal
segítesz, he te magad követed ezeket a tantételeket. Az alábbi javaslatok kimondottan a
Bölcsesség szavára vonatkoznak, de más függŒségekre is alkalmazhatók.

1. Segíts az embereknek célt kitızni, hogy mikor és hogyan fognak a Bölcsesség szava
szerint élni!

2. Imádkozz értük személyes imáidban, és velük közösen is!

3. Legyél pozitív és támogató – még ha visszaesnek is!

4. Tanítsd tovább nekik az evangéliumot! Tanítsd meg Œket, hogyan használják az imát és a hitet
az erŒ forrásaként!

5. Segíts nekik rendszeresen az egyházba járni, és barátságot kötni olyanokkal, akik a
Bölcsesség szava szerint élnek, és hasonló függŒséget gyŒztek le!

6. Ha helyénvalónak érzed, ajánlj fel nekik egy papsági áldást!

7. Bátorítsd Œket, hogy távolítsák el otthonukból a káros anyagokat!

A függŒségek legyŒzéséhez történŒ segítségnyújtással kapcsolatos utasításokat lásd a 10.
fejezetben.

Szentírás-tanulmányozás 

T&Sz 89 1 Korinthusbeliek 3:16–17 1 Korinthusbeliek 6:19–20
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Kötelezettség

• Be fogja tartani a Bölcsesség szavát?

Kapcsolódó kérdések a keresztelési interjúból
• Mit takar Ön szerint a Bölcsesség szava? Hajlandó engedelmeskedni ennek a törvénynek

[a keresztelése elŒtt]?

Tartsuk be a tizedfizetés törvényét!
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában való tagság egyik legnagyobb

áldása az a kiváltság, hogy hozzájárulhatunk Isten királyságának a növekedéséhez tizedünk
fizetése által. A tizedfizetés egy Œsi, isteni törvény. Például az ószövetségi Ábrahám próféta
tizedet fizetett minden vagyonából (lásd Alma 13:15).

Azoknak, akik tizedet fizetnek, az Úr megígéri, hogy megnyitja az egek csatornáit,
bŒséges áldásokat áraszt rájuk (lásd Malakiás 3:10). Ezek lehetnek földi vagy lelki áldások,
de azok kapják meg azokat, akik engedelmeskednek ennek az isteni törvénynek.

A tizedfizetés egy tized befizetését jelenti, és az Úr azt parancsolta, hogy minden
gyarapodásunk – vagyis bevételeink – tized részét adjuk, hogy áldottak lehessünk. A
tizedfizetés törvénye alkalmat ad királyságának építésére. Tizedeink szentek az Úr elŒtt,
és tizedünkkel is megtiszteljük Ãt. Isten bŒséges áldásokat ígér a becsületes tizedfizetŒknek.
Akik nem fizetnek tizedet, meglopják Istent (lásd Malakiás 3:8). Maguknak tartanak meg
valamit, ami jogosan az Övé. ElŒször Isten királyságát kell keresnünk, és a tizedfizetés
ennek fontos része. A tizedfizetés hitünk egyik kifejezésmódja. KülsŒ jele az Istenbe és az
Ã munkájába vetett hitünknek.

A tizedalapokat az egyház folyamatos mıködésére használják, például templomok és
gyülekezeti házak építésére és karbantartására, az evangélium hirdetésére világszerte, a
templomi és családtörténeti munka végzésére, és sok egyéb világméretı tevékenységre.
A tizedbŒl nem fizetnek helyi egyházi vezetŒket, Œk mindenféle fizetség nélkül szolgálnak.

A helyi egyházi vezetŒk a hetente kapott tizedet közvetlenül az egyház központjába
küldik. Az ElsŒ ElnökségbŒl, a Tizenkét Apostol Kvórumából és az ElnöklŒ PüspökségbŒl
álló tanács határozza meg az szent tizedalapok konkrét felhasználását.

Szentírás-tanulmányozás 

A tized
T&Sz 119 Zsidók 7:1–2 3 Mózes 27:30–33
T&Sz 120 1 Mózes 14:18–20 Malakiás 3:7–12

Hit
3 Nefi 13:33 Ether 12:6

Kötelezettség

• Be fogja tartani a tized törvényét a keresztelkedése után?

Kapcsolódó kérdések a keresztelési interjúból
• Mit takar Ön szerint a tized törvénye? Hajlandó betartani ezt a törvényt?
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Tartsuk be a böjt törvényét!
Nagy áldások várnak azokra, akik teljesítik Isten parancsolatát a böjtre. A böjt azt jelenti,

hogy étel és ital nélkül vagyunk egy ideig. Rendszerint minden hónap elsŒ vasárnapja
van fenntartva különleges napként, melyen böjtölünk két egymás követŒ étkezés alatt,
imádkozunk és bizonyságot teszünk. A böjtölés és ima együtt jár. Amikor hittel böjtölünk
és imádkozunk, sokkal fogékonyabbak vagyunk az imáinkra adott válaszokra, és az Úr
áldásaira. Ã azt ígéri nekünk, hogy mindig vezetni fog bennünket. Konkrét célokért kell
böjtölnünk és imádkoznunk. A böjtölés magánjellegı és lelki, és nem hívjuk fel a figyelmet
a tényre, hogy böjtölünk.

Az igaz vallás magában foglalja a szegényekkel való törŒdést. Ki kell elégítenünk
fizikai és lelki szükségleteiket. Amikor böjtölünk, pénzt adományozunk az egyháznak a
szegényekrŒl és szıkölködŒkrŒl való gondoskodás céljából. Ezt böjti felajánlásnak nevezzük.
Legalább a két étkezés alatti böjtölés értékét adjuk. Hozzájárulásunkat azonban nem kell
csak a két étkezés értékére korlátoznunk. Arra biztatnak minket, hogy legyünk olyan
bŒkezıek, amennyire a lehetŒségeink megengedik. Azáltal, hogy a szıkölködŒkkel
törŒdünk, segítünk keresztelési szövetségünk teljesítésében, és megŒrizzük bıneink
bocsánatát.

Szentírás-tanulmányozás 

Böjtölés
Omni 1:26 Alma 17:2–3 T&Sz 88:76
Alma 5:45–46 Moróni 6:5 Máté 6:1–4, 16–18
Alma 6:6 T&Sz 59:12–16 Ésaiás 58:6–11

TörŒdés a szegényekkel
Móziás 4:16–27 Alma 4:12–13 Jakab 1:27
Móziás 18:8–10 Máté 25:34–46 Ésaiás 58:3–12

Kötelezettségek

• Fog Ön böjtölni és imádkozni egy konkrét célért a következŒ böjti vasárnapon?

• Fog bŒkezı böjti felajánlást adni [a keresztelkedése után]?

Hogyan adjuk a tizedet és a felajánlásokat?
A tizedet és a felajánlásokat önkéntesen és magánjellegıen fizetjük. Az egyháztagok

bármikor fizethetnek tizedet és felajánlásokat, de a tizedet legjobb fizetéskor befizetni, a
böjti felajánlást pedig a böjt napján. Az egyháztagok adományaikat egy adományozási
nyomtatvány kitöltésével adják, melyet a püspökségtŒl kapnak. Az egyháztag megtartja
a sárga példányt, a fehér példányt és az adományt pedig egy arra biztosított borítékba
zárja, majd a borítékot a püspökség egyik tagjának adja. Ezeket az adományokat szentként
kezelik, és azok az Úréi. A püspökség egyik tagja és az írnok gondos feljegyzést vezetnek
minden beérkezŒ adományról.

Az egyháztagok tizedrendezésen vesznek rész a püspökkel minden év végén, hogy
kinyilvánítsák tizedfizetési hıségüket. Ezen a magánjellegı gyılésen az egyháztagok egy
év végi összesítést kapnak minden adományukról. Minden pénzügyi információt szigorúan
bizalmasan kezelnek.
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Tanítsd meg, miként adományozzunk tizedet és felajánlásokat! 

Mutass meg egy adomány nyomtatványt, és magyarázd el, hogyan kell használni! Miután a
megtértek megkeresztelkednek, esetleg segíthetsz nekik kitölteni a nyomtatványt.

Tartsuk be és tiszteljük a törvényt!
Az utolsó napi szentek mindenhol hisznek abban, hogy eleget kell tenniük országuk

törvényeinek. Az egyháztagok azt a tanácsot kapják, hogy legyenek jó állampolgárok,
vegyenek részt a civil kormányzásban és a politikai életben, és nyújtsanak társadalmi
szolgálatot. Ezt meg is teszik, azonban törŒdŒ polgárokként, és nem az egyház tagjaiként.

Szentírás-tanulmányozás 

T&Sz 58:21 T&Sz 130:20–21 Hittételek 1:12
T&Sz 98:5 T&Sz 134

Kötelezettség

• Eleget fog tenni országa törvényeinek?

Kapcsolódó kérdések a keresztelési interjúból
• Követett el valaha súlyos bıncselekményt? Ha igen, jelenleg feltételes szabadlábon van?

[Megjegyzés: Ha valaki igennel felel ezen kérdések bármelyikére, azzal a misszióelnöknek
interjút kell készítenie a keresztelkedése elŒtt.]

Tevékenység

Ebben a leckében minden egyes parancsolatnál sorold fel az Úr szentírásbeli ígéreteit azok
számára, akik megtartják az adott parancsolatot! Tanulmányi naplódban jegyezd fel az ígéreteket,
amelyek megvalósultak az életedben!
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Jegyzetek
Törvények és szertartások
A keresztelés és konfirmáció után

Készülj a tanításra! 
Miután a megtérteket megkeresztelték és konfirmálták, a gyülekezeti vezetŒk megha-

tározzák, hogy mely gyülekezeti vagy teljes idejı misszionáriusok végezzék a tanítást, és
hogy meddig vonják be a teljes idejı misszionáriusokat. Ezt a leckét nem sokkal az új egy-
háztagok keresztelése és konfirmálása után kell tanítani. EzekrŒl a törvényekrŒl és szer-
tartásokról a keresztelésük és konfirmálásuk között, vagy már akár a keresztelésük elŒtt
is elkezdhetitek Œket tanítani. A keresztelésre jelentkezŒknek legalább is tudni kell ezek-
rŒl a törvényekrŒl és szertartásokról.

Ez a lecke sokban hasonlít a 4. leckéhez. Feldolgozását az új megtértek szükségletei és
a Lélek irányítása határozza meg. Állandóan imádkozz és gondolkodj el arról, hogy miként
segíthetsz az új megtérteknek az evangélium szerint élni! Lehetséges ötletek:

• Megtanítod az új egyháztagnak mindegyik törvényt és szertartást ebbŒl a leckébŒl, s
közben áttekinted „A visszaállítás üzenete”, „A szabadulás terve” és a „Jézus Krisztus
evangéliuma” címı leckéket. Például a visszaállítás üzenetének áttekintése alatt
taníthatsz a papságról és a misszionáriusi munkáról; a szabadulás tervének áttekintése
alatt taníthatsz az örökkévaló házasságról, a templomi és családtörténeti munkáról,
valamint az egyházi tanításról és tanulásról. Amikor Jézus Krisztus evangéliumát
tekinted át, taníthatsz a szoros és keskeny ösvényrŒl, és az egyházi szolgálatról.

• Két-három törvényt és szertartást önálló leckeként taníthatsz.

• Egyetlen törvényt vagy szertartást taníthatsz egy leckében.

Dolgozz együtt egyháztagokkal, és segítsetek az új tagoknak elfogadni ezeket a
törvényeket és szertartásokat, illetve azok szerint élni! Segíts az új egyháztagoknak
felismerni, hogy Isten parancsolatainak betartásával megŒrzik bıneik bocsánatát, és az
örök élethez vezetŒ ösvényen maradnak! Nagyobb örömöt és békét fognak tapasztalni.
Választ találnak az élet kérdéseire, és bizonyosan fogják tudni, hogy Jézus Krisztus
egyházához tartoznak. A törvények és szertartások utat mutatnak az örömteli élet felé,
melynek során hiszünk Jézus Krisztusban, és szilárdan reméljük, hogy örök életet
nyerünk Mennyei Atyánknál.
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Ismerd meg a törvényeket, szertartásokat és kötelezettségeket! 
A „Törvények és szertartások” rész tanulmányozása közben kövesd az alábbi mintát!

• Tanulmányozd a tant bemutató részt, és írj egy három-öt fŒbb pontból álló egyszerı
lecketervet!

• Taníts a társadnak egy két-három perces változatot! Gyakorold az egyes kötelezettségek
átadását, és az esetlegesen felmerülŒ aggályok megoldását!

• Keress hatékony módot az új megtértek által elfogadott egyes kötelezettségek
nyomonkövetésére!

Papság és segédszervezetek
A papság IstentŒl az embernek adott hatalom és felhatalmazás, hogy az Ã nevében

cselekedjenek gyermekei szabadulásáért. A papság által részesülünk a szabadulás
szertartásaiban, akárcsak a gyógyulás, vigasz és tanácsadás áldásaiban.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát Jézus Krisztus vezeti apostolok
és próféták által. Ezek igazlelkı emberek, akiket Isten elhív, és megadja nekik a papságot.
Az Œsi idŒkben Krisztus elrendelte az apostolait, és megadta nekik a papságot. Az a
felhatalmazás elveszett, amikor az emberek elvetették az evangéliumot, illetve megölték
Krisztust és az apostolokat.

A papsági felhatalmazás 1829-ben lett visszaállítva, amikor KeresztelŒ János megjelent
Joseph Smith prófétának és Oliver Cowderynek. Kezét a fejükre tette, és rájuk ruházta
az ároni papságot (lásd T&Sz 13). Nem sokkal késŒbb Péter, Jakab és János az eredeti
Tizenkettek közül kezüket Joseph Smith és Oliver Cowdery fejére tették, és rájuk ruházták
a melkisédeki papságot, melyet Péter, Jakab és János Jézus Krisztustól kapott (lásd T&Sz
27:12–13).

Egy férfi csak egy felhatalmazással rendelkezŒ személy kézrátétele, vagyis a helyes
elrendelés által nyerheti el a papságot. A férfi, aki elnyeri a papságot, csodálatos lehetŒséget
kap. Szövetséget köt, hogy szent kötelességnek tesz eleget, másokat szolgál, és segít az
egyház építésében. Vágynak kell élni benne Isten szolgálatára, és el kell Œt rendelni erre
a hatalomra (lásd T&Sz 4:3; 63:57). A papságviselŒk számára az is szükséges, hogy szent
szertartásokat végezzenek, mint például a keresztelést és a konfirmálást. Amikor a papsági
felhatalmazást érdemesen használják, Isten hatalma megnyilvánul. A papság hatalmát
csak igazlelkıen, szeretettel és türelemmel lehet gyakorolni.

Minden papság IstentŒl ered. Kétféle papság van az egyházban: az ároni papság és a
melkisédeki papság. Az ároni papság olyan szertartásokat végez, mint például a keresztelés
és az úrvacsora. A 12 évnél idŒsebb férfiak nem sokkal keresztelkedésük és konfirmálásuk
után elnyerik az ároni papságot.

Az érdemes felnŒtt férfiak végül elnyerik a melkisédeki, vagyis a magasabb rendı
papságot. Az egyház tagjai sok lelki és földi áldásban részesülnek e papság hatalma által.
Az érdemes melkisédeki papságviselŒk adományozhatják a Szentlélek ajándékát, kijelölés
alapján másokat elrendelhetnek a papságba, megkenhetik a betegeket megszentelt olajjal,
valamint gyógyító és vigasztaló áldást adhatnak. A melkisédeki papságot viselŒ érdemes
apák és férfiak házastársuknak, gyermekeiknek és egyéb családtagoknak különleges
áldásokat adhatnak. Házitanítók látogatnak az egyháztagok otthonába, és törŒdnek az
ott élŒ egyénekkel és családokkal. A püspökök és cövekelnökök bírák az egyházban.
Felhatalmazásuk van arra, hogy segítsenek a bınbánatban a bınt elkövetett szenteknek,
hogy egyháztagságuk minden áldását élvezhessék. Interjút készítenek az emberekkel,
hogy biztosan érdemesen menjenek a templomba.
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A papság irányítása alatt segédszervezetek segítenek az egyháztagok megerŒsítésében.
Nagyszerı erŒforrást jelentenek a misszionáriusi munkában, amikor új érdeklŒdŒk
keresésében és tanításában, illetve új egyháztagok befogadásában segédkeznek. A 18 éves
és idŒsebb nŒk a SegítŒegylet tagjai, mely szervezet szolgálatot nyújt a családoknak,
egyéneknek és a társadalomnak. A 12–18 közötti fiatal nŒk a Fiatal NŒk programjában
vesznek részt. A hasonló korú fiúk a Fiatal Férfiak programjában vesznek részt. Minden
3–11 év közötti gyermek az Elemi szervezetének a része. Minden 12 éves és idŒsebb
egyháztagot beiratnak a Vasárnapi Iskolába.

Szentírás-tanulmányozás 

Móziás 18:17 T&Sz 84:19–20 Lukács 9:1–6
Alma 13:1–19 T&Sz 107 János 15:16
T&Sz 20:38–65 T&Sz 121:34–46 Jakab 5:14–15

Kötelezettségek

• Felkészül Ön az ároni papság elnyerésére (amennyiben 12 éves és idŒsebb alkalmas és
érdemes férfi)?

• Felkészül Ön a melkisédeki papság elnyerésére (amennyiben alkalmas és érdemes felnŒtt férfi)?

• Tevékenyen részt fog venni a megfelelŒ segédszervezet mıködésében?

Misszionáriusi munka
Az egyháztagok, akik megosztják az evangéliumot, örömet éreznek, és bŒségesebben

velük van az Úr Lelke. Amint megosztjuk az evangéliumot, nagyra becsüljük értékét és
jelentŒségét számunkra, és nagyobb szeretetet érzünk Isten és mások iránt. Az Úr azt
parancsolta követŒinek, hogy hirdessék az evangéliumot az egész világon, megadva
a lehetŒséget mindenkinek, hogy elfogadja vagy elvesse azt. Amikor az emberek
megkeresztelkednek, szövetséget kötnek, hogy mindig Isten tanúi lesznek. Parancsolatot
kaptak arra, hogy megosszák az evangéliumot azokkal, akik még nem hallották. Amint
hithıen élik az evangéliumot, példát mutatnak, és megmutatják családtagjaiknak és
barátaiknak az evangélium szerinti életbŒl fakadó áldásokat. Megragadják a különféle
alkalmakat is, amikor kérdéseket válaszolhatnak meg, nyomtatott vagy audiovizuális
anyagokat oszthatnak meg, és meghívnak másokat, hogy többet tanuljanak a visszaállított
evangéliumról. Az egyháztagoknak imádkozni kell azokért, akik nem tagjai az egyháznak.
Imádkozniuk kell a misszionáriusi alkalmakért, vagyis hogy szolgálhassák azokat, akik
nem a mi hitünkön vannak, és megosszák velük a hitüket. Az Úr megígéri, hogy segít az
egyháztagoknak tudni, hogy mit mondjanak és tegyenek az evangélium megosztása közben.

Szentírás-tanulmányozás 

Jákób 5:70–75 T&Sz 19:29 T&Sz 84:74–76, 88
Móziás 28:3 T&Sz 33:8–11 T&Sz 88:81
T&Sz 18:10–16 T&Sz 38:40–42 T&Sz 100:5–8

Kötelezettségek

• Felkészül arra, hogy meghívja barátait és rokonait, akik nem tagjai az egyháznak, hogy
találkozzanak a misszionáriusokkal, és az evangéliumot tanulják?
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• Fog imádkozni a misszionáriusokért, és lehetŒségért az evangélium megosztására?

• Felkészül egy missziós szolgálatra?

Örökkévaló házasság
Az egyház alapegysége a család. A családon belül megtapasztalhatunk sokat az élet

legnagyobb örömei és bánatai közül. A férfi és a nŒ közötti házasságot Isten rendelte el,
és az központi szerepet játszik Isten tervében, melyet gyermekei megszabadulása érdekében
alkotott. A halandó élet megteremtésének módját Isten jelölte ki, és azt a házasság
oltalmazza. A boldogság isteni terve lehetŒvé teszi, hogy a családi kötelékek a síron túl is
megmaradjanak. A házasság azonban csak akkor lehet örökkévaló, amikor felhatalmazott
papságviselŒk végzik el a pecsételés szertartását szent templomokban, és amikor az
egymáshoz pecsételt férjek és feleségek betartják a megkötött szövetséget. A férjnek és
feleségnek szeretnie kell egymást. Amint betartják a parancsolatokat és evangéliumi
tantételek szerint élnek, teljes hıséggel meg kell becsülniük házassági fogadalmaikat
(lásd „A család: Kiáltvány a világhoz”, Liahóna, 2004. okt., a hátsó borító belsején; lásd
még T&Sz 42:22).

Boldogság leginkább akkor érhetŒ el a családi életben, ha az Jézus Krisztus tanításaira
épül, és amikor a szülŒk a családot teszik a legfontosabb helyre. „Isten terve szerint az
apáknak szeretetben és igaz módon kell családjukat irányítaniuk, valamint gondoskodniuk
kell a család szükségleteirŒl és annak védelmérŒl. Az anyák elsŒsorban gyermekeik
gondozásáért felelŒsek. Az anyáknak és apáknak egyaránt kötelességük, hogy egyenlŒ
partnerekként segítsék egymást e szent feladatok ellátásában” (Liahóna, 2004. okt., hátsó
borító belsején). A szülŒknek együtt kell tanítaniuk gyermekeiknek Jézus Krisztus
evangéliumát, és segíteniük kell nekik a szerint élni.

Sátán intenzív támadást folytat a családok ellen. Évekkel ezelŒtt az egyház vezetŒi a
hétfŒ estét irányozták elŒ a családi estek idejeként. A szülŒk használják ezt az idŒt arra,
hogy gyermekeiknek tanítják az evangéliumot, erŒsítik velük a kapcsolataikat, és együtt
szórakoznak velük! A család megerŒsítésének másik módja lehet a naponkénti családi
ima és szentírás-tanulmányozás, a családként történŒ részvétel az istentiszteleten, és
mások szolgálata. A mennyország az ideális otthon folytatása. A papsági szertartások és
az igazlelkı élet segítségével családokként örökké Isten színe elŒtt élhetünk.

Szentírás-tanulmányozás 

Házasság
T&Sz 42:22 T&Sz 132:7 „A család: Kiáltvány 
T&Sz 49:15 1 Mózes 2:24 a világhoz”
T&Sz 131:1–4 Efézusbeliek 5:25

Család
Móziás 4:14–15 T&Sz 130:2 „A család: Kiáltvány 
3 Nefi 18:21 1 Timótheus 5:8 a világhoz”

Gyermekek tanítása
Alma 56:47 T&Sz 68:25–30 Efézusbeliek 6:4
Alma 57:21 Mózes 06:55–62 Példabeszédek 22:6
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Kötelezettségek

• Fognak hetente családi estet tartani, és naponta családi imát, szentírás-tanulmányozást és
más családi tevékenységeket végezni?

• Felkészül Ön, hogy belépjen a templomba, és (1) részesüljön a felruházásában? (2) házasságot
kössön az idŒre és az örökkévalóságra? (3) ha házas, hozzápecsételjék a házastársához? és
(4) magához pecsételtesse a gyermekeit?

• Családként meg fogják tartani a sabbat napot?

• Fog másokat szolgálni?

Templomok és családtörténet
Isten megparancsolta a népének, hogy építsenek templomokat. A templomban szent

szövetségeket kötünk, és felruháztatunk a hatalom egyfajta ajándékával, illetve tudással
a magasságból. Ez a hatalom segít nekünk a mindennapos életben, és képessé tesz Isten
királyságának építésére. A templomban házasságot is köthetünk az idŒre és az örökkéva-
lóságra, ezáltal elŒsegítve, hogy a családok örökre együtt legyenek Isten színe elŒtt. Lega-
lább egy évnyi egyháztagság után az érdemes felnŒttek alkalmasak lehetnek egy ajánlás
elnyerésére a püspöküktŒl, hogy részesüljenek a saját felruházásukban. Miután részesül-
tek saját felruházásukban, a házaspárokat összepecsételhetik az örökkévalóságra.

A Szabadító minden embert szeret, és azt kívánja, hogy megszabaduljanak. Mégis
milliók haltak meg anélkül, hogy lehetŒségük lett volna Jézus Krisztus visszaállított
evangéliumának üzenetét hallani, vagy a szabadító szertartásokban részesülni. SzeretŒ
kegyelme és irgalma által az Úr mindazok számára lehetŒvé teszi a szabadulást, akiknek
nem volt lehetŒségük elfogadni, megérteni és követni az evangéliumot halandó életük
során. Az evangéliumot az elhunyt embereknek hirdetik a lélekvilágban. Az egyház tagjai
itt a Földön elvégzik a szabadító szertartásokat elhunyt Œseik és mások helyett. A
lélekvilágban lévŒ elhunyt embereknek lehetŒségük van elfogadni vagy elutasítani az
evangéliumot és az értük elvégzett szertartásokat.

Ez okból kutatják az egyház tagjai az Œseikkel kapcsolatos információkat. Elkészítik a
leszármazási táblázatukat és családi csoportíveiket, és benyújtják az elhunyt rokonok neveit,
akiknek szüksége van arra, hogy helyettük elvégezzék a szabadító szertartásokat a szent
templomokban. Ez a családtörténeti munka. A 12 éves és idŒsebb érdemes egyháztagok,
köztük az új tagok is, püspöküktŒl ajánlást kaphatnak keresztelések végzésére a halottakért.

Családtörténet

Kérd meg az új egyháztagokat, hogy találkozzanak egy egyháztaggal, vagy menjenek el egy helyi
családtörténeti központba (ahol van ilyen), ahol bemutatják nekik a családtörténeti munkát, és a
rendelkezésre álló forrásokat! Adj nekik egy példányt a családtörténeti anyagokból!

Szentírás-tanulmányozás 

T&Sz 43:16 T&Sz 132 1 Korinthusbeliek 15:29
T&Sz 95:8–9 T&Sz 138 A Welcome to the Family History Center
T&Sz 124:22–42 Zsoltárok 65:4 (Üdvözöljük a családtörténeti 
T&Sz 128 1 Péter 3:18–21 központban!) címı brosúra
T&Sz 131
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Kötelezettségek

• Felkészül a templomi szertartások elnyerésére? (Nem sokkal a keresztelés és konfirmáció után
a 12 éves és idŒsebb érdemes egyháztagok ajánlást kaphatnak, hogy a templomba menjenek,
és a halottakért való keresztelésekben részt vegyenek.)

• Részt fog venni a családtörténeti munkában, és benyújtja az Œsei nevét, hogy helyettesítŒ
személy által templomi szertartásokban részesüljenek?

Szolgálat
Az egyházban való tagság egyik nagy áldása a szolgálat lehetŒsége. Amikor szeretettel

szolgálunk másokat, Istent szolgáljuk. Keresztelésünkkor szövetséget kötünk, hogy
szolgálni fogunk (lásd Móziás 18:8–10). Tudomást kell szereznünk mások fizikai és lelki
szükségleteirŒl. Ilyenkor idŒnkbŒl, képességeinkbŒl és anyagi javainkból áldozunk e
szükségletek kielégítésére. A Szabadító példáját követjük, aki azért jött, hogy másokat
szolgáljon. Azt kell tennünk, amit Jézus tett, és Hozzá hasonlóvá kell válnunk.

Nem sokkal a keresztelés után az új egyháztagok egy felelŒsség áldását kapják egy
papsági vezetŒtŒl, hogy segítsenek az egyházban. Ezt úgy hívják, hogy elhívás. Az
egyházban minden munkát önkéntesen végzünk. Senki nem kap fizetést az ilyen szolgálatért.
Amikor elfogadjuk az elhívásokat, nyilvánosan támogatnak bennünket egy egyházi
gyılésen, hogy mások is tudjanak elhívásunkról, és támogatni tudjanak minket. Egy
papsági vezetŒ el is választ, és különleges áldásokat ad segítségképpen az elhívásaink
teljesítéséhez. Az egyháznak minden egyháztag adottságaira és képességeire szüksége van
az elhívások széles skálájának teljesítéséhez. Minden elhívás fontos, és mindegyikük segít
Isten királyságának építésében. El kell fogadnunk ezeket az elhívásokat, és szorgalmasan
kell dolgoznunk, hogy megismerjük és teljesítsük a kötelességeinket. Ezt megtéve növekszik
a hitünk, új tehetségeket és a szolgálatra való nagyobb képességet fejlesztünk ki, és
számtalan áldást nyerünk. A papságviselŒket elhívhatják házitanítóknak. A házitanítók
legalább havonta otthonaikban meglátogatják a számukra kijelölt egyháztag családokat.
Az evangéliumot tanítják, támogatást nyújtanak a szülŒknek, barátságot ápolnak velük és
segítenek a családnak felkészülni arra, hogy részesüljenek a templomi szövetségekben és
megtartsák azokat. A látogató tanítók a SegítŒegyletet képviselik azáltal, hogy havonta
meglátogatják a számukra kijelölt felnŒtt nŒtestvéreket.

Szentírás-tanulmányozás 

Jószívıség
Moróni 7:43–48 T&Sz 88:125 Máté 22:36–40 1 Korinthusbeliek 

13:1–8

TörŒdés a szegényekkel
Móziás 4:26 Alma 34:28–29 T&Sz 52:40 Máté 25:40

Szolgálnunk kell
Móziás 2:17 Móziás 18:8–10 T&Sz 42:29 T&Sz 107:99–100

Kötelezettségek

• Elfogadja és teljesíti elhívásával járó feladatait (köztük a házitanítói vagy látogató tanítói
megbízást)?

• Fog másokat támogatni az elhívásaikban?
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Tanítás és tanulás az egyházban
Az egyházat azért szervezték, hogy tökéletesítse és megáldja a tagok életét. Alkalmat

ad arra, hogy az evangéliumot tanítsuk egymásnak, barátkozzunk és szolgáljuk egymást,
és támogassuk egymást a szabadulás elérésében. A családban és szerte az egyházban
minden egyháztagnak tanítják az evangéliumot. Amikor az egyháztagokat tanítani hívják
el, kapnak hozzá anyagokat és segítséget, hogy sikeresek lehessenek.

Szentírás-tanulmányozás 

T&Sz 88:77–79 Efézusbeliek 4:11–14

Kötelezettség

• Fog járni istentiszteletre?

Mindvégig kitartani
Amikor továbbra is az evangélium szerint élünk, közelebb kerülünk a Mennyei

Atyához. Jobban örvendezünk a Szabadító engesztelésében, és jobban megbecsüljük azt.
Családunk tagjai közelebb kerülnek egymáshoz. ErŒsebben megtapasztaljuk a szeretetet,
az örömet és az engesztelésbŒl áradó békességet. A szívünk megváltozik, és békességet
találunk a visszaállított evangélium szerinti életben.

Ha továbbra is gyakoroljuk Krisztusba vetett hitünket, bınbánatot tartunk, és megújítjuk
a szövetségeinket, a Szentlélek folyamatos vezetését élvezhetjük. Ha életünk végéig
kitartunk, és hıek maradunk a szövetségeinkhez, örök életet fogunk nyerni.

Néhány egyháztag nem tart ki, vagy nem marad teljesen aktív. A mindvégig kitartás
azonban személyes felelŒsség. Mi visszük véghez a szabadulásunkat (lásd Filippibeliek
2:12), és szolgáljuk, szeretjük azokat, akiknek a hite a tevékenység hiánya miatt elgyengült.

Szentírás-tanulmányozás 

2 Nefi 31:20–21 T&Sz 20:37 János 14:15, 21 Filippibeliek 2:12
Moróni 6:4 Hittételek 1:3 Efézusbeliek 4:11–14

Kötelezettség

• Továbbra is az evangélium szerint fog élni, azáltal, hogy betartja keresztelési szövetségét
élete végéig?
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Hogyan ismerjem fel és
értsem meg a Lelket?

Fontold meg!

• Miért kell személyes kinyilatkoztatást kapnom?

• Ki a Szentlélek, és hogyan mıködik?

• Miért kell hittel imádkoznom?

• Mi a Lélek szerepe a misszionáriusi munkában?

• Hogyan ismerhetem fel a Lélek sugalmazását?

Személyes kinyilatkoztatás

Joseph Smith azt mondta: „A Szabadulás nem nyerhetŒ el kinyilatkoztatás nélkül;
hiábavaló bárkinek is ennek hiányában szolgálni” (History of the Church, 3:389. o.). Sikerre

viszed a munkádat, ha megtanulod elnyerni és követni a személyes kinyilatkoztatást.
Joseph Smith azt is tanította, hogy a kinyilatkoztatás elengedhetetlen a napi munkádhoz:
„Ezen a tantételen alapszik a mennyei irányítás: a királyság gyermekeinek körülményeihez
igazított kinyilatkoztatáson” (History of the Church, 5:135. o.).

Isten szeret téged és minden gyermekét. Ã igyekszik támogatni téged a tapasztalt és
konkrét kihívásaidban. Sugalmazást ígértek neked, hogy tudhasd, mit tegyél, és hatalmat
kaptál a cselekvésre (lásd T&Sz 43:15–16). Ã segíteni fog neked, amint szorgos szentírás-
tanulmányozás által megpróbálod felismerni és megérteni a Lelket. Olyan emberekhez
irányít majd, akik elfogadják a visszaállítás üzenetét. Hatalmat ad majd neked, hogy át-
adhasd az üzenetet, és bizonyságot tehess Krisztusról és evangéliumáról. Áldásai zápo-
roznak majd rád a Szentlélek ajándéka által. Azt kéri, hogy maradj érdemes erre az
ajándékra, és hogy kérj, keress és kopogtass (lásd T&Sz 4:7; Máté 7:7–8).

A Mormon könyve prófétái által megjövendölt napokban élünk – olyan korban, amikor
„veszekednek egymással… és saját tudományukkal tanítanak és megtagadják a Szentlelket,
mely szólást ad” (2 Nefi 28:4; lásd még 3 Nefi 29:6; Mormon 9:7–8). EttŒl még sok ember
sóvárog a lelki dolgok után. Miközben megtanulsz személyes kinyilatkoztatásokat nyerni,
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hatalommal és felhatalmazással fogsz tanítani (lásd Alma 17:3), mert a Szentlélek hatalmat
ad a szólásra (lásd 1 Nefi 10:22).

Törekedned kell a személyes kinyilatkoztatás elnyerésére a Szentlélek által, miközben
az embereknek segítesz megkeresztelkedni és konfirmációban részesülni. Higgy abban,
hogy kinyilatkoztatást fogsz kapni irányításként napról napra! A Szentlélek minden esetben
segíteni fog a munkádban.

Tevékenység: Egyéni tanulás

Moróni befejezŒ bizonyságában írt néhány buzdító szót (lásd Moróni 10:2). Olvasd el a Moróni
10-et, és saját szavaiddal írd le, minek megtételére buzdítja Moróni a Mormon könyve olvasóját!
(Buzdítani annyit tesz, mint erŒsen bátorítani vagy ösztönözni valakit valaminek a megtételére.)

Krisztus világossága
Az emberek a keresztelkedés és konfirmáció elŒtt is képesek lelki útmutatást kapni. Ez

a lelki befolyás Krisztus világosságából ered, amely „minden embernek megadatott, hogy
különbséget tehessen jó és gonosz között” (Moróni 7:16; lásd még a 14–19-es verseket).

Krisztus világossága „isteni energia, hatalom, illetve hatás, amely Krisztuson keresztül
IstentŒl árad, és mindennek életet és világosságot ad. Ez az a törvény, amely által mindenek
kormányzása megvalósul a mennyben és a földön. Emellett segít az embereknek evangé-
liumi igazságok megértésében, és segít nekik arra az evangéliumi ösvényre lépni, amely
a szabaduláshoz vezet.

Krisztus világosságát nem szabad összekeverni a Szentlélekkel. Krisztus világossága
nem személy. IstentŒl eredŒ hatás ez, amely felkészít minket a Szentlélek befogadására.
Minden ember életében jó hatást gyakorol.

Krisztus világosságának egyik megnyilvánulása a lelkiismeret, amely segít nekünk
választani helyes és helytelen között. Amint egyre többet tudunk az evangéliumról, egyre
érzékenyebbé válik a lelkiismeretünk. Akik hallgatnak Krisztus világosságára, azok
eljutnak Jézus Krisztus evangéliumához” (Kalauz a szentírásokhoz, „Világosság, Krisztus
világossága”; lásd még T&Sz 84:46–47.)

Boyd K. Packer elnök azt mondta: „Fontos… egy misszionárius számára…, hogy tudja:
a Szentlélek Krisztus világosságán keresztül mıködhet. Az evangéliumi igazságok tanítója
nem idegen vagy új dolgot ültet egy felnŒttbe vagy gyermekbe. A misszionárius vagy tanító
inkább kapcsolatba lép Krisztus Lelkével, amely már ott van. Az evangélium ismerŒsen
fog »csengeni« számukra” („The Light of Christ”, új misszióelnökök szemináriumán
elmondott beszéd, 2004. június 22., 2. o.).

A Szentlélek
A Szentlélek személye. A Szentlélek az Istenség harmadik tagja. Ã egy lélek személy, akinek
nincsen húsból és csontból való teste (lásd T&Sz 130:22). Ã a Vigasztaló, akirŒl a Szabadító
azt ígérte, hogy követŒinek minden dolgot megtanít, és mindent az eszükbe juttat, amire
tanította Œket (lásd János 14:26).

A Szentlélek hatalma. A keresztelés elŒtt az Œszinte érdeklŒdŒkhöz elérkezŒ bizonyság a
Szentlélek hatalma által jön el. „A Szentlélek hatalma reá szállhat valakire keresztelŒ
elŒtt, és tanúbizonyságot tehet arról, hogy az evangélium igaz” (Kalauz a szentírásokhoz,
„Szentlélek”). Bizonyságot tesz az embernek Jézus Krisztusról és munkájáról, valamint
szolgái munkájáról a Földön. A Szentlélek az igazságról tesz tanúságot. A Szentlélek
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hatalma által mindenki megtudhatja, hogy a Mormon könyve igaz. „És a Szentlélek
hatalma által minden dolgot illetŒen tudhatjátok az igazat” (Moróni 10:5).

A Szentlélek ajándéka. Az érdeklŒdŒk, akik bizony-
ságot kapnak, még nem rendelkeznek a Szentlélek
állandó társaságának ígéretével. Joseph Smith
azt mondta: „Különbség van a Szentlélek és a
Szentlélek ajándéka között. Kornélius elnyerte
a Szentlelket, mielŒtt megkeresztelkedett volna;
ez volt Isten hatalma, ami meggyŒzte Œt az evan-
gélium igaz voltáról, ám nem kaphatta meg a
Szentlélek ajándékát, csak keresztelkedését köve-
tŒen. Ha nem vette volna magára ezt a jegyet
vagy szertartást, akkor a Szentlélek, ami meg-
gyŒzte Œt Isten igazságáról, magára hagyta volna”
(History of the Church, 4:555. o.).

„A Szentlélek társaságának állandó joga… egy
olyan ajándék, amelyet csak a melkisédeki papság
viselŒjének kézrátétele által kaphat meg valaki,
aki arra érdemes, miután felhatalmazással meg-
keresztelkedett Jézus Krisztus igaz egyházába”
(Kalauz a szentírásokhoz, „Szentlélek”).

Az egyház tagjaként papsági felhatalmazás által elnyerted a Szentlélek ajándékát. Ez
az ajándék feljogosít a Szentlélek állandó társaságára, ameddig érdemes maradsz rá.
Imádkozz a Lélek útmutatásáért, és bátran kövesd a kapott sugalmazást!

Az ígéret Szent Lelke. A Szentlélekre az ígéret Szent Lelkeként is utalnak (lásd T&Sz 88:3).
Az ígéret Szent Lelkének megpecsételése azt jelenti, hogy a Szentlélek megerŒsíti, hogy az
igazlelkı tettek, szertartások és szövetségek elfogadhatóak Isten szemében. Az ígéret Szent
Lelke bizonyságot tesz az Atyának, hogy a szabadító szertartásokat helyesen végezték el,
és az azokhoz kacsolódó szövetségeket betartották. Akiket az ígéret Szent Lelke megpecsétel,
mindent megkapnak, ami az Atyáé (lásd T&Sz 76:51–60; Efézusbeliek 1:13–14). Minden
szövetséget és cselekedetet az ígéret Szent Lelkének kell megpecsételnie, hogy a földi élet
után is érvényben maradhasson (lásd T&Sz 132:7, 18–19, 26). A szövetségek megszegése
érvénytelenné teheti a pecsételést.

A Lélek ajándékai. A Lélek ajándékai különleges lelki áldások, amelyeket az Úr az
érdemeseknek ad a saját javukra és mások megáldására. Például a misszionáriusok,
akiknek idegen nyelvet kell tanulniuk, megkaphatják a nyelveken szólás ajándékát, isteni
segítségként a nyelv tanulásához. Számos lelki ajándékot sorol fel a Moróni 10:8–18; a Tan
és a szövetségek 46:11–33; és az 1 Korinthusbeliek 12:1–12. Ez csak néhány példa a Lélek sok
ajándéka közül. Az Úr hithıségedtŒl, szükségleteidtŒl és az érdeklŒdŒid szükségleteitŒl
függŒen más módokon is megáldhat téged. Vágynod kell a lelki ajándékokra, és komolyan
törekedned kell azokra (lásd T&Sz 46:8; 1 Korinthusbeliek 12:31; 14:1, 12). Ezek az ajándékok
Isten akarata szerint ima, hit és cselekedetek által adatnak (lásd T&Sz 63:9–12; 84:64–73).

„A Szentlélek ajándéka azután
érkezik el, hogy megbánjuk a

bıneinket és érdemessé válunk.
[…] A Szentlélek bizonyságot

tesz az igazságról, és oly
mélyen a lélekbe vési Istennek,
az Atyának, és a Fiúnak, Jézus
Krisztusnak a valóságát, hogy
semmilyen földi hatalom vagy
tekintély sem választhatja el

attól a tudástól.”

– JAMES E. FAUST ELNÖK
„THE GIFT OF THE HOLY GHOST – A SURE COMPASS”,

ENSIGN, 1996. ÁPR., 4. O.
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Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

Olvasd el az alábbi utalásokat:

• Kalauz a szentírásokhoz, „Szentlélek”, „Világosság, Krisztus világossága” és „Lélek”.
• Our Search for Happiness, 84–86., 91–92. o.
• Hıek a hithez, „Szentlélek”, 182–185. o., és „Lelki ajándékok”, 131–133. o.

Írj egy jellemzést a Szentlélek természetérŒl és szerepérŒl!

Olvasd el a Cselekedetek 4:23–33-at!

• Péter és János miként törekedtek lelki ajándékokra?
• Miként válaszolt az Úr imájukra?
• Mit tanulhatsz meg ebbŒl az élménybŒl a saját munkáddal kapcsolatban?

A Lélek hatalma a megtérésben
A Szentlélek hatalma jelenti a megtérés magvát. Próbáld megérteni a megtérés tanát,

illetve annak élményét! Boyd K. Packer elnök elmagyarázta a Szentléleknek a megtérésben
játszott központi szerepét:

„Ha megtörténik a megtérés, akkor az a Lélek hatalma által megy végbe. A sikeres
misszionáriusi munkához e három dolognak kell megtörténni:

Meg kell értenünk, hogy egy érdeklŒdŒnek mit kell éreznie a megtérés folyamatában.
Meg kell értenünk, hogy egy misszionáriusnak mit kell éreznie ahhoz, hogy a Lélek

megtérítŒ hatalmával taníthasson.
Végül pedig meg kell értenünk, hogy egy egyháztagnak mit kell éreznie, amikor részt

vesz a megtérés folyamatában” (Misszióelnökök konferenciája, 1985. ápr. 3.).
Minél jobban megérted, hogy az

érdeklŒdŒk, misszionáriusok és egyháztagok
mit éreznek, amikor elnyerik a Lélek
bizonyságát, annál inkább megérted saját
szerepedet, mely szerint:

• A szentírások kutatása és a tanok
tanítása közben épülj, és világosodjon
meg az elméd!

• Teremts olyan légkört tanítás közben,
amelyben a Szentlélek bizonyságot tehet!
Ezt azzal teheted meg, hogy a visszaállítás
üzenetérŒl tanítasz és teszel bizonyságot.
Taníts a Lélek irányítása szerint, és tedd
bizonyságodat, hogy a Szentlélek ereje
által tudod, hogy amit tanítasz, igaz!

• Az üzenet egyénekre szabásában kövesd
a Lélek útmutatását!

• Szólítsd fel az embereket cselekvésre! A bınbánat, a parancsolatoknak történŒ
engedelmeskedés, valamint a szövetségek megkötése és betartása által növekedni fog
a hitük.

M. Russell Ballard elder így szólt a Lélek hatalmáról: „Az igaz megtérés a Lélek hatalma
által érkezik. Amikor a Lélek megérinti a szívet, a szívek megváltoznak. Amikor az egyének

36617_135_c07_ch4.qxd  05-07-2007  9:29 AM  Page 92



Jegyzetek

4 Ismerd fel a Lelket!

93

érzik magukban a Lélek munkálkodását, amikor bizonyítékát látják életükben az Úr
szeretetének és irgalmának, lelkileg tanulnak és megerŒsödnek, és Belé vetett hitük
növekszik. Ezek a tapasztalatok a Lélekkel természetesen következnek, amikor valaki
kész arra, hogy kísérletet tegyen az igével. Ez az, ahogy elérünk oda, hogy érezzük: az
evangélium igaz” (lásd „Most van itt az idŒ”, Liahóna, 2000. nov., 88. o.).

A Szentlélek az emberek szívében mıködik, hogy elŒidézze ezeket a változásokat.
Amikor az emberek kötelezettségeket vállalnak, erŒsebben fogják érezni a Szentlélek
hatalmát, és kifejlesztik a Krisztusnak való engedelmességhez szükséges hitet. Ezért
segítened kell a hallgatóidnak hitükben növekedni, azáltal, hogy bınbánatra és
kötelezettségek vállalására és teljesítésére szólítod fel Œket.

Tevékenység: Egyéni tanulás

• Olvass el néhányat az alábbi részekbŒl, és gondolkozz el azon, hogy mit kell egy érdeklŒdŒnek
éreznie a megtéréshez! Érzéseidet és benyomásaidat jegyezd fel a tanulmányi naplódba!
Gondolataidat beszéld meg más misszionáriusokkal és egyháztagokkal!

2 Nefi 4:16–35; Énós 1; Móziás 4–5; 18:7–14; 27–28; Alma 5; 17–22; 32; 36; 38

• Olvass el párat az alábbi részek közül, és elmélkedj el azon, hogy neked mint misszionáriusnak,
illetve egy egyháztagnak mit kell érezni ahhoz, hogy térítŒ hatalommal tudjatok tanítani!
Érzéseidet és benyomásaidat jegyezd fel a tanulmányi naplódba! Gondolataidat beszéld meg
más misszionáriusokkal és egyháztagokkal!

1 Nefi 8:11–12; Móziás 28:1–4; Alma 26; 29; 31:26–38; 32; Moróni 7:43–48; T&Sz 4;
18:10–16; 50:21–22

Szentírás-tanulmányozás 

Mit tanítanak a szentírások a Lélek hatalmáról a te munkádban?
2 Nefi 33:1–2 T&Sz 50:13–22 1 Korinthusbeliek 2:11–14
T&Sz 42:11–17 Cselekedetek 2:37–38 Kalauz a szentírásokhoz, „Megtérés, megtért”

Mit tehetsz annak érdekében, hogy a Lélek hatalmát élvezd a munkádban?
Alma 32:27–28 T&Sz 42:14 János 7:17

Miért fontos azt tanítanod, amit tudsz és hiszel?
Alma 5:43–47 T&Sz 52:9 T&Sz 80:4

Imádkozz hittel!
Az Úr módján csak a Lélek hatalma által taníthatsz, a Lelket pedig a hívŒ ima által kapod

meg. Az Úr azt mondta: „És a Lélek a hit imája által adatik meg nektek; és ha nem kapjátok
meg a Lelket, akkor nem taníthattok” (T&Sz 42:14). Amint segítségért imádkozol a tanításod
során, a Szentlélek hatalma eljuttatja tanításaidat az emberek gyermekeinek szívéhez
(lásd 2 Nefi 33:1).

Gordon B. Hinckley elnök egy missziós élményének bemutatásával szemléltette ezt a
tantételt:

„Mindig eszembe jut az a két fiatalember, akik a missziómban szolgáltak. Egyikük
briliáns volt. Mıvelt volt. Egy ragyogó elme. Gyors, de egy kicsit öntelt volt. Volt egy másik,
aki jelzŒtáblákat festett. Egy jelzŒtábla-készítŒ mıhelybŒl jött kevéske mıveltséggel, de
ismerte saját hiányosságait, és az Úrra támaszkodott. Amikor imádkozott, az ember
egyszerıen tudta, hogy az Úrral beszél. Nem egy gépies dolog volt, hanem egy beszélgetés,
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és ez a fiatalember csodákat tett, míg a másik közömbösen tette a dolgát. Az egyikükben
meglévŒ, a másikukból pedig hiányzó erŒ teljesen nyilvánvaló volt. Fohászkodjatok az
Úrhoz! Ã átnyújtotta a meghívást, és válaszolni fog” (Teachings of Gordon B. Hinckley
[1997], 469. o.)

Törekedj Œszintén, igaz szándékkal és
„[szíved] minden erejével” imádkozni (Moróni
7:48)! A hatékony ima nagy erŒfeszítést igényel
(lásd Moróni 10:3–4; T&Sz 8:10; 9:7). Gondosan
figyelj oda a hozzáállásodra, és a használt sza-
vakra! Az ima közben figyelj a következŒkre:

• Használd az ima nyelvezetét, amely azt
mutatja, hogy szereted és tiszteled Mennyei
Atyádat! Használj illŒ és tisztelettudó
nyelvezetet, mindegy, milyen nyelven
beszélsz is! Például az angol nyelvben az
Atya megszólításakor ilyen névmásokat
használunk: Thee, Thou, Thy és Thine.

• Mindig fejezd ki háládat az áldásaidért!
A hálaérzet érdekében kifejtett tudatos
erŒfeszítés segíteni fog felismerned, hogy az Úr milyen irgalmas volt az életedben.

• Imádkozz konkrétan a Szentlélek irányításáért és segítségéért! Mutasd meg, hogy
értékeled ezt az áldást: légy fogékony és tudatában a lelki sugalmazásoknak, majd
pedig bátorsággal kövesd e sugalmazásokat!

• Imádkozz szeretettel és jószívıen!
Imádkozz név szerint az emberekért!
Kérj sugalmazást, hogy megérthesd és
kielégíthesd a szükségleteiket! Imádkozz
az érdeklŒdŒk, új megtértek és kevésbé
tevékeny egyháztagok jólétéért! Imád-
kozz a területeden élŒ egyháztagokért,
papsági és segédszervezeti vezetŒkért!
Imádkozz az otthoni családodért! Imád-
kozz a társadért, más misszionáriuso-
kért és a misszióelnöködért! Imádkozz,
hogy megtudd, miként segíthetsz má-
soknak, azután pedig légy készen áldo-
zatot hozni az érdekükben!

• Imádkozz, hogy megtudd, merre menj,
és mit csinálj! Imádkozz, hogy azokhoz
vezessen az utad, akik készek befogadni
a visszaállítás üzenetét! Imádkozz,
hogy felismerd Œket!

• Ismerd el, hogy Mennyei Atyád jobban
tudja nálad, hogy mire van szükséged!
Hagyatkozz a Lélekre ahhoz, hogy tudd,
miért imádkozz (lásd 3 Nefi 19:24; T&Sz 46:28, 30)!

• Az esti imáidban számolj be az Úrnak a napi tevékenységeidrŒl! Azután vázold fel
Neki a másnapi terveidet! Figyelj a Lélek sugalmazásaira!

„A misszionáriusok minden reggel…

térdeljenek le, és kérjék az Urat, hogy

nyelvüket megoldva rajtuk keresztül

szóljon mindazok megáldására, akiket

tanítani fognak! Ha így tesznek, új

megvilágítást nyer az életük. Jobban

fognak lelkesedni a munka iránt. Meg

fogják tudni, hogy Œk a szó szoros

értelmében az Úr szolgái, akik az Ã

nevében szólnak. Meg fog változni

azok szemlélete, akiket tanítanak. Amint

a Lélek által tanítanak, érdeklŒdŒikre

is ugyanaz a Lélek fog hatni.”

– GORDON B. HINCKLEY ELNÖK
LÁSD „MISSZIONÁRIUSI SZOLGÁLAT”, ELSÃ VILÁGMÉRETÙ PAPSÁGI

VEZETÃKÉPZÃ GYÙLÉS, 2003. JAN. 11., 20. O.
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• Imádkozz, hogy legyŒzd a kísértéseket! Ha engedsz a kísértésnek, azzal meggátolod
a Lelket.

• Imádkozz, és ha indokolt, böjtölj különleges áldásokért!

• Imádkozz és elmélkedj a szentírásokról! A szentírások megnyitják a kinyilatkoztatások
ajtaját.

• Higgy abban, hogy Isten válaszolni fog az imáidra! Ismerd fel, hogy Isten gondolatai
nem a te gondolataid (lásd Ésaiás 55:8–9), és bízd Istenre, hogy a maga módján és
idejében válaszoljon az imáidra!

Tevékenység: Egyéni tanulás

Gondolkozz el az Œszinte imával kapcsolatos alábbi kijelentésekrŒl:

„Legtöbb imánkkal az a gond, hogy úgy mondjuk el azokat, mintha felvennénk a telefont, és ételt
rendelnénk – leadjuk a rendelést, aztán letesszük a kagylót. Elmélkednünk, fontolgatnunk kell, és
arra gondolnunk, amirŒl és amiért imádkozunk, majd pedig úgy szólni az Úrhoz, ahogyan egyik
ember a másikkal beszél!” (Gordon B. Hinckley, Teachings of Gordon B. Hinckley, 469. o.).

„Ha az ima csak egy hirtelen felkiáltás a válság idején, akkor végtelenül önzŒ, és Istent
szerelŒmesternek vagy szolgáltató ügynökségnek nézzük, aki csak vészhelyzet esetén segít.
Éjjel-nappal emlékeznünk kell a Legfenségesebbre – mindig –, nem csak amikor már minden
más segítségforrás elapadt, és borzalmasan szükségünk van a segítségre” (Howard W. Hunter,
The Teachings of Howard W. Hunter, szerk. Clyde J. Williams [1997], 39. o.).

Az alábbi skála használatával értékeld ki imáidat önmagad számára! Tanulmányi naplódba ilyesféle
kérdéseket válaszolj meg: Hová helyeznéd magad ezen a skálán? Hol szeretnél lenni ezen a skálán?
Hogyan szeretnél változtatni?

Gyenge Közepes Jó

Gyenge hit Krisztusban ����������� ErŒs hit Krisztusban

Nem hálás ����������� Hálatelt

Elmém nem a munkára összpontosít ����������� Elmém a munkára összpontosít

Nincs köze a tettekhez ����������� Tettek váltják valóra az imákat

IsmételgetŒ ����������� A ma szükségleteire koncentrál

Tompa érzések ����������� FelemelŒ, felfrissítŒ

Tisztátalan gondolatokra koncentrál ����������� Tiszta gondolatokra koncentrál

Én-központú ����������� Másokkal törŒdŒ

Túl általános, nem konkrét ����������� Konkrét, nem általános

Hiányzik a Lélek ����������� A Lélek vezeti az imát

Nem ismerem fel a válaszokat ����������� Bízom benne, hogy Isten 
válaszol az imákra

Szentírás-tanulmányozás 

Miért kell a Lélekért imádkoznod?
2 Nefi 32:8–9 T&Sz 42:14 T&Sz 50:13–22

Miért imádkozz?
Alma 6:6 Alma 37:36–37 T&Sz 50:29–30
Alma 13:28 3 Nefi 18:20 Kalauz a szentírásokhoz, „Ima”
Alma 34:17–27 3 Nefi 19:9
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Tanuld meg felismerni a Lélek sugalmazásait!
A Szentlélek mindig rendelkezésre áll, hogy vezessen és irányítson téged. A Lélek

csendesen, az érzéseiden és elméden keresztül szól hozzád. Az egyik nagy kihívás számodra
és hallgatóid számára az, hogy felismerjétek a Szentlélek csendes, finom sugalmazásait.

Boyd K. Packer elnök azt tanította: „A szentírások úgy jellemzik a Lélek hangját mint
ami se nem hangos, se nem éles. Nem a mennydörgés hangja ez, sem pedig egy nagy
zajos lárma hangja. Inkább a gyengédség tökéletes kis hangja, mintha suttogna, mely a
lelket is átjárhatja, és égetŒ érzést támaszthat a szívben (lásd 3 Nefi 11:3; Hél. 5:30; T&Sz
85:6–7.). Emlékezzetek rá, hogy Ésaiás úgy találta, hogy az Úr hangja nem a szélben, a
földrengésben vagy a tızben van, mert az egy szelíd, halk hang volt (lásd 1 Kir. 19:12).

A Lélek nem úgy kelti fel figyelmünket, hogy kiabál vagy erŒs kézzel megráz minket.
Inkább suttog. Oly gyengéden cirógat, hogy ha túl elfoglaltak vagyunk, meg sem érezzük
azt. (Nem csoda, hogy a Bölcsesség szavát megkaptuk kinyilatkoztatásban, hiszen a
részegek vagy a függŒségben szenvedŒk hogyan hallhatnának meg egy ilyen hangot?)

Néha elég erŒsen hat majd ránk ahhoz, hogy odafigyeljünk. Legtöbbször azonban,
ha nem figyelünk a gyengéd érzésre, a Lélek visszahúzódik, és vár, amíg visszajövünk
keresve és figyelmesen, és a magunk kifejezésmódján a régi idŒk Sámueljéhez hasonlóan
azt mondjuk: »Szólj [Uram], mert hallja a te szolgád!« (1 Sámuel 3:10)” („The Candle of
the Lord”, Ensign, 1983. jan., 53. o.).

Sok hang verseng a világban a figyelmünk elnyeréséért, és könnyedén túlharsoghatják
a lelki benyomásokat, ha nem vagyunk óvatosak.

Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

Tanulmányozd az alábbi táblázatot! Gondolj olyan idŒszakokra, amikor az alábbi részekben leírt
érzéseket, gondolatokat vagy benyomásokat tapasztaltad! A tanulás és tapasztalatok szerzése
közben tegyél hozzá további részeket ehhez a listához! Gondolj arra, miként használhatod ezeket
a tantételeket arra, hogy azáltal segíts másoknak érezni és felismerni a Lelket!

T&Sz 6:23; 11:12–14; | A szeretet, öröm, béke, türelem, szelídség,
Rómabeliek 15:13; Galátziabeliek 5:22–23 | gyengédség, hit és remény érzését adja.

T&Sz 8:2–3 | Ötleteket ad az elménkbe, és érzéseket a szívünkbe.

T&Sz 128:1 | Lefoglalja az elménket és az érzéseinkre hat.

Joseph Smith története 1:11–12 | Segít, hogy a szentírások erŒs hatást tegyenek.

T&Sz 9:8–9 | Jó érzéseket ad a tanításhoz, ha valami igaz.

Alma 32:28; T&Sz 6:14–15; 1 Korinthusbeliek 2:9–11 | Megvilágosítja az elmét.

Alma 19:6 | Világosságra cseréli a sötétséget.

Móziás 5:2–5 | ErŒsíti a vágyat a rossz elkerülésére 
| és a parancsolatoknak való engedelmességre.

János 14:26 | Az igazságot tanítja, és azt az emlékezetünkbe idézi.

János 14:27 | A békesség és vigasz érzését adja.

János 16:13 | Elvezet az igazsághoz, és megmutatja a jövendŒ dolgokat.

Moróni 10:5 | Kinyilatkoztatja az igazságot.

T&Sz 45:57 | Utat mutat, és megvéd a megtévesztéstŒl.

2 Nefi 31:18; T&Sz 20:27; | DicsŒíti Istent, az Atyát és Jézus Krisztust,
János 16:14 | és bizonyságot tesz róluk.

T&Sz 42:16; 84:85; 100:5–8; Lukács 12:11–12 | Irányítja az alázatos tanítók szavait.

János 16:8 | Felismeri és helyreigazítja a bınt.

Moróni 10:8–17; T&Sz 46:8–26; 1 Korinthusbeliek 12 | Megadja a Lélek ajándékait.

Alma 10:17; 12:3; 18:16, 20, 32, 35; T&Sz 63:41 | Segít mások gondolatait felismerni vagy meglátni.
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T&Sz 46:30; 50:29–30 | Megmondja, hogy miért imádkozzunk.

2 Nefi 32:1–5; T&Sz 28:15 | Megmondja, mit tegyünk.

1 Nefi 10:22; Alma 18:35 | Az igazlelkıeknek segít hatalommal és 
| felhatalmazással szólni.

T&Sz 21:9; 100:8; János 15:26 | Bizonyságot tesz az igazságról.

2 Nefi 31:17; Alma 13:12; 3 Nefi 27:20 | Megszentel, és elhozza a bınök bocsánatát.

1 Nefi 2:16–17; 2 Nefi 33:1; Alma 24:8 | Az igazságot eljuttatja a hallgató szívébe.

1 Nefi 1:1–3; 1 Mózes 31:3–5 | Fejleszti a készségeket és képességeket.

1 Nefi 7:15; 2 Nefi 28:1; 32:7; | Késztet (elŒre hajt),
Alma 14:11; Mormon 3:16; Ether 12:2 | vagy megfékez (visszatart).

T&Sz 50:13–22 | A tanár és a tanuló egyaránt okul.

T&Sz 88:3; János 14:26 | Vigaszt nyújt.

|
|
|
|

Arra a kérdésre válaszolva, hogy „Hogyan ismerhetjük fel a Lélek késztetéseit?”, Gordon
B. Hinckley elnök felolvasta a Moróni 7:13, 16–17-et, és ezt mondta: „Mindent összevetve,
ez a próbatétel: Arról gyŒzi meg az embert, hogy jót tegyen, felemelkedjen, egyenesen álljon,
a helyeset tegye, kedves legyen, nagylelkı legyen? Akkor az Isten LelkétŒl való. […]

Ha jóra hív, IstentŒl való. Ha gonoszra hív, a gonosztól való. […] Ha ti a helyeset teszitek,
és a helyes módon éltek, szívetekben tudni fogjátok, hogy a Lélek mit mond nektek.

A Lélek sugalmazását a Lélek ajándékairól ismeritek fel – ami megvilágosít, ami felépít,
ami pozitív, megerŒsítŒ és felemelŒ, ami jobb gondolatokra, jobb szavakra és jobb tettekre
vezérel, Isten LelkétŒl való” (Teachings of Gordon B. Hinckley, 260–261. o.).

Isten a személyes sugalmazás és kinyilatkoztatás által válaszolja meg az imáidat. A
Szentlélek által fog vezetni a keresésben, a visszaállított evangélium tanításában, valamint
a kevésbé tevékeny egyháztagok és új megtértek megerŒsítésében. Az a dolgod, hogy
érdemesen élj, buzgón imádkozz, és megtanuld felismerni és bátorsággal követni a Lélek
irányítását.

A Lélekre hagyatkozás
Az Úr szolgájaként az Ã munkáját kell végezned, az Ã módján és az Ã hatalma által.

Egyes misszionáriusok biztosak abban, hogy tudják, hogyan lehetnek sikeresek. Mások
híján vannak ennek a magabiztosságnak. Azért ne feledd, hogy bizalmadnak és hitednek
Krisztusban kell lenni! Saját tehetségeid és képességeid helyett inkább hagyatkozz a
Lélekre! Hagyd, hogy a Lélek vezéreljen munkád minden területén! Joseph Smith próféta
azt tanította, hogy a Lélek alapvetŒ a tanításban és prédikálásban:

„Senki sem prédikálhatja az evangéliumot a Szentlélek nélkül” (History of the Church,
2:477. o.).

„Egynéhány keveseket elhívott és felszentelt a kinyilatkoztatás és jövendölés Lelke,
és elkezdtek prédikálni a Lélek akarata szerint, és bár gyengék voltak, Isten hatalma
megerŒsítette Œket” (History of the Church, 4:538. o.).

„[Joseph Smith] további utasításokat adott az eldereknek az evangélium prédikálásával
kapcsolatban, és kihangsúlyozta nekik a Lélek elnyerésének szükségességét, hogy a
mennybŒl leküldött Szentlélek által taníthassanak” (History of the Church, 4:13. o.).

36617_135_c07_ch4.qxd  05-07-2007  9:29 AM  Page 97



Jegyzetek

4 Ismerd fel a Lelket!

98

Heti és napi tervezéseid alatt fel kell majd tenned néhány alapvetŒ kérdést – akár
többször is naponta (lásd a Szentírás-tanulmányozás keretet, mely példákat ad a kérdésekre).
Sugalmazás által keress választ ezekre a kérdésekre, az egyes helyzeteknek megfelelŒen,
a válaszok pedig öltsenek testet a terveidben! Emellett legyél kész a Lelket követni, és
megváltoztatni a terveidet, amikor elŒre nem látott lehetŒségek adódnak!

Tanulmányozd az alábbi szentírásokat, és gondold át, hogy miként válaszolnak azokra a
fontos kérdésekre, amikre naponta felelned kell! Gondold végig, hogy ezek a részek hogyan
vonatkoznak keresési erŒfeszítéseidre, tervezésedre, valamint egyéni és társas tanulásodra!
Akkor is vedd figyelembe jelentésüket, amikor leckéket tanítasz, kötelezettségek vállalására
kérsz fel embereket, vagy meggyŒzŒdsz a kötelezettségek teljesítésérŒl, erŒsíted az új és a
kevésbé aktív egyháztagokat, valamint amikor az egyháztagokkal dolgozol!

Szentírás-tanulmányozás 

Merre menjek?
Hélamán 10:17 T&Sz 75:26–27
T&Sz 31:11 T&Sz 79:1–2

Mit tegyek? 
1 Nefi 4:6 T&Sz 28:15
2 Nefi 32:2–5 T&Sz 52:3–4

Mit mondjak? 
2 Nefi 33:1 T&Sz 33:8–10 Máté 10:19–20
Alma 5:43–46 T&Sz 50:13–22 Márk 13:11
Alma 11:22 T&Sz 68:1–4 1 Korinthusbeliek 2:4–5, 12–13
Hélamán 5:18 T&Sz 75:3–11 2 Mózes 4:10–12
Hélamán 13:3–5 T&Sz 100:5–8

Hogyan szabjam a tanítást az érdeklŒdŒim szükségleteire?
Alma 12:7 3 Nefi 17:2–3 T&Sz 84:85
Alma 41:1 T&Sz 71:1

Milyen szentírásokat használjak és hogyan?
Móziás 18:19–20 T&Sz 32:4 T&Sz 71:1
Móziás 27:35 T&Sz 42:11–17 T&Sz 80:4
T&Sz 18:32–36 T&Sz 68:1–4 Lukács 24:13–32

Némi figyelmeztetés
Miközben sugalmazásért imádkozol, megerŒsítést kell kapnod érzéseidre is. Például vesd

össze a döntéseidet a szentírásokkal és az élŒ próféták tanításaival! Bizonyos lehetsz benne,
hogy az érzések megegyeznek a feladatoddal; például nem fogsz kinyilatkoztatást kapni
arról, hogy egy helyi püspököt kioktass a feladatairól. Döntéseidet és következtetéseidet
beszéld meg a társaddal, a kerületi vezetŒddel, vagy ha helyes, a misszióelnököddel!

Howard W. Hunter elnök az alábbi tanácsot adta: „Hadd figyelmeztessek arra, …ha nem
vagyunk óvatosak…, esetleg elkezdjük az Úr Lelkének hatását méltatlan és manipulációs
dologként hamisítani! Aggaszt, amikor az erŒs érzelmeket vagy a patakzó könnyeket
egyenlŒvé teszik a Lélek jelenlétével. Persze az Úr Lelke okozhat erŒs érzelmi feltöltŒdést,
akár könnyeket is, de ezt a külsŒdleges megnyilvánulást nem szabad összekeverni a Lélek
jelenlétével” (The Teachings of Howard W. Hunter, 184. o.). Az Úr Lelke mindig tanít.
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A kinyilatkoztatás és a lelki élmények szent
dolgok. Magunkban kell tartanunk azokat,
és csak megfelelŒ helyzetekben szabad meg-
beszélni. Misszionáriusként jobban tudatában
lehetsz a lelki élményeknek, mint életed során
korábban. Állj ellen a kísértésnek, és ne beszélj
szabadon ezekrŒl az élményekrŒl!

Boyd K. Packer elnök azt tanácsolta:
„Megtanultam, hogy nem túl gyakran érnek
minket erŒs, megkapó lelki élmények. Amikor
viszont igen, általában a saját épülésünket,
okulásunkat vagy helyreigazításunkat szol-
gálják. Hacsak a megfelelŒ felhatalmazás által
el nem hívnak, ezek nem jogosítanak fel
minket arra, hogy tanácsot adjunk, vagy
helyreigazítsunk másokat.

Úgy vélem, nem bölcs dolog folyamatosan szokatlan lelki élményekrŒl beszélni. Gondosan
kell Œrizni azokat, és csak akkor szabad megosztani Œket, ha maga a Lélek ösztönöz erre
benneteket, hogy azokat mások áldására tudjátok fordítani” (Ensign, 1983. jan., 53. o.).

„Ha méltóak vagyunk, jogunk
van kinyilatkoztatásokat kapni

magunkra, a szülŒknek
gyermekeikre, az egyháztagoknak
elhívásaikra vonatkozóan. De a

jog, hogy kinyilatkoztatást
kapjunk mások számára, nem

terjed túl saját hatáskörünkön.”

– JAMES E. FAUST ELNÖK
„COMMUNION WITH THE HOLY SPIRIT”, 

ENSIGN, 2002. MÁRC., 4. O.

Szentírás-tanulmányozás 

A Lélekre hagyatkozás olyan fontos, hogy az Úr erŒsen figyelmeztet bennünket: ne tagadjuk meg
vagy oltsuk ki a Lelket. Mit tudsz meg az alábbi szentírásrészekbŒl?

Jákób 6:8–9 Mormon 9:7–9 T&Sz 11:25–26
3 Nefi 29:5–6 Moróni 10:7–8 1 Thessalonikabeliek 5:19–20

Ne feledd!

• Imádkozz hittel, hogy imáidra választ kaphass!

• Tanuld meg megérteni, felismerni és követni a Lélek sugalmazását!

• Tanulj meg a Lélekre hagyatkozni abban, hogy merre menj, mit tegyél, és mit mondjál!

• Tanítsd meg másoknak, hogy ismerjék fel a Lelket!
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• Jegyezd fel lelki élményeidet a naplódba! Például válaszolj ilyen kérdésekre:
Megértettem valamit jobban, miközben a szentírásokat tanulmányoztam? Adódott
szokatlan lehetŒségem arra, hogy emberekkel találkozzam, akikkel megoszthatom
az üzenetet? Adattak a szükséges pillanatban olyan szavak, amiket mondanom
kellett? ErŒs szeretetérzés volt bennem azok iránt, akikkel találkoztam? Miként
kaptam választ az imáimra?

• Ossz fel egy papírt két oszlopra! Az egyik címe legyen: „Amit az Úr tett”, a másiké
pedig: „Amit Lehi vagy Nefi tett”! Olvasd el a Liahóna és a törött íj történetét (1 Nefi
16:9–30), vagy a történetet, amikor Nefi hajót épített (1 Nefi 17:7–16; 18:1–6)!
Olvasás közben sorold fel az eseményeket a történetbŒl a megfelelŒ oszlopban!
Gondold végig, mit taníthat a történet a sugalmazás természetérŒl!

• Nézd át a naplódat, és keress olyan alkalmakat, amikor a Lélek vezetett téged,
kinyilatkoztatást vagy a Lélek más egyéb ajándékát tapasztaltad meg! Gondold végig,
hogy mikor, hol és miért voltak ezek a tapasztalatok! Tettél valami különlegeset,
amivel felkészítetted magadat egy ilyen élményre? Miként nyilvánult meg az Úr keze
az élmény során? Milyen érzéseid voltak? Mit tehetsz annak érdekében, hogy
hasonló élményeid legyenek? Segíthet újra felismerni és befogadni a Lelket, ha
emlékszel ezekre az élményekre.

• A Bibliában az Apostolok cselekedeteinek könyvét régebben „A Szentléleknek az
apostolokon keresztüli cselekedetei könyvének” hívták. Olvasd el az Apostolok
cselekedetei könyvének fejezetfejléceit, és magyarázd el, hogy ez a cím miért volt
helytálló! Találj bizonyítékot magyarázatod alátámasztására!

• Tanulmányozd és gondold át az alábbi tanácsot! Miként vonatkozik a mindennapos
térítési tevékenységedhez?

„Mondd meg a testvéreknek, hogy legyenek alázatosak és hithıek, és tartsák
meg az Úr Lelkét, hogy a jóra vezesse Œket! Legyetek óvatosak, és ne utasítsátok
el a szelíd, halk hangot, mert az fogja megtanítani nektek, hogy mit tegyetek,
és merre menjetek! Az fogja meghozni a királyság gyümölcseit! Mondd el
a testvéreknek, hogy tartsák szívüket nyitva a meggyŒzésre, hogy amikor
a Szentlélek jön hozzájuk, szívük kész legyen a befogadására! Meg tudják
különböztetni az Úr Lelkét minden más lélektŒl; békét és örömöt suttog lelküknek;
elveszi szívükbŒl a rosszhiszemıséget, a gyılöletet, a viszálykodást és minden
gonoszt; és az lesz minden vágyuk, hogy jót tegyenek” (idézi: Juvenile Instructor,
1873. júl. 19., 114. o.).

Joseph Smith próféta adta ezt a tanácsot Brigham Youngnak egy álomban
majdnem 3 évvel Joseph Smith halála után. Ha Brigham Young helyében lennél,
és ezt a tanácsot kapnád, mit tennél?

• Tanulmányozd az Alma 33:1–12; 34:17–29, 38-at! Milyen kérdésekre válaszolt
Alma? (Nézd át Alma 33:1–2-t!) Hogyan válaszolt Alma ezekre a kérdésekre?
Milyen bizonyosságot adott arról, hogy Isten hallja és megválaszolja az imákat?

• Az Úr azt ígérte, hogy a Lélek sok fontos értelemben fog minket vezetni. Az alábbi
részek olvasása közben határozd meg a munkád azon területeit, amelyeken szükség
van a Lélek vezetésére! Az alábbi szentírásokban rejlŒ parancsolatok és ígéretek
mit jelentenek az egyéni és társas tanulásodban? A kerületi gyıléseken,
zónakonferenciákon, keresztelŒkön és egyéb gyıléseken?

Imádkozás
3 Nefi 19:24 T&Sz 50:30
T&Sz 46:30 Rómabeliek 8:26

Ötletek a tanuláshoz és alkalmazáshoz

4 Ismerd fel a Lelket!
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Gyılések vezetése
Moróni 6:9 T&Sz 20:45 T&Sz 46:2

Írás
T&Sz 9:9 T&Sz 47:4 T&Sz 124:4
T&Sz 24:6 T&Sz 104:81 Mózes 6:6

• Olvasd el az alábbi szentírásrészeket (a hozzájuk tartozó fejlécekkel együtt)!

T&Sz 60:1–5 T&Sz 61:1–4, 21–22 T&Sz 62:4–8

Ebben a történetben mi volt nagyon fontos az Úr számára?

Mi nem számított az Úrnak?

Gondold végig Dallin H. Oaks elder következŒ kijelentését:

„[Az ember] erŒsen vágyhat rá, hogy az Úr Lelke vezesse, de… oktalanul odáig
nyújtja ezt a vágyat, hogy minden dologban irányítást akar kérni. A vágy, hogy
az Úr vezessen bennünket, egy erŒsség; azonban emellett meg kell értenünk,
hogy Mennyei Atyánk sok döntést a személyes választásunkra bíz. A személyes
döntéshozatal egyike azon növekedés forrásainak, melyet meg kell tapasztalnunk
a halandóságban. Akik minden döntéshozatalt az Úrra próbálnak hárítani, és
kinyilatkoztatásért könyörögnek minden válaszútnál, gyorsan olyan helyzetben
találják magukat, amelyben vezetésért imádkoznak, és mégsem kapnak. Például
valószínıleg ez történik számos olyan alkalommal, amikor a választási lehetŒségek
jelentéktelenek, vagy mindkét lehetŒség elfogadható.

Elménkben át kell tanulmányozni a dolgokat, azon ítélŒképességünket használva,
melyet TeremtŒnk helyezett belénk. Azután útmutatásért kell imádkoznunk, s ha
megkaptuk, cselekednünk kell. Ha nem kapunk útmutatást, legjobb belátásunk
szerint kell cselekednünk. Akik kitartanak a kinyilatkoztatott útmutatás mellett olyan
dolgokban, amelyekben az Úr nem akar minket vezetni, kitalálhatnak egy választ
saját fantáziájukból vagy elfogultságukból, vagy akár hamis kinyilatkoztatás által is
kaphatnak választ” („Our Strengths Can Become Our Downfall”, Ensign, 1994. okt.,
13–14. o.).

Milyen kapcsolat van saját belátásod követése, és a Lélekre történŒ hagyatkozás
között?

Társas tanulás

• Beszélgessetek a közösen elmondott imákról! A Szentlélek irányítja azokat?
Kaptatok válaszokat az imáitokra? Amikor együtt imádkoztok:

– Hiszitek, hogy Isten megadja, amit igazlelkıen kértek?

– Megbecsülitek és megköszönitek az imáitokra adott válaszokat?

– Név szerint imádkoztok emberekért, és figyeltek a szükségleteikre?

– Imádkoztok egymásért, és azért, hogy a Lélek irányítson benneteket?

– Kaptok választ az imáitokra?

Társakként beszéljétek meg, hogy miként fogtok még jobban a Lélek jelenlétére
törekedni!

• Beszéljétek meg, milyen sokféle módon jellemzik az emberek a Szentlélek befolyását!
Írjátok le az érdeklŒdŒk észrevételeit a Lélekkel kapcsolatos élményeikrŒl, amikor
az evangéliumot tanulták, és megpróbálták teljesíteni a kötelezettségeket! Hogyan
segíthettek másoknak felismerni ezt a szent hatást? Hogyan kerülhetitek el ennek
során, hogy manipulatívak legyetek?

4 Ismerd fel a Lelket!
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• Gondoljátok végig és beszéljétek meg, miként vonatkozik rátok ez a tanács: „Nem
erŒltethetitek a lelki dolgokat. Az olyan szavak mint kényszerít, korlátoz, gátol,
nyomást gyakorol, megkövetel, nem jellemzŒek a Lélekkel való kapcsolatunkra.
A Lelket sem tudjátok gyorsabb válaszadásra kényszeríteni, mint egy babszemet
a csírázásra, vagy egy tojást az idejekorán történŒ kikelésre. Létrehozhatjátok a
növekedést, táplálást és védelmet elŒsegítŒ légkört; de nem kényszeríthettek vagy
erŒszakoskodhattok: meg kell várnotok a növekedést!” (Boyd K. Packer, „The Candle
of the Lord”, Ensign, 1983. jan., 53. o.).

• Beszéljétek meg az alábbi kijelentéseket, és hogy ezek a tantételek miként
változtathatják meg az imáitokat és a munkátokat! Miként befolyásolhatják imáitok
a tervezést, a célkitızést, a munkát és a napi tevékenységeket?

„Tetteink javarészt az imáink gyermekei. Imádkozás után cselekszünk; helyénvaló
könyörgéseink kijelölik számunkra az igazlelkı magaviselet útját” (Bruce R. McConkie,
„Why the Lord Ordained Prayer”, Ensign, 1976. jan., 12. o.).

„Az Œszinte ima része, hogy amikor bármilyen áldást vagy erényt kérünk, akkor
dolgoznunk kell az áldásért, és ki kell fejlesztenünk az erényt” (David O. McKay,
Secrets of a Happy Life, 114–115. o.).

„Kérjétek, hogy [Isten] helyezzen benneteket oda, ahol szeretné, hogy legyetek;
mondja meg nektek, hogy mit szeretne, mit tegyetek; és érezze, hogy rendelkezésre
álltok annak megtételére!” (Az egyház elnökeinek tanításai: Brigham Young
[1997], 46. o.).

Kerületi gyılések és zónakonferenciák

• Adj elŒ egy leckét az illŒ és tiszteletteljes nyelvhasználatról az imában!

• Ha helyénvaló, a misszionáriusok osszanak meg egy történetet vagy élményt, melyet
egy bizonyságtételi gyılésen, tanítás alkalmával vagy más helyzetben hallottak
mostanában! A mások által elmondott lelki történetek és élmények segíthetnek hitet
fejleszteni, és felismerni, hogy a Szentlélek hatása mindenhol és rendszeresen
megnyilvánul.

• Mutass hálát az Úr kezének megnyilvánulásáért a munkádban (lásd T&Sz 59:21)!
Beszéljétek meg, hogy a hála kimutatása hogyan segít meglátni az Úr apró, de
jelentŒs áldásait (lásd Ether 3:5)!

• Kérd meg a misszionáriusokat, mondjanak beszédet a Szentlélek küldetésérŒl és
erejérŒl!

• Kérj meg egy új megtértet, beszéljen arról, hogy érdeklŒdŒként hogyan hatott rá a
Szentlélek!

Misszióelnök

• Alkalmanként kérj meg misszionáriusokat, mondjanak el helyénvaló lelki élményeket
a neked küldött heti leveleikben!

• Az interjúkban idŒnként kérdezd meg a misszionáriusokat reggeli és esti imájukról!
Kérdezd meg, hogy imáik jelentŒségteljesek-e!

• Kérdezd meg tŒlük, hogy miként segítenek az érdeklŒdŒknek érezni és felismerni
a Lelket!

• Ha helyénvalónak tartod, mondd el a misszionáriusoknak, miként kapsz kinyilat-
koztatást a cserékrŒl, az engedetlen vagy segítséget igénylŒ misszionáriusokról és a
tanítandó tanokról!
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JegyzetekMi a Mormon
könyve szerepe?

Fontold meg!

• A Mormon könyve milyen értelemben a vallásunk záróköve?

• Hogyan válaszol a Mormon könyve a lélek nagy kérdéseire?

• Miért olyan fontos a Mormon könyve a megtérés folyamatában?

• Hogyan használjam a Mormon könyvét a hit építésére, és miként segítsek általa másoknak
közelebb kerülni Istenhez?

• A Moróni 10:3–5-ben lévŒ ígéret miért fontos a misszionáriusi munkában?

AMormon könyve Krisztus istenségének erŒteljes bizonyítéka. Emellett a Joseph Smith
próféta által történt visszaállítás bizonyítéka is. A megtérés lényeges része a Szentlélek

által annak a bizonyságnak az elnyerése, hogy a Mormon könyve igaz. Misszionáriusként
elŒször neked kell személyes bizonyságodnak lennie arról, hogy a Mormon könyve igaz.
Ez a bizonyság a Mormon könyve erejébe vetett mély és maradandó hithez vezethet
a megtérés folyamata alatt. Bízzál abban, hogy a Szentlélek bizonyságot fog tenni
mindenkinek, aki olvassa és átgondolja a Mormon könyvét, és Œszinte szívvel, valós
szándékkal és Krisztusba vetett hittel kérdezi meg Istent, hogy igaz-e! A Szentlélek
bizonyságtétele álljon a tanításod középpontjában!

A Mormon könyve vallásunk záróköve
Joseph Smith próféta azt tanította, hogy a Mormon könyve

„vallásunk záróköve” (Bevezetés a Mormon könyvéhez). Egy
másik alkalommal kijelentette: „Vegyétek el a Mormon könyvét
és a kinyilatkoztatásokat, és akkor vajon hová lesz a vallásunk?
Akkor nem lesz vallásunk” (History of the Church, 2:52. o.).

A boltív egy egymáshoz simuló, ék alakú darabokból készült,
erŒs építészeti szerkezet. A középsŒ darab, vagyis a zárókŒ,
rendszerint nagyobb a többi ékalaknál, és a többi követ a

ZÁRÓKÃ
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helyére rögzíti. Amikor Joseph Smith a Mormon könyvét „vallásunk zárókövének” nevezte,
azzal azt tanította, hogy a Mormon könyve tartja össze a vallásunkat. Ezra Taft Benson
elnök azt mondta, hogy a Mormon könyve legalább három értelemben jelent zárókövet:

Krisztus tanúja. „A Mormon könyve a zárókŒ Jézus Krisztusról való tanúbizonyságunkban,
aki Maga a szegletköve mindannak, amit teszünk. Hatalommal és világosan tesz
tanúbizonyságot az Ã valóságáról.”

A tan teljessége. „Az Úr maga jelentette ki, hogy a Mormon könyve »Jézus Krisztus
evangéliumának teljességét« tartalmazza (T&Sz 20: 9). […] A Mormon könyvében
megtaláljuk a szabadulásunkhoz szükséges tanok teljességét. És ezeket oly világosan
és egyszerıen tanítja, hogy még a gyermekek is megtanulhatják a szabadulás és a
felmagasztosulás útjait.”

A bizonyság alapzata. „Amint a boltív is összeomlik, ha a
zárókövet eltávolítják, az egyház egésze is így áll meg vagy
bukik el a Mormon könyve igaz voltán. Az egyház ellenségei
ezt nagyon jól megértik. Ezért igyekeznek oly nagyon
megcáfolni a Mormon könyvét, mert ha az hitelét veszti,
akkor vele együtt bukik Joseph Smith próféta is. És hitelét
veszti az is, hogy jogot formálunk a papsági kulcsokra,
valamint a kinyilatkoztatásra és a visszaállított egyházra.
De ugyanilyen módon, ha a Mormon könyve igaz – és most
már milliók tették bizonyságukat, hogy megkapták a
Szentlélek tanúságát, hogy igenis igaz –, akkor el kell
fogadni a visszaállítás és minden hozzá tartozó dolog
követelményeit” (A Witness and a Warning [1988], 18–19. o.).

A Mormon könyve – a Lélekkel együtt – a leghatásosabb eszközöd a megtérésben. Ez a
leghibátlanabb könyv a Földön (lásd a Mormon könyve bevezetésében). Világosan tanítja
Krisztus tanát, különösen az érdeklŒdŒknek tanított leckékben. Használd legfŒbb eszközként
a visszaállított evangélium tanítására! Az alábbiak példát adnak a Mormon könyve által
világosan tanított igazságokra, amelyeket az érdeklŒdŒknek fogsz tanítani.

Utalások

1 Nefi 12–14
2 Nefi 3; 26–29
Móziás 18

2 Nefi 2; 9
Móziás 3; 15
Alma 12; 40–42

2 Nefi 31–32
3 Nefi 11; 27

3 Nefi 11:22–28; 18
Moróni 2–6

Tanok

hitehagyás, visszaállítás, Joseph
Smith, papsági felhatalmazás

az „Örökkévaló Isten nagy terve”, mely-
nek része Ádám bukása, az engesztelés,
a feltámadás és az ítélet

Krisztusba vetett hit, bınbánat,
keresztelés, a Szentlélek ajándéka,
és mindvégig kitartás

a keresztelés, a konfirmáció, a papsági
elrendelés és az úrvacsora szertartása

Misszionáriusi lecke

Jézus Krisztus evangéliuma
visszaállításának üzenete

A szabadulás terve

Jézus Krisztus evangéliuma

A parancsolatok; törvények és
szertartások
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Tevékenység: Egyéni tanulás

Írj választ az alábbi kérdésekre a tanulmányi naplódba:

• Milyen hatással volt a Jézus Krisztusról való bizonyságodra a Mormon könyvének
tanulmányozása?

• Hogyan használhatod a Mormon könyvét arra, hogy másoknak segíts megerŒsíteni
a bizonyságukat?

Szentírás-tanulmányozás 

Mit mond a Szabadító a Mormon könyvérŒl?
T&Sz 1:29 T&Sz 19:26–27 T&Sz 42:12
T&Sz 3:19–20 T&Sz 20:5–16 Mózes 7:62
T&Sz 17:6 T&Sz 33:16

A Mormon könyve tanúságot tesz Krisztusról
A Mormon könyve központi célja, hogy minden

embert meggyŒzzön arról, hogy Jézus a Krisztus
(lásd a Mormon könyve címlapját). Élete, küldetése
és hatalma valóságának megerŒsítésével tesz tanú-
ságot Krisztusról. Igaz tant tanít az engesztelésrŒl,
mely a szabadulás tervének alapját képezi. Olyan
emberek írása is megtalálható a Mormon könyvé-
ben, akik személyesen látták Krisztust. Járed fivére,
Nefi és Jákób látták a halandóság elŒtti Krisztust.
Mormon és Moróni látták a feltámadt Krisztust.
Emellett nagy sokaság volt jelen a Szabadítóval
rövid, de erŒteljes szolgálatánál a nefiták között
(lásd 3 Nefi 11–28). Akik keveset vagy semmit sem
tudnak a Szabadítóról, úgy fogják megismerni Ãt,
ha olvassák a Mormon könyvét, valamint elmél-
kednek és imádkoznak róla.

A Mormon könyve bizonyságtétele megerŒsíti a Biblia azon bizonyságtételét, hogy Jézus
Istennek az Egyszülött Fia és a világ Szabadítója. Miközben Jézus Krisztus evangéliumának
teljességét tanítod, gyakran fogsz bizonyságot tenni a világ Szabadítójáról és Megváltójáról.
A Szentlélek ereje által saját bizonyságodat fogod hozzátenni ennek az üzenetnek az igaz
voltáról.
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Szentírás-tanulmányozás 

A Mormon könyve prófétái mivel indokolták azt, hogy miért írták a feljegyzéseiket?
1 Nefi 6:4–6 2 Nefi 33:13–15 Mormon szavai 1:3–8
1 Nefi 9:3–5 Jákób 1:4–7 Alma 37:2, 14
2 Nefi 4:15–16 Jákób 4:1–6, 12 3 Nefi 5:14–15
2 Nefi 25:23–29 Énós 1:13 Mormon 8:35
2 Nefi 26:15–16 Járom 1:2 T&Sz 3:16–20
2 Nefi 29:11–14 Omni 1:25–26 T&Sz 10:46–48
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A Mormon könyve és a Biblia alátámasztják egymást
Az emberek sokfélét hisznek a Bibliáról. Egyesek úgy hiszik, hogy a Biblia tökéletes,

hibátlan, és hogy csak erre van szükségünk a szabaduláshoz. Mások úgy gondolják, hogy
tanulmányozást érdemlŒ irodalmi mı, de tagadják, hogy Krisztus istenségének és csodáinak
bizonyítéka, vagy Isten közvetlen kinyilatkoztatása lenne. Egyesek szándékosan nem
vesznek tudomást a Bibliáról, mások pedig soha nem látták a Bibliát, vagy nem volt
lehetŒségük olvasni azt.

Utolsó napi szentekként „hisszük, hogy a Biblia Isten szava, amennyiben fordítása
helyes; az is hisszük, hogy a Mormon könyve is Isten szava” (Hittételek 1:8). Ahelyett,
hogy a Bibliával versenyezne, a Mormon könyve alátámasztja azt; arra buzdít, hogy
olvassuk azt, és bizonyságot tesz üzenete igaz voltáról. A Mormon könyvét és a Bibliát
egymás alátámasztására kell használnod.

A Mormon könyve Œsi szövetségekrŒl beszél, melyeket Isten a gyermekeivel kötött; a
Biblia nagyszerı prófétákról szól, akik hit által szintén részesültek ezekben a szövetségekben.
A Mormon könyve bizonyságot tesz Krisztusról és az Ã engesztelésérŒl; a Biblia elbeszéli
az Ã születését, szolgálatát, halálát, engesztelését és feltámadását. Ily módon a Biblia és a
Mormon könyve kiegészíti és gazdagabbá teszi egymást.

A Biblia Jakab király-féle és a Mormon könyve UNSZ angol változata keresztutalásokkal
és tanulmányi segédletekkel van ellátva, melyek Júda fáját (a Bibliát), és József fáját (a
Mormon könyvét) eggyé teszik a kezünkben (lásd Ezékiel 37:15–17; lásd még 1 Nefi
13:34–41; 2 Nefi 3:12; 29:8). Részesítsd elŒnyben a Mormon könyvét tanítás közben, de
mutasd meg azt is, a Mormon könyve és a Biblia ugyanazokat a tantételeket tanítja!

Használd a Mormon könyvét bibliai részek tisztázására és elmagyarázásra! Például az
Újszövetség megállapítja, hogy Krisztus megkeresztelkedett, hogy minden igazságot
betöltsön (lásd Máté 3:14–15). A Mormon könyve elmagyarázza, hogy mit jelent minden
igazságot betölteni (lásd 2 Nefi 31:5–9).

Amint a Mormon könyvét és a Bibliát társszentírásokként használod, együtt le fogják
gyŒzni a vitákat, és helyesbítik a hamis tanokat (lásd 2 Nefi 3:12).

A Biblia az alábbiakat tanítja a tanúk törvényérŒl: „Két vagy három tanú vallomása
alapján megáll minden dolog” (2 Korinthusbeliek 13:1). E törvénnyel összhangban a
Mormon könyve és a Biblia egyaránt Jézus Krisztusról tesz bizonyságot.

Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

Keress keresztutalásokat az alábbi témákról a Mormon könyvében és a Bibliában! Minden téma
után példákat adtunk a zárójelben. Tedd hozzá saját szentírásrészeidet és témáidat!

• próféták (Ámós 3:7 és Jákób 4:4–6)

• hitehagyás (2 Timótheus 4:3–4 és 2 Nefi 28)

• visszaállítás (Cselekedetek 3:19–21 és 1 Nefi 13:34–42)

• Isten gyermekei (Cselekedetek 17:29 és 1 Nefi 17:36)

Szentírás-tanulmányozás 

Mit mond a Biblia a Mormon könyvérŒl?
János 10:16 Ezékiel 37:15–17 Kalauz a szentírásokhoz, „Efraim”, 
Ésaiás 29:4, 11–18 Efraim vagy József fája alcím

Mit mond a Mormon könyve a Bibliáról?
1 Nefi 13:20–29, 40–41 3 Nefi 23:1 Mormon 7:8–9
2 Nefi 29:3–14
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Milyen értelemben szolgál mindkét könyv Krisztus bizonyságaként?
2 Nefi 29:8 János 20:31 Cselekedetek 10:43

A Mormon könyve megválaszolja az emberi lélek kérdéseit
Ezra Taft Benson elnök azt mondta, hogy a misszionáriusoknak „meg kell mutatniuk,

hogy [a Mormon könyve] miként válaszol az emberi lélek kérdéseire” („Flooding the
Earth with the Book of Mormon”, Ensign, 1988. nov., 5. o.).

„Az emberi lélek nagy kérdései” között lehetnek a következŒk: Tényleg van Isten?
Léteztem, mielŒtt megszülettem? Élni fogok a halálom után? Mi az élet célja? Jézus
valóban a Szabadító?

Más kérdések esetleg inkább a földi dolgokra
koncentrálnak: Hogyan javíthatok a házastársam-
mal való kapcsolatomon? Hogyan segíthetek a
tizenéves gyerekeimnek elkerülni a kábítószereket
és az erkölcstelenséget? Hogyan találjak munkát
a családom eltartásához?

Jézus Krisztus evangéliuma mindkét fajta kér-
désre segít választ találni. Amint elkezdünk hinni
abban, hogy a Mormon könyve igaz, el tudjuk kez-
deni megválaszolni az élet céljával és az örök élet
reményével kapcsolatos kérdéseket. A Mormon
könyve leírja a boldogság tervét, amely értelemmel
és távlatokkal tölti meg az életet. Az alábbi kérdé-
sekre világos tanításokban felel a Mormon könyve.

• Tényleg van Isten? (Alma 22)

• Mit vár el tŒlem Jézus Krisztus? (2 Nefi 9)

• Hogyan segíthet nekem a Jézus Krisztusba vetett hit? (Alma 36)

• Van élet a halál után? (Alma 40)

• Mi az élet célja? (Alma 34)

• Miért engedi Isten, hogy gonoszság és szenvedés legyen? (2 Nefi 2; Alma 14:9–11; 60:13)

• Szüksége van csecsemŒkorú gyermekemnek a keresztelésre? (Moróni 8)

• Ismer engem Isten? (Alma 5:38, 58)

• Válaszol Isten az imákra? (Énós 1)

• Hogyan lelhetek örömre és békére? (Móziás 2, 4)

• Hogyan lehet a családom boldogabb és egységesebb? (Móziás 2)

• Hogyan tarthatom egyensúlyban a családomat és a karrieremet? (3 Nefi 13)

• Hogyan erŒsíthetem a házastársammal való kapcsolatomat? (3 Nefi 14)

• Hogyan kerülhetem el a családomat fenyegetŒ gonoszságokat? (Alma 39)

• Hogyan kerülhetem el a bınt? (Hélamán 5)

Amikor a Lélek irányításával olvassuk a Mormon könyvét, válaszokat kapunk a
személyes kérdéseinkre. Azt tanítja, hogy az ima és a kinyilatkoztatás az egyes problémáink
megoldásának a nyitja. Segít hinnünk abban, hogy Isten megválaszolja az imáinkat.
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A Mormon könyve segít azt is megértenünk, hogy
Isten parancsolatai nem korlátozó „tedd” vagy „ne tedd”
sorok, hanem a boldog, gazdag élet útmutatói. Amikor
elkezdjük megérteni, hogy az evangélium elsŒ tantételei
és szertartásai jelentik az utat a bŒvelkedŒ élethez, meg
fogjuk becsülni azt, hogy ezek a tantételek bármely
kérdést megválaszolnak, és bármely igényt kielégítenek.
Például megértjük azt, hogy a bınbánat, a megbocsátás
és a mások szolgálatára kötött szövetség elengedhetetlen
a házastársunkkal való kapcsolatunk fejlesztésében.
Megértjük, hogy a Krisztusba vetett hit, a szövetségek
elfogadása és betartása, valamint a Lélek sugalmazásá-
nak követése segíthet a tizenéveseknek elkerülni a
körülöttük levŒ erŒteljes kísértéseket.

Az evangélium szinte minden kérdést vagy igényt
meg tud oldani. Ezért fontos, hogy tanítsuk
evangéliumának tantételeit, melyek a Bibliában és Mormon könyvében vannak, mert
ezek tartalmazzák az evangélium teljességét (lásd T&Sz 42:12).

„Egy egyre veszélyesebb
világban… a Mormon

könyve: Egy másik
tanúbizonyság Jézus

Krisztusról címı
szentírás tápláló ereje
meggyógyítja a világ

éhezŒ lelkeit.”

– BOYD K. PACKER ELNÖK
„A MORMON KÖNYVE, EGY MÁSIK BIZONYSÁG

JÉZUS KRISZTUSRÓL”, LIAHÓNA, 2002.
JANUÁR, 71. O. 2001, 64

Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

Készíts egy listát a „lélek nagy kérdéseirŒl”, amelyeket érdeklŒdŒk eddig feltettek! Keress verseket
a Mormon könyvében, melyek választ adnak rájuk! A válaszokat írd le a tanulmányi naplódba,
és használd Œket tanítás közben!

A Mormon könyve közelebb hozza az embereket Istenhez
A Mormon könyvére nézve Joseph Smith próféta azt mondta, hogy „aki annak elŒírásai

szerint él, közelebb kerül Istenhez, mint bármely más könyv által” (lásd a Mormon könyve
bevezetésében). A Mormon könyve ugródeszkát jelent a bizonyság és kinyilatkoztatás felé.
A Mormon könyve segítségével nyújts lelki élményeket az embereknek, különös tekintettel
a Szentlélek bizonyságtételére arról, hogy maga a könyv igaz! Ha következetesen hívod
az embereket, hogy éljenek a Mormon könyve tantételei szerint, azzal segítesz nekik
kifejleszteni a Jézus Krisztusba vetett hitet, és közelebb kerülni Istenhez.

Gordon B. Hinckley elnök kijelentette: „Akik imádságosan olvasták [a Mormon
könyvét], legyenek gazdagok vagy szegények, mıveltek vagy tanulatlanok, növekedtek
annak hatására. […] Fenntartás nélkül ígérem nektek, hogy ha imádságosan olvassátok a
Mormon könyvét, függetlenül attól, hogy korábban már hányszor olvastátok, el fog jönni
szívetekbe… az Úr Lelke. ErŒsebb elhatározást szül ez amellett, hogy a parancsolatoknak
engedelmeskedve éljetek, és erŒsebb bizonyságot kaptok majd Isten Fia élŒ valóságáról”
(„The Power of the Book of Mormon”, Ensign, 1988. jún., 6. o.).

A Mormon könyve használatának segítségével felelj az ellenvetésekre!
Sok ember nem fog mindent elhinni, amit tanítasz. Ezra Taft Benson elnök arról tanított,

hogy a Mormon könyve hogyan lehet a fŒ eszköz az ilyen helyzetek megoldásában:
„A Mormon könyvét kell használnunk az egyházzal szembeni ellenvetések esetén. […]
Minden ellenvetés, legyen szó abortuszról, többnejıségrŒl, a 7. napon való hódolatról

stb., gyakorlatilag attól függ, hogy Joseph Smith és utódai Isten prófétái-e, akik isteni
kinyilatkoztatást kapnak. […]
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Az egyetlen megoldandó probléma az ellenzŒ személy
számára az, hogy megtudja, igaz-e a Mormon könyve.
Mert amennyiben a Mormon könyve igaz, akkor Jézus
a Krisztus, Joseph Smith az Œ prófétája volt, Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza igaz, és azt
ma egy próféta vezeti, aki kinyilatkoztatásokat kap.

A fŒ dolgunk az, hogy hatékonyan hirdessük az
evangéliumot. Nem vagyunk kötelesek minden ellenve-
tésre felelni. ElŒbb-utóbb minden ember nekihátrál a hit
falának, és ott állást kell foglalnia” (A Witness and a
Warning, 4–5. o.).

Például Œszinte érdeklŒdŒk ellenezhetik azt, amit a
Bölcsesség szaváról tanítottál. Segíts nekik megérteni,
hogy az igazi kérdés az, hogy Joseph Smith Isten prófé-
tájaként szólt-e, amikor ez a parancsolat megújult ebben
az adományozási korszakban! Mondhatod a következŒ-
ket: „Ahhoz, hogy elég hitünk legyen e tanítás elfoga-
dásához, meg kell bizonyosodnunk afelŒl, hogy ez a
parancsolat Isten kinyilatkoztatásában adatott nekünk
Joseph Smith prófétán keresztül. Úgy tudhatjuk meg,
hogy Joseph Smith Isten prófétája-e, ha olvassuk a Mor-
mon könyvét, és imádkozunk róla.”

Az érdeklŒdŒknek maguknak kell megoldaniuk az aggályaikat és ellenvetéseiket.
Segíthetsz nekik arra összpontosítani, ami megerŒsíti a Jézus Krisztusba vetett hitüket:
olvassák a Mormon könyvét, és imádkozzanak róla. Amikor megerŒsítik a visszaállításról
való bizonyságukat, lesz erejük legyŒzni az ellenvetéseiket és aggályaikat.

Miközben az aggályokra felelsz, ne feledd, hogy a mi nézeteink modernkori prófétáktól
származnak – Joseph SmithtŒl és utódaitól –, akik közvetlen kinyilatkoztatást kapnak
IstentŒl! Ezért az érdeklŒdŒnek elŒször arra a kérdésre kell válaszolnia, hogy Joseph Smith
próféta volt-e, és erre úgy tud felelni, ha olvassa a Mormon könyvét és imádkozik róla.
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3.

Joseph Smith és a Mormon könyve

Egy módja annak, hogy megtudjuk: Joseph Smith Isten prófétája – az, ha olvassuk a Mormon
könyvét, és imádkozunk róla.

Tevékenység: Egyéni tanulás

Írd le a tanulmányi naplódba, hogyan utalnál Joseph Smithre és a Mormon könyvére, amikor
az alábbi ellenvetésekre és aggályokra válaszolnál:

• „Nem hiszem, hogy Isten még mindig szól az emberekhez.”

• „Úgy hiszem, hogy jobban tudok Istennek hódolni a magam módján, mint egy szervezett
vallás keretein belül.”

• „Miért kellene abbahagynom a borivást étkezés közben, ha csatlakozom az egyházatokhoz?”

• „Miért lenne szükségem a vallásra?”
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Hogyan használd a Mormon könyvét?
Sok érdeklŒdŒ vagy nem olvassa a Mormon könyvét, vagy nem érti, amit olvas. Akik nem

olvassák vagy értik a Mormon könyvét, nehezen fognak bizonyságot nyerni arról, hogy igaz.

Olvasd a Mormon könyvét az érdeklŒdŒiddel!

Miközben együtt olvastok, imádkozz, hogy a Szentlélek bizonyságot tegyen az érdeklŒdŒknek,
hogy a Mormon könyve igaz!

Azzal is segítesz az érdeklŒdŒknek, ha
velük együtt olvasod a Mormon könyvét.
Imádkozz segítségért, amikor olyan részeket
keresel, amelyek megoldják az aggályaikat
és problémáikat! Olvashatsz velük egy
tanítási látogatás vagy egy utókövetŒ
látogatás alkalmával. Egyháztagok is
olvashatnak az érdeklŒdŒkkel.

A kimondottan fontos részek között van
a címoldal, a bevezetés (különösen az utolsó
két bekezdés), és a Moróni 10:3–5. Ezek a

részek segítenek az érdeklŒdŒknek megérteni, hogy miként nyerjenek bizonyságot a
Mormon könyvérŒl. Buzdítsd Œket, hogy olvassák a Mormon könyvét az elejétŒl kezdve,
a három és a nyolc tanú, valamint Joseph Smith próféta bizonyságtételével együtt!

Olvassatok el és beszéljetek meg rövid részeket (például: 1 Nefi 3:7 vagy Móziás 2:17),
és hosszabb részeket vagy egész fejezeteket is (például: 2 Nefi 31, Alma 7 vagy 3 Nefi 18)!

Amikor az érdeklŒdŒkkel olvasol, idŒnként
álljatok meg, és beszéljétek meg, amit olvastatok!
Mutass rá a keresendŒ fŒ üzenetre vagy fontos
tanokra, amint olvasol velük! Ossz meg odaillŒ
meglátásokat, érzéseket, bizonyságokat és szemé-
lyes élményeket! Segíts másoknak, hogy megé-
rezzék a Mormon könyve lelki erejét! Ily módon
igaz tant taníthatsz nekik, közvetlenül a Mormon
könyvébŒl. Tedd ezt a késŒbbi látogatások alkal-
mával is, hogy az érdeklŒdŒkben kialakuljon a
képesség arra, hogy egyedül imádkozzanak és
olvassanak!

A Mormon könyve prófétáinak szavai és
kifejezései segítségével tanítsd a tantételeket és
tanokat! Magyarázd el egy-egy rész hátterét és
szövegkörnyezetét! Magyarázd el az ismeretlen
szavakat és kifejezéseket!

Vonatkoztasd magadra és az érdeklŒdŒkre amit
olvastok, olyan vonatkozási pontokat keresve,
amelyek számodra és az érdeklŒdŒk számára személyesen alkalmazhatók (lásd 1 Nefi 19:23)!
„Vonatkoztatni” azt jelenti, hogy gondolati hidat emelünk a tan megértése és alkalmazása
közé. Az Œszinte és valós szándékkal történŒ olvasáshoz neked és az érdeklŒdŒidnek
késznek kell lenni a tanok szerint cselekedni, beépíteni azokat a mindennapos életetekbe,

„Kérlek, ne vegyétek
természetesnek a Mormon

könyvét! Imádkozzatok azért
a látomásért, hogy miként
használhatjátok a Mormon
könyvét hatékonyabban a

missziótokban! Ha ezt
teszitek, megígérem, hogy
elmétek abban az irányban
világosodik meg, amerre

mennetek kell.”

– JOSEPH B. WIRTHLIN ELDER
ÚJ MISSZIÓELNÖKÖK SZEMINÁRIUMA, 1999. JÚNIUS 23.
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és szükség esetén bınbánatot tartani. A tan szerint élve bizonyságot kapsz arról, hogy ez
igaz. Például mondhatod az érdeklŒdŒnek az alábbiakat:

• „Nefi, csakúgy, mint Ön, nehéz kihívással nézett szembe. Amikor azonban hitét
gyakorolva elment és megtette, amit az Úr parancsolt neki, sikerre vitte a dolgot.
(Olvassátok el az 1 Nefi 3:7-et!) Tudom, hogy Isten lehetŒvé fogja tenni, hogy Ön a
Bölcsesség szava szerint éljen.”

• „István, az jó, hogy meg akar szabadulni a bıntudattól. Mint ahogy a Szabadító a
nefitáknak is ígérte, ha Ön bınbánatot tart, megkeresztelkedik és elnyeri a Szentlelket,
bıntelen lesz az Atya elŒtt.” (Olvassátok el a 3 Nefi 27:16-ot!)

Hagyatkozz a Moróni 10:3–5-ben adott ígéretre! Mindenki, aki Œszintén olvassa ezt a
könyvet és imádkozik róla, bizonyossággal megtudhatja annak igaz voltát a Szentlélek
ereje által. Mindent tegyél meg, amivel segítesz az érdeklŒdŒknek:

• a Mormon könyvét olvasni és elgondolkozni a Jézus Krisztusról szóló üzenetén,

• Jézus Krisztusba vetett hittel imádkozni Istenhez azért a bizonyságért, hogy a Mormon
könyve igaz, és Joseph Smith a visszaállítás prófétája,

• Œszintén és valós szándékkal imádkozni, ami azt jelenti, hogy az IstentŒl kapott választ
szerint szándékoznak cselekedni.

Neked is rendszeresen alkalmaznod kell ezt az ígéretet a Mormon könyvérŒl szerzett
bizonyságod megerŒsítésére és megújítására. Ez a megújuló bizonyság segíteni fog mindig
bíznod abban, hogy aki csak alkalmazza ezt az ígéretet, választ fog kapni.

Használd a Mormon könyvét a munkád minden területén!

A Mormon könyve erŒteljes eszköz a megtérésben. Használd legfŒbb eszközként a visszaállított
igazság tanítására!

Ne feledd!

• A Krisztusról való bizonyságunk, a tanaink és a bizonyságunk záróköve a Mormon könyve.

• A Mormon könyve világosan tanítja a misszionáriusi leckékben található tanokat.

• A Mormon könyve segítségével felelj az emberi lélek kérdéseire, és reagálj az egyházzal
szembeni ellenvetésekre!

• Következetesen olvass a Mormon könyvébŒl az érdeklŒdŒkkel és az új megtértekkel! Mindent
tegyél meg annak érdekében, hogy maguk is olvassanak minden nap, és a tanultakat
alkalmazzák az életükben!

• Bízz az Úr ígéretében, mely szerint mindenki, aki Œszintén olvassa a Mormon könyvét és
imádkozik róla, a Szentlélek ereje által meg fogja tudni, hogy igaz!
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Egyéni tanulás

• Olvasd el a 2 Nefi 2, 9, 30, 31, 32-t, és jelöld be a Jézus Krisztusra tett összes
hivatkozást! Készíts egy listát Krisztus különbözŒ neveirŒl és címeirŒl, melyeket
e fejezetekben használnak! Húzd alá a Krisztus által mondottakat! Emeld ki
tulajdonságait és tetteit! Ezt akár az egész Mormon könyve elolvasása közben is
megteheted.

• Írd le a tanulmányi naplódba, mit éreztél, amikor elŒször nyertél lelki bizonyságot
arról, hogy a Mormon könyve igaz!

• A T&Sz 20:17 a „mindezen dolgok által tudjuk” kifejezéssel vezeti be a Mormon
könyve által tanított és tisztázott tanokat. Olvasd el a T&Sz 20:15–35-öt, és
készíts listát a megemlített tanokról! Válassz ki ezek közül egy tant, és használd a
Kalauz a szentírásokhoz-t, melynek segítségével összehasonlítod, hogy a Biblia
mit tanít ezekrŒl a tanokról!

• Hasonlítsd össze a Máté 5–7-ben lévŒ hegyi beszédet Krisztusnak a 3 Nefi
12–14-ben, a templomnál elmondott beszédével! Készíts listát a világos és értékes
igazságokról, melyeket a Mormon könyve állított vissza!

• Készíts listát az érdeklŒdŒk kérdéseirŒl! Keress a Mormon könyvében olyan részeket,
melyek felelnek azokra a kérdésekre, és szükség szerint használd azokat a napi
tanításban!

• Keress a Mormon könyvében egy szentírásrészt, amely megváltoztatta az életedet!
A szentírásrésszel kapcsolatos érzéseidet jegyezd fel a tanulmányi naplódba!

• Keress meg minden olyan esetet a Mormon könyvében, amikor valakinek az imáját
jegyezték fel! Írd le a tanulmányi naplódba, melyek a közös elemek ezekben az
imákban!

• Olvasd el a 2 Nefi 33:10–15-öt és a Moróni 10:27–29, 34-et! Mit fogsz mondani
Nefinek és Moróninak az ítélkezés törvényszékénél arról, hogyan használtad a
Mormon könyvét? Írd le a válaszodat, és tızz ki célokat a fejlŒdésre!

• A Móziás 11–16 fejléceibŒl írj egy összegzést arról, amit Abinádi tanított! Olvasd
el a fejezeteket, és bŒvítsd ki az összegzést!

• A Móziás 2–5 fejléceibŒl írj egy összegzést arról, amit Benjámin király tanított!
Olvasd el a fejezeteket, és bŒvítsd ki az összegzést!

• Amint naponta olvasol a Mormon könyvébŒl, jegyezd fel a tanulmányi naplódba
azokat a részeket, amelyek leginkább hatással vannak rád! Írd le, miként fogod
Œket alkalmazni az életedben!

Társas tanulás

• Olvassatok együtt a Mormon könyvébŒl! Osszátok meg, hogy mit tanultatok és
éreztetek! Tegyetek egymásnak bizonyságot!

• A Mormon könyve melyik prófétájához szeretnél hasonlítani és miért? Válaszodat
oszd meg a társaddal!

• Közösen olvassátok el az Alma 26-ot és 29-et! Osszátok meg, mit éreztek a
missziótokkal kapcsolatban! Érzéseiteket jegyezzétek fel a tanulmányi naplótokban!

• Olvassátok el az Alma 37:9-et, és beszéljétek meg, milyen fontosak voltak a
szentírások Ammon és a misszionáriustársai számára! Keress utalásokat arra,
hogy miként használták a szentírásokat!

Ötletek a tanuláshoz és alkalmazáshoz

5 A Mormon könyve
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• Olvassátok el közösen az Alma 11–14-et; egyikŒtök legyen Alma vagy Amulek,
másikatok pedig álljon a becsmérlŒk szerepében! Figyeljétek meg, hogy ezek a
misszionáriusok hogyan reagáltak a nehéz kérdésekre!

• Olvassátok el az alábbi igaz történetet, és beszéljétek meg, mit tanultok a Mormon
könyve hatalmának fontosságáról (a neveket megváltoztattuk)!

„Amikor felkértük a Sebestyén családot a keresztelésre és konfirmációra, Sebestyén
nŒtestvér kész volt, de Sebestyén testvér ezt mondta: »Ne nagyon reménykedjetek,
elderek! Nem hiszem, hogy valaha is képes lennék erre!« Bár Sebestyén testvér
elfogadta a tanítottakat, és mindig kedves és barátságos volt, nagyon aggasztotta,
hogy a családja hogyan reagálna arra, ha egy másik egyházhoz csatlakozna.

Pár hétig figyeltük, ahogy Sebestyén testvér küszködött, majd a társammal úgy
éreztük, hogy újra olvassuk el a 3 Nefi 11-et Sebestyénékkel. Soha nem felejtem
el, ami aznap este történt. Miközben kinyitottuk a Mormon könyvét, a társam ezt
magyarázta: »Ez a fejezet, talán emlékeznek rá, a Szabadítónak a Mormon könyve
népénél tett látogatását jegyzi fel. Itt a Szabadítónak az ezen emberek iránt érzett
szeretetérŒl olvasunk, és arról, hogy mit tanított nekik.« Szép sorban mindannyian
felolvastunk egy-két verset. Amikor az 5-ös versig jutottunk, a társam megszakította
az olvasást, és azt mondta: »Mindig nagy hatással volt rám ez a leírás arról a
hangról, amit hallottak. Ez a hang nem volt éles, nem volt hangos, és bár kicsi kis
hang volt, mégis a szívükig hatolt. Nem csak a fülükkel hallották a hangot; a szívükhöz
is szólt.« Elnéztem Sebestyénéket, ahogy figyelmesen hallgatták a társamat.

Az ima és a Lélekre való figyelés megbeszélése után Sebestyén testvérre került a
sor az olvasásban: »És íme, harmadszorra megértették a hangot, melyet hallottak;
és az ezt mondta nekik: Íme, ez az én Szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm,
akiben megdicsŒítettem a nevemet. Ãt hallgassátok.« Sebestyén testvér megállt,
és erŒsen a Mormon könyvére nézett. Majd felnézett rám, és azt mondta: »A
Mennyei Atya igazán büszke volt a Fiára, nem?« »Igen« – feleltem. Sebestyén
testvér visszanézett a könyvébe, és a nyitott oldalakra bámult, mintha mélyen
elgondolkozna. Végül így szólt: »Azt szeretném, hogy a Mennyei Atya rám is
büszke legyen. Vajon engem hogyan mutatna be? Gondolom, ha… szóval, ha azt
akarom, hogy büszke legyen rám, akkor jobb lesz azt tennem, amit Ã szeretne.«
»Igen, szerintem fontos lenne« – feleltem. »Nos –folytatta Sebestyén testvér –,
azt hiszem, túl sokat aggódtam azon, hogy mások mit gondolnak, és keveset arról,
hogy Isten mit gondol.« Egy rövidke szünet után Sebestyén testvér bólintott egyet,
és határozott pillantással azt mondta: »Azt hiszem, jobb lesz megkeresztelkednem.«
Válasza annyira váratlanul ért, hogy a társam és én szóhoz sem jutottunk. Végül
a társam így szólt: »Igen, az lenne a helyes dolog. SŒt, a Szabadító ebben a
fejezetben késŒbb azt tanítja…« Miközben a társam beszélt, én forróságot éreztem
a szívemben, és hálát a Mormon könyve erejéért.”

Hogyan használták ezek a misszionáriusok a Mormon könyvét? Miként fogjátok a
társaddal hatékonyabban használni misszionáriusi munkátok során?

Kerületi gyılések és zónakonferenciák

• Gyakoroljátok a Mormon könyve használatát a fejezet fŒ fejlécében említett
mindegyik módon!

• Soroljatok fel érdeklŒdŒktŒl hallott ellenvetéseket vagy kérdéseket! Magyarázzátok
el egymásnak, hogyan válaszolnátok ezekre a kérdésekre a Mormon könyve
segítségével!

• Olvassatok együtt a Mormon könyvébŒl! Osszátok meg a tudásotokat, érzéseiteket
és bizonyságotokat!

• A visszaállítás üzenetének megerŒsítésére gyakoroljátok a Mormon könyve
használatát!

5 A Mormon könyve
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• Válasszatok ki egy nagyszerı misszionáriust a Mormon könyvébŒl! Beszéljétek meg
és soroljátok fel ennek a misszionáriusnak a tulajdonságait! Minden misszionárius
tızze ki célul valamelyik tulajdonság alkalmazását! Ismételjétek meg gyakran ezt a
tevékenységet a Mormon könyve misszionáriusaival!

• Osszatok meg olyan élményeket, melyek során a Mormon könyve segített az
érdeklŒdŒknek a megtérés folyamatában!

• Mindenki ossza meg a szerinte legjobbnak vélt választ a Mormon könyvébŒl az
emberi lélek kérdéseire!

Misszióelnök

• Tanítsd meg a misszionáriusoknak, hogyan használják a Mormon könyvét
a visszaállítás üzenetének megerŒsítésére!

• Olvasd el az 1 Nefi 1-et a misszionáriusokkal, és hasonlítsátok azt össze Joseph
Smith élményeivel!

• Adj a misszionáriusoknak egy üres példányt a Mormon könyvébŒl! KülönbözŒ
színekkel jelöljék meg az alábbiakat:

– minden utalást Jézus Krisztusról (a neveit vagy a rá utaló névmásokat),

– az Ã szavait (amiket Ã vagy prófétái mondtak e szavakkal: »Így szól az Úr«),

– az Ã tulajdonságait,

– a Mormon könyvében található tanokat és tantételeket.

Mindegyik oldal aljára írják oda a misszionáriusok, hány dolgot jelöltek meg
összesen! Az interjúk és kerületi gyılések során e tevékenység két-három hónapja
alatt a misszionáriusok osszák meg egymással, amit tanultak! Ilyen tevékenységet
az egész misszió számára tarthatsz, melynek során kiemelik a Jézus Krisztusba
vetett hitre, a bınbánatra, a keresztelésre, a Szentlélek ajándékára, vagy bármely
alapvetŒ evangéliumi tantételre történŒ utalásokat.

• Az interjúk alatt kérd meg a misszionáriusokat, hogy osszák meg veled azokat
a Mormon könyvében lévŒ részeket, amelyek megváltoztatták az életüket!

• Segíts nekik megérteni, hogy a Mormon könyve hogyan tanítja a misszionáriusi
leckékben található tanokat! Például az engesztelés témaköre esetén a misszio-
náriusok írják fel egy oszlopba az engesztelés legfontosabb elemeit a Mormon
könyvébŒl, az utalásokkal együtt! Majd pedig egy újabb oszlopban az egyes ele-
mek mellett sorolják fel ugyanazokat az elemeket a Biblia tanításai alapján! Hagy-
ják üresen azokat a részeket, amelyek hiányoznak a Bibliából! Nyilvánvalóvá fog
válni a misszionáriusok számára, hogy a Mormon könyve a tan záróköve. Ugyan-
ezt a tevékenységet el lehet végezni más tanokkal, melyeket a misszionáriusok
tanítanak.

• Keressetek az emberi lelket foglalkoztató kérdéseket a missziótokban! Kérd meg
a misszionáriusokat, hogy találjanak rájuk választ a Mormon könyvében!

5 A Mormon könyve
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6 Krisztusi tulajdonságok

JegyzetekHogyan fejlesszek
ki krisztusi
tulajdonságokat?

Fontold meg!

• Hogyan fejlesszek ki olyan tulajdonságokat, amelyek segítségével erŒteljesebben és
hatékonyabban tudom hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát?

• A krisztusi tulajdonságok kifejlesztése hogyan fog nekem segíteni misszionáriusi céljaim
elérésében?

• Mely tulajdonságot kell a leginkább fejlesztenem?

Halandó szolgálata kezdetén Jézus Krisztus egyedül járt a Galileai tenger partján, és
odakiáltott két halászembernek, Péternek és Andrásnak. „Kövessetek engem – mondta

–, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok.” (Máté 4:19; lásd még Márk 1:17.) Az Úr
téged is elhívott a munkájára, és hív, hogy kövesd Ãt. A Krisztus követésére szóló hívás
azt jelenti, hogy kövessük a példáját, és váljunk hasonlóvá Hozzá.

E könyv néhány fejezete arra összpontosít, hogy mit kell tenned misszionáriusként:
hogyan tanulj, hogyan taníts, hogyan oszd be bölcsen az idŒdet. Amellett, hogy mit teszel,
ugyanolyan fontos, hogy ki vagy.

A visszaállított evangélium lehetŒvé teszi, hogy hasonlóvá válj a Mennyei Atyához és
Jézus Krisztushoz. A Szabadító megmutatta az utat. Tökéletes példát mutatott, és azt
parancsolta nekünk, hogy legyünk olyanok, mint Ã (lásd 3 Nefi 27:27). Tanulj TŒle, és
tulajdonságait próbáld meg beépíteni az életedbe! Engesztelésének hatalma által elérheted
ezt a célt, és másokat is elvezethetsz e cél elérésére.

A szentírások úgy jellemzik a krisztusi tulajdonságokat, mint amelyek lényegesek a
misszionáriusi fejlŒdésedhez és egész életed során. Tanulmányozd a szentírásrészeket ebben
a fejezetben, és más részek tanulmányozása közben is keresd a krisztusi tulajdonságokat!

A krisztusi tulajdonságok Isten ajándékai. Akkor adatnak, amikor önrendelkezése-
det igazlelkıen használod. Kérd a Mennyei Atyádat, hogy áldjon meg ezekkel a
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tulajdonságokkal; az Ã segítsége nélkül nem fejlesztheted ki azokat! Próbálj örömet szerezni
Istennek, ismerd fel a gyengeségeidet, valamint légy készséges és igyekvŒ a fejlŒdésben!

Szentírás-tanulmányozás 

Mit mondanak ezek a szentírások Jézus Krisztus példájának követésérŒl?
3 Nefi 12:48 János 13:1–16 1 Péter 2:21
3 Nefi 27:21, 27

Milyen kapcsolat van az evangélium elsŒ tantételei és a krisztusi tulajdonságok között?
Moróni 8:25–26

Ötletek e fejezet tanulmányozásához

Sokféleképpen fel lehet dolgozni ezt a fejezetet. Próbálj ki egyet az alábbi ötletek közül:

• Amint e fejezet végén elvégzed a „TulajdonságfejlesztŒ gyakorlatok” részt, találd meg
azt a tulajdonságot, mely leginkább szükséges számodra, vagy amelyet fejleszteni akarsz!
Tanulmányozd a tulajdonságról szóló részt, és tızz ki célokat a fejlesztésére!

• Olvasd át a fejezetet a szentírások tanulmányozása nélkül, és döntsd el, mely
tulajdonságot szeretnéd behatóbban tanulmányozni, majd pedig tanulmányozd a
tulajdonsághoz kapcsolódó kulcsszentírásokat! A felsoroltakon kívül keress további
szentírásokat, melyek arról a tulajdonságról tanítanak! Tanulmányi naplódban sorolj
fel ötleteket a tulajdonság fejlesztésére!

• Válassz ki egy tanulmányozni kívánt tulajdonságot! Kövesd a fejezet végén található
„Krisztusi tulajdonságok kifejlesztése” részben lévŒ mintát!

Jézus Krisztusba vetett hit
Amikor hiszel Jézus Krisztusban, Isten Fiaként hiszel

Benne, az Atya Egyszülöttjeként a testben. Elfogadod Ãt
mint Szabadítódat és Megváltódat, és követed a tanításait.
Hiszel abban, hogy engesztelése által bıneid megbocsát-
tathatnak. A Belé vetett hit az jelenti, hogy bízol Benne,
és tudod, hogy Ã szeret téged.

A hit tettekhez vezet, többek között bınbánathoz, en-
gedelmességhez és odaadó szolgálathoz. Amikor hiszel
Jézus Krisztusban, eléggé bízol az Úrban ahhoz, hogy
kövesd a parancsolatait – még akkor is, amikor nem tel-
jesen érted azok okát. Megteszed mindazt, amit az Úr
akar, hogy megtedd. Saját magad és mások életében se-
gítesz a jót elérni. Az Úr akarata szerint képes vagy cso-
dákat tenni. A hited a szorgalomban és munkában fog
megnyilvánulni.

A hit a hatalom egyik tantétele. Isten hatalom által mıködik, de hatalmát általában a
hitre adott válaszként gyakorolja (lásd Moróni 10:7). Gyermekeinek hite szerint
munkálkodik. A hit ellentéte a kételkedés és a félelem.

Hitedet növelni fogja a szorgalmas tanulás, az ima, az odaadó szolgálat, valamint
a Szentlélek sugalmazásainak és a parancsolatoknak történŒ engedelmesség.

©
 1

98
9 

C
on

ce
pt

io
ns

 U
nl

im
ite

d 
In

ve
st

m
en

ts
, I

nc
. M

ás
ol

at
ok

 k
és

zí
té

se
 ti

lo
s!

36617_135_c09_ch6.qxd  05-07-2007  9:38 AM  Page 116



Jegyzetek

6 Krisztusi tulajdonságok

117

Jézus Krisztusba vettet hited növekszik, amint jobban megismered Ãt és tanításait.
Amint felfedezed a tanításokat és kutatod azokat, az Ã útjairól, az emberek iránti szeretetérŒl
és a parancsolatairól tanulsz.

A hit része, hogy megbízol a Szentlélek küldetésében és erejében. Hit által kapsz
választ az imáidra, és személyes sugalmazást, ami irányít téged az Úr munkájában.

Szentírás-tanulmányozás 

Mi a hit?
Alma 32:21 Zsidók 11:1 Kalauz a szentírásokhoz, „Hit”
Ether 12:6 Hıek a hithez, „Hit”, 79–82. o.

Hogyan teszel szert hitre, és mit tehetsz a hit által?
2 Nefi 25:29 Alma 32 Moróni 7:33
2 Nefi 26:13 Hélamán 15:7–8 Rómabeliek 10:17
Móziás 4:6–12 Ether 12:7–22 Zsidók 11

Milyen áldások fakadnak a hitbŒl?
Móziás 3:17 Hélamán 5:9–12
Móziás 5:1–15 János 14:6

Remény
A remény egy tartós bizalom abban, hogy

az Úr teljesíteni fogja a neked tett ígéreteit. Ma-
gabiztosságban, optimizmusban, lelkesedésben
és türelmes kitartásban nyilvánul meg. Azt a
hitet és várakozást jelenti, hogy valami meg
fog történni. Amikor remény van benned, a
próbatételek és nehézségek idején magabizto-
san jutsz túl ezeken, abban bízva, hogy minden
a javadra fog válni. A remény segít legyŒzni a
csüggedést. A Jézus Krisztusban való reményt
a szentírások gyakran úgy jellemzik, mint annak
bizonyosságát, hogy örök életet örökölsz majd
a celesztiális királyságban.

James E. Faust elnök azt tanította:
„A remény lelkünk horgonya. […]
A remény bizalom Isten ígéreteiben, hogy ha mi most cselekszünk, akkor a vágyott

áldások beteljesednek a jövŒben. […]
A remény kifogyhatatlan forrása az, hogy Isten fiai és leányai vagyunk, és az Ã Fia, az

Úr Jézus Krisztus mentett meg minket a haláltól” („Remény, a lélek horgonya”, Liahóna,
2000. jan., 70–72. o.).

„A reménnyel megáldatva
tanítványokként nyújtsuk

kezünket azok felé, akik
bármely okból »[eltávoztak] az
evangyéliom reménységétŒl«

(Kolossébeliek 1:23). Nyújtsuk
kezünket, hogy felemeljük a

reménytelenül lankadó kezeket!”

– NEAL A. MAXWELL ELDER
„BRIGHTNESS OF HOPE”, ENSIGN, 1994. NOV., 36. O.

Szentírás-tanulmányozás 

Mi a remény és mit remélünk?
2 Nefi 31:20 Moróni 7:40–48 Rómabeliek 8:24–25
Alma 58:10–11 T&Sz 59:23 Zsidók 6:10–20
Ether 12:4, 32 T&Sz 138:14 Kalauz a szentírásokhoz, „Remény”
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Jószívıség és szeretet
Valaki egyszer megkérdezte Jézust:

„Melyik a nagy parancsolat a törvényben?”
Jézus így felelt: „Szeresd az Urat, a te Iste-
nedet teljes szívedbŒl, teljes lelkedbŒl és
teljes elmédbŒl. Ez az elsŒ és nagy paran-
csolat. A második pedig hasonlatos ehhez:
Szeresd felebarátodat, mint magadat”
(Máté 22:36–39).

A jószívıség „krisztus tiszta szeretete”
(Moróni 7:47). Isten örök szeretete ez
minden gyermeke iránt. Törekednünk kell
e szeretet kifejlesztésére. Amikor telve vagy
jószívıséggel, akkor engedelmeskedsz
Isten parancsolatainak, mindent megteszel
mások szolgálata érdekében, és segítesz
nekik befogadni a visszaállított evangéliumot.

A jószívıség IstentŒl kapott ajándék. Mormon próféta azt mondta, hogy imádkozzunk
szívünk minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön bennünket ez a szeretet (lásd Moróni
7:48). Amikor e tanácsot követed és igazlelkı tettekre törekszel, szereteted mindenki iránt
gyarapodni fog, különösen azok iránt, akik között szolgálsz. Ãszinte törŒdést fogsz érezni
más emberek örök jóléte és boldogsága iránt. Isten gyermekeiként látod majd Œket, akik
képesek hasonlóvá válni Mennyei Atyánkhoz, és Œ értük fogsz dolgozni. Kerülni fogod a
negatív érzéseket, a haragot, az irigységet, a testi vágyat vagy a sóvárgást. Kerülni fogod
mások megítélését, kritizálását vagy a róluk való negatív beszédet. Megpróbálod megérteni
Œket és szempontjaikat. Türelmes leszel velük és segíteni próbálsz nekik, amikor küszködnek
vagy elcsüggednek. A hithez hasonlóan a jószívıség is cselekedetekre vezérel. Amint mások
szolgálatának lehetŒségét keresed, és adni akarsz magadból, kifejleszted a jószívıséget.
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Szentírás-tanulmányozás 

Mi a jószívıség? 
Moróni 7:45–48 1 Korinthusbeliek 13 Kalauz a szentírásokhoz, „Jószívıség”

Jézus Krisztus hogyan tanúsított jószívıséget?
1 Nefi 19:9 Ether 12:33–34 Lukács 7:12–15
Alma 7:11–13

Mit tanítanak neked ezek a versek a jószívıségrŒl?
2 Nefi 26:30 Alma 7:24 1 Timótheus 4:12
Móziás 2:17 Ether 12:28 1 Péter 4:8
Móziás 28:3 T&Sz 88:125

Erény
Az erény a legbensŒbb gondolataidban és vágyaidban gyökerezik. A magas erkölcsi

normákra alapozott gondolatok és viselkedés mintája ez. Mivel a Szentlélek nem lakik
szentségtelen templomokban, az erény a Lélek elnyerésének elŒfeltétele. Amire gondolsz,
és amit teszel, amikor egyedül vagy, és azt hiszed, hogy senki sem lát, nagy mértékben
meghatározza erényességed mértékét.
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Az erényes emberek lelkileg tiszták. Igazlelkı, felemelŒ gondolatokra koncentrálnak,
és a helytelen tettekhez vezetŒ méltatlan gondolatokat kirekesztik az elméjükbŒl.
Engedelmeskednek Isten parancsolatainak, és követik az egyházi vezetŒk tanácsait.
ErŒért imádkoznak, hogy ellenállhassanak a kísértésnek, és a jót tehessék. Gyorsan
megbánnak minden bınt és rossz tettet. Érdemesen élnek a templomi ajánlásra.

Elméd olyan, mint egy színházi színpad; elméd színházában azonban egyszerre csak
egy színész lehet a színpadon. Ha a színpad üresen marad, a sötétség és bın gondolatai
gyakran színre lépnek, hogy megkísértsenek. E gondolatok azonban hatástalanok, ha
elméd színpadát egészséges gondolatok foglalják el, például egy megtanult himnusz
vagy szentírásvers, amelyekhez a kísértés pillanatában fordulhatsz. Elméd színpadát
irányítás alatt tartva sikeresen ellenállhatsz annak a kitartó ösztönzésnek, hogy engedj
a kísértésnek és a bınnek. Tiszta és erényes lehetsz.

Szentírás-tanulmányozás 

Mit jelent erényesnek lenni?
T&Sz 4:6 T&Sz 46:33 2 Péter 1:3–8
T&Sz 25:2 T&Sz 121:45–46 Kalauz a szentírásokhoz, „Erény”
T&Sz 38:24 Hittételek 1:13

Tudás
Az Úr azt parancsolta: „Törekedjetek a tanulásra, méghozzá tanulmányozás és hit által

is” (T&Sz 88:118). Arra is figyelmeztetett, hogy „lehetetlen az embernek tudatlanságban
megszabadulnia” (T&Sz 131:6). Kutasd a tudást, különösen a lelki tudást! Tanulmányozd
a szentírásokat mindennap, és tanulmányozd az élŒ próféták szavait is! Tanulás és ima
által keresd a választ az egyes kérdéseidre, kihívásaidra és adódó lehetŒségeidre! Szentelj
különleges figyelmet a felhasználható szentírásrészeknek tanítás közben, és amikor a
visszaállított evangéliummal kapcsolatos kérdésekre válaszolsz!

Gondold át, hogy miként alkalmazhatod az evangéliumi tantételeket az életedben! Amint
szorgalmasan, imádságosan és tiszta szándékkal tanulsz, a Szentlélek megvilágosítja
az elmédet, és segít megértened a szentírások és az élŒ próféták tanításainak jelentését.
Másokat – különösen az egyházi vezetŒket – figyelve és hallgatva is tudásra tehetsz szert.
Nefihez hasonlóan mondhatod: „[L]elkem gyönyörködik a szentírásokban, és szívem
elgondolkozik rajtuk. […] [L]elkem gyönyörködik az Úr dolgaiban, és szívem szüntelenül
elgondolkozik azon dolgokon, amiket láttam és hallottam” (2 Nefi 4:15–16).

Szentírás-tanulmányozás 

A tudás miként segít az Úr munkájának végzésében?
Alma 17:2–3 T&Sz 88:77–80

Hogyan tehetsz szert tudásra?
2 Nefi 32:1–5 T&Sz 42:61 T&Sz 88:118
Moróni 10:5 T&Sz 76:5–10 Kalauz a szentírásokhoz, „Tudás”
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Türelem
A türelem az, amikor a késlekedést, a gon-

dokat, az ellenkezést vagy a szenvedést úgy
tudjuk elviselni, hogy nem leszünk haragosak,
csalódottak vagy gondterheltek. Az a képesség
ez, hogy Isten akaratát tesszük, és elfogadjuk az
Ã idŒzítését. Amikor türelmes vagy, állva ma-
radsz a nyomás alatt, és nyugodtan, remény-
kedve nézel szembe a hányattatással. A türelem
kapcsolódik a reményhez és a hithez: várnod
kell az Úr ígért áldásainak beteljesedésére.

Türelemre van szükséged mindennapos
tapasztalataidban és kapcsolataidban, különösen
a társad iránt. Mindenkivel – így magaddal
is – türelmesnek kell lenned a hibák és
gyengeségek legyŒzésére törekedve.

„Az élet tele van nehézségekkel;
egyesek apróbbak, míg mások

súlyosabbak. Úgy tınik,
mindannyiunk számára jelen

van a kihívások végtelen
készlete. A probléma az, hogy
gyakran azonnali megoldást

várunk az ilyesfajta
kihívásokra, feledvén, hogy
gyakorta a türelem mennyei

erényére van szükség.”

– THOMAS S. MONSON ELNÖK
„PATIENCE—A HEAVENLY VIRTUE”, ENSIGN, 1995. NOV., 59. O.

Tevékenység: Egyéni tanulás

• Tanulmányozd a Móziás 28:1–9-et! Mire vágytak Móziás fiai?

• Mit tanácsolt az Úr azoknak a misszionáriusoknak? (Lásd Alma 17:10–11 és 26:27.)

• Miket eredményezett türelmük és szorgalmuk? (Lásd Alma 26.)

• Válaszaidat írd le a tanulmányi naplódba!

Szentírás-tanulmányozás 

Miért fontos a türelem? Hogyan kapcsolódik egymáshoz a türelem és a hit?
Móziás 23:21 Alma 34:40–41 2 Korinthusbeliek 6:1–10
Móziás 24:9–16 T&Sz 101:38 Jakab 5:10–11
Alma 31:31 Rómabeliek 5:3–5 Zsoltárok 46:10
Alma 32:41–43 Rómabeliek 8:24–25 Kalauz a szentírásokhoz, „Türelem”

Alázat
Az alázatosság arra való hajlandóság, hogy enge-

dünk az Úr akaratának, és az Úrnak tulajdonítjuk az
elért sikereket. Hálát foglal magában az Ã áldásaiért,
és annak az elismerését, hogy folyamatosan szükséged
van az Ã isteni segítségére. Az alázatosság nem a
gyengeség jele – inkább a lelki erŒé. Amikor alázatosan
bízol Benne, és elismered hatalmát és irgalmát, biztos
lehetsz afelŒl, hogy a parancsolatai a te javadat szolgál-
ják. Bizonyos vagy abban, hogy mindent megtehetsz,
amit az Úr kér tŒled, ha Ãrá támaszkodsz. Emellett
kész vagy megbízni az Ã választott szolgáiban, és
követni az Œ tanácsaikat. Az alázatosság segítségedre
lesz, miközben arra törekszel, hogy engedelmes legyél,
keményen dolgozz és önzetlenül szolgálj.
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Az alázatosság ellentéte a kevélység, melyet a szentírások elítélnek. A kevélység azt
jelenti, hogy az ember jobban bízik magában, mint Istenben vagy a szolgáiban. Azt is jelenti,
hogy a világ dolgait Isten dolgai elé helyezi. A kevély emberek magukénak akarják a
megbecsülést, és nem tulajdonítják a dicsŒséget Istennek. A kevélység versengésrŒl szól;
a kevély emberek egyre többet akarnak, és azt feltételezik, hogy Œk jobbak másoknál. A
kevélység rendszerint haragot és gyılöletet szül, és jelentŒs buktató.

Szentírás-tanulmányozás 

Mit jelent alázatosnak lenni?
2 Nefi 9:28–29 Alma 5:26–29 Máté 26:39
Móziás 4:11–12 Alma 26:12 Kalauz a szentírásokhoz, „Alázatos, alázatosság”

Milyen áldásokban részesülsz, amikor alázatos vagy?
Alma 32:1–16 T&Sz 67:10 Máté 23:12
Ether 12:27 T&Sz 112:10
T&Sz 12:8 T&Sz 136:32–33

Hogyan ismerheted fel magadban a kevélységet?
1 Nefi 15:7–11 2 Timótheus 3:1–4 Példabeszédek 15:10
1 Nefi 16:1–3 Példabeszédek 13:10 Példabeszédek 28:25

Szorgalom
A szorgalom az Úr munkájának végzése

során tett egyenletes, következetes, lelkiis-
meretes és lendületes erŒfeszítés. Az Úr
elvárja, hogy szorgalmasan dolgozz: áll-
hatatosan, nagy erŒfeszítéssel és gondos-
sággal! A szorgalmas misszionárius
hatékonyan és eredményesen dolgozik. A
misszionáriusi munkában megjelenŒ szor-
galom az Úr és munkája iránti szeretetedet
fejezi ki. Amikor szorgalmas vagy, örömet
és megelégedettséget találsz a munkádban.

Tégy sok jó dolgot a saját szabad akara-
todból (lásd T&Sz 58:27)! Ne várd, hogy
a vezetŒid mondják meg, mit tegyél! Dol-
gozz, amíg minden tŒled telhetŒt megtet-
tél, még ha fáradt is vagy! Koncentrálj
a fontos dolgokra, és ne vesztegesd el az
idŒt! Imádkozz útmutatásért és erŒért!
Tervezz rendszeresen és hatékonyan! Ke-
rülj mindent, ami eltereli a gondolataidat
vagy cselekedeteidet!

„Sokszor mondtam már, hogy
a misszionáriusi munka egyik

legnagyobb titka a munka! Ha a
misszionárius dolgozik, övé a Lélek;
ha övé a Lélek, a Lélek által is tanít;
ha pedig a Lélek által tanít, akkor

meg fogja érinteni az emberek szívét,
és boldog lesz. Nem lesz majd

honvágy, aggódás a család miatt,
mert minden idŒ, képesség és
érdeklŒdés középpontjában a

szolgálat munkája fog állni. Munka,
munka, munka – nincs kielégítŒ

helyettesítŒje, különösen a
misszionáriusi munkában.”

– EZRA TAFT BENSON ELNÖK
THE TEACHINGS OF EZRA TAFT BENSON (1988), 200. O.
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Szentírás-tanulmányozás 

Mit jelent szorgalmasnak lenni?
Moróni 9:6 T&Sz 107:99–100 Kalauz a szentírásokhoz, „Szorgalom”
T&Sz 10:4

Miért várja el az Úr, hogy szorgalmas legyél?
T&Sz 75:2–5 T&Sz 127:4 T&Sz 130:20–21
T&Sz 123:12–14

Milyen kapcsolatban áll egymással a szorgalom és az önrendelkezés?
Móziás 4:26–27 T&Sz 58:26–29

Engedelmesség
Misszionáriusként készségesen be kell tar-

tanod a parancsolatokat, engedelmeskedned
kell a missziószabályoknak, és követned
kell vezetŒid tanácsait. Az engedelmesség a
menny elsŒ törvénye. Ez egy hitbŒl származó
cselekedet. Néha azt kérhetik tŒled, hogy
olyasmiket tegyél, amiket nem értesz teljesen.
Ha engedelmeskedsz, akkor gyarapítod a
hitedet, tudásodat, bölcsességedet, bizonysá-
godat, védelmedet és szabadságodat. Törekedj
az Úrnak, az élŒ prófétának és a misszióelnö-
ködnek engedelmeskedni!

„A mindennapos
engedelmességbe, a tiszta és

tartalmas életbe foglalt fegyelem
egyfajta védŒfegyverzetet épít

köréd a kísértések ellen, melyek a
halandóságon való áthaladásod

közben ostromolnak.”

– L. TOM PERRY ELDER
„CALLED TO SERVE”, ENSIGN, 1991. MÁJ., 39. O.

Szentírás-tanulmányozás 

Mit jelent engedelmesnek lenni?
1 Nefi 2:3 T&Sz 82:8–10 János 14:15
Móziás 5:8 Máté 7:24–27 Kalauz a szentírásokhoz, „Engedelmes, 
Móziás 15:7 János 7:17 engedelmeskedik, engedelmesség”

Mit tanulhatsz az engedelmességrŒl e szentírásokból?
1 Nefi 3:7 T&Sz 105:6 2 Királyok 5:1–14

Hélamán hadseregében a fiatal harcosok miért engedelmeskedtek teljes pontossággal?
Hogyan áldattak meg?
Alma 56:45–48 Alma 57:21–27

Krisztusi tulajdonságok kifejlesztése
Amint az ebben a fejezetben jellemzett és a szentírásokban található egyéb tulajdonsá-

gokat tanulod és próbálod kifejleszteni, segítségedre lehet az alábbi minta:

• Válaszd ki a fejleszteni kívánt tulajdonságot!

• Határozd meg és jellemezd a tulajdonságot!

• Jegyezz fel megválaszolandó kérdéseket tanulás közben!
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• Sorolj fel és figyelmesen tanulmányozz olyan szentírásokat, amelyek arról
a tulajdonságról tanítanak!

• Jegyezd fel érzéseidet és benyomásaidat!

• Tızz ki célokat és készíts terveket a tulajdonság alkalmazására az életedben!

• Imádkozz az Úrhoz, hogy segítsen fejleszteni azt a tulajdonságot!

• Rendszeresen értékeld ki a fejlŒdésedet az egyes tulajdonságok fejlesztésében!

Tevékenység: Egyéni tanulás

Válassz ki egy tulajdonságot ebbŒl a fejezetbŒl vagy a szentírásokból! Kövesd a fentebb található
mintát, melynek segítségével jobban megértheted és megtervezheted a tulajdonság fejlesztését!

Nézd meg a névtábla képét! Miben tér el a te névtáblád
egy vállalat alkalmazottja által viselt névtáblától? Figyeld
meg, hogy a két legszembetınŒbb rész a te neved és a
Szabadító neve! Hogyan bizonyosodhatsz meg afelŒl,
hogy a Szabadítót képviseled egyik tanítványaként? Miért
fontos, hogy az emberek pozitív módon kapcsolják össze
a te nevedet a Szabadítóéval? Gondolataidat írd le a
tanulmányi naplódba!

Szentírás-tanulmányozás 

Mely tulajdonságokat sorolják fel e szentírások?
Móziás 3:19 T&Sz 121:41–45 2 Péter 1:5–8
Alma 7:23 Hittételek 1:13
T&Sz 4 Filippibeliek 4:8

Ne feledd!

• Krisztusi misszionáriusnak kell lenned, nem csak misszionáriusi dolgokat kell tenned!

• A Krisztushoz hasonlóvá válást egy életen át tanuljuk.

• Krisztus példájának követése és tulajdonságainak kifejlesztése egy-egy lépéssel és döntéssel
történik.

• A krisztusivá válás a hit gyakorlását, a bınbánatot, a szövetségek megtartását, a Szentlélek
bŒségesebb elnyerését, és a mindvégig történŒ kitartást igényli.
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Egyéni tanulás

• Készíts egy ötperces beszédet az egyik tulajdonságról, mely ebben a fejezetben
szerepel!

• A Kalauz a szentírásokhoz-t használva keresd meg, hogy a Szabadító miként
példázta az ebben a fejezetben bemutatott tulajdonságokat! A tanultakat jegyezd
fel a tanulmányi naplódba!

• IdŒnként végezd el a „TulajdonságfejlesztŒ gyakorlatok”-at e fejezet végén!

• Válassz ki egy tulajdonságot ebbŒl a fejezetbŒl! Tedd fel magadnak e kérdéseket:

– Hogyan fejleszthetem ezt a tulajdonságot?

– Minek kell megváltozni a szívemben, elmémben és tetteimben e tulajdonság
kifejlesztéséhez?

– A szövetségek megtartása hogyan fog segíteni e tulajdonság fejlesztéséhez?

– E tulajdonság kifejlesztése miként fog segíteni érdemessé válnom a
Szentlélekre, és erŒteljesebben szolgálnom Jézus Krisztus evangéliumában?

• Keress példát krisztusi tulajdonságokra a szentírásokban szereplŒ férfiak és nŒk
életében! Gondolataidat jegyezd fel a tanulmányi naplódban!

Társas tanulás

• Tanulmányozzátok a krisztusi tulajdonságokra vonatkozó utalásokat a misszionáriusi
könyvtár anyagából!

• Beszélgessetek a különbözŒ tulajdonságok közötti kapcsolatokról! Például:

– Hogyan kapcsolódik a hit a szorgalomhoz?

– Milyen értelemben kapcsolódik egymáshoz az alázatosság és a szeretet?

– Hogyan erŒsíti a tudás a türelmet?

Kerületi gyılések és zónakonferenciák

• Néhány nappal a kerületi gyılés vagy a zónakonferencia elŒtt kérd meg az összes
misszionáriust, hogy válasszanak ki egy tulajdonságot ebbŒl a fejezetbŒl vagy a
szentírásokból, és készítsenek egy ötperces beszédet arról a tulajdonságról, benne
olyan szentírásokkal, melyek segítettek nekik!

A gyılésen adj idŒt néhány misszionáriusnak, hogy elmondják a beszédüket!

• Oszd fel a misszionáriusokat három csoportra, és add ki nekik az alábbi feladatot:

1. csoport:  Olvassák el az 1 Nefi 17:7–16-ot, és válaszoljanak a következŒ
kérdésekre:
– Nefi miként gyakorolta a hitét?
– Mit tett Nefi, ami krisztusi volt?
– Milyen ígértet tett az Úr Nefinek arra az esetre, ha hı lesz, és betartja a

parancsolatokat?
– Miként vonatkozik ez a történet a misszionáriusi munkára?

2. csoport:  Olvassák el a Jákób 7:1–15-öt, és válaszoljanak a következŒ kérdésekre:
– Miért volt Jákób hite elég erŒs ahhoz, hogy ellenálljon Sérem támadásának?
– Hogyan gyakorolt hitet Jákób, amikor Séremmel beszélt?
– Milyen tekintetben voltak Jákób tettei krisztusiak?
– Mit tehetünk, hogy olyan hitet fejlesszünk ki, mint amilyen Jákóbnak volt?

Ötletek a tanuláshoz és alkalmazáshoz

6 Krisztusi tulajdonságok
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3. csoport: Olvassák át a Joseph Smith története 1:8–18-at, és válaszoljanak az
alábbi kérdésekre:
– Miképpen gyakorolta Joseph Smith a Jézus Krisztusba vetett hitet?
– Hogyan lett megpróbálva a hite?
– Mi olyat tett, ami krisztusi volt?
– Mit tehetünk, hogy kövessük Joseph Smith példáját?

Miután végeztek a csoportok, gyıljenek megint össze a misszionáriusok, és
osszák meg, amit megbeszéltek!

• Osszatok meg egy élményt, amikor valaki másnak a hite megáldott vagy
sugalmazott titeket!

• A misszionáriusok térjenek ki a „TulajdonságfejlesztŒ gyakorlatok”-ra! Adj minden
misszionáriusnak egy papírt, amelyre felírják a válaszaikat!

Amikor kitöltötték a munkalapot, kérd meg Œket, hogy tızzenek ki személyes célokat!

Kérj meg néhány misszionáriust, hogy osszák meg, amit tanultak és éreztek a
munkalap kitöltése közben!

Oszd meg a bizonyságodat a krisztusi tulajdonságok kifejlesztésének fontosságáról!

Misszióelnök

• Kérd meg a misszionáriusokat, hogy olvassák el az egyik evangéliumot az
Újszövetségben, vagy a 3 Nefi 11–28-at! Húzzák alá, hogy mit tett a Szabadító,
amit Œk is meg tudnak tenni!

• Taníts a misszionáriusoknak a szorgalomról célok kitızése és tervezés által!
Mutass rá, hogy az emberekre való szorgalmas koncentrálás a szeretet kifejezése!

• Az interjúk alatt kérd meg a misszionáriusokat, hogy beszéljenek egy tulajdonságról,
melyet fejleszteni próbálnak!

• Egy zónakonferencián kérd meg a misszionáriusokat, hogy beszéljenek olyan
krisztusi tulajdonságokról, melyet csodálnak a társukban!

6 Krisztusi tulajdonságok
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TULAJDONSÁGFEJLESZTÃ GYAKORLATOK
Figyelmesen olvasd át az alábbi pontokat! Döntsd el, mennyire igaz rád az adott állítás, és válaszd ki a legmegfelelŒbb választ! Mindegyik pontra
adott válaszodat írd le a tanulmányi naplódba! A lelki fejlŒdés fokozatos folyamat, és senki nem tökéletes, ezért számíthatsz rá, hogy egyes
pontoknál jobb értékelést fogsz adni magadnak, mint más pontoknál!

Lehetséges válaszok:    1 = soha    2 = néha    3 = gyakran    4 = majdnem mindig    5 = mindig

Hit
_____ 1. Hiszek Krisztusban, és elfogadom Szaba-

dítómként. (2 Nefi 25:29)
_____ 2. Bizonyosan érzem, hogy Isten szeret

engem. (1 Nefi 11:17)
_____ 3. Eléggé bízom a Szabadítóban ahhoz, hogy

elfogadjam az akaratát, és megtegyek
mindent, amit csak kér. (1 Nefi 3:7)

_____ 4. Szilárdan hiszem, hogy Jézus Krisztus
engesztelése által megbocsáttathatnak a
bıneim. (Énós 1:5–8)

_____ 5. Elég hitem van Krisztusban ahhoz, hogy
válaszokat nyerjek az imáimra. (Móziás
27:14)

_____ 6. Gondolok a Szabadítóra napközben, és
emlékszem arra, amit értem tett. (T&Sz
20:77, 79)

_____ 7. Megvan bennem a szükséges hit ahhoz,
hogy jó dolgok történjenek az életemben
és mások életében. (Ether 12:12)

_____ 8. A Szentlélek ereje által tudom, hogy a
Mormon könyve igaz. (Moróni 10:3–5)

_____ 9. Elég hitem van Krisztusban ahhoz, hogy
mindent megtegyek, amit csak kér – akár
csodákat is, ha kell. (Moróni 7:33)

Remény
_____ 10. Az egyik legnagyobb vágyam az, hogy

örök életet örököljek Isten celesztiális
királyságában. (Moróni 7:41)

_____ 11. Bizonyos vagyok abban, hogy boldog és
sikeres misszióm lesz. (T&Sz 31:3–5)

_____ 12. Békés, optimista érzéseim vannak a
jövŒvel kapcsolatban. (T&Sz 59:23)

_____ 13. Szilárdan hiszem, hogy egy napon Isten-
nel fogok élni, és olyanná fogok válni,
mint amilyen Ã. (Ether 12:4)

Jószívıség és szeretet 
_____ 14. Ãszintén vágyom más emberek örök

jólétére és boldogságára. (Móziás 28:3)
_____ 15. Amikor imádkozom, jószívıséget kérek –

Krisztus tiszta szeretetét. (Moróni 7:47–48)
_____ 16. Próbálom megérteni mások érzéseit és

szempontjait. (Júdás 1:22)
_____ 17. Megbocsátok másoknak, akik meg-

bántottak, vagy rosszat tettek velem.
(Efézusbeliek 4:32)

_____ 18. Próbálok másokon segíteni, amikor küsz-
ködnek vagy elcsüggednek. (Móziás 18:9)

_____ 39. Türelmes vagyok magammal, és az Úrra
támaszkodom, miközben gyengeségeim
legyŒzésén dolgozom. (Ether 12:27)

_____ 40. A nehézségekkel és próbatételekkel nyu-
godtan és reménykedve nézek szembe.
(Alma 34:40–41)

Alázatosság
_____ 41. Szelíd és alázatos szívı vagyok. 

(Máté 11:29)
_____ 42. Az Úrra támaszkodom segítségért.

(Alma 26:12)
_____ 43. Ãszintén hálás vagyok az Úrtól kapott

áldásokért. (Alma 7:23)
_____ 44. Az imáim Œszinték és szívbŒl jövŒk.

(Énós 1:4)
_____ 45. Megbecsülöm a vezetŒimtŒl és tanítóimtól

kapott útmutatást. (2 Nefi 9:28)
_____ 46. Törekszem engedni az Úr akaratának,

akármi legyen is az. (Móziás 24:15)

Szorgalom
_____ 47. Akkor is hatékonyan dolgozom, ha nincs

rajtam nyomás, vagy szigorú ellenŒrzés
felettem. (T&Sz 58:26–27)

_____ 48. ErŒfeszítéseimet a legfontosabb dolgokra
összpontosítom. (Máté 23:23)

_____ 49. Naponta legalább kétszer imádkozom
egyedül. (Alma 34:18–27)

_____ 50. Gondolataimat misszionáriusi elhívásomra
összpontosítom. (T&Sz 4:2, 5)

_____ 51. Rendszeresen kitızök célokat és tervezek.
(T&Sz 88:119)

_____ 52. Keményen dolgozom, amíg a munkát
sikeresen el nem végeztem. (T&Sz 10:4)

_____ 53. A munkám örömömre és megelégedettsé-
gemre szolgál. (Alma 36:24–25)

Engedelmesség
_____ 54. Imáimban erŒt kérek, hogy ellenállhassak

a kísértésnek, és a jót tehessem. (3 Nefi
18:15)

_____ 55. Betartom a megkívánt parancsolatokat,
hogy érdemes legyek a templomi ajánlásra.
(T&Sz 97:8)

_____ 56. Készséggel engedelmeskedem a misszió-
szabályoknak, és követem a vezetŒim ta-
nácsait. (Zsidók 13:17)

_____ 57. Próbálok az evangélium törvényeivel
és tantételeivel összhangban élni.
(T&Sz 41:5)

_____ 19. Amikor helyénvaló, elmondom másoknak,
hogy szeretem Œket, és törŒdöm velük.
(Lukács 7:12–15)

_____ 20. Keresem a lehetŒséget, hogy másokat
szolgáljak. (Móziás 2:17)

_____ 21. Pozitív dolgokat mondok másokról. (T&Sz
42:27)

_____ 22. Kedves és türelmes vagyok másokkal, még
ha nehéz is velük kijönni. (Moróni 7:45)

_____ 23. Örülök mások eredményeinek. (Alma
17:2–4)

Erény
_____ 24. Tiszta a szívem. (Zsoltárok 24:3–4)
_____ 25. Nincs bennem vágy a rosszra, csak a jó

megtételére. (Móziás 5:2)
_____ 26. Megbízható vagyok – megteszem, amit

megígérek. (Alma 53:20)
_____ 27. Igazlelkı, felemelŒ gondolatokra koncent-

rálok, és a helytelen gondolatokat kire-
kesztem az elmémbŒl. (T&Sz 121:45)

_____ 28. Megbánom a bıneimet, és próbálom
legyŒzni a gyengeségeimet. (T&Sz
49:26–28)

_____ 29. Érzem a Szentlélek hatását az életemben.
(T&Sz 11:12–13)

Tudás
_____ 30. Magabiztosan értem az evangélium tanait

és tantételeit. (Ether 3:19–20)
_____ 31. Naponta tanulmányozom a szentírásokat.

(János 5:39)
_____ 32. Ãszintén törekszem az igazság megérté-

sére és a kérdéseim megválaszolására.
(T&Sz 6:7)

_____ 33. A Lélek által nyerek tudást és útmutatást.
(1 Nefi 4:6)

_____ 34. Szeretem és becsben tartom az evangéli-
um tanait és tantételeit. (2 Nefi 4:15)

Türelem
_____ 35. Türelmesen várom, hogy az Úr áldásai és

ígéretei beteljesedjenek. (2 Nefi 10:17)
_____ 36. Képes vagyok anélkül várni dolgokra,

hogy ideges vagy csalódott lennék.
(Rómabeliek 8:25)

_____ 37. Türelmes és hosszútırŒ vagyok a misszi-
onáriusi lét kihívásaival szemben. (Alma
17:11)

_____ 38. Türelmes vagyok mások hibáival és gyen-
geségeivel szemben. (Rómabeliek 15:1)
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Hogyan tanulhatom
meg jobban a
missziómban
beszélt nyelvet?

Fontold meg!

• Miért kell folyamatosan fejlesztenem a nyelvi képességeimet?

• Hogyan fejleszthetem azt a képességet, hogy a missziómban beszélt nyelven szóljak és tanítsak?

• Hogyan nyerhetem el a nyelveken szólás ajándékát?

Készítsd fel magad lelkileg!

Az Úr kinyilvánította: „minden ember a saját nyelvén és a saját beszéde szerint hallja
majd az evangélium teljességét, azokon keresztül, akiket e hatalomra rendelt[ek]”

(T&Sz 90:11). ErŒsítsd a saját bizonyságodat, mely által a megtérés erejét viszed át szavaidba!
ElŒször az anyanyelveden tanulmányozd a tanokat és a leckéket! Így megértve erŒsödni
fog a bizonyságod, valamint képességed, hogy meggyŒzŒen taníts és bizonyságot tegyél.
A Lélek irányítása alatt megtanulhatod a missziódban beszélt nyelven kifejezni a
visszaállítás üzenetét.

Lent felsorolunk néhány módot arra, ahogyan abbéli hitedet erŒsítheted, hogy az Úr
segíteni fog a missziód nyelvén tanítani és bizonyságot tenni:

• Ismerd fel, hogy Isten hívott el egy próféta által!

• Úgy élj, hogy érdemes legyél a Szentlélek társaságára!

• Engedelmeskedj a parancsolatoknak és a misszionáriusi normáknak!
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• Ãszintén imádkozz isteni segítségért!

• Tanuld, gyakorold és használd a misszió nyelvét mindennap!

Légy elhivatott és szorgalmas!
Szorgalmas erŒfeszítésre van szükség ahhoz, hogy hatékonyan taníthass a missziód

nyelvén. Ne lepŒdj meg, ha a feladat elsŒre nehéznek tınik! Egy nyelv megtanulása idŒt
igényel. Légy türelmes magaddal! Kérd a társad, az egyháztagok, az érdeklŒdŒk és más
misszionáriusok segítségét!

Ne hagyd abba nyelvi jártasságod fejlesztését még akkor sem, ha az emberek már
kezdenek megérteni téged! Amint a nyelv beszélésének képessége növekszik, az emberek
egyre inkább arra figyelnek, amit mondasz, semmint arra, ahogyan mondod. Kevésbé
fogsz amiatt aggódni, hogy miként add át a szívedben lévŒ érzéseket. Jobban tudsz majd
ügyelni az érdeklŒdŒk szükségleteire és a Lélek sugalmazásaira.

Missziód során mindvégig törekedj a nyelv elsajátítására, sŒt hazatérésed után is! Az Úr
sok dologgal felruházott téged, és hasznát veheti nyelvtudásodnak késŒbb is az életedben.
Jeffrey R. Holland elder így magyarázta: „Reméljük…, hogy minden, új nyelvet tanuló
misszionárius minden lehetséges módon elsajátítja azt. […] Ha ezt teszitek, a térítés és
bizonyságtevés képessége fejlŒdni fog. Jobban fogadnak majd benneteket, lelkileg jobban
tudtok hatni az érdeklŒdŒitekre. […] Ne elégedjetek meg az úgynevezett misszionáriusi
szókinccsel! BŒvítsétek nyelvtudásotokat, és jobban elérhetitek majd az emberek szívét!”
(Misszionáriusi mıholdas közvetítés, 1998. aug.)

Nem egyedül tanulod a missziód nyelvét. Amikor az Úr parancsolatot ad, annak
teljesítéséhez mindig utat is készít (lásd 1 Nefi 3:7). Kérd az Ã segítségét! Légy elkötelezett
a tanulásban! IdŒvel szert fogsz tenni a misszionáriusi céljaid eléréséhez szükséges
jártasságra.

Tanulj angolul!
Ha nem beszélsz angolul, misszionáriusként tanuld azt! Ez áldás lesz számodra a

missziódon és az életed során. Az angol nyelv megtanulása által más módon is segíteni
tudsz majd az Úr királyságának építésében, és áldást hozol majd magadra és családodra.
E fejezet javaslatai közül sok a hasznodra válhat. Koncentrálj különösen az alábbiakra:

• Tızd ki célul, hogy a társaddal angolul beszélsz! Ha a társad már tud angolul, és a te
nyelvedet próbálja tanulni, otthon beszélhettek angolul, házon kívül pedig a misszió
nyelvén.

• A társaddal olvassatok a Mormon könyvébŒl angolul! Felváltva is csinálhatjátok: Te
olvasol egy verset angolul, a társad pedig egy verset a misszió nyelvén. Javítsátok ki
egymás kiejtését és hanglejtését!

• Kérj javaslatokat a misszióelnöködtŒl egyszerı angol nyelvtankönyvekre, ha esetleg
neked nincs!

A nyelvtanulás alapelvei
Ez a rész azokat az alapelveket írja le, amelyek segítenek a nyelv hatékonyabb tanulásában.

• Vállalj felelŒsséget! Rendszeresen alakíts ki vagy igazítsd ki a nyelvtanulási céljaidat és
a tanulmányi tervedet! Próbáld a nyelvet használni minden adandó alkalommal!

• Tedd jelentŒségteljessé a tanulást! Tedd fel magadnak e kérdéseket: Miért tanulom ezt?
Hogyan fog ez segíteni, hogy jobban kommunikáljak? A tanultakat vonatkoztasd valós
élethelyzetekre és napi tevékenységekre! A nyelvnek azokat a részeit tanuld, amelyek
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segíteni fognak azt mondanod, amit mondani akarsz! Például, ha van egy szentírásbeli
történet, amit a tanításba bele akarsz venni, tanuld meg az elmeséléséhez szükséges
szókincset és nyelvtant!

• Törekedj kommunikálni! Keresd a megfelelŒ egyensúlyt a nyelvtan és a nyelv szerkezetének
tanulása, valamint a napi tevékenységek által történŒ tanulás között! Semmi sem
helyettesíti azt, amikor az anyanyelvı emberekkel beszélsz!

• Az új fogalmakat tanuld meg alaposan! Képes leszel felidézni és hatékonyan használni a
nyelvi alapelveket, ha rendszeresen átnézed a tanultakat, és ha újra gyakorlod azokat
új helyzetekben.

Készíts egy nyelvi tanulmányi tervet! 
A nyelvi tanulmányi terv egyaránt segít az új és a tapasztalt misszionáriusoknak arra

koncentrálni, amit minden nap megtehetnek annak érdekében, hogy jobban beszéljék a
misszió nyelvét. Tervednek része lesz az, amit a nyelvtanulási idŒ alatt teszel, és amit
napközben teszel.

Szükség esetén a nyelvtanulási idŒ egy részét használd a tanulmányi terved kialakítására
vagy kiigazítására! Azután minden reggel a nyelvtanulás ideje alatt tanuld meg az aznapi
tevékenységekhez szükséges nyelvezetet! Az alábbi irányelvek segíteni fognak saját
nyelvtanulási terved kialakításában:

1. Tızz ki célokat! A hetenkénti és naponkénti célok segíteni fognak megtanulni a missziód
nyelvét. Céljaidat összpontosítsd kommunikációs és tanítási képességed fejlesztésére a
tervezett tevékenységek során, például tanítási találkozókon, keresési alkalmakkor vagy
egyházközségi tanácsgyıléseken! Kövesd nyomon a nyelvi céljaid elérését! Kérdezd meg
magadtól, mit tehetsz annak érdekében, hogy világosabban és erŒteljesebben kommunikálj
a tervezett tevékenységek alatt!

2. Válassz ki egy eszközt, amit használni akarsz! Nézd át az alábbi nyelvi eszközöket, és
határozd meg, hogy melyiket használhatod a céljaid elérésére:

• Az alapmıvek a missziód nyelvén.

• A leckék a missziód nyelvén.

• Egy zsebszótár.

• Egy kis nyelvtankönyv.

• MKK nyelvi anyagok.

• Jegyzetlapok.

• Zsebnotesz.

• Más egyházi anyagok a missziód nyelvén.

3. Memorizálj szavakat és kifejezéseket! Keress
olyan szavakat és kifejezéseket, amelyek
segítenek elérni a céljaidat! Nyelvi tervednek részei lehetnek az alábbi ötletek:

• Keress olyan szavakat és kifejezéseket a leckékben, brosúrákban, szentírásokban és
egyéb egyházi kiadványokban, amelyeket használhatsz a tanítás során!

• Az ismeretlen szavakat vagy kifejezéseket írd fel egy noteszba! Hordj magaddal egy
kis szótárat, és keresd ki ezeket a szavakat!
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• Hordj jegyzetkártyákat magaddal, melyekbŒl napközben tanulhatsz! Írj egy szót vagy
kifejezést az egyik oldalra, a jelentését pedig a másik oldalra! Tedd félre a megtanult
szavakat! Dolgozz a többi szón, amíg mindet meg nem tanulod!

• Használj új szavakat és kifejezéseket a mondataidban az egyéni tanulás során, a tanítás
alatt és egész nap!

• Gyakorold a kiejtést az új szavak és kifejezések hangos kimondásával!

• Memorizálj kulcsszentírásokat a missziód nyelvén!

• Memorizálj egyszerı mondatokat a leckékbŒl vagy a brosúrákból, amelyek
kulcsfontosságú evangéliumi tantételeket közvetítenek! Próbáld meg más módokon
is kifejezni ezeket a gondolatokat!

4. Tanuld meg a nyelvtant! Nyelvi eszközeid segítségével keress olyan nyelvtani alapelveket,
amelyek segítenek elérni a céljaidat! Ha kell, kérd a társad, egy gyakorlott misszionárius
vagy egy egyháztag segítségét! Fontold meg az alábbi ötletek lehetséges használatát:

• Használd az MKK-ban kapott, vagy a misszióelnököd által jóváhagyott nyelvtankönyvet,
hogy annak segítségével megértsd a leckékben, brosúrákban és a szentírásokban
található nyelvtant és mondatmintákat!

• Készíts a tervezett tevékenységekben használható mondatokat, amelyek alkalmazzák
ezeket a nyelvtani alapelveket! Gyakorold a mondatok elmondását és leírását!

• Figyelj oda a nyelv szórendjére, valamint a szavakra és azok részeire!

• Keresd az alkalmat a naponta tanult nyelvtan gyakorlására és alkalmazására!

5. Aktívan figyelj! Vedd fontolóra az alábbiak alkalmazását:

• Gondosan figyelj az anyanyelvı beszélŒkre! Utánozd, amit hallasz!

• Amikor hallasz valamit, amit nem értesz, írd le, és derítsd ki, hogy mit jelent!
Gyakorolj a szótárfüzeted vagy mondatminták segítségével!

• Hallgatás közben keress szavakat és mintákat, melyeket mostanában tanultál!

• Amikor egy kifejezést más formában hallasz, mint ahogy azt te mondanád, írd le és
gyakorold! Az Úr szolgájaként azonban mindig használj illŒ nyelvezetet, és nem szlenget!

• Írj listát olyan dolgokról, amit az emberek a tervezett tevékenységek alatt mondhatnak
neked! Keresd ki a válaszaikhoz kapcsolódó szavakat és kifejezéseket! Tervezd meg és
gyakorold, hogy miként felelhetnél!

6. Fejleszd az olvasási és íráskészségedet! Olvasd a Mormon könyvét a missziód nyelvén,
amelybŒl szavakat és kifejezéseket tanulhatsz, valamint megtanulhatod a nyelvtant, a
kiejtést és a folyékony beszédet! Nagy erŒ rejlik abban, ha a szentírásokat használod a
nyelvtanulásodban. Vedd fontolóra a következŒ ötleteket:

• Tanuld meg elolvasni és leírni a nyelv ábécéjét, írásrendszerét és írásjeleit! Az írásjelekbŒl
álló nyelvek esetén koncentrálj az olvasási készségre, például a szentírások olvasására;
ez segíteni fog a tanítás közben!

• Olvass fel hangosan a Mormon könyvébŒl, más szentírásokból, vagy egyházi
folyóiratokból a missziód nyelvén! Ügyelj az ismeretlen szavakra, kifejezésekre
és nyelvtani elemekre! Ha nem értesz egy szót, próbáld kitalálni a jelentését a
szövegkörnyezetbŒl, mielŒtt kikeresnéd! Add hozzá a szót a jegyzetkártyáidhoz! Ha
kell, használd párhuzamosan az anyanyelvi és a missziós nyelvı szentírásaidat!

• Valaki segítsen neked a kiejtésben, hanglejtésben és szünetek tartásában az olvasás közben!
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• Gyakorold az írást a missziód nyelvén; például írj személyes feljegyzéseket és
emlékeztetŒket, leveleket, köszönetnyilvánító lapokat és bátorító kártyákat! A
bizonyságodat írd bele a Mormon könyve azon példányaiba, amelyeket odaadsz az
embereknek!

7. Kérd mások segítségét! Vedd fontolóra az alábbi ötletek alkalmazását:

• Ha a társad anyanyelvi beszélŒ,
használd ki ezt a nagyszerı lehetŒséget:
gyakran tegyél fel kérdéseket, és kérj
visszajelzést!

• Kérd meg a társadat és az anyanyelvi
beszélŒket, hogy javítsanak ki téged,
és adjanak ötleteket a javuláshoz! Ha
olyan szót használnak, amit nem értesz,
kérd meg Œket, hogy magyarázzák
meg! A gyerekek és nagyszülŒk
rendszerint készek segíteni.

• Kérd meg az érdeklŒdŒket, hogy
segítsenek! Mondd el nekik: „Az Önök nyelvét tanulom. Kérem, segítsenek! Ha nem
jut eszembe egy szó, kérem, segítsenek ki!”

• Ne félj konkrét segítséget kérni: „Hogy mondják azt, hogy ?” „Hogy kell
kiejteni azt, hogy ?” „Mit jelent a szó?” „Megismételné,
kérem?” Írd le a válaszokat, és tanuld meg Œket!

• Kérj meg egyháztagokat, hogy jegyzetkártyáid és szótárfüzeted segítségével teszteljenek
le, és segítsenek a szentírások hangos olvasásában!

8. Értékeld ki és vizsgáld felül a tanulmányi tervedet! Minden héten nézd át a tanulmányi
tervedet, és értékeld ki, hogy mıködik-e! Kérd meg a társadat és misszióvezetŒidet,
hogy javasoljanak fejlesztendŒ területeket!

Minden adandó alkalommal használd a missziód nyelvét! Napközben minél többet
beszélj ezen a nyelven a társaddal! Imádkozz ezen a nyelven magadban és nyilvánosan is,
hogy megtanuld az ima megfelelŒ nyelvezetét, és elmondhasd azt, ami a szívedben van!

Ne félj attól, hogy hibát követsz el! Mindenki, aki új nyelvet tanul, követ el hibákat. Az
emberek megértik ezt, és méltányolni fogják, hogy meg akarod tanulni a nyelvüket. A
kifejezések és szentírások memorizálása segíteni fog a hibák elkerülésében, de ne használj
hosszú memorizált vagy elŒre megírt szövegeket a hibák elkerülésére!

Tevékenység: Egyéni tanulás

A fenti irányelvek segítségével készíts egy tanulmányi tervet! A tervet nézd át a társaddal vagy
egy misszióvezetŒvel!

Tanulj a társaiddal!
Segíts a társaidnak megtapasztalni a sikert és magabiztosságra szert tenni a nyelvta-

nulásban, amilyen hamar csak lehet! Ãszintén és gyakran dicsérd meg a társaidat és más
misszionáriusokat a fejlŒdésükért! Vigyázz, hogy ne mondj vagy tegyél semmi olyat,
ami gyengíthetné az önbizalmukat, de ne is óvd Œket annyira, hogy ne tanuljanak! Ne
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tartsd vissza a segítséget, ha szükség van rá! Adj nekik sok lehetŒséget a sikeres tanítás-
ra és bizonyságtételre! Vedd fontolóra az alábbi ötleteket a társaiddal való tanulás során:

• Tanítsátok egymásnak a megtanult nyelvtant és szókincset!

• Gyakoroljátok a tanítást a misszió nyelvén! Eleinte az új misszionáriusok taníthatnak
egyszerıen, megoszthatnak egy egyszerı bizonyságot, és elmondhatnak memorizált
szentírásokat. Magabiztosságuk és képességeik növekedésével nagyobb mértékben
részt tudnak majd venni az érdeklŒdŒk tanításában.

• Használjátok a nyelvet a gyakori misszionáriusi helyzetekben való kommunikációra!

• Kedvesen adjatok egymásnak egyszerı és gyakorlati visszajelzést! Az is fontos, hogy
sértŒdés nélkül fogadjátok a visszajelzéseket.

Figyeld meg, hogy egy tapasztaltabb misszionárius miként segített a társának az alábbi
igaz történetben!

Épp csak megérkeztem a második helyemre, amikor a társam azt mondta, hogy rajtam van a sor a lelki
üzenet tanításában a vacsorai programunknál. Nagyon megijedtem. Az elsŒ társam mindig boldogan
tanított, és én csak kisebb részeket tanítottam a leckékbŒl, majd pedig hallgattam, ahogy Œ kifejtett és
megválaszolt minden kérdést.

Próbáltam meggyŒzni a társamat, hogy neki kellene elmondani a lelki üzenetet, de arra bátorított,
hogy én tegyem. Segített gyakorolnom.

Amikor eljött a pillanat, kinyitottam a szentírásaimat, és felolvastam a 3 Nefi 5-ös és 7-es fej-
ezetbŒl. Nehézkesen, de el tudtam mondani, hogy miért fontosak a kiválasztott részek számomra, és
megkönnyebbültem, amikor végeztem. Amikor egy kérdés hangzott el, én a társamra néztem, hogy
feleljen, de Œ nem nyitotta ki a száját. Ekkor elámultam, hogy érthetŒ franciasággal válaszoltam.
Még jobban meglepett, hogy az egyháztag látszólag nem is érzékelte, hogy bizonytalan vagyok a
kommunikációs képességemben. Magabiztosabb lettem, és rájöttem, hogy jobban tudok franciául,
mint azt feltételeztem magamról.

Teltek-múltak a hetek, és a társam hagyta, hogy én tanítsak; akkor is, amikor nem hittem volna,
hogy menni fog – sokszor valószínıleg úgy, hogy eltınŒdött azon, vajon menni fog-e. Mivel bátorított
engem, hogy beszéljek, hallgassak és tanítsak, a nyelvi jártasságom gyorsabban fejlŒdött, és éreztem,
hogy Mennyei Atyám eszköze vagyok, nem pedig csak egyszerıen egy másik elder csendes társa.

Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

• Ha egy új misszionáriussal dolgozol, hogyan segíthetsz a társadnak jobban megtanulni a
nyelvet?

• Ha új misszionárius vagy, milyen segítséget kérhetnél a rangidŒs társadtól?

Kultúra és nyelvtanulás
A kultúra szorosan kapcsolódik a nyelvhez. A kultúra megértése magyarázattal szolgál

arra, hogy a nyelvet miért úgy használják, ahogy. Próbáld megérteni az emberek kultúráját,
hogy oly módon adhasd át a visszaállítás üzenetének egyedülálló jellegét, hogy az világos
legyen a számukra!

Az emberek bizalma és szeretete kiérdemlésének egyik legjobb módja az, ha megfelelŒen
megismered a kultúrájukat. Sok nagy misszionárius tette ezt (lásd 1 Korinthusbeliek
9:20–23). Törekedj arra, hogy az embereknek jó érzéseik legyenek veled és a nyelvtudá-
soddal kapcsolatban!
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Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

• Képzeld el, hogy Ázsiában szolgálsz missziót! Éppen a feltámadásról készülsz valakit tanítani,
és tudod, hogy a buddhisták hisznek a reinkarnációban. Hogyan fogsz oly módon tanítani,
hogy az érdeklŒdŒ megértse: ez a tan teljesen más, mint a reinkarnáció? Milyen szavakat
vagy kifejezéseket kell megtanulnod e feladat elvégzéséhez?

• Gondolj az érdeklŒdŒid kulturális és vallási hátterére! Keress olyan dolgot a hátterükben, ami
az evangélium tanainak félreértéséhez vezetheti Œket! Tervezd meg, hogyan fogod e tanokat
érthetŒen megtanítani!

A nyelveken szólás ajándéka
Keresd a Lélek ajándékait, köztük a nyelveken szólás és a nyelvek értelmezésének

ajándékát! Ez mindennél jobban fog segíteni a missziódban élŒ emberek nyelvén beszélni,
és megérteni Œket. Saját erŒfeszítés nélkül nem kapod meg azt az ajándékot; tevékenyen
törekedned kell rá! A nyelveken szólás ajándékának elérése érdekében dolgoznod és
küzdened kell, és mindent meg kell tenned a nyelv megtanulása érdekében. Bízz benne,
hogy a Lélek segíteni fog, ha érdemesen élsz, és minden tŒled telhetŒt megteszel! Higgy
abban, hogy birtokolhatod a nyelveken szólás ajándékát, annak legigazabb és legátfogóbb
értelmében!

Ha úgy érzed, hogy nem tudod magad olyan világosan kifejezni, ahogyan szeretnéd,
emlékezz arra, hogy a Lélek képes Isten minden gyermekének a szívéhez szólni! Thomas
S. Monson elnök azt tanította: „Van egy nyelv, …amely közös a misszionáriusok számára:
a Lélek nyelve. Nem tanulható mıvelt emberek által írt könyvekbŒl, és olvasás vagy
memorizálás által sem lehet szert tenni rá. A Lélek nyelve ahhoz jön el, aki teljes szívével
törekszik Istent megismerni, és isteni parancsolatait betartani. Az ezen a »nyelven« való
jártasság lehetŒvé teszi az akadályok ledöntését, a korlátok legyŒzését, és az emberi szív
megérintését” („A Lélek megelevenít”, Liahóna, 1997. jún., 3–7. o.).

Ne feledd!

• A tanított tanokat és leckéket elŒször az anyanyelveden tanulmányozd!

• Tanuld meg ezeket a tanokat és a velük kapcsolatos érzéseidet a missziód nyelvén kifejezni!

• Készíts nyelvtanulási tervet, és rendszeresen próbálj ki új ötleteket, miközben fejlŒdni
próbálsz a missziód nyelvén!

• Keresd a Lélek útmutatását, hogy segítsen megérteni az embereket a missziódban, és
kommunikálni tudj velük!

36617_135_c10_ch7.qxd  05-07-2007  9:43 AM  Page 133



Egyéni tanulás

• Nézd át a javaslatokat ebben a fejezetben! Keress egy ötletet, amit még nem
próbáltál, és tızd ki célul, hogy kipróbálod a következŒ néhány nap folyamán!

• A következŒ kerületi gyılésen kérdezd meg egy tapasztalt misszionáriustól, akinek
jól megy a nyelv, hogy mit tett a nyelv megtanulása érdekében!

• Olvassátok el és beszéljétek meg Richard G. Scott elder következŒ kijelentését:
„Ahol… a nemzeti hagyományok vagy szokások összeütközésbe kerülnek Isten
tanításaival, tedd félre Œket! Ahol a hagyományok és a szokások összhangban
vannak az Ã tanításaival, ott azokat ápolni és követni kell” (“Elmozdítani az
akadályokat a boldogság útjából”, Liahóna, 1998. júl, 99. o.). Gondold át, hogy
a szolgálatod területén található kultúra miben különbözik a te kultúrádtól! Készíts
egy listát a különbségekrŒl! Húzd ki azokat, melyek ütköznek az evangélium
tanításaival! Nézd át azokat, amelyek maradnak, és gondold végig, hogyan
sajátíthatnád el azokat a szokásokat!

• Készíts tanulmányi tervet, mely felkészít, hogy az alábbiak közül egyet elvégezhess
a missziód nyelvén:

– Mondd el Joseph Smith történetét!

– Foglald össze a 3 Nefi 11-et!

– Foglald össze az Alma 32-t!

– Mondd el Nefi és az aranylemezek történetét (lásd 1 Nefi 3–5)!

– Magyarázd el az adományozási korszakokat!

– Ossz meg egy személyes élményt!

• Készíts jegyzetkártyákat olyan szavak számára, amelyeket nem ismersz valamelyik
leckében! Hordd magaddal Œket, amíg mindet meg nem tanultad!

Társas tanulás

• Gyakorlásként tanítsátok egymásnak a misszionáriusi leckéket a missziótok nyelvén!

• Kérd meg a társadat, hogy figyelje a kiejtésedet, és segítsen javítani rajta!

• Válasszatok ki szentírásbeli történeteket vagy részeket, amelyeket a tanításban
szeretnétek használni! Gyakoroljátok azok összegzését saját szavaitokkal!

• Nézzétek át az ötleteket ebben a fejezetben! Beszéljétek meg, hogy mely javaslatokat
tudnátok használni a társas tanulásban a jövŒ héten!

• Ha új misszionáriust képzel, jegyezd meg azokat a helyzeteket, melyekben az em-
berek nem értik a társadat! Írd fel a szavakat, kifejezéseket vagy nyelvtani eleme-
ket, amelyek segíthetnek a társadnak! Magyarázd el, és gyakoroljátok, hogy
miként használnátok a listába írt dolgokat a legközelebbi tervezett tevékenységeken!

Kerületi gyılések és zónakonferenciák

• Hívj meg anyanyelvi beszélŒket a gyılésre! Intézd el, hogy a misszionáriusok
kis csoportokban taníthassák Œket! Kérd meg az anyanyelvi beszélŒket, hogy
jegyzeteljenek, és jelezzenek vissza a misszionáriusok nyelvhasználatával
kapcsolatban!

• Jelölj ki elŒre egy-két misszionáriust, akik meséljenek a nyelvtanulásban elért
sikereikrŒl! Osszák meg az ötleteiket!

Ötletek a tanuláshoz és alkalmazáshoz

7 Tanuld a nyelvet!
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• Kérj meg egy tapasztalt misszionáriust, hogy röviden foglalja össze a nyelv egy
olyan részét, ami általában nehéz a misszionáriusok számára! Adjon példát a
helyes használatra, majd a misszionáriusok gyakorolják azokat!

• Az adott kultúrába született misszionáriusok osszanak meg hasznos meglátásokat!

Misszióelnök

• Rendszeresen készíts interjút a misszionáriusokkal a tanult nyelven!

• Kérj ötleteket a helyi papsági vezetŒktŒl, hogy a misszionáriusok miként
fejleszthetik nyelvtudásukat!

• Határozd meg a leggyakoribb hibákat, melyeket a missziód nyelvét tanuló
misszionáriusok elkövetnek! A hibák kijavításáról tarts képzést egy zónakonferencián!

• Tanítsd meg a misszionáriusoknak a lelki ajándékok tanát!

• Figyeld meg a misszionáriusaidat, amikor a misszió nyelvén tanítanak!

• Keresd az alkalmat arra, hogy a misszionáriusokkal ezen a nyelven beszélj!

7 Tanuld a nyelvet!
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JegyzetekHogyan használjam
hatékonyan az idŒt?

Fontold meg!

• Miként segíthetnek a célok hatékonyabb misszionáriusnak lennem?

• Mire összpontosítsanak a céljaim?

• Melyek a tervezési eszközeim és forrásaim, és hogyan használjam Œket?

• Miért fontos a területi napló?

• Hogyan tartsak hetenkénti és naponkénti tervezŒgyılést?

• Honnan tudhatom, hogy a céljaim és a terveim segítenek-e elŒrevinni az Úr munkáját?

Kijelöltek, hogy az Úr munkáját végezd egy meghatározott területen. Ã azt akarja, hogy
szeretettel és nagy gonddal Œrködj a területed felett. Az a célod, hogy másoknak segíts

a keresztelkedés és a konfirmáció által Ãhozzá jutni.
Tegyél meg mindent azért, hogy jobb legyen a terület, amikor elmész, mint amikor

odamentél! Az értelmes célok és a gondos tervezés segíteni fog teljesíteni azt, amit az Úr
elvár tŒled. Miközben a kijelölt területeden az emberekkel foglalkozol, Neki és misszió-
vezetŒidnek fogsz számot adni.

Misszionáriusi elhívásod megállapítja: „Számítunk rá, hogy minden idŒdet és figyelmedet
az Úr szolgálatának szenteled, minden más személyes dolgot hátrhagyva. Ha ezeket a dolgo-
kat teszed, az Úr meg fog áldani téged, és az igazság hatékony szószólója és hírnöke leszel.
Megbízunk benned és imádkozunk, hogy az Úr segítsen neked kötelességeid teljesítésében e
szent megbízás során.” Ez a fejezet segíteni fog megtudnod, hogy a célok kitızése, a tervezés
és a számadás hogyan segíthet sok embernek befogadni a visszaállított evangéliumot.

Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

Olvasd el a Jákób 5:11–13, 61–64 és 74–75-öt, és válaszolj ezekre a kérdésekre:

• Mit érez az Úr a gyermekei iránt?

• Milyen erŒfeszítéseket kíván meg az Úr a szolgáitól?
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A megtérés fŒ mutatói
Talán már elgondolkoztál azon, hogy számos teendŒd közül vajon melyek a legfonto-

sabbak. E kérdésre akkor felehetsz, ha megérted a célodat, és tudod, hogy az idŒ haté-
kony felhasználása hogyan segíthet elérni ezt a célt.

A célod másokat Krisztushoz hívni azáltal, hogy segítesz nekik elfogadni a visszaállított
evangéliumot a Jézus Krisztusba és engesztelésébe vetett hit, a bınbánat, a keresztelés, a
Szentlélek ajándékának elnyerése és a mindvégig kitartás által. Az egyház vezetŒi rámutattak
a fŒ mutatókra, amelyek segítenek erre a célra összpontosítani. Miközben ezekre a mutatókra
koncentrálsz, segíteni fogsz az embereknek a keresztelés, a konfirmáció, a folyamatos
egyházi tevékenység és a tartós megtérés felé haladni.

FŒ mutatók, melyeket fel kell jegyezni és jelenteni kell

• Megkeresztelt és konfirmált érdeklŒdŒk

• Keresztelési dátummal rendelkezŒ érdeklŒdŒk

• Úrvacsoragyılésre járó érdeklŒdŒk

• ÉrdeklŒdŒknek egyháztaggal közösen tanított leckék

• Egyéb tanított leckék

• FejlŒdŒ érdeklŒdŒk

• Kapott és felkeresett ajánlások

• Új érdeklŒdŒk

• Újonnan megtért és kevésbé tevékeny egyháztagoknak tanított leckék

Ezek a mutatók olyan eseményekre és körülményekre utalnak, melyek az embereknek
a megtérés felé való haladását mutatják. Az alábbiakban az egyes fŒbb mutatók rövid
leírását adjuk meg:

Megkeresztelkedett és konfirmált megtértek: Olyan megtértek, akik részesültek a keresztelés
és konfirmáció szertartásában.

Keresztelési dátummal rendelkezŒ érdeklŒdŒk: Minden olyan érdeklŒdŒ, aki beleegyezett,
hogy konkrét idŒpontban megkeresztelkedik és konfirmálásban részesül.

Úrvacsoragyılésen részt vevŒ érdeklŒdŒk: Minden olyan érdeklŒdŒ, aki volt úrvacsoragyılésen.

ÉrdeklŒdŒknek egyháztaggal közösen tanított leckék: Az összes érdeklŒdŒnek tanított olyan leckék
száma, amelyen egyháztag is jelen volt. Egy lecke során rendszerint az alábbiak történnek
meg: egy vagy több evangéliumi tantétel megtanítása a leckébŒl, egy nyitó- és záróima,
és felkérések a kötelezettségek vállalására. Nem kell az összes tantételt megtanítanod egy
leckébŒl ahhoz, hogy a lecke teljes legyen. A tanításod hatékonyságát azzal mérheted le,
hogy az érdeklŒdŒk növekednek-e a Szabadítóba vetett hitükben, megbánják-e a bıneiket,
és komolyan készülnek-e elnyerni a keresztelés és a konfirmáció szertartását.

Egyéb tanított leckék: Az érdeklŒdŒknek tanított összes olyan leckék száma, amelyen nem
volt jelen egyháztag.

FejlŒdŒ érdeklŒdŒk: Azon érdeklŒdŒk összes száma, akiknek 2 vagy több leckét tanítottak,
és akik eleget tesznek a kötelezettségeiknek, például imádkoznak, olvasnak a Mormon
könyvébŒl, istentiszteletre járnak, és készülnek a keresztelésre és a konfirmációra. Azok
az érdeklŒdŒk, akik hajlandóak tanulni az evangéliumról, de nem sikerül eleget tenni a
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kötelezettségeiknek, nem tekinthetŒk fejlŒdŒ érdeklŒdŒknek az elŒbbi értelemben. Lehet
új vagy egyéb érdeklŒdŒnek minŒsíteni Œket.

Kapott és felkeresett ajánlások: Azon ajánlások összes száma, akiket felkerestél, és tanítottál
vagy akiktŒl konkrét találkozási idŒpontot kaptál. Amint felkerestél egy ajánlott személyt,
Œ átkerül az ajánlottak közül az új érdeklŒdŒk közé, vagy további megkereséssel megjelölöd,
illetve ejted. Akkor is megkeresettnek tekinthetŒ egy ajánlás, ha sok próbálkozás után
sem éred el a személyt, vagy kiderül, hogy rossz címet adtak meg. Ezeket az ajánlásokat
vissza kell küldeni a misszióirodába egy megjegyzéssel, hogy miért nem lehetett felkeresni.

Az összes kapott ajánlás mindazon ajánlásokra utal, amelyeket még nem kerestél fel
(egyháztagoktól, érdeklŒdŒktŒl, az egyház központjából stb. kapott ajánlások). Jelentések
céljából azon ajánlások száma, amelyeket még nem kerestek fel, hétrŒl hétre áttevŒdnek.
Minden egyes új ajánlás hozzáadódik ehhez a számhoz, és minden olyan ajánlást, amelyet
felkerestek, leszámítanak belŒle. Ne feledd azonban, hogy a „felkeresett ajánlások” a
jelentés hetében felkeresettek számára utal.

Új érdeklŒdŒk: Olyan egyének összes száma, akiknek már volt része egy leckében, és van
újabb idŒpontjuk egy következŒ találkozásra.

Újonnan megtért és kevésbé tevékeny egyháztagoknak tanított leckék: Az olyan leckék összes
száma, amelyeket egy évnél fiatalabb megtérteknek vagy kevésbé tevékeny egyháztagoknak
tanítottak.

Miközben célokat tızöl ki és terveket készítesz, értékeld ki, hogy mit teszel annak
érdekében, hogy növeld az emberek számát ezekben a fŒbb mutatókban! Váljon célod
részévé, hogy minden fŒ mutatóban növekvŒ számok legyenek.

Sok olyan dolgot fogsz tenni, amelyet nem jellemeznek ezek a mutatók, például az
utcai kapcsolatfelvétel, vagy az egyéni és társas tanulás. Ezek a fontos tevékenységek
hozzájárulnak e fŒ mutatók egyikéhez vagy többjéhez is. Például amikor azokat tanítod,
akiket te magad találtál, új érdeklŒdŒket adsz hozzá a tanítási csoportodhoz. Egyéni és
társas tanulásod minŒsége fejleszteni fogja azon képességedet, hogy a Lélek által taníts,
ez pedig megáldja az új és fejlŒdŒ érdeklŒdŒidet. Keresésed és tanításod ereje minden fŒ
mutatóra hatással lesz. Mindent az alapján értékelj ki, hogy az vajon hozzátesz-e az adott
csoportban lévŒ emberek számához! Ha te és a társad nem látjátok, hogy egy térítési
tevékenység miként segíthet növelni az emberek számát egy vagy több mutató területén,
fel kell tennetek a kérdést, hogy a tevékenység megéri-e az idŒtöket!

Tevékenység: Társas tanulás

A tanulmányi naplódban sorolj fel minden térítési tevékenységet, melyet az elmúlt három napban
végeztél! Mindegyik tevékenységrŒl döntsd el, hogy hatással volt-e valamelyik fŒ mutatóra! Ha igen,
írj mellé egy igent! Ha nem, írj mellé egy nemet! Minden igenlŒ tevékenységhez írd oda, hogy
milyen hatást gyakorolt! A nemleges tevékenységeknél döntsd el, hogy miért tetted, és a jövŒben
tovább folytatod-e a tevékenységet! A listádat beszéld meg a társaddal, és magyarázd el, hogy
miért jelöltél igennel vagy nemmel egyes tevékenységeket! Beszéljétek meg, mely tevékenységekkel
kell felhagynotok!

A területi napló, valamint a tervezés és jelentés-készítés eszközei
Azokról, akiket keresztelés és konfirmáció által az egyházba fogadtak napjaiban, ezt

tanította Moróni: „felírták a nevüket, hogy emlékezzenek rájuk és Isten jó szavával
táplálják Œket, hogy a helyes úton tartsák Œket” (Moróni 6:4).
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Ezeket az eszközöket és a munkád végzéséhez szükséges információkat a Területi napló
és a Misszionáriusi zsebnaptár tartalmazza. A Területi napló az alábbiak szerint épül fel:

• A terület térképe
– A terület térképe annak határaival

berajzolva.

• FejlŒdési nyilvántartások
– FejlŒdési nyilvántartási nyomtatványok

• Keresztelési és konfirmációs dátummal
rendelkezŒ érdeklŒdŒk
– Tanítási nyilvántartási nyomtatványok

• FejlŒdŒ érdeklŒdŒk
– Tanítási nyilvántartási nyomtatványok

• Új és egyéb érdeklŒdŒk
– Tanítási nyilvántartási nyomtatványok

• Lehetséges érdeklŒdŒk
– Lehetséges érdeklŒdŒk nyomtatványok
– Média ajánlások és egyéb ajánlások

nyilvántartásai

• Korábbi érdeklŒdŒk
– Tanítási nyilvántartási nyomtatványok

• Újonnan megtért és kevésbé tevékeny
egyháztagok
– Tanítási nyilvántartási nyomtatványok
– Megtért teendŒk lista nyomtatványok

• Egyházközségi és misszióinformáció
– Egyházközségi nyilvántartások
– Egyházközségi elhívások listája
– Egyházközségi és misszionáriusi

gyılések idŒbeosztása
– Részben egyháztag családok listája
– A kerületedben vagy zónádban

található misszionáriusok jegyzéke

• VezetŒség
– Telefonos áttekintŒ jelentések

• Információk a területrŒl
– Információk a lakásról
– Tömegközlekedés
– Fodrászat
– Mosoda
– Bevásárlóhelyek
– KerülendŒ helyek
– Kapcsolatok

Információ-
mennyiség

Misszióelnök

MisszióvezetŒk
Egyházközségi
tanács
Misszionáriusok

Információs piramis

Misszionáriusi zsebnaptár;
Területi napló

FejlŒdési nyilvántartás

Telefonos áttekintŒ jelentés

Misszionáriusi heti jelentés

Eszközök:

Eszközöket adtak neked, melyek segítenek fontos információk feljegyzésében az
érdeklŒdŒidrŒl. Ezen eszközök azt is lehetŒvé teszik, hogy a kellŒ információmennyiséget
oszthasd meg azokkal, akiknek arra szükségük van, amint az alábbi ábra is szemlélteti.

A Területi napló

Minden térítési területen van egy Területi napló, mely maradandó feljegyzése lesz mindennapos
erŒfeszítéseidnek. A fŒbb információkat naponta frissítsd, és hetente utalj rá a heti tervezés alatt!
Tartsd rendben, vezesd pontosan és idŒrendben, hogy bármely misszionárius építeni tudjon az
általad nyújtott sugalmazott szolgálatra! Felkérés szerint vidd el a Területi naplót interjúkra vagy
zónakonferenciákra, ahol a misszióvezetŒk áttekinthetik, és segíthetnek meglátnod, hogy miként
használd hatékonyabban!
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Minden nap foglalkoznod kell a Területi napló valamelyik részével, amint frissíted
vagy kiigazítod a terveidet. Vidd el a Területi naplódat zónakonferenciákra és interjúkra,
hogy a misszióvezetŒk átnézhessék! Ez a könyv a lakásban marad, miután más helyre
kerülsz, hogy a késŒbbi misszionáriusok használhassák az információt.

A Területi naplódban vezess pontos, teljes és naprakész feljegyzéseket minden emberrŒl,
akivel dolgozol! Most a megadott eszközök magyarázata következik.

Tanítási nyilvántartás: Ez a nyomtatvány segít neked a részletes információk nyilvántartásában
az érdeklŒdŒk, új megtértek és kevésbé tevékeny egyháztagok fejlŒdésében, akiket tanítasz.

(Eleje)

• Személyes információ. • A keresztelés és konfirmáció dátuma.

• Nyilvántartás arról, hogy mikor
tanítottad a tantételeket az öt
leckébŒl, és hogy jelen volt-e
egyháztag. Ez a rész segít rugal-
masan nyomon követni amit
tanítasz, attól függetlenül,
hogy milyen sorrendben tanítod
a tantételeket.

• Az érdeklŒdŒk által teljesí-
tendŒ kötelezettségek álla-
potának nyilvántartása.
Ebben a részben a felkérés
dátumát tartod nyilván, és
megjelölöd, hogy követke-
zetesen eleget tesznek-e a
kötelezettségnek.

• Nyomon
követheted a
keresztelés elŒtt
és után tanított
leckéket.
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FejlŒdési nyilvántartás: Ez a nyilvántartás segít neked összefoglalni az érdeklŒdŒk, új
megtértek és kevésbé aktív egyháztagok fejlŒdését, akiket tanítasz. Segít jelentést készítened
a fŒ mutatókról. Ennek segítségével egyeztesd erŒfeszítéseidet az egyházközségi és
cövekvezetŒkkel a misszionáriusi egyeztetŒ és az egyházközségi tanácsgyıléseken!
Naprakésszé fogod tenni ezt a nyilvántartást a heti tervezés során vagy az egyházközségi
tanácsgyılések elŒtt. Ha lehet, adj egy-egy másolatot a püspöknek, az egyházközségi
misszióvezetŒnek, és egyéb egyházközségi tanácstagoknak minden héten, vagy amikor
szükséges! GyŒzŒdj meg arról, hogy a FejlŒdési nyilvántartáson vezetett információk teljesek,

(Hátulja)

• Ez az a rész, ahol a személy vagy család
hátterérŒl írsz. Ne írj túlságosan sze-
mélyes vagy negatív megjegyzéseket!

• Ez egy olyan rész, ahol a tanítási
látogatásokra vonatkozó fontos infor-
mációkat írsz le. Leírhatod, hogy az
embereket mi aggasztja, milyen kötele-
zettségekkel volt gondjuk, és hogy
milyen sikereik voltak az olvasásban és
imádkozásban. Itt azt is jelezheted, hogy
voltak-e istentiszteleten, és hogy éppen
hol tartanak a Mormon könyvében.

• Ebben a részben nyomon követheted az
utókövetŒ látogatásokat, ha az egyén
vagy család nem érdeklŒdött tovább
az egyház iránt.

Amikor egy Tanítási nyilvántartást meg-
írnak, annak a Területi naplóban kell ma-
radni mindaddig, amíg a személy vagy
család teljesen aktív nem lesz az egyház-
ban, el nem költözik vagy meg nem hal.
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pontosak és olvashatóak! Ezzel kiérdemled az egyházközségi tanács bizalmát. A Telefonos
áttekintŒ jelentést és a Misszionáriusi heti jelentést használd arra, hogy jelentsd az adott
héten történt kereszteléseket és konfirmálásokat. Haladéktalanul nyújtsd be a teljes és
pontosan kitöltött keresztelési feljegyzéseket, mert a tagsági feljegyzéseket nem készítik
el addig, amíg a misszió nem jelenti a kereszteléseket és a konfirmálásokat az egyház
központjának.

Lehetséges érdeklŒdŒk: Ez a nyomtatvány segít nyilvántartani olyan embereket, akik
érdeklŒdŒkké válhatnak.

A Misszionáriusi zsebnaptár „Lehetséges érdeklŒdŒk” részébŒl a fontos információkat
másold át a Lehetséges érdeklŒdŒk nyomtatványra! Ezen információ alapján tervezz
utókövetŒ látogatásokat, tekintsd át az egyháztag misszionáriusi munkát az egyházközségi
misszióvezetŒvel, és tervezz egyéb tevékenységeket, amelyek segítenek ezeknek az
embereknek elkezdeni érdeklŒdni a visszaállított evangélium iránt! Ez a nyomtatvány
történeti nyilvántartásként is szolgál azon misszionáriusok számára, akik majd a jövŒben
ezen a területen szolgálnak. Amikor áthelyeznek egy másik területre, minden információt
másolj ki a Misszionáriusi zsebnaptáradból!

• A lehetséges érdeklŒdŒ
helyzete. (Ejtették Œt
korábban, vagy most
már tanítják Œt, vagy
szükség van további
utókövetésre?)

• A személyt úgy
ajánlották, vagy
misszionáriusok
találták?

• A személlyel történŒ
kapcsolatfelvétel
dátuma.

• Fontos megjegyzések.

Telefonos áttekintŒ jelentés: E heti jelentés segít-
ségével gyıjts össze információt az egyes fŒ
mutatókról! Mindegyik társaság arra használja
a Telefonos áttekintŒ jelentést, mely a Misszi-
onáriusi zsebnaptáruk hátulján található, hogy
ezt az információt megadja a kerületi vezetŒ-
nek. A kerületi vezetŒ felírja a kerületében lé-
vŒ mindegyik társaság nevét egy Telefonos
áttekintŒ jelentésbe, az egyes fŒ mutatók heti
összesített eredményeivel együtt. Ezután a lap
alján összesíti a kerület eredményeit. Az in-
formáció tovább halad felfelé. A kerületi ve-
zetŒk az összesített eredményeket átadják a
zónavezetŒjüknek. A zónavezetŒk a zónák
összesített eredményeit átadják az elnök segé-
deinek. Az elnök segédei a misszió összesített
eredményeit átadják a misszióelnöknek.
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A Misszionáriusi zsebnaptár: Ez az eszköz az alábbiakkal rendelkezik:

• Hat hétnyi napi idŒbeosztás, egy gyorsan áttekinthetŒ hetedik heti oldallal.

• Oldalak a heti célokhoz.

• A tervezés irányelveinek összefoglalása; a kereszteléshez, konfirmációhoz és az egyházi
tevékenységhez vezetŒ események felsorolása; a misszionáriusi leckék lecketervei;
ötletek a tanítandó emberek kereséséhez; és a keresztelési interjú kérdései.

• Egy rész a kapcsolatokról szóló információval, valamint egyháztagok és érdeklŒdŒk
lakcímével és telefonszámával.

• Egy Telefonos áttekintŒ jelentés a heti eredmények nyomon követésére.

A heti tervezés során a heti céljaidat a Misszionáriusi zsebnaptár „Heti célok” részébe
fogod írni, az alábbi ábra szerint.

• Heti cél az egyes
fŒbb mutatókhoz.

• Tényleges eredmények a héten. Az egyes napok eredményei
a napi idŒbeosztásnál vannak. Ide a heti összesítés kerül be.

• Olyan emberek neve, akik a leginkább segíthetnek elérni
a céljaidat (fejlŒdŒ érdeklŒdŒk, új érdeklŒdŒk). Tızz ki
célokat, amelyek remélhetŒleg megtörténnek ezekkel az
emberekkel (eljönnek istentiszteletre, olvassák a Mormon
könyvét, kitıznek egy keresztelési dátumot és így tovább)!

• Hely az egyéb egyéni
vagy társas célok
számára.
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Minden nap, amint tervezel és térítesz, az alábbiak szerint fogod használni a napi
idŒbeosztást:

• Napi idŒbeosztás, ahová feljegyezheted a taní-
tási találkozókat, gyıléseket és keresési te-
vékenységeket. Úgy tervezz, hogy a nap
minden órájában értelmes tevékenységeid le-

gyenek! Helyet hagytunk a pót-
tervek számára is.

• Hely, ahol a teendŒket felsorolhatod
(telefonhívások, felkeresendŒ
személyek, készülés a leckékre,

kötelezettségek utókövetése és így
tovább).

Misszionáriusi heti jelentés: E jelentés lehetŒséget
ad neked, hogy térítési erŒfeszítéseidrŒl és
bármely személyes ügyrŒl, amelyet meg
akarsz osztani, közvetlenül beszámolhass a
misszióelnöködnek. A levél írásakor legyél
konkrét és lényegre törŒ, de ne érezd azt, hogy
az összes helyet tele kell írnod! Csak Œ fogja
elolvasni a levelet, ezért nyugodtan írhatsz
neki észrevételeket.
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Hogyan kell célokat kitızni?
A célok szívünk vágyait tükrözik, és azt az

elképzelésünket, hogy mit érhetünk el. A célok
és tervek segítségével reményeinket tettekre
váltjuk. A célok kitızése és a tervezés a hit cse-
lekedetei. Imádságosan tızz ki célokat, ame-
lyek összhangban vannak a Szabadító azon
parancsával, hogy „tegyetek tanítványokká
minden népeket, megkeresztelvén Œket az
Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevé-
ben” (Máté 28:19).

Tızz ki célokat az egyes fŒbb mutatókhoz!
Egyéni fejlŒdésedhez is kitızhetsz célokat.
Minden tŒled telhetŒt tegyél meg céljaid elérése
érdekében, miközben mások szabad akaratát is
tiszteletben tartod! A sikert végsŒ soron nem
csupán a célok elérésével lehet mérni, hanem az
általad nyújtott szolgálattal és mások fejlŒdésé-
vel. A célok segítenek sok jót tenni Mennyei
Atyánk gyermekei között. Nem az elismertség
elérését szolgálják.

Az alaposan átgondolt célok tiszta irányt
mutatnak majd, és segíteni fognak olyan
tevékenységekkel tölteni a napjaidat, melyek segítenek megerŒsíteni az emberek hitét a
Szabadítóban, valamint a keresztelés, konfirmáció és a teljes egyházi tevékenység felé
haladni. A kihívást jelentŒ célok segíteni fognak hatékonyan dolgozni, és a növekedés
felé vezetnek. A célok kitızése közben kövesd az alábbi irányelveket:

• Kövesd a Lelket!

• Koncentrálj a fŒbb mutatókra!

• Koncentrálj az emberekre! Noha számokat használsz, a számadatokat támaszd alá az
emberek nevével, ahol lehetséges!

• Légy konkrét és valószerı, de olyan célokat tızz ki, melyektŒl növekszel!

• Tızz ki heti és napi célokat!

• Tızz ki célokat az egyéni és társas tanulásban, köztük a nyelvtanulásban is, ha másik
nyelvet tanulsz!

• Mérd fel a fejlŒdésedet minden nap, minden héten, és minden hathetes idŒszak után!
Ha nem érsz el egy célt, értékeld ki az erŒfeszítéseidet, és keresd a cél elérésének a
módját! Ha kell, alakíts az elvárásaidon!

IdŒvel a misszióelnököd megállapíthat kiválósági normákat vagy missziós célokat, azzal
a szándékkal, hogy erŒsítse a bizonyságodat, és növelje a hitedet. A kerületi, zóna és misszió
normák segíteni fognak növekedni, hatékonyan dolgozni, és magasabb szinten teljesíteni.
Nem szabad olyan kvótákként használni Œket, amelyek konkrét célokat kényszerítenek rád
és a társadra.

„Mély meggyŒzŒdésem, hogy
ha nem tızünk ki célokat az
életünkben, és nem tanuljuk

meg az elérésükhöz szükséges
technikákat, akkor elérhetünk

egy érett öregkort, melybŒl
életünkre visszatekintve csak

azt fogjuk látni, hogy
lehetŒségeinknek csak kis

részével éltünk. Amikor az
ember elsajátítja a célok

kitızésének alapelveit, akkor
képes lesz nagy változást hozni
az életben elért eredményeiben.” 

– M. RUSSELL BALLARD ELDER
EGY BESZÉDBÃL, MELY A SÓSTÓ KÖRNYÉKÉNEK

FIATALJAIHOZ SZÓLT, 1981. OKT. 18-ÁN.
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Tevékenység: Társas tanulás

Tızzetek ki heti célokat az egyes fŒbb mutatókhoz! Mindegyik célnál tegyétek fel e kérdéseket:

• Nevek is tartoznak a számokhoz?

• Konkrét a cél?

• Valószerı a cél?

• Növekedni fogunk a célnak köszönhetŒen?

• Kiállunk e cél mellett?

Beszéljétek meg mindegyik célt! Ha kell, döntsétek el, hogyan lehet módosítani, és miért!

A heti tervezés
A célok kitızése után döntsétek el, hogyan fogjátok elérni azokat! A társaddal tartsatok

hetente tervezést egy olyan napon és napszakban, amikor a térítés kevésbé hatékony,
például csütörtök vagy péntek reggel! A misszióelnököd fogja kijelölni a heti tervezés napját
és idejét. E tervezés befejezése 2–3 órát vehet igénybe.

A megbeszélés összpontosítson az emberek szükségleteire, és arra, hogy miként
segíthettek nekik fejlŒdni. E heti tervezés során nézzétek át a korábbi célokat, és tızzetek
ki célokat az új hétre! Vegyétek figyelembe a térítés minden szempontját!

A heti telefonos áttekintŒ jelentés javasolt idŒpontja a vasárnap este. A vasárnap esti
jelentés adja a legpontosabb és legidŒszerıbb képet a misszióról, mivel a legtöbb keresztelés
és konfirmáció szombaton vagy vasárnap történik.

Mivel a heti tervezés napja valószínıleg eltér a jelentéskészítés napjától, a heti tervezésben
10 nappal számoljatok! Például ha a heti tervezésetek csütörtökön van, akkor a céljaitokban
a héten addig történt haladásotokat nézitek át, és megtervezitek, mit kell tennetek e célok
elérése érdekében vasárnapig. Utána célokat tıztök ki és terveket készítetek a következŒ
hétre hétfŒtŒl vasárnapig. Vasárnap este összesítést készítetek, és jelentitek az elmúlt hét
eredményeit, valamint készen lesznek a terveitek a következŒ hétre. Most jellemezzük,
hogy a tervezés irányelvei miként vonatkoznak a heti tervezésre.

1. Imádkozzatok sugalmazásért, és törekedjetek rá! MielŒtt elkezdenétek, vegyétek magatokhoz
a Misszionáriusi zsebnaptáratokat és a területi naplót! A tervezést kezdjétek imával!
Keressétek a sugalmazást, miközben az emberek szükségleteirŒl beszéltek, illetve
tervezzétek meg, hogyan szolgáljátok Œket, és segítetek nekik fejlŒdni az evangéliumban!
Az érdeklŒdŒitekért külön imádkozzatok! Hittel kérjétek a Mennyei Atyát, hogy áldja meg
Œket válaszokkal az imáikra, a vággyal, hogy istentiszteletre jöjjenek, és így tovább!

2. Olyan célokat tızzetek ki és olyan terveket készítsetek, melyek elŒsegítik, hogy érdeklŒdŒk
keresztelkedjenek meg, és legyenek konfirmálva a következŒ héten! Nézzétek át minden
olyan személy Tanítási nyilvántartását, aki kötelezettséget vállalt a keresztelkedésre és
konfirmációra a következŒ héten! Beszéljétek meg a keresztelési interjúval, a szertartással
és a konfirmálással kapcsolatos elintéznivalókat! A Tanítási nyilvántartás alapján beszéljétek
meg az esetleg nehézséget okozó kötelezettségeket, és hogy miként segíthettek ezekben!
Legyetek napi kapcsolatban velük! Beszéljétek meg, hogyan segíthettek az egyházközségi
misszióvezetŒnek egyeztetni a püspökkel a konfirmációkról egy úrvacsoragyılésen!
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3. Tızzetek ki célokat és készítsetek terveket a keresztelési dátummal rendelkezŒ érdeklŒdŒknek!
Nézzétek át minden olyan személy Tanítási nyilvántartását, akik a következŒ hetekben
keresztelkednek meg! Beszéljetek olyan leckékrŒl, amelyeket tanítanotok kell nekik!
Gondoljátok át, miként segíthettek nekik felkészülni a keresztelésre és a konfirmációra!
Beszéljetek olyan érdeklŒdŒkrŒl, akik nem keresztelkedtek meg a tervezett napon! Alaposan
gondoljátok és beszéljétek át a szükségleteiket! Tızzetek ki új célokat és készítsetek terveket,
melyek segítenek nekik egy konkrét nap és idŒpont felé haladni, amikor beléphetnek
a keresztelés szövetségébe, és részesülhetnek a konfirmáció szertartásában! A Tanítási
feljegyzésen ceruzával írjátok fel az tantételeket, melyeket tanítani terveztek, és a
kötelezettségeket, melyek megtartásában segíteni fogtok! Határozzátok meg, mivel
tudtok nekik segíteni e leckék meghallgatásában és a kötelezettségek megtartásában!

4. Tızzetek ki célokat és készítsetek terveket, melyekkel segítetek az érdeklŒdŒknek
úrvacsoragyılésre járni! Nézzétek át a Tanítási nyilvántartást mindegyik érdeklŒdŒrŒl, és
beszéljetek arról, hogy hogyan jár az úrvacsoragyılésre! Az úrvacsoragyılésre rendszeresen
járó érdeklŒdŒknél beszéljétek meg, mivel segíthettek nekik továbbra is lelkileg felemelŒ
élményben részesülni! Azok esetében, akik soha nem voltak, egyszer voltak, vagy ritkán
járnak az úrvacsoragyılésre, beszéljétek meg, hogy mi miatt nem járhatnak! Például az
utazásban segítségre szorulnak, félnek az utolsó napi szent istentisztelettŒl, vagy nem
ismerik azt, vagy esetleg rossz tapasztalataik voltak a múltban. Beszéljétek meg, hogy mivel
segíthettek ezen akadályok legyŒzésében!
Tızzétek ki célul, hogy hány érdeklŒdŒt sze-
retnétek látni a következŒ úrvacsoragyılésen!
Tervezzétek meg, hogy ki viszi el ezeket az
embereket az istentiszteletre, és ki ül mellettük
a gyılések alatt! Tervezzétek meg, hogy
felkeresitek a kvórum és segédszervezeti veze-
tŒket, valamint a tanárokat, akik az érdeklŒ-
dŒk osztályaiban tanítani fognak! Tervezzétek
meg, hogy értesítitek a püspököt! A FejlŒdési
nyilvántartásban soroljátok fel, hogy az egy-
házközségi tanács miként segíthet! Tervezzétek
meg a hét minden napjára, hogy mit kell
tennetek ahhoz, hogy ezek az emberek
készek legyenek eljönni!

5. Tızzetek ki célul és tervezzetek leckéket, amelyeket a fejlŒdŒ érdeklŒdŒknek taníthattok!
Nézzétek át az olyan fejlŒdŒ érdeklŒdŒk Tanítási nyilvántartását, akik tanításánál egyháztag
is jelen volt! Beszéljetek arról, hogy hogyan fogadják az üzenetet! Tekintsétek át a Tanítási
nyilvántartásból azokat a kötelezettségeket és eseményeket, amelyek megtartására vagy
elvégzésére törekednek! Beszéljétek meg, hogyan segíthettek az egyházközség tagjainak
és az egyházközségi tanácsnak továbbra is belefolyni a fejlŒdésükbe! Tızzetek ki célokat
a tanítandó leckékhez; a kötelezettségekhez, melyek megtartásában segíteni fogtok,
különösen az istentisztelet látogatásában; és a fontos élményekhez, amelyekben
segítségetekkel részük lesz a következŒ pár hétben!

Nézzétek át az olyan fejlŒdŒ érdeklŒdŒk Tanítási nyilvántartását, akik tanításánál egy-
háztag nem volt jelen! Ãk esetleg olyan érdeklŒdŒk, akiket ti magatok találtatok. Beszéljétek
meg, melyik papsági vagy segédszervezeti vezetŒt lehet megkérni, hogy barátkozzon velük!
Nézzétek át a tanítandó leckéket, és a kötelezettségeket, amelyek megtartásában segíteni
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fogtok! Tızzetek ki célokat a tanítandó leckékhez, hogy miként vontok be egyháztagokat,
és hogyan segítetek ezeknek az érdeklŒdŒknek eljönni az úrvacsoragyılésre! E célokat
jegyezzétek fel a Tanítási nyilvántartásban, és készítsétek el a szükséges terveket!

6. Tızzetek ki célul és tervezzetek leckéket, amelyeket minden más érdeklŒdŒnek taníthattok!
Nézzétek át minden nem fejlŒdŒ érdeklŒdŒ Tanítási nyilvántartását! Beszéljétek meg, hogy
miért nem tesznek eleget a kötelezettségeiknek! Beszéljétek meg, hogyan fogtok bevonni
papsági és segédszervezeti vezetŒket ezen érdeklŒdŒk pártfogolásába! Beszéljétek meg
az 5-ös pontnál leírtakat! Tızzetek ki célokat és tervezzétek meg, miként fogtok segíteni
ezeknek az embereknek a fejlŒdésben! Ezeket a célokat írjátok fel a Tanítási nyilvántartásba!

7. Tızzétek ki célul és tervezzétek meg, hogy felkeresitek és tanítjátok az egyháztagoktól,
érdeklŒdŒktŒl, nem egyháztagoktól és az egyház központjából kapott ajánlott személyeket! Nézzétek
át a Lehetséges érdeklŒdŒk nyomtatványokat! Nézzétek át az összes kapott ajánlást!
Tekintsétek át a még fel nem keresett ajánlásokat! Tızzétek ki célul és tervezzétek el,
hogy minél több ajánlást felkerestek a héten – lehetŒleg minden ajánlást! Az egyház
központjából kapott ajánlásokat 24 órán belül fel kell keresni, ha lehetséges. Beszéljétek
meg, hogy miként közelednétek az egyes személyekhez vagy családokhoz, és milyen
üzenetet tanítanátok! Ha az ajánlás az egyház központjából származik, beszéljétek meg,
miként fogtok egy evangéliumi üzenetet megtanítani az általuk kért videó, könyv vagy
egyéb anyag segítségével! Legyen nálatok az általuk kért dolog! Ha megfelelŒ, keressétek
fel telefonon az ajánlott személyt, és tervezettek meg egy találkozót! Beszéljétek meg,
milyen utókövetést kell végeznetek!

8. Tızzétek ki célul és tervezzétek meg, hogy több ajánlást kértek az egyháztagoktól, az érdeklŒdŒktŒl
és a nem egyháztagoktól! Imádságosan keressetek olyan egyháztagokat és érdeklŒdŒket,
akiket meglátogathattok! Tervezzétek meg, hogyan fogtok nekik segíteni, hogy felajánlják
a barátaiknak és családjuknak, hogy tanuljanak a visszaállított evangéliumról! Beszéljétek
meg, hogyan kéritek meg Œket, hogy vegyenek részt a misszionáriusi munkában!
Tervezzetek találkozókat, és szükség szerint készítsetek terveket!

9. Tızzetek ki célul és tervezettek leckéket, amelyeket új megtérteknek és kevésbé tevékeny
egyháztagoknak taníthattok! Nézzétek át minden új megtért és kevésbé tevékeny egyháztag
Tanítási nyilvántartását, akit tanítotok! Tızzetek ki célul és tervezzetek olyan leckéket,
amelyeket taníthattok! Határozzátok meg, miként fogtok segíteni ezeknek az embereknek
úrvacsoragyılésre járni, és egyéb kötelezettségeknek eleget tenni!

10. Tızzétek ki célul és tervezzétek meg, hogy több érdeklŒdŒt találtok! Tekintsétek át a múlt
hét erŒfeszítéseit az új érdeklŒdŒk ajánlásai, szolgálati alkalmak és személyes keresési
tevékenységek által történŒ keresésében! Használjátok a Területi naplóban található
„Lehetséges érdeklŒdŒk” részben lévŒ információkat! Beszéljétek meg, hogy egyesekbŒl
miért lettek érdeklŒdŒk, míg másokból nem! Tızzetek ki célokat arra nézve, hogy hány
új érdeklŒdŒt találtok ezen a héten! Határozzatok meg olyan embereket, akik érdeklŒdŒkké
válhatnak! Nevezzetek meg olyan egyháztagokat és részben egyháztag családokat, akiket
meglátogattok, ajánlásokat, akiket meglátogattok, és szolgálati lehetŒségeket! Tervezzétek
meg, hogy mely keresési eszközöket használjátok, például szórólapokat, videokazettákat,
DVD-ket, szentírásokat vagy brosúrákat! Beszéljétek meg azt is, hogy hova mentek
embereket keresni, hány emberrel léptek kapcsolatba naponta, mely érdeklŒdŒktŒl kértek
ajánlásokat, milyen korábbi érdeklŒdŒket látogattok meg, az egyházközségi tanács hogyan
segíthet, és így tovább! Készítsetek konkrét tervet másnapra! Minden fennmaradó idŒt
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töltsetek ki keresési tevékenységekkel, melyek segítenek elérni a céljaitokat! Tızzétek ki
célul és tervezzétek meg, hogy annyi emberrel beszéltek, amennyit csak az Úr az utatokba
ad! Mindig próbáljatok embereket keresni a tanításhoz!

11. Tervezzétek meg, hogy miként dolgoztok együtt az egyházközségi tanáccsal! A püspök az elnök-
lŒ felhatalmazott. Tiszteljétek és becsüljétek a felhatalmazását! Az Œ irányítása mellett
nézzétek át az elŒzŒ misszionáriusi koordinációs vagy egyházközségi tanácsgyılésen
használt FejlŒdési nyilvántartásokat! Beszéljétek meg a püspöktŒl vagy az egyházközségi
misszióvezetŒtŒl kapott feladatokat, és tegyetek jelentést az esetleges teljesítésükrŒl! Be-
széljétek meg, hogyan vonhattok be olyanokat, akik segíteni tudnak, például az egyház-
községi misszióvezetŒt, a papsági és segédszervezeti vezetŒket, vagy más egyháztagokat!
Gondosan készítsetek egy FejlŒdési nyilvántartást a következŒ egyházközségi tanácsgyı-
lésre, papsági végrehajtó-bizottsági gyılésre, vagy misszionáriusi koordinációs gyılésre!
A nyilvántartás legyen olvasható és tiszta! Tızzetek ki célokat és készítsetek terveket arra,
hogy összhangban dolgozzatok az egyházközségi vezetŒkkel! Amikor lehetséges, készít-
setek másolatot a FejlŒdési nyilvántartásról a résztvevŒ egyházközségi vezetŒknek!

12. Tervezzetek rendszeres gyıléseket! A Misszionáriusi zsebnaptáratokban jegyezzetek fel
rendszeres gyıléseket, például kerületi gyıléseket, zónakonferenciákat, interjúkat és
egyházi gyıléseket! Az összes ilyen gyılés elŒtt beszéljétek meg az elvégzendŒ feladatokat,
és írjátok hozzá a Megjegyzések/TeendŒk listátokhoz!

13. Tartsatok társas leltárt! A heti tervezés végén osszatok meg egymással megfelelŒ célokat,
és kérjétek egymás segítségét, hogy el tudjátok érni azokat! Társaddal beszéljétek meg a
kapcsolatotok erŒsségét! Beszéljetek az olyan kihívásokról, melyek meggátolják, hogy
társakként egységben és engedelmesen dolgozzatok! Oldjátok meg a konfliktusokat! Oszd
meg a társaddal, hogy szerinted milyen erŒsségei vannak! Kérjetek egymástól javaslatokat,
hogy miként fejlŒdhettek! Ha kell, tızzetek ki olyan célokat, amelyek javítanak a
kapcsolatotokon! Zárjátok be imával!

Napi tervezés
Minden nap végén tartsatok egy tervezést! Ha leckét tanítotok, akár 21:30-ig is távol

lehettek otthonról. Máskülönben 21:00 órára térjetek vissza a lakásotokba, és 21:00-tŒl
21:30-ig tartsatok egy napi tervezést! (A misszióelnökök belátására van bízva, hogy az
idŒbeosztáson változtatnak-e a helyi körülményektŒl függŒen.) Ugyanazokat az alapelveket
és irányelveket alkalmazzátok a napi tervezés során, mint a heti esetén, csak kicsit
leegyszerısítve! Imádságos lélekkel beszéljétek meg a leckéket vagy témákat, melyeket
az egyéni és társas tanulás alatt tanulhattok, és amelyek segíteni fognak a tervetek során!
E témákat írjátok fel a napi idŒbeosztásnál kihagyott üres helyre! Tekintsétek át a napi
idŒbeosztásotokat! A nap minden órájára tervezzetek tartalmas tevékenységet! A vasárnap
esti tervezés során összegezzétek és nyújtsátok be a heti Telefonos áttekintŒ jelentést, írjátok
meg heti leveleteket a misszióelnöknek, és véglegesítsétek a következŒ heti céljaitokat!

MielŒtt másnap elindulnátok otthonról, nézzétek át a céljaitokat, terveiteket és
idŒbeosztásotokat! Ha kell, változtassatok rajtuk! Mindig imádkozzatok, mielŒtt elindultok
otthonról! Onnan tudhatjátok, hogy hatékonyak-e a napi terveitek, ha nem kell másoktól
azt kérdeznetek: „Most akkor mit csináljak?”
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Számadási kötelezettség
A számadás kötelezettségének tantétele Isten örök

tervének egyik alapja. Mindannyian az Úr elé állunk az
utolsó ítélet idején, és számot adunk arról, hogy mihez
kezdtünk a lehetŒségekkel, melyeket Ã adott nekünk
(lásd Alma 5:15–19; T&Sz 137:9). Sok olyat tanulhatsz
a számadás kötelezettségérŒl a missziódon, ami életed
végéig a javadra fog válni. A számadás kötelezettségének
tantétele áldásodra lesz, ha:

• a célok kitızését és a tervezést azzal az elgondolással
közelíted meg, hogy számot fogsz adni erŒfeszítéseidrŒl
a misszióvezetŒidnek, valamint az Úrnak imában;

• személyes felelŒsségtudatot érzel a rád bízott szent
dolgokért, melyeket az Úr adott;

• jelentŒségteljes célokat tızöl ki;

• munkádról öntevékenyen adsz számot az Úrnak és a misszióvezetŒidnek; (Ne várd
meg, hogy Œk kérdezzenek! Ne kívánd, hogy mások emlékeztessenek erre rendszeresen!
Legyen benned vágy arra, hogy számot adj a munkádról!)

• teljes felelŒsséget vállalsz a tetteidért; (Soha ne hibáztass másokat a nehéz körülmények
vagy a fejlŒdés hiánya miatt!)

• törekszel a vezetŒidtŒl tanulni, és megkéred Œket, hogy tegyenek javaslatokat arra,
hogyan fejlŒdhetsz;

• ösztönzést érzel arra, hogy a legjobbat add magadból.

A számadás nem csak a missziód végén érkezik el. Ez a tantétel hatással van a kezdetre,
arra, hogy mit gondolsz és érzel az Úrtól kapott felelŒsségrŒl, hogy miként állsz a
munkádhoz, és mennyire jól tartasz ki. A missziódhoz való hozzáállásod a Mennyei
Atyád és az Ã Fia iránti szeretetednek, valamint a papság iránti tiszteletednek a tükörképe.

Amikor egyénileg és a társaddal imádkozol, keresd a sugalmazást, hogy mit tegyél
minden nap! Miközben a terveidet követed, imádkozz, és kérd az Úr útmutatását!
Napközben legyen ima a szívedben, hogy a Lélek segítsen neked megtudni, merre menj,
mit tegyél, és mit mondj! Kérdezd meg magadtól: „Mit tehetnék többet?” A nap végén az
imádban adj számot a munkádról!

A Telefonos áttekintŒ jelentés használatával minden héten számot fogsz adni a misszió-
vezetŒidnek. Ha misszióvezetŒ vagy, más misszionáriusoktól fogod megkapni ezt az
információt. A számok helyett inkább mutass érdeklŒdést az életük iránt és az érdeklŒdŒik
élete iránt! Ezeket az eszközöket vagy információkat ne használd mások ellenŒrzésére vagy
befolyásolására! Az információk, melyekre ezen eszközök által szert teszel, lehetŒséget
fognak adni arra, hogy megdicsérd a misszionáriusokat odaadásukért, és meglásd a
jövŒbeli képzési lehetŒségeket.

„Amikor mérik a
teljesítményt, javul a
teljesítmény. Amikor

mérik és jelentik a
teljesítményt, a javulás

mértéke felgyorsul.”

– THOMAS S. MONSON ELNÖK
„THOU ART A TEACHER COME FROM GOD,”

IMPROVEMENT ERA, 1970. DEC., 101. O.
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Szentírás-tanulmányozás 

Mit jelent számadásra kötelesnek lenni?
T&Sz 58:26–33 T&Sz 101:78 Ezékiel 33:1–6

Miért fontos a számadási kötelezettségben az önrendelkezés?
2 Nefi 2:26–29 Hélamán 14:30–31

Hogyan dolgozzon együtt egy misszionárius és egy misszióvezetŒ?
T&Sz 38:23–25 Zsidók 13:17–18

Ne feledd!

• Fáradozásod a célodra összpontosítson!

• Céljaidat a fŒbb mutatók alapján tızd ki!

• Imádkozz erŒsen a céljaidért és terveidért!

• A Területi napló és a Misszionáriusi zsebnaptár használatával segíts az embereknek a hitüket
fejleszteni, bınbánatot gyakorolni, megkeresztelkedni, elnyerni a Szentlélek ajándékát, és
mindvégig kitartani!

• Minden fŒ mutatóra nézve tızz ki olyan célokat, amelyek segítenek fejlŒdni, hitet gyakorolni
és hatékonyan dolgozni!

• Tartsatok hetente és naponta tervezéseket, melyek középpontjában mások evangéliumi
fejlŒdésének az elŒsegítése áll!

• Fáradozásaitokról adjatok számot az Úrnak és misszióvezetŒiteknek!
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Ötletek a tanuláshoz és alkalmazáshoz

Egyéni tanulás

• A tanulmányi naplódba írj egymondatos választ a „Vedd fontolóra!” rész alatti
mindegyik kérdésre!

• Néhány percre most gondolj a missziós területeden töltött utolsó napodra! Amikor
eljön ez a nap:

– Mit szeretnél látni, hogy mit értél el misszionáriusként?

– Mivé akarsz addigra válni?

– Milyen változást szeretnél, hogy mások észrevegyenek benned?

A tanulmányi naplódba írj választ mindegyik kérdésre! Határozd el már most, hogy
mit kell tenned e célok elérése érdekében! Írd le a terveket, amelyek eszedbe jutnak!

Társas tanulás

• A Területi naplótokat használva válaszoljatok az alábbi kérdésekre:

– Minden nyilvántartás idŒszerı, pontos és könnyen olvasható?

– Egy misszionárius, aki új ezen a területen, át tudná tekinteni a Területi naplót,
megtudná, hogy az emberek hol tartanak a lelki fejlŒdésben, és tudná, hogy
mit kell még tenni a megsegítésükre?

– Egy misszionáriusnak, aki új ezen a területen, hasznára válnának az
erŒfeszítéseitek az új érdeklŒdŒk keresésében?

– Képzeljétek el, hogy átadjátok az Úrnak a Területi naplótokat, amint számot
adtok arról, hogy miként törŒdtetek az emberekkel a területeteken! Az Úrnak
tetszésére lennének az erŒfeszítéseitek?

• Beszéljetek az egyik új érdeklŒdŒtökrŒl! A Misszionáriusi zsebnaptáratokban
lapozzatok „A kereszteléshez, a konfirmációhoz és az egyházban való tevékenységhez
vezetŒ események” részhez! Válasszatok ki egy eseményt, és készítsetek egy
felsorolást arról, hogy mit kell tennetek ezen esemény megtörténése érdekében!
Beszéljétek meg, hogyan tervezhetitek úgy ezeket a feladatokat, hogy az esemény
a lehetŒ leghamarabb megtörténjen!

• Beszéljétek meg a társaddal a következŒ hasonlatot! Értékeljétek ki, hogy milyen
hosszú ideig van a „damilotok” a vízben minden nap!

„Nem szabad olyannak lennünk, mint az a horgász, aki azt hiszi, hogy egész nap
horgászott, miközben valójában ideje nagy részében oda-vissza járkált a víznél,
ebédelt, és a felszerelésével bajlódott. A horgászás sikere attól függ, milyen hosszú
ideig van a damil a vízben, nem pedig attól, hogy milyen hosszú ideig vagyunk
távol otthonról. Egyes horgászok 12 órán át távol vannak otthonról, és damiljukat
10 órán át a vízben tartják. Más horgászok 12 órán át távol vannak otthonról, és
damiljukat csak 2 órán át tartják a vízben. Az utóbbi típus azon csodálkozik, hogy
miért nem jár olyan sikerrel, mint a többiek.

Ugyanez a tantétel vonatkozik a misszionáriusokra, akiket a Mester »emberek
halászai«-nak hívott. A misszionárius damiljának abban a pillanatban a vízbe kell
merülni, amint kilép a lakásból” (Dallin H. Oaks, új misszióelnökök képzése, 2000.
jún. 20.).

Kerületi gyılések és zónakonferenciák

• Az alábbi helyzetek közül olvass fel egyet a misszionáriusoknak! Kis csoportokban
beszéljenek meg célokat és terveket, amelyek segítenek a példákban szereplŒ
embereknek a keresztelés és a konfirmáció felé haladni! Mindegyik csoport ossza
meg az ötleteit!

1. helyzet: LŒrinccel és Erzsébettel egy hajléktalan konyhán találkoztatok, amikor
szolgálatot nyújtottak. Tanítottatok nekik egy leckét, és most többet akarnak tudni.

8 Használd hatékonyan az idŒt!
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Egy egyháztagot sem ismernek. Erzsi keresztény, LŒrinc viszont semmilyen
vallásúnak nem tartja magát. Még nem házasok, de együtt élnek. LŒrinc délután
4-tŒl éjfélig dolgozik. Erzsi napközben dolgozik.

2. helyzet: István minden leckét meghallgatott, és havonta legalább kétszer jár az
istentiszteletre. Hisz abban, hogy Joseph Smith egy próféta, és hogy a Mormon
könyve igaz. Családjának tagjai hívŒ katolikusok, és nem helyeslik, hogy a
misszionáriusokkal találkozik.

3. helyzet: Gyöngyi egyetemre jár. Van egy egyháztag barátja, aki elhívta Œt, hogy
találkozzon veletek. Eddig két leckét tanítottatok neki. Barátja mindkét alkalommal
jelen volt. Még nem volt istentiszteleten, és a házi feladatai annyira lefoglalják,
hogy nem nagyon tud olvasni a Mormon könyvébŒl.

• Kérd meg a misszionáriusokat, osszák meg tapasztalataikat, hogy a célok kitızése
és a tervezés által hol tudtak segíteni az embereknek az alábbi területeken:

– Nagyobb hitet kifejleszteni a Szabadítóban.

– Bınbánatot tartani és változtatni az életükön, ami közelebb viszi Œket Istenhez.

– Elnyerni a keresztelés és konfirmáció szövetségét.

– Visszatérni az egyházba, és megújítani a keresztelési szövetséget.

• Oszd a misszionáriusokat három csoportra! Mondd el, hogy mindegyik csoport
fontos feladatot fog kapni! Utána adj minden csoportnak egyet a következŒ
feladatok közül:

– Új térítési területet nyitnak meg.

– Egy zónakonferenciai képzést készítenek elŒ arról, hogy miként ismertessék
meg a Mormon könyvét az érdeklŒdŒkkel.

– Egy érdeklŒdŒ családot befogadnak az egyházközségbe. Három gyermek van a
családban: egy 8 és egy 12 éves lány, valamint egy 16 éves fiú.

Mondd el a misszionáriusoknak, hogy 8 percük van a terv kidolgozására! Az egyik
misszionárius írja le a tervet, benne a napi tevékenységeket is!

Mindegyik csoport adja elŒ a tervét! Az egyes elŒadások után kérdezd meg:

– Mit kellett tudniuk a misszionáriusoknak az egyes helyzetekben?

– Mi lenne az eredmény, ha nem terveznétek tartalmas tevékenységeket, vagy
egyáltalán nem terveznétek?

Az összes elŒadás végén kérdezd meg:

– A tervezés és a célok kitızése milyen értelemben szeretetbŒl, illetve hitbŒl
fakadó cselekedetek?

Misszióelnök

• Kérd meg a misszionáriusokat, hogy hozzák el a Területi naplójukat a zónakonfe-
renciára vagy interjúkra! Azon kívül, hogy te magad is átnézed a Területi naplókat,
fontold meg, hogy a misszióvezetŒk vagy a feleséged is nézze át azokat!

• IdŒnként figyeld meg a misszionáriusok heti vagy napi tervezését!

• Néha készíts interjút a misszionáriusokkal a lakásukban! Eközben a feleséged
vagy az elnök segédei átnézhetik a Területi naplókat vagy a zsebnaptárakat.

• Rendszeresen nézd át a misszionáriusok zsebnaptárait!

• IdŒnként vegyél részt egy egyházközségi tanácsgyılésen!

8 Használd hatékonyan az idŒt!
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Hogyan keressek
embereket a
tanításhoz?

Fontold meg!

• Mit jelent olyanokat találni, „akik majd befogadnak titeket” (T&Sz 42:8)?

• Hogyan növeljem a hitemet, hogy embereket találjak, akiket taníthatok?

• Miért vonjak be egyháztagokat a keresésbe?

• Mi a szerepük a médián és az egyház központján keresztül kapott ajánlásoknak?

• Milyen összefüggés van a keresés és a tanítás között?

• Milyen szerep jut a szolgálatnak, amikor embereket keresünk a tanításhoz?

• Milyen ötleteket nem próbáltam még ki a tanítandó emberek keresésére?

Hit kifejlesztése a kereséshez

Az ebben a fejezetben található tanok és tantételek megerŒsítik azt a hitedet, hogy az
Úr felkészít embereket arra, hogy elfogadjanak téged és a visszaállított evangéliumot.

Vagy téged vezet hozzájuk, vagy Œket tehozzád. A keresés eltérŒ a világ különbözŒ pontjain.
A misszionáriusoknak és misszióelnököknek alkalmazkodniuk kell a körülményekhez.
E különbségek ellenére a keresés alapelvei általános érvényıek.

Isten családja. A földön élŒ minden ember Isten családjának a tagja volt a halandóság elŒtti
életben (lásd Cselekedetek 17:26–29; Zsidók 12:9). Isten családjának a részei vagyunk ebben
az életben, és még nagyobb áldásokat élvezhetünk családjának tagjaként a következŒ életben.
Isten családjában mindannyian testvérek vagyunk. Ez a tudás egyfajta azonosság- és
valakihez tartozás tudatot ad nekünk. Reményt ad arra, hogy örök életünk lesz Isten színe
elŒtt. A visszaállításnak köszönhetŒen megértjük ezeket az alapvetŒ igazságokat. A te
felelŒsséged és áldásod, hogy a testvéreidnek visszaállított igazságokat taníts. Almához
hasonlóan, aki a hitehagyott zorámitákon próbált segíteni, így imádkozhatsz: „Ó Uram,
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add meg nekünk, hogy sikerüljön Œket ismét tehozzád vezetnünk Krisztusban. Íme, Ó
Uram, értékes az Œ lelkük...; adj tehát nekünk, Ó Uram, hatalmat és bölcsességet, hogy
ismét elhozhassuk tehozzád ezeket a testvéreinket” (Alma 31:34–35).

Találjátok meg azokat, akik befogadnak titeket! Az egyházat azáltal kell építened, hogy
megtalálod „azokat, akik majd befogadnak titeket” (T&Sz 42:8). Az ilyen emberek fel
fogják ismerni, hogy az Úr szolgája vagy. Hajlandóak lesznek alkalmazni az üzenetedet.
Közülük sokan csak azért „vannak távol az igazságtól, mert nem tudják, hol találjanak
rá” (T&Sz 123:12).

Általában nem tudod, hogy kik ezek az emberek. Nem biztos, hogy azonnal felismerik,
hogy az Úr szolgája vagy. Nem biztos, hogy megértik, hogy a fokozott békesség, útmutatás
és cél az életben inkább származik a visszaállított evangéliumból, mint bármi másból.
Gyakran nem ismerik fel, hogy a visszaállított evangéliumot keresik, amíg meg nem
találják azt. Egy megtért például ezt mondta: „Amikor meghallottam az evangéliumot,
egy olyan lyukat tömött be a szívemben, amelyrŒl nem is tudtam.” Egy másik ezt mondta:
„Véget ért az a keresésem, amelynek nem is voltam tudatában.”

Akárhová küldenek is szolgálni, emlékezz arra, hogy az Úr „megengedt[e] nektek,
hogy e helyre jöjjetek, mert célszerınek látt[a] ezt, a lelkek szabadulására”. Hatékonyan
dolgozva „emeljétek fel hangotokat ehhez a néphez; mondjátok el a gondolatokat,
amelyeket [az Úr] szívetekbe helye[z]”. Ha megteszed, tied lesz az ígéret, hogy „nem
szégyenültök meg az emberek elŒtt”, és „az adott pillanatban megadatik nektek, hogy
mit mondjatok” (T&Sz 100:4–6). A Lélek általi keresés ugyanolyan fontos, mint a Lélek
általi tanítás. Mint ahogy a tanításban is, a keresési erŒfeszítéseid során akkor leszel
hatékony, ha a Lélek irányít téged. Higgy abban, hogy tudni fogod, mit taníts, és mit
tegyél ahhoz, hogy megtaláld azokat, akik befogadnak téged!

Tevékenység: Társas tanulás

Sok egyháztag, akiket meglátogatsz, új megtért lehet az egyházban. Tervezz idŒt arra, hogy
megkérdezed tŒlük, hogyan kerültek kapcsolatba az egyházzal, és hogyan ismerték fel, hogy a
misszionáriusok az igazságot tanítják nekik! Tapasztalataikat foglald össze a tanulmányi naplódban!

Szentírás-tanulmányozás 

Hogyan készülnek fel Isten gyermekei, és jutnak el a visszaállított evangéliumhoz?
Alma 13:24 T&Sz 29:7 T&Sz 84:45–47, 88
Alma 16:16–17 T&Sz 33:6 T&Sz 136:32–33

Beszélj mindenkivel!
Miközben Joseph Smith próféta egy csoport

misszionáriussal utazott a Missouri folyón, az
Úr ezt nyilatkoztatta ki: „nem szükséges [el-
dereimnek]… gyorsan haladnia a vizeken, míg
a lakosok mindkét oldalon hitetlenségben
vesznek el” (T&Sz 61:3). Miközben gyorsan a
tervezett tevékenységekre tartasz, imádkozz
azért a képességért, hogy felismerd a nem
tervezett lehetŒségeket azok szolgálatára és
tanítására, akik „hitetlenségben vesznek el”!
Imádkozz a lelki fogékonyságért, hogy felismerd a kedvezŒ alkalmakat! Meglátod majd,
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hogy Isten az utadra helyezi majd azon gyermekeit, akiket felkészít a visszaállított evangé-
lium befogadására.

Semmi nem történik a misszionáriusi munkában, amíg nem találsz valakit, akit taníthatsz.
Mindennap beszélj annyi emberrel, amennyivel csak tudsz! Az természetes lehet, hogy
némileg félénk vagy az emberekkel beszélgetni, de imádkozhatsz a hitért és erŒért, hogy
bátrabban ki merd nyitni a szádat, és hirdethesd a visszaállított evangéliumot. Miközben
arra törekszel, hogy mindenkivel beszélj, akivel csak találkozol, próbáld meg alkalmazni
az alábbi ötleteket:

• Beszélj az emberekkel a családjukról! Segíts megérteniük, hogy a visszaállított
evangélium milyen áldást jelenthet a családjuk számára!

• Figyelj oda olyan dolgokra – tárgyakra az otthonokban vagy kertekben, feliratokra a
ruhákon, vagy gyermekekre utaló jelekre –, amelyek segítenek megtudnod, hogyan
kezdj el egy beszélgetést!

• Komolyan hallgasd meg, amit az emberek mondanak!

• Légy szívélyes, barátságos és jókedvı! Ajánld fel a segítségedet!

• Bízd a Lélekre, hogy a szívedbe és az elmédbe ültesse azt, amit tanítanod kell!

• Hívj meg mindenkit, hogy ismerjék meg a visszaállított evangéliumot!

• Ajánlj fel szórólapokat!

• Kérd el az emberektŒl olyan ismerŒseik nevét, akiket érdekelhet az üzeneted!

Miközben az alábbi igaz történetet olvasod, figyeld meg, hogyan készíttetett fel egy
ember arra, hogy fogadja a misszionáriusokat, és hogy a misszionáriusok miként éltek
egy elŒre nem tervezett lehetŒséggel, és tanították neki az evangéliumot!

Gyermekkoromban soha nem tanítottak, hogy olvassam a Bibliát. Vasárnaponként elmentem az
istentiszteletre, de nem járultam hozzá semmivel, és cserébe sem éreztem semmit. Kiábrándultam a
vallásomból. […] Kerestem… Istent: tudni akartam, létezik-e egyáltalán. Szomjaztam Ãutána és az igéje
után. De sehogy sem sikerült megtalálnom, amit kerestem.

Voltak pillanatok, amikor azt éreztem, hogy közel állok szomjam csillapításához. Amikor elsŒ
gyermekemet, a kislányomat elŒször tartottam a kezemben, azt éreztem, hogy Isten valóban létezik.
Évekkel késŒbb, amikor a testvére megszületett, ugyanezt az érzést tapasztaltam. […] Legtöbbször azonban
egy érthetetlen fáradtság nehezedett a lelkemre. Lelkileg szomjaztam, és nem találtam a helyet, ahol
ihattam volna.

1994 áprilisában Mexikóban, Monterrey városban éltem és taxisofŒrként dolgoztam. Egy nap órákon
át esett az esŒ, és nagy víztömegek zúdultak le a hegyoldalakon. Miután órák óta vezettem az esŒben, egy
kis városban találtam magam Monterrey-tŒl úgy 8 kilométerre. Már itt volt az ideje, hogy hazainduljak.
Hirtelen megláttam két fiatalembert gyalogolni. Sötét nadrágot és fehér inget viseltek, és tetŒtŒl talpig
el voltak ázva.

Amikor odaértem hozzájuk, kinyitottam a taxi ajtaját, és kiszóltam: „Ugorjatok be! Monterrey-be
megyek.”

A magasabbik, akinek nagyon becsületes külseje volt, így felelt: „Nincs pénzünk.”
„Ingyen lesz”– válaszoltam.
Hamar beszálltak a taxiba.
Vezetés közben beszélgettünk. Megkérdezték, hogy megoszthatnak-e velem egy üzenetet Jézus

Krisztusról. Beleegyeztem, és megadtam nekik a címemet.
Amikor hazaértem, felébresztettem a feleségemet, és beszéltem neki a két fiatalemberrŒl. „Micsoda

véletlen! – mondtam. – Az egyik mexikói, a másik amerikai, és mindkettŒt eldernek hívják!”
„Az elder misszionáriust jelent” – felelte a feleségem, aki egy kicsit tudott az egyházról.
Mélyen a bensŒmben valami megmozdult. Ezek a fiatalemberek egy nagyon csodálatos érzést hoztak a

szívembe. Azt éreztem, hogy közel vagyok annak a víznek a megtalálásához, amely oltja majd a szomjamat,
és amely immár elérhetŒ.
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Június 5-én a misszionáriusok eljöttek az otthonunkba, és én boldogan hallgattam Œket. Két héttel késŒbb,
június 19-én megkeresztelkedtem. A feleségem négy hónappal késŒbb, októberben keresztelkedett meg. A
legidŒsebb lányunk vallásos képzésben vett részt az iskolában. Amikor elŒször mentünk az istentiszteletre,
így kiáltott fel: „Apa, ez sokkal jobb, mint amit az iskolában tanulok!” Ã is megkeresztelkedett októberben.

1995 decemberében családként összepe-
csételtek minket a Mexikóváros Mexikó
templomban erre az életre és az örökkévaló-
ságra. Most olyan család vagyunk, mely
harmóniában, békességben és boldogan él.
Tudjuk, hogy kinek hódolunk. Tudjuk, hogy
honnan jöttünk, és hogy hová tartunk. Sze-
retjük Isten igéjét, különösen a Mormon
könyvét, és szeretjük egyházát, Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát.
Ezen ajándékoknak köszönhetŒen megleltük
az élŒ víz forrását, melyrŒl a Szabadító be-
szélt a samariai asszonynak: „Valaki pedig
abból a vízbŒl iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet
én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz Œ benne” (János 4:14) [Victor Manuel Cabrera,
„Thirsting for the Living Water,” Ensign, 2001. aug, 60–61. o.].
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Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

• Hogyan készíttetett fel ez a férfi a visszaállított evangéliumra?

• Mi történt volna, ha az elderek soha nem nyitották volna ki a szájukat, hogy megosszanak
egy evangéliumi üzenetet?

• Nézd át, hogy mit csináltál tegnap! Minden lehetséges emberrel beszéltél? Ha nem, ma
tervezd el és tızd ki célul, hogy megteszed!

Szentírás-tanulmányozás 

Mit mond az Úr arról, hogy kinyisd a szádat? Mit kell tanítanod? Milyen ígéreteket kapsz?
T&Sz 24:12 T&Sz 33:7–15 T&Sz 60:2–3, 7–8
T&Sz 28:16

Taníts keresés közben, és keress tanítás közben!
A keresés és a tanítás összetartozó, kapcsolódó tevékenység. Amikor emberekkel

találkozol, légy felkészült a visszaállított igazságról rövid összefoglalókat tanítani, hogy a
Szentlélek bizonyságot tehessen arról, hogy ti az Úr szolgái vagytok! Sok esetben képesnek
kell lenned egy perc vagy még rövidebb idŒ alatt átadni egy üzenetet. Az emberek a rövid,
hatásos megállapításokhoz szoktak. Például a visszaállításról akár két-három mondatban
is bizonyságot tehetsz:

Miután évszázadokon át rejtve maradtak, az IstenrŒl szóló igazságokat (Jézus Krisztus evangéliumát)
visszaállította egy szeretŒ Isten egy élŒ prófétán keresztül. Ennek bizonyságát a kezében tarthatja,
olvashatja, elmélkedhet felette a szívében, és imádkozhat róla, hogy megtudja a vele kapcsolatos igazságot
önmaga számára. Megengedi, hogy…

Ha kicsit több idŒd van, többet is mondhatsz:

Üzenetünk egyszerı. Isten a mi Atyánk. Mi az Ã gyermekei vagyunk. Az Ã családjához tartozunk.
Ã szeret minket. A világ kezdetétŒl fogva szeretett minket és törŒdött velünk. Sokszor cselekedett
szeretettel, hogy kinyilatkoztassa Jézus Krisztus evangéliumát, hogy gyermekei tudják, hogyan térhetnek
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vissza Hozzá. Ezt Ádámhoz, Noéhoz, Ábrahámhoz és Mózeshez hasonló prófétáknak nyilatkoztatta ki.
Egyes emberek azonban újra meg újra elutasították az evangéliumot. Kétezer évvel ezelŒtt maga Jézus
Krisztus tanította evangéliumát. MeglepŒ, de az emberek Jézust is elutasították. Amikor az emberek
elhanyagolják, vagy elferdítik az igaz tanokat és szertartásokat, Isten visszavonja az egyházi szolgálatra
vonatkozó felhatalmazását.

A mi meghívásunk Önnek az, hogy tegyen hozzá a már megbecsült igazságokhoz. Fontolja meg azt a
bizonyosságot, hogy Mennyei Atyánk ismét szeretettel tárta ki karjait gyermekei felé, és kinyilatkoztatta
az igaz tanokat és szertartásokat egy prófétának! E próféta neve Joseph Smith. E dicsŒ igazság bizonyítékát
egy könyvben találjuk: a Mormon könyvében. A kezében foghatja, olvashatja, elmélkedhet az igaz volta
felett az elméjében és a szívében.

Kerüld az olyan belépŒszövegeket, hogy „Lenne pár perce, hogy egy üzenetet tanítsunk
a…”! Inkább fejleszd ki azt a szokást, hogy egybŒl elkezdesz tanítani és bizonyságot tenni,
amint emberekkel találkozol! Több tanítandó embert fogsz találni, ha bizonyságot teszel,
és hagyod, hogy megérezzék a Szentlélek hatalmát.

Akárhogyan is közelíted meg Œket, gyorsan és egyszerıen utalj az evangélium
visszaállítására, mert ez a mi páratlan üzenetünk a világ számára! Az érdeklŒdŒidnek
gyakran vannak barátaik vagy rokonaik, akik készek a visszaállított evangélium
befogadására. Minden tanítási helyzetben – keresés, érdeklŒdŒk tanítása és egyháztagokkal
való munka közben – kérdezd ezt: „Ismer(sz) valakit, akit érdekelne ez az üzenet, és
akinek a javára válna?” Miután ajánlást kaptál, kérdezd meg: „Kinek válna még javára az
üzenetünk?” Ne vonakodj ezt felhozni újra meg újra a késŒbbi találkozások alkalmával!
Amint az érdeklŒdŒid megtapasztalják az evangélium áldásait, meg fog nŒni az a vágyuk,
hogy megosszák azt (lásd 1 Nefi 8:12). Gyakran kötnek majd új barátságokat, miközben
az evangéliumot tanulják. Azoknak a misszionáriusoknak, akik alkalmazzák ezt az
alapelvet, általában sok érdeklŒdŒjük van.

Tevékenység: Társas tanulás

• Az egyik leckére alapozva készítsetek egy egyperces üzenetet! Gondoljátok át, hányféle
módon taníthatnátok ezt a leckét keresés közben!

• Határozzátok meg, hogy miként tudjátok ezt az üzenetet gyorsan a visszaállításhoz kapcsolni!

• Az üzenetet osszátok meg egymással!

• Tızzétek ki célul, hogy a mai napon a megfelelŒ idŒben megtanítjátok ezt az üzenetet, és így
egy új érdeklŒdŒt adtok a tanítási csoporthoz!

• Tekintsétek át a jelenlegi érdeklŒdŒitek listáját! Készítsetek egy-egy listát azokról, akiktŒl már
kértetek ajánlásokat, és akiktŒl még nem! Gyakoroljátok, hogy miként kérnétek ajánlásokat a
két csoportban lévŒktŒl! A zsebnaptáratokba írjátok fel, hogy a következŒ látogatás alkalmával
ajánlást kértek!

A család fontosságának 
hangsúlyozása

Jézus Krisztus evangéliumának
visszaállítása megáldja a családokat.
A visszaállított evangélium tantételei
szerint élve a családok erŒsödnek, és
békét, örömet és a valahová tartozást
és azonosságtudatot tapasztalhatják
ebben az életben.
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Ha hangsúlyozod a család fontosságát azok számára, akikkel találkozol, az segíteni fog
érdeklŒdŒket találni. A legtöbb ember természetes érdeklŒdést tanúsít a család iránt. Sok
keresési helyzetben gyorsan a visszaállítás üzenetéhez kapcsolhatod azt, amit a legtöbb
ember tud a családról. Keresés közben az alábbiakhoz hasonlókat mondhatsz:

A családunk mindennél fontosabb a számunkra. A családunk összeköt bennünket, nevet ad nekünk,
és segít, hogy fontosnak és szeretve érezzük magunkat. A családunktól egyéni sajátosságokat,
jellemvonásokat és testi adottságokat öröklünk, amelyek egyedülálló azonosságot adnak.

Az erŒs, boldog család megléte a legelsŒ dolog sok ember számára szerte a világon. E cél elérése
gyakran nehéz. A mai világban a gyermekek nevelése és az erŒs házasság megléte idŒnként szinte
lehetetlennek tınik a minket körülvevŒ rossznak köszönhetŒen.

Ezután áttérhetsz a visszaállítás üzenetére:

A szeretet és törŒdés érzése, melyet családunk iránt táplálunk, örökkévaló, és mélyen a lelkünkben
gyökerezik. Az Istennel való kapcsolatunk középpontjában áll. Ön már a születése elŒtt is Isten
családjához tartozott. Ã a mi Atyánk. Mivel Ã a mi Atyánk, mi mind testvérek vagyunk. A Mennyei
Atya azt szeretné, hogy visszatérjünk Hozzá, és Vele éljünk családjának részeként. Az itteni földi
családok Isten családjának kötelékei. A családok együtt élhetnek a földi élet után. Ezt tudjuk, mert
az évszázadokon át elveszített igaz tanokat és szertartásokat, mint amilyen a keresztelés is, szeretŒ
Mennyei Atyánk visszaállította egy élŒ próféta által. Ezek a visszaállított igazságok nem csak Isten
családjában való helyünket segítenek megérteni, hanem egy erŒs, boldog család legnagyobb reményét
is jelentik ebben az életben. Taníthatunk Önnek még a…

Ugyanezt más témákkal is meg lehet tenni, például a boldogsággal, csapásokkal, az
élet céljával, vagy a halállal. Akárhogyan keresel is, ne felejts el gyorsan a világnak szóló
páratlan üzenetünkre térni!

Az egyháztagok fontossága
Az érdeklŒdŒk keresése közben dolgozz együtt egyháztagokkal! Az ideális helyzet az,

amikor az egyháztagok hívnak meg másokat a tanításhoz, és jelen vannak a tanításon.
Amikor ezt teszik az egyháztagok, többen keresztelkednek meg, és maradnak tevékenyek
az egyházban. Az egyháztagokkal való ismeretség fontos, mert gyakran meglágyítja az
emberek szívét, és gyakran vezeti Œket arra, hogy érdeklŒdjenek a visszaállított evangélium
iránt. Ez gyakran azt jelenti, hogy az egyháztagok baráti körébe kerülnek, tevékeny és
kevésbé tevékeny egyháztagok, új megtértek és részben egyháztag családok közé.

Gordon B. Hinckley elnök azt tanította: „Közülünk
oly sokan tekintenek a misszionáriusi munkára
mint egyszerı kopogtatásra. Mindenki, aki ismeri
ezt a munkát, tudja, van ennek egy jobb útja is. Ez
az út az egyháztagokon át vezet. Valahányszor van
egy olyan egyháztag, aki bemutat egy érdeklŒdŒt,
azonnal beindul egy támogatási rendszer. Az egy-
háztag bizonyságot tesz a munka igaz voltáról. Vá-
gyik arra, hogy érdeklŒdŒ barátja boldog legyen.
Izgalommal tölti el, amikor barátja halad az evan-
gélium megismerésében.

A teljes idejı misszionáriusok végezhetik a tulajdonképpeni tanítást, de az egyháztag,
ahol csak lehetséges, segíti ezt azzal, hogy felkínálja otthonát e misszionáriusi szolgálat
elvégzéséhez. Ãszinte bizonyságot fog tenni a munka isteni eredetérŒl. Amikor a
misszionáriusok nincsenek a közelben, Œ ott lesz, hogy megválaszolja a kérdéseket.
Barátja lesz annak a megtértnek, aki nagy, s gyakran nehéz változásnak néz elébe. […] Az

„Miután mindent
elmondtunk, a legnagyobb
és legfontosabb dolgunk az
evangélium Prédikálása.“

– JOSEPH SMITH PRÓFÉTA
TEACHINGS OF THE PROPHET JOSEPH SMITH, 113. O.
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a folyamat, melynek során új emberek kerülnek az egyházba, nem csupán a misszionáriusok
felelŒssége. A misszionáriusok akkor járnak a legnagyobb sikerrel, amikor az egyháztagok
olyan forrássá válnak, amely által új érdeklŒdŒket találnak” (Liahóna, 1999. júl., 119–120. o.).

Az egyháztagokkal kialakított szoros kapcsolatokban a püspök a kiindulópont. Ajánld
fel, hogy minden igazlelkı módon segítesz és szolgálsz, amiben csak megkér! Gyakran
tedd fel magadnak a kérdést: „Áldást vagy terhet jelentek a püspöknek?” Fejleszd ki a
„Hogyan segíthetek?” hozzáállást! Ha keresed a lehetŒséget, hogy másokat szeress, szolgálj
és taníts, a püspök és az egyházközség tagjai sokkal inkább rád merik majd bízni a
családtagjaikat és barátaikat.

Nézd meg az alábbi részletet egy levélbŒl, melyet egy misszionárius írt a
misszióelnökének:

Kedves Elnök Úr!
A segédek ma telefonáltak, hogy áthelyeznek. Úgy érzem, írnom kell, és meg kell köszönnöm, hogy

erre a területre küldött. Mintha csak tegnap mesélt volna az elŒttem álló kihívásokról.
Az elsŒ vasárnap megerŒsítette, amit mondott. Eléggé közömbösen fogadtak az egyházközségben.

Azon az elsŒ vasárnapon az egyetlen fénysugarat Scott jelentette, az új egyházközségi misszióvezetŒ.
Egy hónappal korábban helyezték át a légierŒ támaszpontjára, és két hete szolgált egyházközségi misszió-
vezetŒként. ElsŒ vasárnap elhívott minket az otthonába vacsorára, hogy megbeszéljük, mit tehetünk a
munka lendületbe hozása érdekében. A vacsora után letérdeltünk imádkozni, és a Mennyei Atya irányítását
kértük. Az ima alatt a békesség és elszántság érzése volt bennünk. Elhatároztuk, hogy a munkának
leginkább azzal adhatunk lendületet, hogy elnyerjük az egyháztagok bizalmát. Ammon példájának
követését választottuk: szolgálni fogjuk Œket.

A püspöknél kezdtük. Mivel alig volt keresztelŒ ezen a területen, és a korábbi misszionáriusok nem
nagyon dolgoztak, a püspök érthetŒen nem volt túl izgatott, amikor megkértük, hogy találkozzunk.
Végül elhívott minket az otthonába vacsorára. Megtudtuk, hogy a püspök épp készült felszedni a szŒnyeget
a nappaliban, és az alatta lévŒ parkettát akarta helyrehozni. Felajánlottuk a segítségünket, és Œ elfogadta.
A feladat végén a püspök megkért, hogy beszéljünk egy úrvacsoragyılésen. Ezt annak bizonyítékának
tekintettük, hogy elkezdett bennünk bízni.

Ugyanezt a szolgálati mintát követtük a többi egyháztag esetében is. Egy sor egyszerı módon tudtunk
nekik segíteni. Amikor nem az egyháztagoknál voltunk, ajtókon kopogtattunk, és minden lehetséges
emberrel a visszaállított evangéliumról beszélgettünk. Megáldattunk érdeklŒdŒkkel, és az egyháztagok
látták, hogy olyan embereket hozunk istentiszteletre, akiket mi magunk találtunk. Az egész egyházközség
hozzáállása elkezdett megváltozni. NövekvŒ izgalom vette kezdetét a misszionáriusi munkával kapcso-
latban. Amint az egyháztagok megbíztak bennünk, a munka felgyorsult. Sok keresztelŒ következett.

Sok egyháztag tart a misszionáriusi
munka végzésétŒl. Sokan bizonytalanok,
hogy hol kezdjék, vagy mit mondjanak.
Sokan attól tartanak, hogy elveszítik
közeli barátaikat, ha megosztják velük
az evangéliumot. Sokféle módon lehet
segíteni az egyháztagoknak. Például,
segíts a hitüket építeni azáltal, hogy a
visszaállítás üzenetét tanítod nekik, és
egyéb tanokat a leckékbŒl! Segíts nekik
megérezni az üzenetünk lelkiségét és erejét! Amikor Krisztus tanának a megértése
megerŒsödik bennük, az többet tesz azért, hogy jobban bízzanak benned, és kíváncsiak
legyenek a misszionáriusi munka iránt, mint bármi más, amit tehetsz. Segíts nekik
megérteni, hogy a visszaállított evangélium felajánlása természetesebben következik az
olyan kapcsolatokból, ahol családtagjaikat és barátaikat törekednek szeretni és szolgálni.
Tanítsd nekik e fejezetbŒl a „Járjatok széjjel jót tévén!” részt! Buzdítsd az egyháztagokat,
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hogy „társuljanak egymáshoz böjtben és buzgó imádkozásban azok lelkének jólétéért,
akik nem ismer[ik] Istent” (Alma 6:6). Mindenben, amit az egyháztagokkal végzel, törekedj
arra, hogy hitüket gyarapítva és építve segíts nekik misszionáriusi munkát végezni.

Az aktív egyháztagokkal végzett munka mellett törekedj tanítandó embereket keresni
a leendŒ elderek, kevésbé tevékeny egyháztagok és új egyháztagok személyében! Az
ilyen egyháztagoknak valószínıleg van sok más hiten lévŒ barátja, és áldottak lesznek,
amint megosztják a visszaállított evangéliumot családtagjaikkal és barátaikkal.

Minden, egyháztagoknál tett látogatáskor minden lehetséges módon buzdítsd az
egyháztagokat az alábbiakra:

• Imádkozzanak és kövessék a Lelket.

• Nyújtsanak szolgálatot.

• Tegyenek szert barátokra.

• Nyissák ki a szájukat, és osszák meg a visszaállított evangéliumot.

• Kérjenek arra másokat, hogy tegyenek dolgokat a Krisztusba vetett hitük megerŒsítése
érdekében.

Az egyháztagoktól kapott minden ajánlást nagyon értékes dologként kell kezelni.
Amikor egy egyháztag egy barátja nevét adja, hogy felhívd vagy meglátogasd, cselekedj
gyorsan, és az eredményrŒl számolj be az egyháztagnak!

Ötletek: Hogyan segíts az egyháztagoknak?

Sokféle módon lehet ösztönözni az egyháztagokat, hogy jobban részt vegyenek a misszionáriusi
munkában. Gondold át az alábbi ötleteket:

• Keresd a püspök és más egyházközségi vezetŒk útmutatását! További segítséget ezzel
kapcsolatban a 13. fejezet ad.

• Tanítsd a visszaállítás üzenetét és egyéb leckéket az egyházi vezetŒknek és az egyháztagoknak!

• Tanítsd nekik, hogy szeressék és szolgálják szomszédaikat és barátaikat!

• Buzdítsd Œket, hogy böjtöljenek és imádkozzanak a misszionáriusi lehetŒségekért!

• Buzdítsd Œket, hogy látogassanak meg olyan ismerŒsöket, akik mostanában éltek át életüket
megváltoztató eseményeket (születést, halált a családban, házasságkötést, vagy mostanában
költöztek)!

• Kérd meg Œket, hogy segítsenek neked tanítani! Az ideális helyzet az, amikor egy egyháztag
van veled, aki korábban ahhoz az egyház tartozott, amelyikhez az érdeklŒdŒ is.

• Segíts nekik dátumot kitızni, amikorra meghívják a barátaikat, hogy meghallgassák a
visszaállítás üzenetét!

• Mutass nekik olyan dolgokat, amelyeket másoknak adhatnak: a Mormon könyvét, videókat és
szórólapokat!

• Buzdítsd Œket, hogy hívják el a barátaikat az istentiszteletre, vagy családi estre, egy egyházi
videó megtekintésére, vagy egy evangéliumi beszélgetésre!

• Segíts nekik gyakorolni, hogy mit mondhatnak a barátaiknak!

• Tanítsd meg nekik, hogy az eredménytŒl függetlenül miért fontos megosztani az evangéliumot!

Sok más módon is be lehet vonni az egyháztagokat. Missziód során folyamatosan írj hozzá
ehhez a listához! Ötleteidet oszd meg más misszionáriusokkal!
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Tevékenység: Társas tanulás

A társaddal tekintsétek át, hogy az elmúlt hónap során miben szolgáltátok és segítettétek a püspököt,
más vezetŒket és az egyháztagokat! Beszéljétek és tervezzétek meg, mit tehettek azért, hogy
még erŒsebb kapcsolatban legyetek velük!

Nézzétek át az „Ötletek: Hogyan segíts az egyháztagoknak?” résznél lévŒ ötleteket! Keressetek
olyan ötletet, amit még nem próbáltatok ki! Zsebnaptáratok segítségével készítsetek terveket, és
a következŒ hét során próbáljatok ki pár ötletet!

A médián és az egyház központján keresztül kapott ajánlások
Az ajánlások egy másik fajtája azok megtalálásának, akik felkészültek a visszaállított

evangéliumra. Az egyháztagok ajánlásai mellett az egyház tevékenyen keresi az utat
Isten gyermekei felé. Az egyház érdeklŒdést próbál kelteni a média hirdetések, a látoga-
tóközpontok, a történelmi helyszínek, a jóléti és emberbaráti segélyek és az internet
(www.mormon.org, www.lds.org, www.familysearch.org) révén is. A médián és az egyház
központján keresztül kapott ajánlások olyan személyek, akik beleegyeztek, hogy egy egyházi
képviselŒ elvigyen nekik valamit (például a Bibliát, a Mormon könyvét) és többet tanuljanak
az egyházról. E tanítási alkalmakat a misszionáriusok tekintsék szent felelŒsségnek.

MielŒtt meglátogatsz egy ajánlott személyt, gyŒzŒdj meg arról, hogy ismered azt a
dolgot, amit kért! Tervezz egy rövid leckét, melyben errŒl a dologról áttérsz a visszaállí-
tás üzenetére! Néha az ajánlott személyek elvezetnek másokhoz, akiket Isten felkészít.
Ha a felkeresett személyek nem érdeklŒdnek, kérdezd meg tŒlük, hogy ismernek-e vala-
kit, akit érdekelhet! Emellett beszélj a család többi tagjával és a szomszédaikkal is!
MindegyikŒjüket kérdezd meg, kit érdekelhetne még az üzeneted! Lehet, hogy azért ju-
tottál el ehhez a személyhez, mert valaki más a családban vagy a szomszédságban felké-
szült az evangéliumra.

Amikor ajánlott személyekkel dolgozol, ne feledd az alábbiakat:

• Lépj velük kapcsolatba 24 órán belül!

• Ha lehet, hívd fel Œket elŒre, hogy megbeszéljetek egy találkozót! Ha nincsenek otthon,
próbáld meg más napszakokban!

• Add át a kért dolgot, és emlékezteds Œket, hogy Œk kérték a látogatást! Mindenkit
gyıjtsetek össze a családból, hogy meghallgassanak!

• Tanítsd a visszaállítás üzenetét!

• Kérd Œket olyan dolgokra, melyek építik a Krisztusba vetett hitüket!

• Kérj további ajánlásokat!

• Beszélj meg egy újabb találkozót!

• A találkozó végeztével úgy tervezz, hogy azon a környéken dolgozz!

• Ha ez a személy nincs otthon, beszélj a szomszédokkal!

Tevékenység: Társas tanulás

Keresd fel az összes ajánlott személyt, akiket az elmúlt egy hónapban kaptál! Azonosíts be olyan
személyeket, akiket nem kerestél még fel, és látogasd meg Œket! Döntsd el, hogy a korábban
felkeresettek közül kiket kellene megint meglátogatni!
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Családtörténet
A családtörténet, avagy genealógia egy másik módja az érdeklŒdŒk keresésének. A

családtörténet mostanra az egyik legelterjedtebb hobbi a világon. Illés lelke sok millió
embert megérint világszerte, hogy kutassák az Œseiket. Sokan akarnak szorosabb
kapcsolatban állni a kiterjedtebb családjukkal. Ez elvezethet ahhoz a vágyhoz, hogy
keressék az Isten családjával való kapcsolatot és azonosulást.

Derítsd ki, hogy milyen családtörténeti források
állnak rendelkezésre a területeden! Például
elhívhatod az embereket a helyi családtörténeti
központba, vagy bemutathatod Œket olyan egy-
háztagoknak, akik segíthetnek nekik elindulni az
Œseik felkutatásában. Nem kell túl sokat tudnod a
családtörténetrŒl ahhoz, hogy felajánld ezt a szol-
gáltatást, ha segítenek az egyháztagok. A világ
legtöbb részén vannak egyháztagok, akik segíthet-
nek másoknak családi gyökereik felkutatásában.
Vonj be egyháztagokat, hogy a lehetséges érdeklŒ-
dŒk olyanokkal találkozzanak, akik barátságot
köthetnek velük! Magyarázd el, hogy a családtör-
téneti központok szolgáltatásai ingyenesek!

Amikor kopogtatsz, adhatsz az embereknek
egy családtörténeti szórólapot, rajta a helyi
családtörténeti központ telefonszámával, felajánlva
a családi gyökerek kutatásának ingyenes elkezdését. Egy-két napon belül végezz utókövetést
a családnál, ahol a szórólapot hagytad! Oszd meg e lapokat olyan érdeklŒdŒkkel, akik
odaadhatják azokat barátaiknak és rokonaiknak! Az is jó ötlet, ha magaddal hordasz egy
saját négy nemzedéknyi ábrát mintaként, hogy megoszd azokkal, akiknek ugyanaz a
vezetékneve, mint neked!

Az elinduláshoz gondold át a következŒket:

• Látogass el egy családtörténeti központba, ha van a területeden!

• Beszéld meg a püspökkel és az egyházközségi tanáccsal, hogy szeretnél családtörténeti
segítséget ajánlani azoknak, akikkel nap mint nap találkozol!

• Beszéld meg az egyházközségi vezetŒkkel, hogy miként lehet a legjobban egyeztetni
ezt a munkát!

– A püspöknek jó érzései vannak arról, hogy az egyházközség tagjainak felajánlod a
segítségét?

– Mely egyháztagok szolgálnak a családtörténeti központban, vagy kik tapasztaltak a
családtörténeti munkában?

– Hogyan kérheted a legjobban ezeknek az egyháztagoknak a segítségét?

– Ki tud elkísérni téged, amikor leszármazási táblázatot vagy családi csoportívet viszel?

Olvasd el az alábbi történetet egy idŒsebb misszionáriustól! Figyeld meg, hogy a
családtörténet milyen szerepet játszott a házaspár megtérésében!

Mildred Schultz hívŒ tagja volt egyházának. Nem volt hát meglepŒ, hogy amikor a misszionáriusok
kopogtattak az ajtaján, rögvest behívta Œket, hogy megtaníthassa nekik az „igazságot”. Miközben a
misszionáriusok tanítottak, megérintették Œt a visszaállított evangélium igazságai, és megkeresztelkedett.
A tanítások közben a férje, Frank, nem akart odafigyelni.

„RemélhetŒleg látni fogom
megszınni azt a mesterséges
határvonalat, melyet olyan
gyakran a misszionáriusi
munka és a templomi és
genealógiai munka közé

húzunk, mert ugyanarról
a nagyszerı megváltó
munkáról van szó!”

– SPENCER W. KIMBALL ELNÖK
(„THE THINGS OF ETERNITY – STAND WE IN

JEOPARDY?” ENSIGN, 1977. JAN., 3. O.)
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Itt jövök én a képbe. Az elderek bemutattak minket Schultz nŒtestvérnek. Segítettünk neki elkezdeni
a családfáját, és elhívtuk, hogy találkozzunk a családtörténeti központban. Elérkezett a találkozó napja,
és Frank megkérdezte, hogy jöhet-e, hogy Œ is kutasson az Œsei után. EttŒl a gondolattól a felesége
fellelkesült, és elindultak a központba.

Az elderek úgy tervezték, hogy aznap este késŒbb ott találkozzunk. MielŒtt megérkeztek volna,
megmutattuk Franknek és Mildrednek a könyvtárat, és bemutattuk Œket Wright nŒtestvérnek. Wright
nŒtestvér volt a családtörténeti szakember, és felajánlotta, hogy segít információt találni Frank édesapjáról.
Megtalálta a nevet egy könyvben, és Franknek egy térképet is mutatott Németországról, amelyen rajta
volt Frank édesapjának a születési helye. E felfedezések olyannyira lázba hozták, hogy amikor az elderek
megjöttek, vacsorára hívta Œket, hogy fényképeket mutasson nekik, és megossza a családtörténetét. Illés lelke
megérintette és meglágyította a szívét, és megnyitotta az ajtót az evangélium elŒtt, hogy betöltse az életét.

Azon az estén Mildred azon töprengett, mit mondhatnak Franknek, amivel segítene neki jobban
érdeklŒdni az evangélium iránt. Egy kérdés jutott az eszébe. „Frank – kezdte –, velem akarsz lenni örökre,
még ezt az életet követŒen is? Szeretnél egy örökkévaló családot?” Ã gyorsan így felelt: „Ó, Mildred,
persze, hogy szeretnék. Hogyan érhetem el?” Felesége ezért a kérdésért imádkozott. „Hallgasd meg a
misszionáriusok mondandóját!” – felelte. Beleegyezett. Ahogy az elderek tanítottak, a visszaállítás
üzenetének melegsége felolvasztotta kétségeit és félelmeit. Készséggel elfogadta a misszionáriusok által
megosztott igazságokat. Elfogadta a keresztelésre vonatkozó felkérést. Frank és Mildred azóta is erŒsek
és tevékenyek az egyházban.

Frank és Mildred keményen dolgoztak a munka befejezésén, hogy a szabadító szertartásokat el lehessen
végezni Œseikért. Izgalmas nap volt, amikor megkeresztelkedtek családtagjaik helyett. A templomi munka
elvégzése során Schultz testvér egy álmot látott az édesapjáról. Azon a farmon látta Œt, amely gyermekkori
otthonaként szolgált. Édesapja a verandán lévŒ hintaszéke mellett állt, fehérbe öltözve, és karjait a fia
felé tárta. Frank sírva ébredt fel álmából. Tudta, hogy édesapja elfogadta a munkát, amit elvégeztek.

Tevékenység: Társas tanulás

• Mi indította Franket arra, hogy a misszionáriusok taníthassák Œt?

• Hogyan kapcsolhatod jobban a családtörténeti munkát Istennek a családok számára alkotott
tervéhez?

• Hogyan használod a családtörténetet keresési eszközként? Milyen módon ajánlhatsz fel
családtörténeti információt az embereknek, akikkel napközben találkozol? Tervezd el, hogy
elkezded kiemelkedŒ eszközként használni a családtörténetet a keresésedben!

A családtörténet egy hatásos eszköz azok megtalálásában, akiket az Úr felkészít, hogy
befogadják a visszaállított evangéliumot. Imádkozz, hogy észrevedd az alkalmat, amikor
a családtörténetet használhatod a keresés során! Az emberekben rendszerint lelki érzések
ébrednek, amikor a családokról beszélnek. Az emberek akkor is érzik a Lelket, amikor
tanokat tanítanak nekik arról, hogy miért végzünk családtörténeti munkát. Emellett, a
megtértek megtartása fokozódik, amikor az új egyháztagok kutatni tudják családi
gyökereiket, és szent szertartásokat végeznek Œseik javára.

Szentírás-tanulmányozás 

Mit állított az Úr vissza a földre Illés által?
T&Sz 110:14–16 T&Sz 138:32–34 Malakiás 4:5–6
T&Sz 128:16–18

Tevékenység: Egyéni és társas tanulás

Szervezzétek meg, hogy ellátogattok egy családtörténeti központba egy egyháztaggal, aki gyakorlott
a családtörténetben! Amint bejárjátok a családtörténeti központot, derítsétek ki, hogy milyen
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szolgáltatásokat nyújtanak! Derítsetek ki egyéb információkat, például, hogy mikor vannak nyitva,
ki szolgál a központban, és hogy mit ajánljatok azoknak, akikkel nap mint nap találkoztok!

Gyakoroljátok, hogy miként fogtok családtörténeti segítséget ajánlani azoknak, akikkel találkoztok!
Tervezzétek el, hogy családtörténeti segítséget ajánlotok a keresés során!

Olvassátok el és beszéljétek meg a „Családtörténeti munka és genealógia” (34–38. o.) részt a
Hıek a hithez címı könyvben, hogy jobban megértsétek a családtörténeti munkát! A tanultakat
írjátok le a tanulmányi naplótokba!

Korábbi érdeklŒdŒk
A korábbi érdeklŒdŒk értékes forrást jelentenek az

érdeklŒdŒk keresésében. Az emberek sokféle okból
abbahagyhatják az egyház tanulmányozását. Ezen okok
lehetnek: áthelyezik a misszionáriusokat, az érdeklŒdŒk
nyaralni mennek, a misszionáriusok nem látogatják
Œket tovább, noha az érdeklŒdŒk várnák Œket, vagy az
érdeklŒdŒk azt hiszik, hogy a misszionáriusok nem tud-
nak nekik újat tanítani. Sok korábbi érdeklŒdŒ mondja
azt, hogy újra találkoznának a misszionáriusokkal.

Gyakran nézd át a Területi naplót, hogy beazonosítsd
a korábbi érdeklŒdŒket! Imádságosan mérlegeld a Te-
rületi naplóban található információt a tekintetben,
hogy az érdeklŒdŒk hogyan találkoztak elŒször az
egyházzal, mit tanítottak eddig nekik, hogyan reagáltak, és miért hagyott alább az evan-
gélium iránti érdeklŒdés! Ha egyháztagok részt vettek a korábbi érdeklŒdŒk tanításában
és pártfogolásában, kérdezd meg az egyháztagokat, hogy mire emlékeznek a tapasztala-
taikból! Ezen információ alapján vedd tervbe, hogy ismét felkeresed az érdeklŒdŒket!

Ha egy érdeklŒdŒd úgy dönt, hogy nem érdeklŒdik tovább az evangélium iránt, a
Területi naplóban jegyezz fel olyan információt, amely hasznos lesz a misszionáriusoknak,
akik felkeresik Œt a jövŒben!

Az alábbi történet olvasása közben gondolt végig, milyen erŒ rejlik a korábbi érdeklŒdŒk
felkeresésében!

Nagy meglepetésemre, ugyanabba a misszióba hívtak el, amelyikben a nŒvérem szolgált egy évvel
korábban. Néhány hónapja voltam a missziómban, amikor áthelyeztek egy területre, ahol a nŒvérem is
szolgált. Mikor hallott az áthelyezésemrŒl, a nŒvérem írt nekem, és megkért, hogy látogassak meg egy
családot, akit Œ és a társa tanítottak. A Norman család iránti szeretetének és a szoros kapcsolatuknak
adott hangot, és annak, hogy mennyire csalódott volt, amikor nem érdeklŒdtek tovább az egyház iránt.

A társammal felkerestük a Normanékat, és Œk kedvesen fogadtak. Elfogadták a hívásunkat, hogy újra
hallják a visszaállított evangéliumot. Nem tudom, ez alkalommal mi volt más, de teljesen készek voltak
elfogadni az üzenetünket. Az egész család részesült a keresztelésben és konfirmációban.

E tapasztalat után további érdeklŒdŒkön kezdtem gondolkodni, akiket a testvérem tanított. Így
gondolkoztam: „Ha mıködött Normanékkal, talán más érdeklŒdŒivel is mıködni fog.” Írtam a nŒvéremnek
arról az ötletrŒl, hogy felkeresem más érdeklŒdŒit is. Átlapozta a naplóját, és elküldte nekem korábbi
érdeklŒdŒi neveit azon a területen.

A társammal a következŒ hetet ezeknek az embereknek a felkeresésével töltöttük. Nagy örömünkre
majdnem felük elfogadta a hívást, hogy ismét hallják a visszaállított evangéliumot. Közülük többen is
megkeresztelkedtek, és konfirmálták Œket. Miközben e korábbi érdeklŒdŒkkel találkoztunk, megkértük Œket,
hogy ajánljanak olyan barátokat vagy ismerŒsöket, akiket érdekelhet az üzenetünk. Ennek következtében
további érdeklŒdŒket találtunk. Ez volt a misszióm legelfoglaltabb idŒszaka.
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Tevékenység: Társas tanulás

• Keressetek ki minden korábbi érdeklŒdŒt a Területi naplótokban!

• Vegyétek tervbe, hogy minél többet felkerestek közülük 24 órán belül!

Keresés saját erŒfeszítésed által
Törekedj megerŒsíteni magadban a hitet, hogy Isten felkészíti a gyermekeit arra, hogy

befogadják a visszaállítás üzenetét! Amint a Szentlélek irányítása mellett mindent megteszel,
hogy érdeklŒdŒket találj, az Úr az utadba teszi majd az ilyen embereket.

Sokféle módon megtalálhatod azokat, akik felkészülnek a visszaállított evangélium
hallgatására. Mindent meg kell tenned annak érdekében, hogy azok útjába kerülj, akik
felkészíttetnek. Misszionáriusok úgy találták, hogy az alábbi ötletek segítettek nekik
érdeklŒdŒket találni saját erŒfeszítéseik útján. Miközben átnézed a listát, vedd tervbe, hogy
kipróbálsz néhányat a számodra újak közül! Ez a lista kiindulópontként is szolgál számodra
ahhoz, hogy további tisztességes keresési módokat gondolj ki érdeklŒdŒk találására.

• A püspökkel és az egyházközségi tanáccsal
azonosítsatok és keressetek fel embereket, akiknek
kisbabájuk született, most költöztek a területedre,
vagy a családjukban haláleset történt!

• Keresd a lehetŒséget az egyszerı
szolgálatnyújtásra!

• Tanítsd egyháztagoknak – tevékeny és kevésbé
tevékeny tagoknak, új megtérteknek, és részben
egyháztag családoknak egyaránt – a visszaállítás
üzenetét! Kérd meg Œket, hogy mutassanak be
téged lehetséges érdeklŒdŒknek!

• Szervezz esti beszélgetéseket egyháztagoknak,
amelyre elhozhatják barátaikat, vagy amelyen
az evangéliumot taníthatod, és ajánlásokat kérhetsz!

• Ajánld fel, hogy megtanítod az embereknek, hogyan tartsanak családi estet!

• Ajánld fel, hogy körbevezeted a gyülekezeti házban azokat, akikkel találkozol!

• Ajánld fel, hogy szervezel egy találkozót a püspökkel!

• Buzdítsd az embereket, hogy látogassanak el a www.mormon.org oldalra!

• Szervezz egy szentírás-tanulmányozási órát!

• Taníts angolt!

• A megfelelŒ korú embereket hívd meg szemináriumra vagy insztitútra!

• Járj házról házra vagy beszélj az emberekkel az utcán!

• Használj szórólapokat, DVD-ket, videókat és brosúrákat!

• Kérj ajánlásokat jelenlegi érdeklŒdŒktŒl, korábbi érdeklŒdŒktŒl, kevésbé tevékeny
egyháztagoktól, leendŒ elderektŒl és mindenkitŒl, akivel találkozol!

• Szorosan mıködj együtt az egyház helyi közönségkapcsolatok képviselŒjével, hogy
lehetŒséged legyen cikkeket megjelentetni a misszionáriusi munkáról egy helyi lapban!

• Hívj el embereket egyházi gyılésekre, tevékenységekre és nyílt napokra!
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• Hívj el embereket keresztelŒkre! Ez kiváló ismerkedési lehetŒség az egyházzal, és jó
alkalmat nyújt ahhoz, hogy az érdeklŒdŒk érezzék a Lélek hatását.

Járjatok széjjel jót tévén!
Az érdeklŒdŒk találásába vetett hitedet a cselekedeteiddel mutatod ki. Halandó szolgálata

során a Szabadító egy szolga alakját vette magára (lásd Filippibeliek 2:7). „Széjjeljárt jót
tévén” (Cselekedetek 10:38), és az evangéliumot hirdetve (lásd Máté 4:23). Amint ezt a
példát követed, megleled azokat, akik befogadnak téged.

A szolgálat segítségével te és azok, akik felkészültek a visszaállított evangéliumra, erŒ-
teljes és sugalmazó módon találkoztok. A jócselekedeteid segítenek majd az embereknek
felismerni, hogy Isten szolgája vagy, és a visszaállított evangélium tanításának lehetŒsé-
geihez vezetnek.

Sok misszionáriusnak a misszióját meg-
elŒzŒen a szolgálattal kapcsolatban „szol-
gálati projektekrŒl” volt tapasztalata,
például segítettek valakinek költözni, szol-
gáltak egy egyházi gazdaságban, vagy kita-
karítottak egy udvart. Misszionáriusként
minden héten fogsz ilyen tervezett szolgá-
latokat nyújtani (további információt a
Misszionáriusi kézikönyvben találsz).

Az ebben a fejezetben leírt szolgálat az elŒre nem tervezett alkalmakra összpontosít.
Az ilyen szolgálatnak része, hogy a Lélekre hallgatsz ahhoz, hogy felismerd az apró,
egyszerı kedves cselekedetekre adódó lehetŒséget, amit Isten gyermekeinek ajánlhatsz.
Imádkozz, és egész nap figyelj oda a jótettek lehetŒségére! Miközben a jóra törekszel,
olyan emberekhez juthatsz el, akik felkészíttetnek a visszaállított evangéliumra.

A következŒ történet olvasása közben figyeld meg, hogy a misszionáriusok miként
„tettek jót”, és hirdették az evangéliumot!

Pablo rendszeresen eljárt a hetenkénti angolóránkra.
Nyugdíjas férfi volt, aki angolul tanult, hogy
gondolatait távol tartsa betegeskedŒ felesége feletti
aggodalmától. Egyszer csak nem jött többé. Senki nem
tudta miért. Egy hónappal késŒbb megint eljött az
órára. Másképp nézett ki. Fogyott, és depressziósnak
tınt. Nem vett részt az órában, mint korábban, és
elment az óráról, mielŒtt beszélhettünk volna vele.

A következŒ héten a társam és én azért imádkoztunk,
hogy Pablo visszajöjjön az órára, hogy beszélhessünk
vele. Imáinkra válaszként eljött a következŒ órára.
Miközben beszélgettünk vele az óra után, elmondta,
hogy felesége meghalt. Beszélt egy kicsit a dologról, mi
pedig részvétünket nyilvánítottuk. Elmondtuk neki,
hogy szeretnénk neki segíteni jobban megérteni, miként
lehet ismét a feleségével. Felemelte a fejét, a szemembe
nézett, és a haragtól és szomorúságtól könnyes szemmel
ezt mondta: „Ha tényleg segíteni akarsz nekem, akkor
eljössz a házamba, és segítesz összerakni az életemet.
Nem ezt teszik a misszionáriusok? Segítségre van
szükségem, hogy a házamat és az ügyeimet rendbe tegyem.”

Pablo szavai megleptek és alázatossá tettek minket. Segítségünket ajánlottuk neki, amiben csak szüksége
volt. Azt hiszem, onnantól kezdett el megbízni a szándékainkban. Azt mondta, másnap menjünk el

„Boldogok akartok lenni?
Felejtkezzetek el magatokról,

és merüljetek el ebben a
nagyszerı munkában! Adjatok

az erŒtökbŒl az emberek
megsegítésére! […] Álljatok
magasabbra, emeljétek fel a

gyenge térdıeket, emeljétek fel
a lelógó karokat! Éljetek Jézus
Krisztus evangéliuma szerint!”

– GORDON B. HINCKLEY ELNÖK
TEACHINGS OF GORDON B. HINCKLEY, 597. O.
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hozzá, és segítsünk megmetszeni a fáit. A megbeszélt idŒben elmentünk hozzá, és elkezdtünk vele együtt
dolgozni. Azokban a hónapokban, amikor a feleségével törŒdött, elhanyagolta az udvaron és a házban
lévŒ teendŒket. Hármunknak is bŒven akadt ott tennivaló. EbbŒl egy hetenkénti szolgálat alakult ki az
otthonában. Fákat metszettünk, gyomokat irtottunk, és gyümölcsöt szedtünk. Nem kezdtünk tanítani –
amikor próbálkoztunk vele, azonnal abbahagyta a beszélgetést. Akkor érezte magát kellemesen, amikor
az életérŒl és a családjáról beszéltünk. Mi nagyrészt csak hallgattunk.

Úgy másfél hónap után Pablo meglepett minket a kérdésével: „Tényleg újra látom majd a feleségemet?”
Örömmel feleltük, hogy igen. Bizonyságot tettünk az örökkévaló családokról, és a lehetŒ legjobban
próbáltunk felelni a kérdésére.

Tanítottuk Pablónak a szabadulás tervét. Megindította a tan. MielŒtt eljöttünk volna, egy kérdéslistát
készített, ilyen kérdésekkel, hogy „Lesz teste a feleségemnek, amikor újra látom Œt?”, és „Mentesek
leszünk a betegségtŒl és fájdalomtól?”. Megválaszoltuk a kérdéseit, és megbeszéltünk egy újabb találkozót,
amelyen Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának tantételeirŒl beszélgetünk.

Nem sokkal ezután Pablo arckifejezése megváltozott. Gyakrabban mosolygott, és békésebbnek tınt.
Ténylegesen reménykedett egy jobb világban (lásd Ether 12:4). Szolgálatunk által megbízott abban,
amit tanítottunk.

Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

• A misszionáriusok a fenti beszámolóban hogyan „tettek jót”?

• Milyen szerepet játszott a szolgálat Pablo azon döntésében, hogy tanítsák neki az evangéliumot?

• Minden nap keresed a lehetŒséget a jó tettekre? FejlŒdhetsz még ezen a területen?

Írd le a tanulmányi naplódba, vagy beszéld meg a társaddal, miként tehetsz több jót napközben,
hogy több érdeklŒdŒt találj!

Higgy abban, hogy az utadba fognak kerülni
azok az emberek, akik felkészíttetnek a vissza-
állítás üzenetének befogadására! Isten oda fog
helyezni téged, ahol a jó tetteid és szavaid fel-
készítik az embereket a misszionáriusok és
egyháztagok fogadására. Keresés közben imád-
kozz és keresd a szolgálat, segítségnyújtás és
mások felemelésének a lehetŒségét! Miközben
szolgálsz, beszélj mindenkivel, akivel találkozol!
Higgy abban, hogy meg tudod osztani a vissza-
állított evangéliumot!

Mindenfajta szolgálat közben azért kell így
tenned, mert szereted a testvéreidet, és ezért
reménykedsz, imádkozol és Œszintén vágysz arra,
hogy a visszaállított evangéliumot tanítsd nekik.

Irányvonalak

Miközben jót próbálsz tenni, emlékezz az alábbi irányelvekre:
• Maradj a társaddal!

• Ãrizd meg elhívásod szent mivoltát!

• Tartsd be a misszionáriusi szabályokat, és ne adományozd el vagy használd helytelenül
a pénzedet!

• A hetenkénti közösségi szolgálattal kapcsolatban többet a Misszionáriusi kézikönyvbŒl
tudhatsz meg.
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Szentírás-tanulmányozás 

Mi volt a szolgálat szerepe a Szabadító életében?
3 Nefi 17:7, 21 Máté 9:1–8 János 4:46–54
Máté 8:1–4 Márk 1:21–28

Mi volt a szolgálat szerepe Ammon és Áron missziójában?
Alma 17:19–25 Alma 18:8–10 Alma 22:3

Minek a megtételét kéri tŒled az Úr?
3 Nefi 27:21

Az erŒfeszítés nem vész kárba
Amikor az emberek nem érdeklŒdnek tovább a visszaállított evangélium iránt, a munkád

nem veszett kárba. A minél több ember szolgálatára és tanítására való törekvés egyik
módja annak, ahogyan Isten felkészíti gyermekeit, hogy végül fogadják az Ã szolgáit.
Gyakran rajtad keresztül nyújtja a karját a gyermekei felé. Még ha az emberek nem is
fogadják el a lehetŒséget az evangélium megismerésére, szolgálatod és szavaid Isten irántuk
táplált szeretetének a bizonyítékai, és talán magokat ültetsz el, amelyeket eljövendŒ
misszionáriusok és egyháztagok fognak learatni.

Amikor az emberek nem fogadják el az evangéliumot, ne csüggedj el! Te megszólaltattad
a figyelmeztetŒ hangot. Világos választási lehetŒséget adtál. Krisztus tanítványai bánatot
éreznek, amikor az emberek nem a bınbánatot választják, de nem felejtik el, hogy kik Œk,
és hogy mit csinálnak. Továbbra is szorgalmasan haladnak elŒre.

Ne feledd!

• Az egyházat azáltal építsd, hogy megkeresed azokat, „akik majd befogadnak titeket”
(T&Sz 42:8)!

• Keresd és kövesd a Lelket keresés közben!

• Emberek készíttetnek fel a területeden, hogy befogadják a visszaállított evangéliumot.

• Az egyháztagok – köztük a tevékenyek, a kevésbé tevékenyek, a leendŒ elderek, és az új
megtértek – a legjobb forrásaid azok megtalálásában, akiket taníthatsz, keresztelhetsz és
konfirmálhatsz.

• Alakíts ki szoros kapcsolatot a püspökkel és az egyháztagokkal!

• Taníts keresés közben, és keress tanítás közben!

• Vedd észre a nem tervezett keresési alkalmakat!

• Imádkozz, hogy lehetŒséged legyen jót tenni, és Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának
üzenetét hirdetni!

• Sokféleképpen találhatsz embereket. Ne csak egy-két módon állj hozzá a kereséshez!
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Ötletek a tanuláshoz és alkalmazáshoz

Egyéni tanulás

• Olvasd el az alábbi levelet, amit egy misszionárius írt a szüleinek: „Egy kedves
hölgyet tanítottam a buszon. A kerületi gyılésrŒl tartottunk visszafelé, és az volt
az egyetlen üres ülés, így leültem, és elkezdtem a postámat nézegetni. Persze a
tiéteket olvastam elŒször, amiben Evan kisbaba képei voltak. Észrevettem, hogy
a mellettem ülŒ szempár is a képeket nézi; felnéztem, és egy idŒsebb hölgy
pillantásával találkoztam. Félig rám mosolygott, és kinézett az ablakon. Majd
becsukta a szemét, mintha aludni készülne. Így imádkoztam: »Mennyei Atyám,
beszélni szeretnék vele. Kérlek, segíts nekem!« Egy perc múlva kinyitotta a
szemét, egyenesen felült, én pedig gyorsan megkérdeztem: »Hát nem aranyos?«
Megmutattam neki a kis Evan fényképét, és elkezdtünk a családokról beszélgetni.
A gyermekei felŒl érdeklŒdtem, mire könnybe lábadtak a szemei, és elmesélte,
hogy a lánya gyılöli Œt, és nem akar semmiféle kapcsolatot vele. Sírni kezdett, és
én vele sírtam. Beszéltem neki a megváltás tervérŒl, és hogy a Mennyei Atya
ismeri Œt, és tudja, hogy min megy keresztül. Sírtam, és azt mondtam neki, hogy
tudom, hogy a lánya szereti Œt, mert én egy anya lánya vagyok, aki szeret engem,
és én is szeretem Œt. Elmagyaráztam, hogy az emberek néha rosszul döntenek, és
a lányának önrendelkezése van. Mosolyogva így szólt hozzám: »Fogadjunk, hogy
édesanyádnak nagyon hiányzol, és nem enged majd el, amikor újra lát téged.«
Megköszönte, hogy beszéltem vele, és odaadta a címét, hogy megoszthassuk
vele az evangéliumot. Amint szállt le a buszról, így szólt: »Rossz buszra szálltam,
de nem szálltam le. Senki nem ült mellém, amíg te nem jöttél…, és nézd mi
történt!« Isten terve tökéletes!”

Mely tantételeket ismered fel a fenti történetbŒl? Ismételd át a fejezetet, és készíts
egy listát a tanulmányi naplódban! Mely tantételeket tudod ma elkezdeni alkalmazni
ezek közül?

• Olvasd el a János 15:12–13-at; 21:15–17-et; az 1 Thessalonikabeliek 2-t; és a
Móziás 18:8–10-et! Mennyire teszel eleget azon felelŒsségednek, hogy másokat
szeress és szolgálj? Hogyan fejlŒdhetsz? Válaszaidat írd le a tanulmányi naplódba!

• Honnan fogják tudni az emberek, hogy Isten szolgája vagy? Miközben ezen a
kérdésen gondolkodsz, tanulmányozd a Moróni 7:3–5-öt, a Máté 7:20-at; a János
13:34–35-öt! Gondolataidat jegyezd fel a tanulmányi naplódban!

• Olvasd el a 3 Nefi 18:31–32-t; az Alma 8:16-ot; 24:7–8-at és a 32:41-et!
Gondold át, hogy mit tanítanak ezek a versek a korábbi érdeklŒdŒkkel való
munkáról! A tanultakat jegyezd fel a tanulmányi naplódban, és tanítsd meg a
társadnak!

Társas tanulás

• Zsebnaptáratok segítségével vegyétek tervbe, hogy új megtértekkel találkoztok!
Kérdezzétek meg tŒlük, hogy miként készíttettek fel az evangéliumra! Ilyen
kérdéseket tehettek fel: Mikor került elŒször kapcsolatba az egyházzal? Végül mi
gyŒzte meg, hogy találkozzon a misszionáriusokkal? A tanultakat írjátok le a
tanulmányi naplótokba!

• Nézzétek át az alábbi témákat! A leckék segítségével készítsetek egy egyszerı
keresési megközelítést! Gyakoroljátok ennek tanítását keresés közben, mindegyik
témáról gyorsan a visszaállításra térve át!

– Szükséges több értelmet találni az életben.

– Az ember közelebb akar kerülni Istenhez.

– A fontos döntésekhez segítségre van szükség.

9 Keressünk embereket!
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• Az Our Search for Happiness címı könyvben olvassátok el a 66–68. oldalt, a Hıek
a hithez címı könyvben pedig a 34–38. oldalt, hogy jobban megértsétek a
családtörténeti munka tanának alapjait! Készítsetek egy beszédet a családtörténeti
munkáról, és osszátok meg egymással!

• Képzeljétek azt, hogy egy új területre kerültök! A Területi naplótok jó állapotban van,
de nincsenek érdeklŒdŒitek. Mit tennétek annak érdekében, hogy minél gyorsabban
embereket adjatok hozzá a tanítási csoporthoz? Készítsetek tervet ezen ötletek
némelyikének alkalmazására még ma!

• Az alábbi ötlet sok misszionáriusnál és egyháztagnál bevált. Olvassátok el és
tanulmányozzátok ezt az ötletet!

– Segítsetek az egyháztagoknak egy listát készíteni olyan barátokról, rokonokról
és ismerŒsökrŒl, akikkel megoszthatnák az evangéliumot! Nézzétek át a listát az
egyháztagokkal, és segítsetek nekik imádságosan kiválasztani valakit, akit fel
szeretnének készíteni az evangélium meghallgatására!

– Segítsetek nekik kitızni egy dátumot, amikorra (a) felkészítik a személyt vagy
családot, hogy a tagok otthonában tanítsák Œket, vagy (b) egyéb pártfogolási
tevékenységet végeznek a felkészítésükre! A dátum kitızése célt ad az
egyháztagoknak, és segít nekik hitet gyakorolni.

– Segítsetek nekik megtervezni, hogy mit fognak tenni a kitızött dátumig!

– Rendszeresen kövessétek nyomon a dolgok állását, hogy bátorítani és támogatni
tudjátok Œket! Kérjétek meg Œket, hogy osszák meg sikereiket és gondjaikat!

Beszéljétek meg, miként vonatkoztatható ez az ötlet azon a területen, amelyiken
szolgáltok!

Kerületi gyılések és zónakonferenciák

• Olvassátok el és beszéljétek meg a „Keresés saját erŒfeszítésed által” részt!

– Beszéljétek meg, hogy ezek az ötletek miként segítettek a misszionáriusoknak
érdeklŒdŒket találni!

– Egy táblára soroljatok fel további ötleteket az érdeklŒdŒk találásához! Kérd meg
a misszionáriusokat, hogy szemléltessék az ötleteiket!

– Kérd meg a misszionáriusokat, hogy tızzenek ki célokat keresési erŒfeszítéseik
fejlesztésére!

• Készítsetek egy listát a keresési helyzetekrŒl!

– Mindegyik misszionáriusnak oszd ki valamelyik helyzetet! Adj minden
misszionáriusnak 5 percet, hogy felkészüljön, Œ hogyan tanítaná a
visszaállítás üzenetét! Ha kell, utalj vissza a „Jézus Krisztus evangéliuma
visszaállításának üzenete” címı leckére!

– Hangsúlyozd ki, milyen fontos, hogy az üzenet hosszát a körülményekhez
szabjuk! Például a misszionáriusok több idŒt tölthetnek a tanítással egy egyháztag
otthonában, mint amikor valakit a boltban tanítanak.

– Az idŒtŒl függŒen engedd meg minél több misszionáriusnak, hogy megtanítsák
a visszaállítás üzenetét a nekik adott helyzetben!

• Tanítsd meg a „Taníts keresés közben, és keress tanítás közben” részben található
tantételeket!

9 Keressünk embereket!
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– Add ki mindegyik misszionáriusnak feladatul, hogy készítsenek egy egyperces
üzenetet, melyet megoszthatnak egy keresési helyzetben! Ezeket az üzeneteket
alapozzák a misszionáriusi leckékben található tanokra!

– Kérd meg a misszionáriusokat, hogy gyakorolják egymással az egyperces
üzenetük megosztását! Kidolgozhatsz egy sor keresési helyzetet, például tanítás
egy egyháztag otthonában, tanítás egy ajtóban, tanítás egy járdán, vagy egy
ajánlott személy felkeresése. A misszionáriusokkal gyakoroltasd a tanítást
mindegyik helyzetben!

Misszióelnök

• Mutass példát az egyháztag-misszionáriusi munkában a családodban!
Tapasztalataidat oszd meg a misszionáriusokkal és egyháztagokkal!

• Papsági vezetŒkkel beszéld meg, hogy a misszionáriusok hogyan találhatnak
leginkább érdeklŒdŒket a missziódban!

• Szervezz misszionáriusi esti beszélgetéseket, ahol a missziódban lévŒ érdeklŒdŒkhöz
szólhatsz! A helyi papsági vezetŒkkel egyeztetve az esti beszélgetést tedd nyitottá
egyháztagok elŒtt is, akik elhozhatják a barátaikat! Ezen esti beszélgetések
részeként új megtértek tegyenek bizonyságot, és a beszéded elŒtt mondják el a
megtérésük történetét. Észrevételeidet összpontosítsd a visszaállítás üzenete köré!

• Oszd meg a négy nemzedéknyi családfádat a misszionáriusokkal, és mondd el,
miként használod azt a keresés során!

• Alkalmanként menj a misszionáriusokkal, és segíts nekik érdeklŒdŒket találni!

9 Keressünk embereket!
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JegyzetekHogyan fejleszthetem
tanítási készségeimet?

Fontold meg!

• Hogyan tanítsak a szentírásokból?

• Miért tegyek fel kérdéseket tanítás közben?

• Milyen kérdéseket tegyek fel?

• Hogyan figyelhetek jobban az érdeklŒdŒimre és a Lélekre?

• Hogyan segíthetek az embereknek megoldani az aggályaikat?

• Hogyan segíthetek másoknak legyŒzni a rossz szokásokat és a függŒséget?

Elhívtak, hogy mindazoknak tanítsd a visszaállított evangéliumot, akik csak befogadnak
téged. A tanítás áll minden teendŒd középpontjában. Krisztusi tulajdonságokat

fejlesztesz ki, tanulmányozod a misszionáriusi leckéket, fejleszted beszédképességedet a
missziód nyelvén, és a Lélekre hagyatkozol, hogy meggyŒzŒ hatalommal taníthass. Az
Úr nagyon egyszerıen megfogalmazta ezt, mégpedig ígérettel adott parancsolatként:

„Ne szavam hirdetésére törekedj, hanem elŒször törekedj szavam elnyerésére, és akkor
majd megoldódik a nyelved; akkor, ha azt kívánod, rendelkezni fogsz Lelkemmel és
szavammal, igen, Isten hatalmával az emberek meggyŒzésére” (T&Sz 11:21).

„Azon se aggodalmaskodjatok elŒre, hogy mit mondjatok; inkább tegyétek fére
elmétekben állandóan az élet szavait, és az adott órában megadatik nektek az a rész,
ami minden egyes embernek kimérendŒ” (T&Sz 84:85).

Az ElsŒ Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma kijelentette: „Célunk az, hogy
olymódon tanítsuk a visszaállított evangélium üzenetét, ami lehetŒvé teszi, hogy a Lélek
mind a misszionáriusokat, mind pedig azokat vezesse, akiket Œk tanítanak. Elengedhetetlen
megtanulni a [misszionáriusi leckék] fogalmait, de ezeket nem szabad gépiesen tanítani.
A misszionárius bátran használja a saját szavait a Lélek sugallatának megfelelŒen. Ne
tartson elŒadást a megtanult anyagból, hanem beszéljen a szívébŒl saját szavaival. Eltérhet
a leckék rendjétŒl, és beszélhet arról, amire késztetést érez az érdeklŒdŒ szükségleteinek
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és érdeklŒdésének megfelelŒen. Saját meggyŒzŒdésével és saját szavaival élve tegyen
bizonyságot tanításainak igazáról” („A misszionáriusi munkáról szóló kijelentés”, ElsŒ
elnökségi levél, 2001. dec. 11.).

Tanulj meg a Lélekre hagyatkozni, hogy Œ adja meg neked, mit mondjál és tegyél! A
fejezetben található tanítási készségek tanulmányozása, kifejlesztése és használata által
sokkal alkalmasabb eszköz lehetsz az Úr kezében. A Lélek meríteni fog a tudásodból és
kifejlesztett készségeidbŒl, hogy segítsen erŒteljesebben tanítani. A tanításod minŒsége és
ereje segíteni fog másoknak, hogy megértsék és megérezzék, milyen fontos számukra a
visszaállított evangélium. Személyes érdemességed hatással lesz a felfogásukra. Az is ha-
tással lesz rájuk, hogy mennyire összpontosítod rájuk a figyelmedet, milyen jól magyará-
zod el az evangéliumot, használod a szentírásokat, osztod meg a bizonyságodat, teszel
fel kérdéseket, és kéred meg Œket kötelezettségek vállalására és megtartására.

Kövesd a Lelket! 

„A Lélek a legfontosabb elem ebben a munkában. Amikor a Lélek felmagasztalja az elhívásotokat,
csodákat tehettek az Úrért a misszió mezején. A Lélek nélkül soha nem jártok sikerrel, függetlenül
a tehetségeitektŒl és képességeitektŒl” (Ezra Taft Benson, új misszióelnökök szemináriuma,
1986. jún. 25.).

Hívd meg a Lelket! 

Az alábbi javaslatok segíteni fognak meghívni a Lelket tanítás közben:

– Imádkozz! – Ossz meg élményeket!
– Használd a szentírásokat! – Mutass szeretetet az Úr és mások iránt!
– Tegyél bizonyságot!

Hogyan kezdj hozzá a tanításhoz? 
Az elsŒ pár perc nagyon fontos az érdeklŒdŒknél! Meg kell tanulniuk bízni benned. Az

elsŒ látogatást kezdd kedves, tisztelettudó és hiteles módon! Tegyél fel pár egyszerı kérdést,
hogy megértsd a vallásos hátterüket, valamint hogy mit várnak el a látogatásaidtól!
Például kérdezd ezt: „Milyen szerepet játszik az Ön életében a vallás?” Ne tegyél fel
azonban olyan személyes kérdéseket, amelyek kényelmetlen helyzetbe hoznák Œket!

MielŒtt elkezditek, kérj meg minden jelenlévŒt, hogy csatlakozzanak a leckéhez! Kérd
meg Œket, hogy kapcsolják ki a televíziót, és szüntessenek meg minden zavaró tényezŒt,
hogy az Úr Lelkét ne gátoljátok!

Mondd el, hogy minden leckét egy imával szeretnél kezdeni! Javasold, hogy te mondod
a nyitóimát! Imádkozz egyszerıen, de buzgón, hogy az Úr áldja meg az érdeklŒdŒidet az
életük minden területén, különösen pedig, hogy megérezzék annak az igaz voltát, amit
tanítani fogsz!

Mutass Œszinte érdeklŒdést és szeretetet az érdeklŒdŒk iránt, és hitet az evangélium
térítŒ erejében (lásd Moróni 7:43–48)! A Lélek irányítása szerint kifejezhetsz az alábbiakhoz
hasonló gondolatokat az érdeklŒdŒknek:

• Mivel Isten a mi Atyánk, mi mind testvérek vagyunk. Testérekként szeretnénk Önökre
utalni.

• Mindenkinek, akit tanítunk, személyes kihívásai és gondjai vannak. Bármik legyenek
is a szükségleteik vagy gondjaik, a Szabadító és tanításai – vagyis az evangélium –
segíteni fognak Önöknek.
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• Üzenetünk lehetŒvé teszi, hogy jobbá tegyék az életük minŒségét. Segíteni fog kezelni
a problémákat és kihívásokat, amelyekkel mind szembekerülünk életünk során.

• Üzenetünk, melynek középpontjában Jézus Krisztus áll, nagy értékkel és
fontossággal bír.

• Mindannyian hibázunk az életben, és ezek a hibák bıntudatot és szégyenérzetet
ébresztenek. EzektŒl az érzésektŒl nem lehet megszabadulni a bınbánat és a bınbocsánat
nélkül. Teljességgel csak Krisztus engesztelése által gyógyulhatunk meg.

• Üzenetünket nem lehet egyszerre megismerni. Annak megértése idŒvel jön el, az ima,
a tanulás, a tapasztalatok és Isten parancsolatainak betartása által.

• Vannak gyengeségeink, mint mindenkinek. Lehet, hogy nem beszéljük túl jól a nyelvet,
vagy nem vagyunk képesek minden kérdésére választ adni. Azonban Isten prófétája
hívott minket el, hogy megosszuk, amit tudunk. Tudjuk, hogy az üzenetünk igaz.

• Elkalauzoljuk Önöket, hogy saját maguk megismerhessék az üzenetünk igaz voltát.
Önökön áll, hogy elfogadják és követik-e az üzenetet. Ezért nyugodtan tegyenek fel
kérdéseket!

• Amint Œszintén próbálják megérteni az üzenetünket, kihívásokkal nézhetnek szembe,
de Isten segíteni fog.

• Amint elfogadják az üzenetünket, meg fogják tudni, hogyan kötünk szövetséget, vagyis
teszünk ígéreteket Istennek. Meg fogják tanulni, miként változtassanak, hogy életüket
jobban összhangba hozzák az Ã tanításaival. Követni akarják majd Jézus Krisztus
tanításait, és meg szeretnének keresztelkedni a megfelelŒ felhatalmazás által (lásd
János 3:5).

MielŒtt a tanokat tanítanád egy leckében, adj egy rövid áttekintést arról, amit tanítani
fogsz! Segíts az embereknek megérteni, hogy ez személyes jelentŒséggel bír majd számukra!
Sok érdeklŒdŒdet már felkészítette az Úr (lásd Alma 16:16–17). Amint az elsŒ találkozás
alkalmával lelki élményeket osztotok meg, az Úr szolgáiként fognak benneteket látni.

Tevékenység: Társas tanulás

Gyakoroljátok többféle módon egy lecke elkezdését, az alábbi javaslatok nagy részét felhasználva!

A tanítást igazítsd a szükségletekhez! 
Minden személy vagy család, akiket

tanítasz, kivételes. Bár nem fogod minden
érdeklŒdésüket, elért eredményüket,
szükségletüket és gondjukat megérteni,
törekedned kell arra, hogy fogékony légy
a körülményeikre. A szükségletektŒl és
problémáktól függetlenül mindenki akkor
kapja a legnagyobb segítséget, ha elfo-
gadja az evangéliumot, és aszerint él.
Akkor tudod a tanításodat a szükségle-
tekhez igazítani, ha figyelsz a Lélek su-
galmazásaira.

Változtathatsz a leckék sorrendjén, ha
sugalmazást kapsz, hogy az érdeklŒdŒk
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érdeklŒdéséhez és szükségleteihez igazítsd azokat. Több találkozás alkalmával is taníthatod
egyetlen lecke tantételeit, és néha egyetlen összejövetelen taníthatsz két leckét is. A Mennyei
Atya ismeri a gyermekeit, ezért hagyatkozz a sugalmazásra, amikor ilyen döntéseket
hozol tanítás közben! Imádkozz a tisztánlátás ajándékáért, és figyelj oda az eszedbe jutó
gondolatokra, vagy a tanítottakkal kapcsolatos érzéseidre!

Tanításodat úgy kell igazítanod, hogy több figyelmet szentelj azoknak a kötelezettsé-
geknek, amelyeket nehezebb az érdeklŒdŒnek betartani. Például valaki könnyen elfogadja,
hogy a Mormon könyve Isten szava, míg más a Biblián kívül nem tud semmit elfogadni.
Valakinek nehéz lehet leszokni a dohányzásról, de esetleg könnyen elfogadja a tized
törvényét.

Amikor megtervezed, hogy mikor taníts egy-egy tant, figyelj oda arra, hogy mennyi új
információt osztasz meg! Az érdeklŒdŒ számára megfelelŒ ütemben taníts! Lesznek, akik
másoknál gyorsabban vagy lassabban haladnak. GyŒzŒdj meg arról, hogy elég kérdést
teszel fel, és odafigyelsz a válaszaikra, hogy jól megláthasd, milyen gyorsan és jól tanul
és alkalmazza a bemutatott tanokat az érdeklŒdŒ!

Figyelj oda az idŒre! A legtöbb tanítási alkalom ne tartson 45 percnél tovább! Egy tanítási
látogatást szükség esetén akár 15–20 perc alatt is meg lehet tenni. Ha az adott személynek
csak 15 perce van veled találkozni, alakítsd úgy a tanítást, hogy tekintettel vagy erre az
idŒkorlátra!

Bízz abban az ígéretben, hogy a Lélek megadja neked „az adott órában, igen, az adott
pillanatban…, hogy mit mond[j]” (T&Sz 100:6)!

Tevékenység: Egyéni tanulás

Képzeld el, hogy sétálsz az utcán, és észreveszel egy idŒs férfit, amint nehéz szemeteszsákokat
próbál egy kukába tenni! Te és a társad segítetek neki, és Œ megkérdezi, hogy kik vagytok. Némi
beszélgetés után behív az otthonába, és beleegyezik, hogy meghallgassa az üzeneteteket. A
beszélgetés elején elmondja az alábbiakat:

• A felesége egy éve hunyt el, és nagyon hiányzik neki.

• Hamar kifárad, mert szívproblémái vannak.

• Manapság egyre többet töpreng azon, hogy van-e Isten.

Mit taníthatnál neki? Hogyan alakíthatod úgy a tanítást, hogy legjobban megfeleljen a
szükségleteinek és gondjainak?

Szentírás-tanulmányozás 

Mit jelent az, hogy megadatik „az a rész, ami minden egyes embernek kimérendŒ”? 
Alma 29:8 T&Sz 84:85

Mit ígért az Úr a hithı misszionáriusoknak? 
T&Sz 68:2–4 T&Sz 100:5–8 Máté 10:19–20

Taníts egységben a társaddal! 
Az Úr ezt parancsolta: „Menjetek Lelkem hatalmával, evangéliumomat prédikálva,

kettesével” (T&Sz 42:6). Tanításod erŒteljesebb és érdekesebb lesz, ha te és a társad együtt
dolgoztok, egységben. Amint mindennap terveztek és tanultok, beszéljétek meg, hogyan
fogtok tanítani, hogy egységesek lehessetek, és összhangban tanítsatok!
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Tanításod erŒteljesebb lesz, ha te
és társad felváltva tanítotok kisebb
részeket a leckébŒl. Kerüld az üzenet
rutinszerı elmondását! Támogasd a
társadat egy második tanúsággal azon
igazságokról, amelyekrŒl Œ bizonysá-
got tett! Kövesd a benyomásaidat,
amikor a Lélek arra késztet, hogy
mondj valamit! Társakként legyetek
készek engedni egymásnak, hogy ne
akadályozzátok a Lélek irányítását!
Amikor beszélsz, tarts szemkontaktust az érdeklŒdŒvel! Amikor nem beszélsz, imádkozz
a társadért, és gondosan figyelj oda az érdeklŒdŒ reakcióira!

Szentírás-tanulmányozás 

Hogyan támogatják egymást a társak? 
Alma 12:1 T&Sz 42:6 T&Sz 52:9–10

Hívj egyháztagokat, hogy segítsenek tanítani! 
Amikor csak lehetséges, hívj egyháztagokat, lehetŒség szerint új megtérteket, hogy segít-

senek a tanításban! Ideális helyzetben veletek van egy egyháztag, aki korábban ugyanahhoz
az egyházhoz tartozott, melyhez most az érdeklŒdŒ. Mutasd meg a leckét az egyháztagok-
nak, és beszéljétek meg, hogy Œk mit tanítsanak! Beszéljétek meg, hogyan fogtok együtt
dolgozni! Például, amennyire helyénvaló, az egyháztagok osszák meg, miként tudtak meg-
tanulni, elfogadni és alkalmazni egy bizonyos tantételt a leckébŒl! Mondják el, hogyan jutot-
tak arra a döntésre, hogy csatlakoznak az egyházhoz! Amikor egyháztagok is részt vesznek
a tanításban, lehetŒségük lesz érezni a misszionáriusi munka örömét. Emellett az érdeklŒ-
dŒk barátokra lelnek. Thomas S. Monson elnök azt tanította:

A tanítás során az érdeklŒdŒknek javára válik egy egyháztag házaspár bizonyságának az ereje, olyanoké,
akik az utóbbi években tették meg a lépést a keresztelkedéshez és az egyháztagsághoz. A Kanadai
Misszióban, Ontarióban és Québecben, ahol a családunk lakott, amikor a misszió felett elnököltem,
úgy találtuk, hogy a lakosság nagy része három fŒ valláshoz tartozott: római katolikusok, anglikánok
és a kanadai unitárius egyház tagjai voltak. A misszió minden városában kerestünk egy újonnan
megkeresztelkedett családot mindhárom vallásból, hogy álljanak a misszionáriusok rendelkezésére, akik
új érdeklŒdŒket tanítottak, és így egy ilyen egyháztag házaspár tudja elkísérni a misszionáriusokat
mondjuk a második vagy harmadik látogatásra. 

Értékelitek például – amikor a misszionáriusok a kanadai unitárius egyházból való emberekkel
dolgoznak – Stoneman testvér és nŒtestvér bizonyságának az erejét, akik a kanadai unitárius egyházból
jött? Stoneman testvér, egy nyomdász, ezt mondaná: „Amikor csatlakoztam Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyházához, fŒnyomdász voltam az unitárius egyházban. Elvesztettem a munkámat.
Helyette egy sokkal jobbat találtam. Mi több, megtaláltam az igazság teljességét. Önök is változtathatnak.
Önök is meghozhatják ugyanezt a döntést. SŒt, hadd vegyük fel Önöket vasárnap reggel, hogy együtt
ülhessünk az istentiszteleten! Ott majd saját fülükkel hallhatják és érezhetik át mindezt! Ott leszünk
Önök mellett.” 

Anthony és Edith Belfiglio ilyen pártfogó párrá vált a római katolikus gyökerekkel rendelkezŒk számára.
Az eredmény ugyanaz volt. El lehet érni! És az ilyen megtértek megtértek maradnak. Emellett az erre
a feladatra kijelölt házaspárok még mélyebbre eresztették gyökereiket az evangélium gazdag talajába.
Stoneman testvérbŒl és Belfiglio testvérbŒl egyaránt elrendelt pátriárka lett. Az egyháztagok és

A tanítás alatt az érdeklődőket nagyban segítheti egy olyan egyháztag házaspár bizonysága, akik a 

közelmúltban keresztelkedtek meg és lettek egyháztagok. A Kanadai Misszióban, Ontarióban és Quebecben, 

ahol a családunk élt, amíg a misszió elnöke voltam, úgy találtuk, hogy a népesség zöme három domináns 

egyházhoz tartozott: a római katolikus egyházhoz, az anglikán egyházhoz és a Kandai Egyesített 

Egyházhoz. A misszió összes városában megszerveztük, hogy a fenti egyházakból egy-egy újonnan megtért 

és a közelmúltban megkeresztelt család a misszionáriusok rendelkezésére álljon, és a második vagy 

harmadik látogatás során csatlakozzon a misszionáriusokhoz, amikor azok új érdeklődőket tanítanak.

El tudjátok képzelni, hogy amikor például a misszionáriusok a Kanadai Egyesített Egyház egy-egy 

tagját tanították, mekkora segítséget jelentett nekik egy olyan [férfi- vagy nőtestvér] erős bizonysága, 

aki korábban maga is a Kanadai Egyesített Egyházból tért meg? [A férj] valami hasonlót mondott: 

„Amikor csatlakoztam Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházához… Ráleltem a teljes 

igazságra. Te is képes leszel a változtatásra. Te is meg tudod hozni ezt a döntést. Mi lenne ha, eljönnénk 

érted vasárnap reggel, hogy egymás mellett ülhessünk a kápolnában? Ott magad is hallhatod és érezheted 

mindezt. Mi pedig ott leszünk melletted.”

Anthony és Edith Belfiglio is ilyen barátságokat építő házaspár lett a római katolikus gyökerekkel 

rendelkező emberek számára.  Az eredmény ugyanaz volt. Meg lehet csinálni. És az ilyen megtértek 

megtértek is maradnak. Ráadásul az ezzel a feladattal megbízott házaspárok saját gyökereiket is mélyebbre 

eresztették az evangélium gazdag talajában. […] Belfiglio testvér idővel elrendelt [pátriárka] lett. A közös 

erőfeszítések, melyeket az egyháztagok és a misszionáriusok az ilyen konkrét együttműködés során tettek, 

azt eredményezték, hogy rengeteg értékes lelket sikerült összegyűjteniük (misszionáriusképzési közvetítés, 

2003. április 25.).
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Tevékenység: Egyéni tanulás

Képzeld azt, hogy elsŒ alkalommal tanítasz egy leckét egy családnak egy egyháztag otthonában!
Döntsd el, hogyan készítenéd fel az alábbi egyháztagokat, hogy segítsenek neked tanítani:

• Egy egyházközségi misszionárius, aki nemrégiben tért vissza a teljes idejı misszióból.

• Egy pap.

• Egy új megtért.

• A püspök.

Használd a szentírásokat! 
Az egyház alapmıvei képezik a fŒ forrásaidat Jézus Krisztus visszaállított evangéliu-

mának tanításában. Az élŒ próféták szavait is használhatod. Sok oka van annak, hogy mi-
ért olyan fontos a szentírásokat használni a tanításod alapjaként. Például:

• Az Úr és prófétái erre utasítottak minket (lásd T&Sz 42:12, 56–58; 71:1). Egy utolsó napi
próféta ezt tanácsolta: „A Mormon könyve szavait, és ahogy azokat az Úr használja…,
használnunk kell az evangélium tantételeinek tanításakor” (Ezra Taft Benson, „The
Book of Mormon and the Doctrine and Covenants”, Ensign, 1987. máj., 84. o.).

• A szentírások meghívják a Szentlelket a tanításodba. Hatalommal tanítják Isten szavait
(lásd Alma 31:5).

• A szentírások megválaszolják a lélek nagy kérdéseit (lásd 2 Nefi 32:3; Jákób 2:8).

• A szentírások felhatalmazást és hitelességet adnak a tanításodhoz, még a nem
keresztény területeken is.

Az a képességed, hogy hatalommal
tudsz tanítani a szentírásokból, nagyrészt
attól függ, mennyi idŒt töltesz azok tanul-
mányozásával. Amint naponta lakmározol
az igébŒl, jobban fogsz tudni tanítani a
szentírásokból. Amikor pedig a szentírások
tanulmányozására és az azon való gondol-
kodásra szólítasz fel, azt erŒteljesebben
fogod tenni, mert ugyanezt teszed a saját
életedben. Segíts az embereknek hinni a
szentírásokban – különösen a Mormon
könyvében – mint a kinyilatkoztatott igaz-
ság forásaiban! Amikor az emberek elkez-
denek hinni a szentírásokban, jobban tudsz
nekik segíteni a tanok helyes megértésé-
ben. Az alábbi javaslatok segíthetnek.

Vezesd be a szentírásokat! Röviden írd körül annak a szentírásrésznek a szövegkörnyezetét,
amit használni fogsz! Kérd meg az érdeklŒdŒt, hogy keressen bizonyos pontokat abban a
részben! Amikor a szentírásokat alig ismerŒ embereket tanítasz, azzal is kezdheted, hogy
elmondod a rész tartalmát, olyan nyelvezettel, melyet Œk is megértenek. Alább példákat
találsz a szentírások bevezetésére:
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• „Itt, Joseph Smith történetében, saját szavaival olvashatjuk, hogy mi történt vele,
amikor elment a ligetbe imádkozni. Azt mondta: »Egy fényoszlopot láttam…«”

• „Ebben a részben Alma próféta arra tanítja a szegény embereket, hogy gyakoroljanak
hitet Isten szavában. Isten szavát egy maghoz hasonlítja, amelyet a szívünkbe
ültethetünk. Elkezdené olvasni a…”

Olvasd fel hangosan a részt! Olvasd fel a verseket hangosan, vagy kérd meg rá az érdeklŒdŒt!
Légy tekintettel azokra, akik nehezen olvasnak! Ha nehezen érthetŒ számukra egy rész,
olvass velük figyelmesen, és segíts nekik megérteni a nehezebb részeket! Vagy adj nekik
egy könnyebb részt! Meg is határozhatod a nehéz szavak vagy kifejezések jelentését:

• „Kérje IstentŒl, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkıl adja [a
szemrehányás nélkül azt jelenti, hogy Isten nem fogja Œt hibáztatni]; és megadatik
néki” (Jakab 1:5).

Egyes szentírásrészek világosak, és nincs szükség magyarázatra. Mások esetében esetleg
idŒt kell szakítanod arra, hogy elmagyarázd Œket.

Alkalmazd a szentírásokat! Vonatkoztasd a szentírásokat magadra és az érdeklŒdŒkre,
megmutatva, hogy a tantételek miként idŒszerıek ma (lásd 1 Nefi 19:23)! Mutasd meg az
érdeklŒdŒknek, hogy miként alkalmazhatják a szentírásokat az életükben! Így téve tudni
fogják, hogy a tanok igazak. Tegyél bizonyságot a tantételrŒl, és ígérj nekik áldásokat!
Például:

• „Önhöz hasonlóan Alma népe is nagy terheket hordozott, majdnem nagyobbakat, mint
amit elbírtak. Amint azonban hitet gyakoroltak, és buzgón fohászkodtak Istenhez, Ã
megerŒsítette Œket, hogy kibírják a próbatételeket, majd pedig kiszabadította Œket a
megpróbáltatásokból. Mint ahogy ezzel a néppel tette, tudom, hogy Isten Önnek is
segíthet a próbatételeiben, ha…”

• „Alma utasításai, melyeket a Mormon vizénél adott a népnek, ránk is vonatkoznak ma.
István, hajlandó lesz…”

Az érdeklŒdŒid nagyban különbözni fognak a szent szövegek megközelítésében, a Biblia
ismeretében, a szentírás nyelvezetének megértésében, és abban, hogy mennyire hiszik, hogy
a Biblia Isten szavát tartalmazza. Segíts minden érdeklŒdŒnek értékelni a szentírásokat!
Ha hatékonyan használod a szentírásokat a tanításod során, azzal segíteni tudsz az
érdeklŒdŒknek, hogy elkezdjék egyedül is tanulmányozni azokat. Minden látogatás után
javasolj olvasásra konkrét fejezeteket vagy verseket! Adhatsz nekik kérdéseket, melyeket
olvasás közben végiggondolhatnak, és amelyeket megbeszélhettek a következŒ találkozás
alkalmával. Ez arra buzdítja majd Œket, hogy naponta tanulmányozzák otthon a
szentírásokat, és részt vegyenek az egyházi gyıléseken és órákon, ahol a szentírásokat
használják.

A szentírások kulturális megközelítése

A legtöbb vallás rendelkezik szent szövegekkel vagy könyvekkel, de azok használata és értelmezése
eltérhet attól, ahogyan az egyháztagok tekintenek a szentírásokra. Például lehet, hogy el kell
magyaráznod, hogy a szentírások megjelölése azon vágyadnak a bizonyítéka, hogy megértsd
és alkalmazd a szentírások tanításait, nem pedig a tiszteletlenség jele. Segíts az érdeklŒdŒidnek
megérteni, hogy az alapmıvek azért fontosak, mert az Úr szavait tartalmazzák Isten prófétái által
feljegyzett formában, és mi ezeket igazságként fogadjuk el!
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Tevékenység: Társas tanulás

Nézzetek át egyet az alábbi részek közül! Határozzátok meg, hogy: 
• hogyan vezetnétek be azt a részt;

• hogyan nyújtanátok háttérinformációt;

• hogyan olvasnátok fel a részt, és magyaráznátok el annak jelentését;

• hogyan magyaráznátok el a nehéz szavakat;

• hogyan segítenétek az érdeklŒdŒknek alkalmazni azokat az életükben!

A Mormon könyve címlapja; 3 Nefi 11; Moróni 10:3–8; János 17:3; Rómabeliekhez 8:16–17;
1 Korinthusbeliek 15:29; Jakab 1:5; 1 Péter 3:19–20; Ámós 3:7

Szentírás-tanulmányozás 

Miért fontos a szentírásokból tanítani? 
1 Nefi 19:23 T&Sz 20:7–12 2 Timótheus 3:15–17
2 Nefi 4:15–16

Úgy taníts, hogy megértsenek! 
Az emberek jobban tudnak hinni az evangélium

visszaállításának üzenetében, amikor megértik
az üzenetet. James E. Faust elnök azt mondta: „Ta-
nulmányozzátok a szentírásokat, gondolkozzatok el
rajtuk, és tanítsatok azokból, különösen a Mormon
könyvébŒl és az ÚjszövetségbŒl! Ismerjétek az igaz-
ságot olyan jól, hogy világosan kifejthessétek! B. H.
Roberts így írt: »Ahhoz, hogy ismerjük, az igazságot
ki kell jelenteni, és minél világosabb és tisztább a kije-
lentés, annál jobb lehetŒsége lesz a Szent Léleknek,
hogy bizonyságot tegyen az emberek lelkének a
munka igaz voltáról« [New Witnesses for God, 3 kötet
(1909), 2:vii. o.]. Nem tudjátok az embereket saját
megtérésetek szintjén túl megtéríteni” („What I Want
My Son to Know before He Leaves on His Mission”,
Ensign, 1996. máj., 41. o.).

Parancsot kaptál, hogy a szentírások segítségével érvelj, és kifejtsd azokat tanítás közben
(lásd T&Sz 68:1). Kifejteni azt jelenti: részletesen taglalni és világosan elmagyarázni. Az
evangélium kifejtése azt jelenti, hogy egyszerıen és világosan elmagyarázod a tanok és
szentírásrészek jelentését, a Lélekre hagyatkozva, hogy mit mondjál. Méltóságteljes, de
társalgási nyelvet használsz, amellyel segítesz az embereknek megérteni a tanokban rejlŒ
tantételeket. Kérdéseket teszel fel, amelyekkel segítesz nekik a tantételekrŒl gondolkozni,
és kideríted, hogy értik és elfogadják-e, amit tanítottál.

A 3. fejezetben az elsŒ három lecke végén egy szólista van olyan szavakról, melyek
ismeretlenek lehetnek az érdeklŒdŒid számára. A megértés érdekében végzett tanítás
része, hogy elmagyarázod a szavakat, kifejezéseket és fogalmakat, hogy mások jobban
megértsenek téged. Az alábbiak segíthetnek az evangélium elmagyarázásának
fejlesztésében:

• Értsd meg a szavakat, amelyeket használsz!

„Valódi intelligencia az egy
ember számára, ha vesz
egy önmagában rejtélyes
és nagyszerı témát, majd
pedig úgy szétbontja és
leegyszerısíti, hogy egy
gyermek is megértse.” 

– JOHN TAYLOR ELNÖK
THE GOSPEL KINGDOM, VÁL. G. HOMER

DURHAM (1943), 270. O.
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• Határozd meg a szavak jelentését, amiket mások esetleg nem ismernek! A Kalauz a
szentírásokhoz és a Hıek a hithez címı könyv sok olyan szó jelentését meghatározza,
amelyek különleges jelentéssel bírnak az egyháztagok számára.

• Tegyél fel ilyen kérdéseket az embereknek: „Tudja, hogy mit értünk az alatt, hogy…?”
vagy „El tudná mondani saját szavaival, amirŒl most beszéltünk?”

Amint a 3. fejezetben található tant tanulmányozod, keress olyan szavakat, melyek meg-
értése esetleg nehézséget okozhat az érdeklŒdŒnek! Amint a 3. fejezetben lévŒ tant tanítod,
jelölj meg olyan szavakat, kifejezéseket és fogalmakat, amelyek megértése nehézséget okoz-
hat az érdeklŒdŒknek! Értelmezd ezeket a szavakat a fent említett eszközök segítségével!
Ezeket az értelmezéseket próbaként mondd el érdeklŒdŒknek és új megtérteknek!

Szentírás-tanulmányozás 

Miért fejtsük ki vagy magyarázzuk a tanokat gondosan? 
Móziás 8:3 Alma 12:1 T&Sz 68:1–5
Móziás 27:35 3 Nefi 26:1 T&Sz 71:1

Hogyan tanulunk? Miért fontos, hogy szétbontsuk, vagy fokozatosan fedjük fel az információt? 
2 Nefi 28:30 Móziás 2:9 T&Sz 98:11–12
Jákób 4:13

Miért fontos az érthetŒség? 
2 Nefi 25:4, 7, 28 Alma 13:23 Nehémiás 8:8
2 Nefi 32:7

Hogyan kommunikál az Úr a gyermekeivel? 
2 Nefi 31:3 T&Sz 1:24

Tegyél fel kérdéseket! 
Jézus Krisztus gyakran tett fel kér-

déseket, hogy segítsen az embereknek
mérlegelni és alkalmazni a tantételeket.
Kérdései gondolkodásra, önvizsgálatra
és elkötelezettségre indítottak.

A jó kérdések segítenek neked meg-
érteni mások érdeklŒdését, aggályait
vagy kérdéseit. Javíthatnak a tanításod
minŒségén, meghívhatják a Lelket, és
segíthetnek az érdeklŒdŒidnek tanulni.

A rossz kérdések megijeszthetik,
felingerelhetik és megsérthetik az érdeklŒdŒket. Azt is elŒidézhetik, hogy kicsúszik a
kezedbŒl a tanítás irányítása. Próbálj olyan kérdéseket feltenni, amelyek:

• egyszerıek és könnyen érthetŒek;

• segítenek az embereknek azon gondolkozni, amit tanítasz;

• segítenek kiderítened, mennyire érti az érdeklŒdŒ, amit tanítasz;

• segítenek az embereknek magukra vonatkoztatni a tanultakat!

Amint az érdeklŒdŒid felelnek az ilyen kérdésekre, úgy fogják érezni, hogy nyíltan
beszélhetnek. A jó kérdések segítségével az érdeklŒdŒk kérdéseket tehetnek fel neked,
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amikor nem értenek valamit, valami aggályuk van, vagy amikor tudni szeretnék, hogy
mit tegyenek. A jó kérdések segíthetnek az érdeklŒdŒidnek megosztani az érzéseiket, és
ezáltal felfedezni növekvŒ bizonyságukat. Hatékony kérdések lehetnek az alábbiak:

• Milyen kérdéseik vannak a tanítottakkal kapcsolatban?

• Hiszik Önök, hogy a Mennyei Atya szereti Önöket? Miért?

• IdŒnként hogyan követjük el ugyanazt a hibát, mint az ebben a történetben szereplŒ
emberek?

Segíthetsz az érdeklŒdŒidnek felkészülni a kérdések megválaszolására, ha például ezt
mondod: „Miközben elmagyarázom a sabbat napja megtartásának fontosságát, tegyék fel
maguknak a kérdést: »Mit jelent számomra ez a parancsolat?«” Kerüld az olyan kérdéseket,
amelyek:

• több dologra vonatkoznak;

• olyan tanokra vonatkoznak, amelyeket még nem tanítottál;

• nincs világos céljuk;

• vallatáshoz hasonlítanak, és szükségtelenül kíváncsiskodók!

A túl sok kérdés, fŒként az elsŒ látogatáskor, azt a benyomást kelti, hogy „vallatást” tar-
tasz. Ne kérd az érdeklŒdŒket, hogy konkrét válaszokat adjanak lényegtelen vagy nyilván-
való részletekrŒl! A tanítási környezetet ez egy kitalálósdivá változtathatja. Amikor konkrét
választ vársz, az a legjobb, ha tényszerı kérdést teszel fel, vagy más módon adod meg az
információt. Kerüld az olyan kérdéseket, melyek zavarba hozhatnak valakit, aki nem tudja
a választ! A kérdések az után a leghasznosabbak, hogy megtanítottál egy fŒbb tantételt, és
bizonyságot tettél róla. Az alábbiakban példákat adunk a kevésbé hatékony kérdésekre:

• Ki volt az elsŒ próféta? (Még azelŒtt megkérdezve, hogy az adományozási
korszakokról tanítanál.)

• Testünk tisztán tartása hogyan fog nekünk segíteni elnyerni a Lelket és kimutatni,
hogy hajlandóak vagyunk követni Isten prófétáját? (Egynél több dolog említése.)

• Vajon fontos ismerni Isten parancsolatait? (EldöntendŒ kérdés, és túl nyilvánvaló.)

• Milyen érzései vannak a Mormon könyvével kapcsolatban? (MielŒtt még olvasták volna.)

• Mit tehetünk meg mindennap, ami segíteni fog közelebb érezni magunkat Istenhez?
(Homályos kérdés, mely konkrét választ vár: ima.)

• Ki volt a következŒ próféta Noé után? (Megpróbáljuk kitaláltatni velük.)

Tanulj meg a Lélek sugallata szerint
kérdéseket feltenni! A jó idŒben feltett helyes
kérdés nagyban segíthet az érdeklŒdŒidnek
megtanulni az evangéliumot, és érezni a Lelket.
Ugyanígy, a rossz kérdés, vagy a rosszkor
feltett kérdés akadályozhatja a tanulásukat.
A jókor feltett helyes kérdések megkövetelik,
hogy összhangban legyél a Lélekkel, hogy
odafigyelj az érdeklŒdŒkre, és hogy a tanítás
során végig koncentrálj. A hatékony tanítás
nehéz munka lehet, amely koncentrációt és
erŒfeszítéseket kíván részedrŒl és a társad
részérŒl.
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Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

Mi történne egy érdeklŒdŒ fejlŒdésével, ha az alábbi helyzetekbe kerülne, és te erre soha nem
jönnél rá?

• A munkatársai rendszeresen kigúnyolják a lelki dolgokat.

• A családtagjai egy másik egyház hithı tagjai.

• A barátai azt hiszik, hogy a mormonok egy nem keresztény egyházat alkotnak.

• Lelki élmény éri a Mormon könyve olvasása közben.

Milyen kérdést tennél fel, amely segítségével többet megtudhatnál a fenti helyzetekrŒl? Kérdéseidet
jegyezd fel a tanulmányi naplódban! Beszéld meg a társaddal, miként fejleszthettek a kérdéseken,
amelyeket ehhez a tevékenységhez írtatok!

Figyelj! 
Amikor gondosan figyelsz másokra, jobban megérted Œket. Amikor tudják, hogy

a gondolataik és az érzéseik fontosak neked, sokkal inkább elfogadják a tanításodat,
megosztják a személyes élményeiket, és kötelezettségeket vállalnak. Miközben figyelsz,
képes leszel tanításodat hatékonyabban átalakítani a szükségleteik és érdeklŒdésük alapján.

Különösen figyelj a Lélek sugalmazásaira! Amikor mások megosztják veled az érzéseiket,
olyan gondolatok vagy elképzelések juthatnak eszedbe, melyeket a Lélek irányít. Képes
leszel megérteni, amit mások megpróbálnak kifejezni.

Mialatt mások beszélnek, vigyázz arra, hogy ne azon gondolkozz, amit majd mondani
akarsz! Valóban összpontosíts a beszélŒ személyre, és ne a saját feleletedet tervezgesd!
Jeffrey R. Holland elder azt tanította: „A beszédnél még fontosabb a hallgatás. Ezek az
emberek nem keresztelési statisztikának álcázott élettelen tárgyak. Isten gyermekei Œk,
fivéreink és nŒvéreink, és szükségük van arra, amivel mi rendelkezünk. Legyetek nyíltak!
Igaz módon nyújtsátok ki a kezeteket! Kérdezzétek meg ezeket a barátokat, mi számít nekik
a leginkább! Ãk mit tartanak becsben, és nekik mi kedves? Azután figyeljetek! Ha a helyzet
megengedi, megkérdezhetitek, mik a félelmeik, mire vágynak vagy mirŒl érzik azt, hogy
hiányzik az életükbŒl. Ígérem nektek, hogy mondanivalójukból valami mindig megvilágít
majd egy evangéliumi igazságot, amirŒl bizonyságotokat tehetitek, és amellyel kapcsolatban
azután többet tudtok felajánlani. […] Ha szeretettel hallgatunk, nem kell azon
gondolkodnunk, mit mondjunk. Megadatik nekünk – a Lélek által és barátaink által”
(lásd „Lesztek nékem tanúim”, Liahóna, 2001. júl., 15. o.; kiemelés az eredetiben).

Az emberek azzal is kommunikálnak, ahogyan ülnek, amilyen az arckifejezésük, amit
csinálnak a kezükkel, amilyen a hanghordozásuk, és ahogyan mozgatják a szemüket.
Figyeld ezeket a kimondatlan üzeneteket; segíthetnek megérteni az érdeklŒdŒid érzéseit!
Ügyelj a saját testbeszédedre is! Az érdeklŒdés és lelkesedés üzenetét közvetítsd az Œszinte
odafigyelés által!

Ne félj a csendtŒl! Az embereknek gyakran szükségük van idŒre, hogy gondolkozzanak,
és feleljenek a kérdésekre, vagy kifejezzék az érzéseiket. Rövid szünetet tarthatsz egy
kérdés feltevése, egy lelki élmény megosztása után, vagy amikor az emberek nehezen
tudják kifejezni magukat. Adj idŒt az embereknek arra, hogy befejezzék a gondolatukat,
mielŒtt felelsz, és ne vágj közbe, amikor beszélnek!

Amikor úgy érzed, hogy érted, amirŒl szó van, jelezd, hogy megérted a dolgokat,
például így: „Tehát azt mondja, hogy . Így van?” vagy „Ha jól értem, Ön
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úgy érzi, hogy .” Ha nem vagy biztos abban, hogy megérted, kérd meg
az illetŒt, hogy világítsa meg, amit mondani szeretne!

Vannak, akik uralják a beszélgetéseket, és ezzel akadályozzák, hogy a visszaállított
evangéliumot tanítsd. Meg kell tanulnod tapintatosan kézbe venni az ilyen helyzeteket.
Például így: „Értékeljük, amit mond, de errŒl a dologról majd késŒbb szeretnénk beszélgetni.
Megkérem a társamat, hogy jegyezze le, hogy el ne felejtsük érinteni a témát egy másik
látogatás alkalmával.” Ne feledd, hogy a legtöbbet azzal segítesz az embereknek, ha
Jézus Krisztus evangéliumát tanítod nekik!

Miközben éberen figyelsz, a Lélek segíteni fog tudnod, hogy mit mondj. A figyelés
energiát és összpontosítást igényel. Egy misszionárius az alábbi igaz élményt osztotta
meg (a neveket megváltoztattuk):

A társam és én a Sanchez családot tanítottuk. Forróság volt, és a gyerekek nagyon zajongtak.
Megkérdeztem Sanchez nŒtestvért, hogy áll a Mormon könyve olvasásával. Amint elkezdett beszélni,
észrevettem, hogy a kisfiuk megfogta a társam jegyzetfüzetét, és körberohangált a szobában azt lobogtatva.
Bár Sanchez nŒtestvérre néztem, a gondolataim máshol jártak. Ezt gondoltam magamban: „Olyan
meleg van, és bárcsak ez a kisfiú megnyugodna! Ez így nem fog menni.” Miközben elkalandoztam a
gondolataimban, Sanchez nŒtestvér beszélni próbált. Egy apró gondolat jelent meg a fejemben, hogy
figyeljek rá. Azon küzdöttem, hogy kizárjam a fejembŒl a hŒség és zaj gondolatát. Figyelmesen néztem
az arcát, miközben beszélt. Lenézett a földre, majd vissza a társamra és rám. A férje hiába próbálta
csitítani a gyerekeket. Adódott egy rövidke szünet, majd a hölgy remegŒ hangon így szólt: „Megtettem,
amire kértetek. Elolvastam a kijelölt fejezeteket, és imádkoztam.” Ismét megállt, és lenézett. A gyermekeire
pillantott, majd a szemembe nézett. „Kaptam választ – mondta mosolyogva és könnyes szemmel. – Igaz.
Tudom, hogy igaz.” A Lélek betöltötte a szobát. Szívem hálával telt el, amiért figyeltem, majd
elmosolyodtam, és így szóltam: „Valóban igaz.” 

Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

A fenti történet áttekintése után írj választ az alábbi kérdésekre a tanulmányi naplódba, vagy
beszéld meg azokat a társaddal!

• Mi történhetett volna, ha a misszionáriust jobban foglalkoztatta volna a személyes kényelme
vagy a társa füzete?

• Miként részesült áldásban az érdeklŒdŒ annak köszönhetŒen, hogy a misszionárius figyelt?

Válaszolj az alábbi kérdésekre:

A = Soha nem igaz rám C = Általában igaz rám
B = Néha igaz rám D = Mindig igaz rám

• Miközben másokkal beszélek, hasonló történetekre gondolok, melyeket megoszthatok,
ahelyett, hogy éberen figyelnék.

• Amikor mások az érzéseikrŒl mesélnek, próbálom magamat a helyükbe képzelni, hogy lássam,
hogyan éreznék.

• Amikor érdeklŒdŒket tanítok, azon aggódok, hogy következŒleg mit fogok mondani vagy tanítani.

• Zavar, ha az érdeklŒdŒk sokat beszélnek.

• Nehezen követem vagy értem meg, amit mások mondanak nekem.

• A gondolataim gyakran elkalandoznak, amikor a társam tanít.

• Idegesít, ha valaki beszél hozzám, és mások közbevágnak vagy elvonják a figyelmemet.

• Kapok lelki késztetéseket, hogy mondjak vagy tegyek valamit, de nem veszem figyelembe azokat.

Határozd meg, hogyan tudsz fejleszteni a figyelési képességeden!
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Alakíts ki jó kapcsolatot az érdeklŒdŒkkel! 

A zavaró helyzet elkerülésére egyesek úgy válaszolnak a kérdésekre, ahogy szerintük te akarod,
hogy feleljenek, ahelyett, hogy a valódi érzéseiket osztanák meg. Próbálj olyan kapcsolatot
kialakítani, amelynek köszönhetŒen nyugodtan megoszthatják veled valódi érzéseiket!

Segíts az embereknek megoldani az aggályaikat! 
Lesznek érdeklŒdŒk, akiknek nem lesz elég hite,

hogy megtartsák a kötelezettségeket, mások ellen-
kezéssel kerülnek szembe, megint mások pedig
nem mindig fogadnak el mindent, amit mondasz.
Saját döntéseket kell hozniuk, neked viszont min-
dent el kell követned, hogy megválaszold a kér-
déseiket, segíts az aggályaik eloszlatásában és az
ellenkezés legyŒzésében.

Néha az emberek aggályai olyanok, mint egy
jéghegy. Csak egy kis rész látszik ki a felszín fölött.
Ezek az aggályok lehetnek összetettek és nehezen
megoldhatók. Emiatt követned kell a Lelket, és a
helyzethez leginkább illŒ módon kell reagálnod.
Imádkozz a tisztánlátás ajándékáért, és kövesd a
benyomásaidat! A Mennyei Atya ismeri minden
ember szívét és tapasztalatait (a teljes jéghegyet),
és segíteni fog megtudnod, mi a legjobb az egyes
embereknek.

Amikor mások aggályainak megoldásában segítesz, elŒször próbáld megérteni az
aggályaikat kérdések feltevése és figyelés által! Hagyatkozz a Lélekre, amely segít neked
megtudni, hogyan segíts megoldani az aggályokat! Például használhatsz egy szentírást egy
aggállyal kapcsolatban, amely a keresztelés szükségéhez kapcsolódik, vagy megoszthatod
a bizonyságodat Joseph Smith prófétáról.

Az aggályok gyakran sokkal inkább közösséget, nem pedig a tanokat érintŒk. Például
az érdeklŒdŒk tarthatnak a családtagok ellenkezéstŒl, ha Œk csatlakoznak az egyházhoz.
Vagy félnek, hogy munkahelyi barátaik elutasítják Œket. Akármi aggasztja is Œket,
érdeklŒdŒidnek lehetnek múltbéli tapasztalatai vagy egyéb hatások, amelyek részei az
aggálynak, amit nem értesz. Az egyháztagok sok esetben segíthetnek megértened az
aggályt, és segíthetnek annak megoldásában.

Az érdeklŒdŒ aggályának megközelítése az aggály természetétŒl függ. Derítsd ki,
hogy az aggály azért merült-e fel, mert az adott személy nem kapott lelki megerŒsítést
a visszaállítás igaz voltáról, vagy esetleg mert nem akar kötelezettséget vállalni egy igaz
tantétel szerinti életre! A probléma forrásának ilyetén megértése segít megtudnod, hogy
a bizonyságra vagy a kötelezettségre összpontosíts-e.
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Tevékenység: Társas tanulás

Válasszatok ki egy kötelezettséget, melyre a leckék tanítása közben szoktatok felkérni! Majd pedig
keressetek olyan aggályokat, amelyek megakadályozzák, hogy valaki elfogadjon vagy teljesítsen
egy ilyen kötelezettséget! Beszéljétek meg és gyakoroljátok, hogy miként segíthettek a leginkább
másoknak, amint aggályaik megoldásán fáradoznak!
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Bınbánat és megszabadulás a függŒségtŒl
A bınbánat egy lelki folyamat, melynek része az alázat, a beismerés, a helyrehozatal és

a bıntŒl való elfordulás. A gondolatok és a cselekedetek maradandó megváltozását jelenti.
Ideális esetben egy konkrét bın megbánására csak egyszer van szükség. Ha azonban a
bın megismétlŒdik, a gyógyulás eszközeként rendelkezésre áll a bınbánat (lásd Móziás
26:30; Moróni 6:8; T&Sz 1:31–32).

A bınbánatnak része lehet egy érzelmi vagy fizikai folyamat is. Az embereknek abba
kell hagyni a folyamatos, berögzült helytelen cselekvést. A nemkívánatos cselekedeteket
fel kell váltania az egészséges és helyénvaló viselkedésnek.

Ezért mind a bınbánat, mind pedig a helyrehozatal idŒt vehet igénybe. Néha a
megtértek, még ha szándékaik a legjobbak is, engednek a kísértésnek, amint a nagyobb
önuralom felé haladnak. Ilyen esetekben az újonnan megtértek papsági vezetŒikkel
dolgoznak együtt, nem a misszionáriusokkal, amint próbálják legyŒzni a kísértést, teljes
bınbánatot gyakorolva.

A keresztelés és konfirmáció által az emberek elnyerik a Szentlélek ajándékát, amely
megerŒsíti azt a képességüket, hogy megbirkózzanak ezekkel a kihívásokkal. A keresztelés
és konfirmáció azonban nem szünteti meg az összes lelki és testi vágyat, amelyek együtt
járnak ezekkel a viselkedésekkel. Noha kezdetben sikert érhet el valaki, további érzelmi
gyógyulásra lehet szükség a teljes bınbánathoz és helyrehozatalhoz.

Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

• Gondolj egy érdeklŒdŒre, új megtértre, vagy kevésbé tevékeny egyháztagra, aki valamely
függŒségtŒl próbál szabadulni!

• Nézd át „A Jézus Krisztusba vetett hit” és a „Bınbánat” részt a „Jézus Krisztus evangéliuma”
címı leckében, a 3. fejezetben!

• Mit taníthatnál ennek a személynek ebbŒl a leckébŒl és ebbŒl a fejezetbŒl, ami segítene neki
megszabadulni a függŒségtŒl?

• Készíts egy lecketervet e személy megsegítésére!

Segítség az érdeklŒdŒknek és új megtérteknek a bınbánat és a függŒségtŒl
való szabadulás megértésében 

Lehet, hogy kérdésekre és aggályokra kell felelned a függŒséggel kapcsolatban. Segíts
az embereknek választ találni a nehéz kérdésekre, melyek ezekhez a problémákhoz
kapcsolódnak! Az alábbi ötletek segítséget jelenthetnek:

• Oszd meg a bizonyságodat az
evangélium gyógyító természeté-
rŒl, különösen engesztelésrŒl
(lásd Alma 7:11–13)!

• Tedd bizonyságodat, hogy csak
Isten viheti véghez a lelki gyógyu-
lás csodáját (lásd Zsoltárok 147:3)!

• Magyarázd el, hogy a gyógyítás
ajándéka úgy a testre, mint a
lélekre is vonatkozik!
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Az alábbi alapvetŒ lépések segíthetnek az embereknek az érzelmi gyógyulás folyamatában:

• Felismerjük és elismerjük a problémát. Ez gondos és Œszinte önvizsgálatot követel.

• Elismerjük, hogy ez a viselkedés ártalmas. Hatással van másokra, és változást igényel.

• Alázatosak vagyunk, és bánatot érzünk.

• Azok bocsánatát keressük, akiknek ártottunk, és megtanulunk megbocsátani
önmagunknak.

• Abbahagyjuk a függŒséget okozó tetteket, és elkezdünk egészséges dolgokkal foglalkozni.

• Hithıek maradunk: megtartjuk a keresztelési szövetséget, szolgálatot nyújtunk,
a Szentlélek segítségéért imádkozunk, és vágyat mutatunk Isten parancsolatainak
betartására.

• Megértjük, hogy az Úr mindig szeretni fogja a gyermekeit – még akkor is, ha hibáznak, és
engednek régi vágyaiknak. A bınbánat és a helyrehozatalhoz vezetŒ út mindig elérhetŒ.

Terv a függŒséget okozó viselkedés legyŒzésére
ÉrdeklŒdŒk vagy kevésbé tevékeny egyháztagok esetleg megkérdezhetik, hogy mit

tehetnek a függŒség legyŒzésére. Bíznak abban, hogy útmutatást és támogatást tudsz
nyújtani nekik. Az alábbi javaslatok segítséget jelenthetnek:

• Nagy vonalakban vázolják fel, mikor, hol és milyen emberek között történik ez a
viselkedés! Utána beszéljék meg a listát házastársukkal, a püspökkel, egy egyházközségi
misszionáriussal vagy egy bizalmas baráttal! Beszéljetek arról, mit kell tennie a listán
szereplŒ dolgok megváltoztatásához vagy elkerüléséhez!

• Írasd le velük, hogy a viselkedés miatt mit veszítenek most, és ha nem teszik helyre,
mit fognak veszíteni a jövŒben!

• Írass le velük különbözŒ dolgokat, melyek segítenek nekik elkerülni vagy elutasítani a
helytelen viselkedést! Ennek része lehet, hogy beszélnek házastársukkal, a püspöktŒl
vagy egy baráttól segítséget kérnek telefonon, testedzést vagy bármely más tevékenységet
végeznek, mely segít elkerülni a kísértést.

• Buzdítsd Œket, hogy rendszeresen imádkozzanak, tanulmányozzák a szentírásokat,
hallgassanak felemelŒ zenét, és olvassanak tartalmas könyveket!

• Buzdítsd Œket, hogy kérjenek papsági áldást!

• Bátorítsd Œket, hogy legyenek továbbra is
aktívak az egyházban, amely kész segíteni
nekik legyŒzni a problémáikat, és közelebb
kerülni Istenhez!

• Bátorítsd Œket, hogy járjanak el egy megfe-
lelŒ támogató csoportba, vagy kérjenek
szakképzett segítséget! Bizonyos helyeken
rendelkezésre áll az LDS Family Services
(az egyház családsegítŒ és telefonos lelki
segélyszolgálata).

• Ösztönözd Œket, hogy soha ne adják fel! Az
Úr segíteni fog nekik, még ha ez idŒt vesz
is igénybe.
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A tevékeny utolsó napi szentek azzal segíthetnek leginkább az új tagoknak tevékenynek
maradni, ha a barátaikká válnak. Az egyháztagok kedves, pozitív módon forduljanak az
érdeklŒdŒk és az új egyháztagok felé! Az érdeklŒdŒkre és új megtértekre jó hatással van
az, amikor mosolyogva fogadják Œket, megkérdezik, hogy vannak, amikor mások melléjük
ülnek a gyıléseken, és amikor meghívják Œket egy családi vacsorára vagy családi estre.

Mivel valószínı, hogy lesznek, akik visszaesnek a függŒségbe, a papsági vezetŒknek
és egyháztagoknak nem szabad megütközni azon vagy elcsüggedni amiatt, hogy egy
érdeklŒdŒ vagy új egyháztag esetleg ilyen gondokkal küzd. Bizalmat kell tanúsítaniuk az
illetŒ iránt, és nem szabad ítélkezniük, ha enged egy korábbi vágyának. Ezt ideiglenes és
érthetŒ visszaesésként kell kezelniük. A függŒségben lévŒ érdeklŒdŒ vagy új egyháztag
kárhoztatása soha nem segít, és valószínıleg csüggedéshez, kudarchoz és inaktivitáshoz
vezet. Egy új megtért, aki hirtelen elmarad az egyházból, lehet, hogy engedett egy régebbi
függŒségnek, ezért érdemtelennek és csüggedtnek érzi magát. Egy azonnali látogatás során
nyújtott bátorítás és támogatás segíthet neki sikerrel járni. Az egyháztagoknak szóban és
tettben azt kell mutatniuk, hogy elfogadják a megtérteket (lásd 3 Nefi 18:32).

A függŒségi problémák legyŒzésében a legfontosabb dolog, amit valaki tehet, az, ha
tevékeny marad az egyházban, és hithıen próbál élni.

Tevékenység: Egyéni tanulás

Gondolj egy szokásodra – olyasmire, amit gyakran teszel, gondolkodás nélkül, például a kezedet
tördeled, a szemüvegedet igazítgatod, túl sokat eszel, vagy túl sokáig alszol! Most próbálj meg
egy napig nem tenni ilyet! Amikor sikerül, próbálj meg egy hétig nem tenni ilyet! Tapasztalataidat
beszéld meg a társaddal! Utána próbáld meg elképzelni, mennyivel nehezebb egy érdeklŒdŒnek
legyŒzni egy függŒséget, például a dohányzást vagy az alkoholfogyasztást!

Hagyj hátra valamit! 
Mindegyik tanítási látogatás befejezésekor adj valamit az érdeklŒdŒnek, amit elol-

vashat és amin elgondolkodhat, hogy fel tudjon készülni a következŒ találkozásra!
Adhatsz neki fejezeteket a Mormon könyvébŒl. Adhatsz neki egy brosúrát, amely a
tanítottakról szól, vagy arról, amit legközelebb akarsz tanítani, vagy lehet más iroda-
lom vagy audiovizuális anyag. Ha van internet-hozzáférésük, kérd meg Œket, hogy
látogassanak el a www.mormon.org oldalra! Mindig kell nekik adni valamit, amin
gondolkozhatnak, töprenghetnek és amirŒl imádkozhatnak. Ez nyitótémává válhat
a következŒ találkozás alkalmával.

Tevékenység: Társas tanulás

Nézzétek át, hogy milyen dolgok álnak a rendelkezésetekre, amelyeket az érdeklŒdŒknél hagyhattok,
például brosúrákat és audiovizuális anyagokat! Be kell esetleg szereznetek más dolgokat, hogy
megoszthassátok azokat az érdeklŒdŒtökkel? A naptáratokban készítsetek egy listát a megrende-
lendŒ dolgokról!

Gondoljatok minden érdeklŒdŒre, akivel a héten tanítást terveztetek! A Mormon könyvébŒl
mely fejezetek lesznek a leghasznosabbak számukra? Milyen más dolgok válnának a javukra?
A naptáratok Jegyzetek/TeendŒk részében jegyezzétek fel, hogy mit akartok adni az egyes
érdeklŒdŒknek, és miként akartok utókövetést végezni a következŒ találkozás alkalmával!
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Tanítsd a visszaállított evangéliumot a keresztény háttérrel nem
rendelkezŒknek! 

Lesz olyan érdeklŒdŒd, aki nem fog hinni a Mennyei Atyában és Jézus Krisztusban,
vagy nincsenek keresztény hagyományok az életében. Sokuknak lesz azonban olyan nézete,
gyakorlata és helye az életében, amelyet szentnek tart. Isten szolgájaként elengedhetetlen
számodra, hogy kellŒ tiszteletet mutass vallási meggyŒzŒdésük és hagyományaik iránt.
Semmi olyat ne tegyél, amivel tiszteletlen lennél az iránt, ami számukra fontos!

Elgondolkodtathat, hogy tanítási tárgyalásmódodat hogyan szabd ezekhez az emberek-
hez. Emlékezz arra, hogy a megtéréshez Isten minden gyermekének, hátterüktŒl függetle-
nül, hinni kell Jézus Krisztusban, bınbánatot kell tartani, részesülni kell a keresztelés és a
konfirmáció szertartásában, és mindvégig ki kell tartani a parancsolatok betartása és szol-
gálat nyújtása által! A Jézus Krisztusba vetett hitet építŒ tantételek minden kultúrában
ugyanazok.

Segíthetsz az embereknek helyes módon megérteni Istent mint Mennyei Atyánkat,
és hitet kifejleszteni Jézus Krisztusban, ha segítesz nekik személyes lelki élményekben
részesülni, ahelyett hogy csak egyszerıen mesélnél nekik Isten természetérŒl. Például
segítesz az embereknek mindezt megérteni, ha megteszik az alábbiakat:

• Lelki meggyŒzŒdésükké válik, hogy Isten, az Atya, és Fia, Jézus Krisztus megjelentek
Joseph Smith prófétának.

• Hallják az Œszinte tanításodat és bizonyságodat az evangéliumról, többek között, hogy
miért választottad Jézus Krisztus követését.

• Rendszeresen hallanak téged és más egyháztagokat a Mennyei Atyához beszélni
egyszerı és szívbŒl jövŒ imában.

• Hallanak téged erŒteljes bizonyságot tenni.

• Veled együtt és egyedül is imádkoznak.

• Megismerik, hogyan érzel a szentírások felŒl, amikor olvassátok és megbeszélitek azokat.

• Naponta olvassák Isten szavait a szentírásokból (különösen a Mormon könyvébŒl).

• Eljárnak az istentiszteletre, hogy láthassák, miként hódolunk az Úrnak.

• Találkoznak az egyház tagjaival, akik elmondhatják, hogyan kezdtek el hinni a Mennyei
Atyában és Jézus Krisztusban.

• Betartják a parancsolatokat.

Ezek a tevékenységek minden érdeklŒdŒdnek a javára válnak, de különösen fontosak
azok számára, akik nem rendelkeznek keresztény háttérrel, mert Œk kevésbé valószínı,
hogy elŒzŒleg rendelkeztek ilyen tapasztalatokkal.

Sok, keresztény háttérrel nem rendelkezŒ megtért azt mondja, hogy nem sokat értettek
abból, amit a misszionáriusok tanítottak, de érezték a Lelket, és azt akarták tenni, amit
a misszionáriusok kértek. Mindent meg kell tenned annak érdekében, hogy segíts az
érdeklŒdŒknek megérteni az evangélium tanait! Légy türelmes és támogató, mivel idŒbe
telhet, míg az emberek megtanulják felismerni és kifejezni a bensŒ érzéseiket! Tanításod
ütemén és mélységén alakítanod kell, hogy segíts nekik a megértés folyamatában. Amint
a keresztény háttérrel nem rendelkezŒk tanítására készülsz, az alábbi javaslatok segítséget
jelenthetnek:

• Adj minden leckérŒl egy egyszerı áttekintést és összefoglalást!

• Kérd meg Œket, mondják el, hogy mit értenek, és mit tapasztaltak!
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• Szakíts idŒt a lényeges szavak és tantételek megmagyarázására! Az érdeklŒdŒid esetleg
nincsenek tisztában minden szóval, amelyeket a tanítás közben használsz.

• Térj vissza egy korábban tanított leckéhez; ezzel világosabban megtanítod a tanokat!
Erre bármikor szükség lehet a tanítás folyamán.

Szentírásbeli példák

A szentírások gyakran adnak példát olyan misszionáriusokról, akik azokat tanították, akik nem
hittek Istenben, vagy akik félreértelmezték az Ã valódi természetét. Tanulmányozd az alábbi
szentírásokat, majd pedig magyarázd el a társadnak vagy jegyezd fel a tanulmányi naplódba,
hogy ezek a misszionáriusok miként segítettek bizonyságot nyerni arról, hogy Isten létezik!

• Alma és Amulek (Alma 9–12; 15)

• Ammon és Áron (Alma 17–22)

• Alma (Alma 30)

• Alma és mások (Alma 31–35)

• Pál (Cselekedetek 17:16–34)

Tevékenység: Társas tanulás

LehetŒség szerint keressetek egy megtértet, aki nem volt részese a keresztény hagyományoknak,
mielŒtt a misszionáriusokkal találkozott! Találkozzatok vele, és kérdezzétek meg a megtérésének
élményérŒl! Például megkérdezhetitek arról, mi vezette arra, hogy higgyen Istenben; az elsŒ
alkalomról, amikor imádkozott; az elsŒ alkalomról, amikor választ kapott az imájára; a szentírások
szerepérŒl a megtérésében; és hogy milyen volt eljárni a vasárnapi istentiszteletre. A tanultakat
írjátok le a tanulmányi naplótokba!

Ne feledd!

• Amint az embereknek a visszaállított evangéliumot tanítják, és Œk aszerint élnek, a szükségleteik
kielégíttetnek.

• Tervezz és tanulj a társaddal mindennap, hogy egységesek legyetek, és összhangban tanítsatok!

• Gyakran oszd meg a bizonyságodat!

• A szentírások – különösen a Mormon könyve – képezik az alapvetŒ forrásokat a tanításodhoz.

• Imádkozz a tisztánlátás ajándékáért, hogy tudhasd, mikor használd az ebben a fejezetben leírt
készségeket!
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Egyéni tanulás

• Képzeld azt, hogy az alábbi helyzetekbe kerülsz! Miként használhatod az ebben a
fejezetben található alapelveket és készségeket arra, hogy ezeknek az embereknek
segíts fejlŒdni? Tervezd meg, hogyan alkalmaznád Œket az egyes helyzetekben!

– Egy parkon sétálsz át, amikor egy nŒt és egy kisfiút látsz egy padon ülni
egyedül. A nŒ sír.

– Megérkezel az érdeklŒdŒk otthonába, akik a keresztelésre készültek, és azt
mondják, hogy nem akarnak veled többet találkozni.

– Hetedszer találkozol egy érdeklŒdŒvel, akit számtalan misszionárius tanított az
elmúlt két év során. A haladásnak nem sok jele mutatkozott.

– Egy egyháztag családot kezdesz tanítani egy evangéliumi üzenetrŒl, és Œk azt
mondják: „Már mindenkit megkértünk, akit csak ismerünk, hogy találkozzanak
a misszionáriusokkal, és mind nemet mondtak.”

• Válassz ki egy misszionáriusi leckét! Keress egy vagy két szentírásrészt mindegyik
fŒbb tantételbŒl! Gyakorold a részek tanítását, ahogyan a „Használd a szentírásokat!”
részben olvashatod ebben a fejezetben!

• A következŒ pár hét során nézd át a Szabadító tanításait az evangéliumokban
(Máté, Márk, Lukács, János) és a 3 Nefiben! A tanulmányi naplódban készíts egy
listát azokról a kérdésekrŒl, amelyeket Ã feltett! Vesd össze ezeket a kérdéseket
azokkal, amelyeket te szoktál kérdezni!

• Olvasd el Ammon és Lamóni király történetét az Alma 18-ban, valamint Áron
történetét az Alma 22:4–18-ban! Olvasás közben keresd ki és jellemezd, hogy
Ammon és Áron hogyan

– követte a Lelket, és tanított szeretettel;

– kezdett el tanítani;

– alakította a tanítását a szükségletekhez;

– tett bizonyságot;

– használta a szentírásokat;

– tett fel kérdéseket, figyelt és oldott meg aggályokat;

– buzdította az érdeklŒdŒket kötelezettségek vállalására!

• Gondold végig Harold B. Lee elnök alábbi kijelentését, mely szerint úgy taníts,
hogy megértsenek! Mérd fel, hogy mennyire világosan tanítod az evangélium
tanait! A tanultakat jegyezd fel a tanulmányi naplódba!

„Ragaszkodjatok a szentírás szövegéhez, és szorítkozzatok érthetŒ kifejezésekre!”
(The Teachings of Harold B. Lee, vál. Clyde J. Williams [1996], 444. o.)

„Nos, nektek, tanítóknak nem az a feladatotok, hogy új tanokat tanítsatok. A régi
tanokat kell tanítanotok, nem csak annyira világosan, hogy megértsék, hanem
olyan világosan kell tanítanotok az egyház tanait, hogy azokat senki félre ne
érthesse” (The Teachings of Harold B. Lee, 458. o.).

Társas tanulás

• Nézzétek át egy nemrégiben tanított lecke lecketervét! A tervetekben körvonalazott
mindegyik fŒbb tantételhez írjatok egy kérdést! Utána nézzétek meg, hogy a kérdések
összhangban állnak-e az ebben a fejezetben tanítottakkal! Majd pedig válaszoljatok
a kérdésekre, mintha ti lennétek az érdeklŒdŒk! Szükség szerint módosítsátok a
kérdéseket! Kérdéseiteket osszátok meg egymással! Közösen értékeljétek ki a
kérdéseiteket!

10 Tanítási készségek

193

Jegyzetek

36617_135_c13_ch10i.qxd  05-07-2007  10:36 AM  Page 193



Jegyzetek

Gondoljatok az egyik érdeklŒdŒtök szükségleteire! Beszéljétek meg, Œ hogyan
felelne a kérdésekre! Azt is beszéljétek meg, hogy ezek a kérdések miként hívják
meg a Lelket, és segítenek az érdeklŒdŒnek az evangélium tanulásában!

• Gondoljatok minden új érdeklŒdŒtökre! Beszéljétek meg, hogy mivel segíthettek
nekik fejlŒdŒ érdeklŒdŒvé válni! Ötleteiteket írjátok le a tanulmányi naplótokba, és
készítsetek terveket a zsebnaptáratokban!

Kerületi gyılések és zónakonferenciák

• Gyılésetekre hívj meg egyháztagokat vagy jelenlegi érdeklŒdŒket! Magyarázd
el nekik, hogy fejleszteni szeretnéd a misszionáriusok azon képességét, hogy
megosszák fontos üzenetüket! Válassz ki egy leckét és egy készséget! A
misszionáriusok 20 percen át tanítsák az egyháztagoknak vagy érdeklŒdŒknek a
kiválasztott leckéket a megadott készségre összpontosítva! 20 perc után cseréljenek!
Miután a misszionáriusoknak lehetŒségük volt tanítani, gyıjtsd össze a csoportot,
az egyháztagok és az érdeklŒdŒk pedig mondják el a misszionáriusoknak, mit
csináltak nagyon jól, és mondjanak egy területet, amiben fejlŒdhetnek!

• Mutass be videó példákat misszionáriusokról, akik tanítanak, vagy utcáznak!
Válassz ki egy készséget, és csoportként beszéljétek meg, hogy a videón látott
misszionáriusok mennyire jól alkalmazták a készséghez tartozó alapelveket!

• Válassz ki egy készséget vagy egy készség fontosabb összetevŒjét, és keress
tanokat vagy szentírásrészeket, amelyek támogatják a készséget! A készség
tanokban rejlŒ alapjait tanítsd meg a misszionáriusoknak!

Misszióelnök

• Alkalmanként kísérj el misszionáriusokat a tanításokra! Tervezd meg velük, hogyan
tudsz részt venni a tanításban!

• Buzdítsd a papsági vezetŒket, hogy kísérjék el a misszionáriusokat a tanítási
látogatásaikra, és adjanak visszajelzést!

• Szemléltesd a szentírások, a kérdések és a figyelés hatékony használatát, amikor
a misszionáriusokat tanítod zónakonferenciákon és interjúkon!

10 Tanítási készségek
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Hogyan segítsek
az embereknek
kötelezettségeket
vállalni és teljesíteni?

Fontold meg!

• Miért összpontosítsak arra, hogy az embereket kötelezettségek vállalására kérjem?

• Hogyan kapcsolódnak a kötelezettségek a megtéréshez?

• Hogyan tehetek alázatosan bizonyságot?

• Milyen áldásokat ígérhetek?

• Miért fontos számomra, hogy utókövetést végezzek, amikor az emberek kötelezettségeket
vállalnak?

Kérj fel kötelezettségvállalásra!

Misszionáriusként a lelkek megszabadulására vágysz (lásd Móziás 28:3). Tudod, hogy
az emberek csak a bınbánat feltétele alapján jöhetnek Krisztushoz és szabadulhatnak

meg (lásd T&Sz 18:10–16). Vágyaid teljesítésének egyik módja a bınbánat hirdetése
(lásd Alma 5:49; T&Sz 15:6; 16:6), és az emberek bátor felkérése arra, hogy higgyenek a
bınbánatban, keresztelkedjenek meg víz és a Lélek által, és hithıen tartsanak ki mindvégig
(lásd 3 Nefi 27:16–20; Mormon 7:10).

A kötelezettség lényeges része a bınbánatnak. Ennek során az ember elkötelezi magát
bizonyos cselekvés mellett, majd pedig végigviszi azt a döntése alapján. Amikor az emberek
valóban elkötelezettek, valós szándék van bennük, vagyis mindenben azt szándékoznak
tenni, amire kötelezettséget vállaltak. Szilárd és komoly elhatározásuk, hogy megváltoznak.
Odaadóak lesznek Krisztus iránt, és evangéliumának szentelik magukat. Kötelezettségük
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teljesítése által „cselekedeteikkel valóban kinyilvánítják, hogy részesültek Krisztus
LelkébŒl, bıneik bocsánatára” (T&Sz 20:37). Amikor a tanítás részeként kötelezettségekre
kérsz fel, akkor bınbánatra szólítod fel az érdeklŒdŒt.

A kötelezettségek vállalásában és teljesítésében azzal segítesz leginkább az embereknek,
ha felkéred Œket azok vállalására. A kötelezettségvállalásra való felkérés és annak
utókövetése lényeges, mert:

• Az emberek akkor térnek meg, amikor
a tanult tantételek szerint élnek (lásd
János 7:17), és érzik, amint a Lélek
megerŒsíti, hogy amit tesznek, kedves
a Mennyei Atyjuk elŒtt.

• A bınbánat és a változás segíteni fog
az embereknek, hogy legyŒzzék a
kihívásokat, megszabaduljanak a szé-
gyenérzettŒl és bıntudattól, és megta-
pasztalják Isten megbocsátásának
békéjét és örömét.

• A kötelezettségek teljesítése felkészíti az embereket a szent szövetségek megkötésére és
megtartására.

Bınbánatuk és kötelezettségeik teljesítésének utókövetésével megmutathatod az
emberek iránti szeretetedet és hitedet Isten ígéreteiben.

A kereszteléshez szükséges kötelezettségek az elsŒ négy leckében találhatók. A
keresztelés és konfirmáció utáni lelki fejlŒdéshez kapcsolódó kötelezettségek az 5. leckében
találhatók. Folyamatosan tartsd szem elŒtt azt, hogy olyan dolgok megtételére kell kérned
az embereket, amelyek erŒsítik a Krisztusba vetett hitüket! Emlékezz az alábbi alapelvekre:

• Minden keresési lehetŒségnek – egyháztagoknak, ajánlásoknak vagy személyes
kapcsolatfelvételnek – valamely cselekvésre való felszólításhoz kell vezetnie, rendszerint
arra, hogy ismerjék meg jobban a visszaállítás üzenetét.

• Szinte soha ne taníts úgy embereket vagy beszélj emberekkel úgy, hogy nem kéred fel
Œket valami megtételére, ami erŒsíti a Krisztusba vetett hitüket!

• Összpontosíts egy vagy több kötelezettségre tanítás közben! Ha nem kéred fel az
embereket ezekre a kötelezettségekre, igazából nem kéred Œket, hogy bánják meg a
bıneiket, és jöjjenek Krisztushoz.

• Miközben a társas tanulás során egy lecke tanítására készülsz, vedd fontolóra minden
érdeklŒdŒ szükségleteit és helyzetét, és vegyél bele a lecketervedbe egy vagy több
kötelezettséget!

• Egy-egy lecke alatt sugalmazást kaphatsz, hogy a tervezettŒl eltérŒ kötelezettségekre
kérj fel. Mindig szólítsd az embereket bınbánatra!

• Légy határozott és magabiztos, amikor kötelezettségvállalásra kéred fel az embereket
(lásd Alma 38:12)! A határozottság azon hitedet mutatja, hogy az Úr parancsolatai
iránti engedelmesség áldásokkal jár.

• Az emberek nemigen változnak, ha nem kérik meg rá Œket.
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Szentírás-tanulmányozás 

Miért oly fontos átadni a felkérést? 
Alma 5:62 Moróni 7:13

Miért olyan fontosak a kötelezettségek? 
2 Nefi 31 Alma 32:27 János 7:17
Móziás 2:41 T&Sz 14:7
Alma 7:14–16 T&Sz 20:37

Tegyél fel közvetlen kérdéseket! 
A kötelezettségre való felkérés gyakran olyan kérdés formájában történik, amelyre a

válasz igen vagy nem lehet. A felkérések legyenek konkrétak, közvetlenek és érthetŒek!
Bizonyos cselekedetekre kérik fel vagy azokhoz vezetik el az embereket. Megkívánják
tŒlük, hogy vállaljanak kötelezettséget, és cselekedeteikben megnyilvánulóan higgyenek
a nekik tanított tantételekben.

Az alábbiakban példákat adunk a jó felkérésekre, melyeket egy ígéret és bizonyságtétel
bevezetése követ:

• Elolvassa [a 3 Nefi 11-et, a Moróni 10:3–5-öt, ezt a brosúrát] a holnap este 7 órai
látogatásunkig? Tudom, hogy ha ezt megteszi… Bizonyságomat teszem, hogy a
Mormon könyve…

• Fog Ön imádkozni, és megkérdezi IstentŒl, hogy Joseph Smith próféta volt? Tudom,
hogy ha imádkozni fog… Tudom, hogy Joseph Smith próféta volt…

• Eljön velünk istentiszteletre most vasárnap reggel 9 órára? Ha igen, akkor… Tudom,
hogy Krisztus egyháza visszaállíttatott…

• Elkezd mostantól fogva az erkölcsi tisztaság törvénye szerint élni, ahogy azt elmondtuk?
Ha e szerint a törvény szerint él… Az Úr szolgájaként tanúságomat teszem, hogy az
erkölcsös élet…

• Felkéri [név]-t péntekig, hogy találkozzon velünk, és elkezdjen tanulni az evangéliumról?
A Lélek segíteni fog Önnek… Az evangélium megosztása áldást hoz az életére…

• Ellátogathatunk az otthonába, és beszélhetünk többet arról, hogy Isten miként hívott el
egy prófétát napjainkban, ahogyan azt a régi idŒkben tette? Fokozottabb céltudat,
irányítás és békesség jelenik meg az életében, amikor megérti… Tanúságomat teszem,
hogy Isten ismét elhívott…

Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

A tanulmányi naplódba írj egy egyszerı, közvetlen és érthetŒ rövid felkérést mindegyik
kötelezettséghez egy-egy leckében! Ha már elvégezted korábban ezt a tevékenységet, ismételd
meg, és vesd össze az új felkéréseket a korábbiakkal! Tedd fel magadnak a kérdést, hogy
fejlŒdött-e a képességed a felkérések átadásában!

A társaddal nézzétek át a leírt felkéréseidet! Az egyes felkéréseknél beszéljétek meg az alábbi
kérdéseket:

• Elmagyarázom-e az Úr ígért áldásait a felkérés átadásakor? Ha nem, akkor miért nem?

• Elmulasztom átadni a felkérést? Ha igen, akkor miért?
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• Kényelmetlenül érzem magam, amikor ezt a felkérést adom át? Hogyan fejlŒdhetek?

• Számomra mennyire fontos ez a felkérés?

• Milyen gyakran jut eszembe utókövetni a felkéréseket, amelyeket átadtam? Hogyan fejlŒdhetek?

Gondoljatok olyan érdeklŒdŒkre vagy kevésbé tevékeny egyháztagokra, akiket ismertek, és
gyakoroljátok e felkérések átadását, mintha ezekhez az emberekhez beszélnétek!

Ha kell, módosítsd a felkéréseidet a lecketervedben! Tızz ki konkrét célokat, amelyek segíteni
fognak átadni a felkéréseket a nap és a hét folyamán!

Ígérj áldásokat az embereknek! 
Az embereknek indokra van szükségük ahhoz, hogy megváltoztassák gondolataikat és

cselekedeteiket. A megígért áldások gyakran jelentenek erŒteljes motivációt arra, hogy
engedelmeskedjünk Istennek. Amikor az Úr egy parancsolatot ad, gyakran áldásokat ígér
a parancsolat betartásáért (lásd T&Sz 130:20–21). Amint az embereket egy-egy konkrét
parancsolatnak való engedelmességre készíted fel, tanítsd meg nekik az alábbiakat:

• A parancsolatok szerinti élet az Isten és Fia iránti szeretetet mutatja.

• Istenbe vetett bizalmukat mutatják ki, amikor engedelmeskednek parancsolatainak.

• Cserébe áldásokat kapnak, amiket Ã ígért.

Amint bizonyságot teszel egy parancsolatról, beszélj az áldásokról, amelyeket azért
kaptál, mert az adott parancsolat szerint éltél! Az érdeklŒdŒidnek ígérd meg, hogy hasonló
áldásokat élvezhetnek!

Amikor az emberek egy kötelezettség teljesítésére törekszenek, kérd meg Œket, hogy
beszéljenek az áldásokról, amelyeket a Mennyei Atya adott nekik! Biztasd Œket, hogy
noha lesznek nehézségek az életükben, az Ã áldásai tovább folytatódnak, ha engedel-
meskednek Neki!

Szentírás-tanulmányozás 

Miként szól az Úr azon vágyáról, hogy meg akar minket áldani? 
Alma 37:17 T&Sz 1:37 T&Sz 76:5–10

Tevékenység: Egyéni tanulás

Olvasd el a Tan és a szövetségek 82:10-et és 130:20–21-et! Majd pedig tanulmányozd az alábbi
szentírásokat! Készíts két oszlopot a tanulmányi naplódban! Az egyik oszlopba írd be az egyes
szakaszokban található parancsolatokat! A másik oszlopba írd be a parancsolat betartásával járó
ígéretet!

T&Sz 11:21 T&Sz 89:18–21 T&Sz 100:5–8
T&Sz 84:85 T&Sz 95:8–9 Malakiás 3:10–12

Nézd át az egyik misszionáriusi leckében felsorolt kötelezettségeket! Mindegyik kötelezettség
esetében válaszolj az alábbi kérdésekre:

• Milyen áldásokat ígért az Úr azoknak, akik teljesítik ezt a kötelezettséget?

• Hogyan segít az embereknek hitet és bizonyságot nyerni, ha engedelmeskednek ennek a
tantételnek?

• Hogyan fog ez a kötelezettség segíteni az embereknek megbánni a bıneiket, és fogékonyabbnak
lenni a Lélek iránt?
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Tegyél bizonyságot rendszeresen! 
A bizonyság egy lelki tanúság és bizonyosság,

melyet a Szentlélek ad. Bizonyságot tenni annyit
jelent, hogy egyszerı, közvetlen módon kinyilvá-
nítjuk a hitünket, vagyis az evangéliumi igazság-
gal kapcsolatos érzésünket, bizonyosságunkat és
meggyŒzŒdésünket. Bizonyságod megosztása
gyakran az egyik legerŒteljesebb módja annak,
hogy meghívd a Lelket, és segíts másoknak is
érezni a Lelket. Aktuális, személyes tanúsággal
egészíti ki azokat az igazságokat, amelyeket a
szentírásokból tanítottál. A hatékony misszioná-
rius tanít, bizonyságot tesz, és olyan dolgok
megtételére kér fel másokat, amelyek építik a Jé-
zus Krisztusba vetett hitet. Ebben benne van
olyan ígéretek tétele, amelyek az igaz tantételek
szerinti életbŒl erednek. Például egy misszionárius mondhatja ezt: „Tudom, hogy ha Ön
megszenteli a sabbat napját, nagyobb békességre fog lelni a szívében.”

Ahhoz, hogy bizonyságod meggyŒzŒ erejı legyen, Œszintének kell lenned! Az erŒteljes
bizonyság nem az ékesszóláson múlik, se nem a hangod erŒsségén, hanem a szívedben
lévŒ meggyŒzŒdésen. Naponta törekedj megerŒsíteni a tanítandó tanokról és tantételekrŒl
való tudásodat és meggyŒzŒdésedet! Gyakran tegyél bizonyságot, hogy megpecsételd a
tanított tantételek vagy tan igaz voltát! Amikor csak lehet, taníts, utána tegyél bizonyságot,
és tegyél bizonyságot tanítás közben is!

Bizonyságod lehet olyan egyszerı is,
mint hogy „Jézus Krisztus Isten Fia”,
vagy „Megtudtam magam is, hogy
a Mormon könyve igaz”. Egy rövid
élményt is megoszthatsz arról, hogy
miként nyerted el ezt a tudást. Többször
is tegyél bizonyságot egy leckében, ne
csak a végén! Tegyél bizonyságot, hogy
amit a társad tanított, az IstentŒl való!
Tegyél bizonyságot, hogy a tantétel,
amelyet tanítani készülsz, meg fogja
áldani az érdeklŒdŒk életét, ha követik
azt! Beszélj arról, hogy valamely tantétel
szerinti élet miként áldotta meg az életedet!

Az emberek néha intellektuális oldalról megkérdŒjelezik, amit tanítasz, de nehéz
kétségbe vonni egy Œszinte, szívbŒl jövŒ bizonyságot. Amikor tanúságot teszel, imádkozz
azért, hogy az érdeklŒdŒk érezzék a Szentlélek megerŒsítŒ tanúságát! Amikor tanúságot
teszel, segítesz olyan légkört kialakítani az érdeklŒdŒk számára, amelyben érezhetik,
amint a Szentlélek megerŒsíti az igazságról tett tanúságodat. Ez felkészíti Œket arra, hogy
elfogadják a kötelezettségeket, amelyeket majd átadsz.

Brigham Young a visszaállított evangéliummal való ismerkedésének elsŒ évében még
nem keresztelkedett meg Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában.
MegtérésérŒl azonban ezt mondta: „Ha a világ minden képessége, tapintata, bölcsessége
és kifinomultsága együtt érkezett volna hozzám a Mormon könyvével, és a legmagasztosabb

„Az ember bizonyságáról
szólva ne feledjük, hogy amit
az ember készségesen megoszt,

az meg is marad, míg amit
önzŒen megtart magának,

azt elveszíti! […] Tanítsatok
és tegyetek bizonyságot!

Nincs ennél jobb összetétel.” 

– THOMAS S. MONSON ELDER
PATHWAYS TO PERFECTION [1973], 100–101. O.
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földi ékesszólással kinyilvánította volna nekem annak igaz voltát, tudás és világi
bölcsesség által megpróbálva azt nekem bebizonyítani, mindez olyan lett volna számomra,
mint a füst, amely csak azért kap szárnyra, hogy aztán szertefoszoljon. Amikor azonban
láttam egy ékesszólástól vagy jó képességektŒl mentes embert nyilvánosan beszélni, aki
csak azt tudta mondani, »a Szentlélek ereje által tudom, hogy a Mormon könyve igaz,
hogy Joseph Smith az Úr prófétája«, akkor az abból az emberbŒl áradó Szentlélek
megvilágította az értelmemet, és egy fény, egy dicsŒség és a halhatatlanság tárult fel
elŒttem” (Journal of Discourses, 1:90. o.).

Tevékenység: Egyéni tanulás

Az alábbi szentírásrészek példát adnak a bizonyságtételre. Olvasd el mindegyik kérdést és
szentírást! Válaszaidat írd le a tanulmányi naplódba!

• E versekben mirŒl tesznek bizonyságot a próféták és apostolok?

• Mennyire erŒsen hiszik azt, amit mondanak? MibŒl látszik, hogy meggyŒzŒdésük az igazság?

• Amikor azt mondod: „Tudom, hogy _______ igaz”, mit értesz az alatt? Milyen más szavakat
használhatsz a meggyŒzŒdésed tolmácsolására?

Jákób 7:7–12 T&Sz 76:22–24 Cselekedetek 2:14–38
Alma 5:45–48 János 3:3–11 Cselekedetek 10:34–44
Alma 34:1, 8

Szentírás-tanulmányozás 

Milyen tantételek és ígéretek vonatkoznak a bizonyságtételre? 
2 Nefi 33:1 T&Sz 84:61 János 15:26
T&Sz 62:3 T&Sz 100:5–8

Utókövetés
Egy felkérés átadása utókövetés nélkül olyan, mint elkezdeni egy utazást, és nem

befejezni, vagy megvenni egy jegyet egy koncertre, és aztán nem elmenni rá. A befejezetlen
cselekvésnek köszönhetŒen a kötelezettség tartalmatlan lesz.

A változás nehéz lehet. A te szereped az, hogy segíts megerŒsíteni az emberekben a
megváltozásra való szándékukat. Meg kell tenned minden tŒled telhetŒt, hogy segíts az
embereknek teljesíteni a kötelezettségeiket.

A valódi bınbánatot leginkább a hosszabb idŒn át tartó igazlelkı cselekedetek mutatják,
különösen az olyan parancsolatok terén, mint az erkölcsi tisztaság, a Bölcsesség szava
és a tized. Amint az egyházközségi vezetŒkkel együtt dolgoztok az emberekkel, hogy
segítsetek nekik a kötelezettségeik teljesítésében, tanúsíts megértést! Legyél türelmes, de
kitartó! Addig nincs vége a szolgálatodnak, amíg az emberek nem élnek e kötelezettség
szerint, más szóval míg meg nem bánták a bıneiket (lásd 3 Nefi 18:32). Néha több
látogatásra is szükség lehet ahhoz, hogy segíteni tudj az embereknek elég erŒs hitet
kifejleszteni egy tantételben, mely a bınbánathoz vezet.

Az utókövetés akkor kezdŒdik, amikor elŒször meglátogatsz és tanítasz embereket:

• Írasd le velük valahová a kötelezettségüket, például egy brosúrára vagy egy
névjegykártyára, melyen rajta van a nevetek és a telefonszámotok!

• GyŒzŒdj meg arról, hogy az emberek tudják, rövid, napi látogatásokat fogsz náluk
tenni a tanítások között! Mondd el, hogy ezzel a célod az, hogy támogasd és segítsd
Œket! Segíts nekik megérteni, mit fogtok csinálni az ilyen látogatások alkalmával!
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• Vezess konkrét feljegyzéseket a zsebnaptárad Jegyzetek/TeendŒk részében, hogy
másnap utókövethesd az összes ma átadott kötelezettségi felkérést!

Legyél gyakori – lehetŒleg napi – kapcsolatban velük, hogy meglásd, hogyan haladnak
az emberek a kötelezettségeikkel; válaszolj a kérdéseikre, segíts nekik legyŒzni a
kihívásaikat, taníts további leckéket, olvassatok együtt a Mormon könyvébŒl, ossz meg
szentírásrészeket vagy audiovizuális anyagokat! Ha gyakran látogatod az embereket,
erŒsíteni fogod a lelki érzéseket, melyeket akkor éreztek, amikor Jézus Krisztus evangéliuma
visszaállításának üzenetérŒl tanítottad Œket. A Léleknek ez a támogató hatása létfontosságú.
Az is elŒfordulhat, hogy felhívod az érdeklŒdŒket, és emlékezteted Œket a kötelezettségeik
teljesítésére.

Segíts az érdeklŒdŒknek felismerni azokat az áldásokat, amelyeket kötelezettségeik
megtartásának köszönhetŒen kaptak! Különösen segíts nekik jellemezni azokat az érzéseket,
amikor a Lélek bizonyságot tett az üzenet igaz voltáról!

Dicsérd meg és bátorítsd azokat, akiknek sikerül teljesíteni a kötelezettségeiket! Az
érdeklŒdŒk változtatnak az életükön. Sokat kell tanulniuk és tenniük. Ãszintén és rend-
szeresen dicsérd meg Œket! Adj hangot a háládnak, amiért fejlŒdnek, és azon bizonyos-
ságodnak, hogy sikerrel fognak járni! Bátorítsd Œket, amikor csak velük vagy!

Mutass törŒdést és csalódottságot, amikor az embereknek nem sikerül teljesíteni a
kötelezettségeiket, és így nem tapasztalhatják meg az áldásokat!

Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

A zsebnaptáradba jegyezd fel az egyes érdeklŒdŒkkel való napi kapcsolatfelvétel tervét! Napokkal
korábban tervezd meg, hogyan fogod utókövetni az érdeklŒdŒk haladását!

Válassz ki egy kötelezettséget, melyre a leckék tanítása közben szoktál felkérni! Majd pedig
keressetek olyan aggályokat, amelyek megakadályozzák, hogy valaki elfogadjon vagy teljesítsen
egy ilyen kötelezettséget! Beszéljétek meg és gyakoroljátok, hogy miként segíthettek a leginkább
másoknak, amint aggályaik megoldásán fáradoznak!

Ne feledd!

• Összpontosíts arra, hogy kötelezettségek vállalására kérd fel az embereket minden keresési
és tanítási helyzetben, az egyháztagok és a nem egyháztagok esetében egyaránt!

• Adj át felkéréseket a kötelezettségekre, hogy ezzel segíts az embereknek megtapasztalni a
megtérést!

• Ígérj áldásokat!

• Tegyél bizonyságot!

• Végezz utókövetést, amellyel segítesz az embereknek teljesíteni a kötelezettségeket!
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• Válassz ki egy parancsolatot a 4. vagy az 5. leckébŒl! Gondolj az áldásokra,
amelyeket e parancsolatnak engedelmeskedve kaptál, és írd le azokat a naplódba!

• Egy levélben kérdezd meg a családod tagjait, milyen áldásokban részesültek egy
adott parancsolatnak történŒ engedelmesség által (például a tizedfizetés kapcsán)!

• Írd le, miként érzel a kötelezettségek átadása iránt! Határozott vagy bátortalan vagy?
Biztos vagy benne, hogy az emberek áldásokat fognak kapni, vagy kétségeid
vannak? Következetes, türelmes és segítŒkész vagy a napi felkeresések során?
Tudják az emberek, hogy szereted Œket? Hogyan javíthatsz ki bármely gyengeséget,
amelyet a felkéréseidben észreveszel?

• Tekintsd át az egyes leckékhez tartozó lecketerveidet! Vannak bennük konkrét
kötelezettségek? A lecketerveid egyértelmıen a kötelezettségekhez vezetnek?

Társas tanulás

• A zsebnaptáratokból készítsetek egy listát az elmúlt két napban felkeresettekrŒl,
érdeklŒdŒkrŒl és egyháztagokról egyaránt! Mindegyik személyhez írjatok kötele-
zettsége(ke)t, amelyeket vállaltak, és további felkéréseket, amelyeket átadhattok,
vagy átadhattatok volna! Beszéljétek meg, miért tudtatok kötelezettségeket elérni
egyes emberektŒl, és mi akadályozott meg benneteket ebben mások esetében!
Mit fogtok tenni e kötelezettségek utókövetése érdekében?

• Nézzétek meg a zsebnaptáratokat, és írjátok le azoknak a konkrét érdeklŒdŒknek a
nevét, akiket a következŒ egy-két napban fogtok tanítani! Gondoljátok át, hogy a
4. és 5. fejezetben felsorolt mely parancsolat(ok) szerinti életre fogjátok Œket
felkérni! Beszéljétek meg, hogyan fogjátok átadni a kötelezettséget, és milyen
konkrét áldásokat fogtok ígérni cserébe az engedelmességért!

• Vegyétek fontolóra, hogy megmutatjátok az érdeklŒdŒknek a Tanítási nyilvántartást,
hogy tudhassák, mit vártok majd el tŒlük! Ha helyénvaló, adjatok nekik is egy
példányt!

• A naptáratokban nézzétek át a Jegyzetek/TeendŒk részt az elmúlt három napnál,
hogy kiderüljön, felírtátok-e az utókövetés feladatát minden egyes átadott felkérésnél!

Kerületi gyılések és zónakonferenciák

• Beszéljetek meg hatékony és találékony ötleteket az érdeklŒdŒkkel való napi
kapcsolattartásról! Hogyan dolgoztak eddig hatékonyan a misszionáriusok az
egyháztagokkal? Mely nyomtatott vagy audiovizuális anyagok hasznosak? Mit
tehettek, amikor az emberek nincsenek otthon, vagy túl elfoglaltak, hogy veletek
találkozzanak?

• Beszéljétek meg, milyen hatékony módokon tanították a misszionáriusok a 4. és 5.
leckében lévŒ parancsolatokat!

• Beszéljétek meg néhány jelenlegi érdeklŒdŒ konkrét aggályait! Milyen természetıek
ezek az aggályok? Mit tehetnek a misszionáriusok ezen aggályok megoldására?

Misszióelnök

• Alkalmanként kísérj el misszionáriusokat a tanításokra! Segíts nekik arra
összpontosítani, hogy segítsenek az embereknek a kötelezettségek vállalásában
és teljesítésében!

Ötletek a tanuláshoz és alkalmazáshoz

11 Kötelezettségek teljesítése
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• Bátorítsd a papsági vezetŒket és egyháztagokat, hogy tevékenyen vegyenek részt
az érdeklŒdŒk naponkénti felkeresésében!

• Mutass példát misszionáriusi munkádban a felkérések átadásáról a misszionáriusok
számára, akikkel szolgálsz!

11 Kötelezettségek teljesítése
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Hogyan készítsem
fel az embereket
a keresztelésre és
konfirmációra?

Fontold meg!

• Mit kell tennem annak érdekében, hogy felkészítsem az embereket a keresztelésre és
konfirmációra?

• Hogyan készíthetek hatékony keresztelési interjút?

• Hogyan kell megtervezni és levezetni egy lelkileg felemelŒ keresztelŒt?

• Hogyan dolgozhatok együtt a püspökkel annak érdekében, hogy a megtérteket biztosan
konfirmálják?

• Miért fontos kitölteni a keresztelési és konfirmációs feljegyzéseket?

Készítsd fel az embereket a keresztelésre és konfirmációra!

Atanításod célja, hogy segíts másoknak hitet fejleszteni Jézus Krisztusban és megbánni
a bıneiket. Mormon azt tanította: „a bınbánat elsŒ gyümölcse a keresztelkedés”

(Moróni 8:25). A keresztelési interjú az egyház által alapított módszer annak megállapítására,
hogy minden egyes jelölt megfelel az Úr kereszteléssel kapcsolatos normáinak, és felkészült
arra, hogy megkapja a Szentlélek ajándékát. Az interjú által a keresztelendŒ személyek
eleget tesznek a szentírásbeli követelménynek, miszerint tanúságot tesznek az egyház
egy felhatalmazott képviselŒjének arról, hogy „minden bınüket valóban megbánták”
(T&Sz 20:37). Az érdeklŒdŒk által vállalt kötelezettségek felkészítik Œket a keresztelési
szövetség megkötésére és annak betartására. Azok az emberek, akik betartották a tŒled
kapott a kötelezettségeiket, jól felkészültek lesznek az interjúra, az egyháztagságra,
valamint az egyházi tevékenységre.
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Miközben tanítod az érdeklŒdŒket és felkészíted Œket a keresztelésre és konfirmációra,
gyŒzŒdj meg arról, hogy eleget tesznek-e a keresztelési követelményeknek!

A keresztelésre való felkészültség

Tan és a szövetségek 20:37:
• Megalázkodnak Isten elŒtt.

• Vágynak a keresztelkedésre.

• Megtört szívvel és töredelmes lélekkel állnak elŒ.

• Minden bınüket megbánják.

• Készek Krisztus nevét magunkra venni.

• Elhatározták, hogy mindvégig Krisztust szolgálják.

• Cselekedeteikkel kinyilvánítják, hogy részesültek Krisztus LelkébŒl bıneik bocsánatára.

Az ElsŒ Elnökség és a Tizenkettek Kvóruma:
• Alkalmasságuk érdekében megváltoztatják az életüket, ahogy azt a Tan és a szövetségek

20:37 parancsolja.

• Krisztusba vetett hitet fejlesztenek ki.

• Megbánják a bıneiket.

• Az erkölcsi érdemesség tantételei szerint élnek.

• A Bölcsesség szava szerint élnek.

• Elkötelezik magukat a tizedfizetés mellett.

• Részesülnek valamennyi misszionáriusi leckében [1–4. lecke a Tanítási feljegyzésen és
a kapcsolódó kötelezettségek].

• Találkoznak a püspökkel vagy a gyülekezeti elnökkel.

• Részt vesznek több istentiszteleten.

(„A misszionáriusi munkáról szóló nyilatkozat”, ElsŒ Elnökségi levél, 2002. dec. 11.)

Amikor egy érdeklŒdŒ kitız egy biztos keresztelési dátumot, ütemezd be, hogy mikorra
teljesíted az összes olyan eseményt, amely elvezet a kereszteléshez és konfirmációhoz,
a zsebnaptáradban felsoroltak szerint! Gondosan nézd át a Tanítási nyilvántartást, hogy
meggyŒzŒdhess arról, hogy minden alapvetŒ tant megtanítottál, és hogy a jelöltek
felkészültek arra, hogy a keresztelési interjú valamennyi kérdésére feleljenek! A következŒ
találkozó során nézzétek át az adott személlyel ezt az ütemtervet! Ha lehetŒség van rá,
az érdeklŒdŒk vegyenek részt egy keresztelŒn saját keresztelésüket megelŒzŒen!

Ha úgy érzed, hogy az általad tanított illetŒnek további felkészülésre van szüksége, ne
tervezz be interjút addig, amíg az érdeklŒdŒ eleget nem tesz a normáknak! Ha a jelölt
kiskorú, gyŒzŒdj meg arról, hogy a szülŒk vagy a gondviselŒk beleegyeztek abba, lehetŒleg
írásban, hogy megkeresztelkedjen!

Miközben segítesz az embereknek felkészülni a keresztelési interjúra, beszélj velük
az interjú céljáról! Tanítsd Œket és tégy nekik bizonyságot a keresztelés és a Szentlélek
ajándékának szentségérŒl! Magyarázd el, hogy meg akarsz gyŒzŒdni arról, hogy megértették
azokat a tantételeket, melyeket tanítottál nekik, valamint azokat a szövetségeket, melyeket
kötni fognak! Azt is mondd el, hogy az interjú alkalmat ad arra, hogy az Úr képviselŒje
elŒtt tanúságot tegyenek arról, hogy készen állnak ezekre a szent szertartásokra!
Amennyiben betartják a keresztelés és a konfirmáció alkalmával kötött szövetséget,
bıneik megbocsáttatnak. Oszd meg a kérdéseket, melyeket az interjú során feltesznek
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nekik a fontos tanokba vetett hitükkel, a múltbéli bıneik megbánásával, és azon
hajlandóságukkal kapcsolatban, miszerint egész életükben engedelmeskedni fognak
Jézus Krisztusnak! Hangsúlyozd ki, hogy a víz általi keresztség nem teljes a konfirmáció
és a Szentlélek adományozása nélkül!

Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

• Olvasd el az összes felsorolt szakaszt, és készíts egy összesítŒ listát a keresztelés és
konfirmáció szentírásbeli követelményeirŒl!

2 Nefi 9:23, 31:4–13 3 Nefi 27:13–21 T&Sz 20:37
Móziás 18:8–10 Moróni 6:1–4 T&Sz 22
Alma 7:14–15 Moróni 8:25–26 Cselekedetek 2:37–39

• A keresztelési interjúk alatt a jelölteket megkérdezik, hogy készek-e magukra venni Krisztus
nevét. Mit tehetsz azért, hogy segíts nekik megérteni ezt a kérdést? Miközben ezen a kérdésen
gondolkozol, tanulmányozd a következŒ szentírásokat:

Móziás 4–6 Móziás 26:18, 21–27 3 Nefi 27:1–10
Móziás 18:1–11

Kereshetsz további szakaszokat is, melyek segítenek megérteni ezt a tantételt!

Hogyan kell levezetni az interjút?
Az interjút készítŒ személy a Lélek segítségével a keresztelési interjú kérdéseit használja

annak megállapítására, hogy a keresztelésre jelölt megfelel-e a Tan és a szövetségek 20:37-ben
felvázolt követelményeknek! Igazítsa a kérdéseket a jelölt életkorához és érettségéhez!

Ha a jelölt a keresztelési interjú kérdései alapján még nem alkalmas, akkor a keresztelŒt
és a konfirmációt el kell halasztani. Az érdeklŒdŒt tanítsák tovább a teljes idejı misszio-
náriusok és az egyházközség tagjai pedig vegyék pártfogásukba!

Az interjút tartó kerületi vagy zónavezetŒ:

• Tartsa az interjút egy kényelmes, privát helyen, amely segíti érezni az Úr Lelkét! Az
interjút tartó társa legyen a közelben!

• Kezdje imával!

• Segítsen, hogy a jelölt kellemesen érezze magát!

• Az interjút tegye lelkileg felemelŒ élménnyé!

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a jelölt érti az interjú célját!

• Tegye fel a keresztelési interjú kérdéseit! Használjon utókövetŒ kérdéseket, hogy
megérezze, milyen erŒs az illetŒ bizonysága, és mennyire Œszinte a bınbánata!

• Válaszoljon a jelölt kérdéseire!

• Kérje meg a jelöltet, hogy tegyen bizonyságot és fejezze ki az érzéseit!

• Ha az illetŒnek gondjai vannak a bizonysággal vagy az érdemességgel, magyarázd el
neki, hogy a legjobb az lenne, ha keresztelŒt elhalasztanák addig, amíg felkészültebb
nem lesz!

36617_135_c15_ch12.qxd  5/7/07  10:46 AM  Page 207



Jegyzetek

12 Keresztelés és konfirmáció

208

Keresztelési interjú kérdések

1. Hisz Ön abban, hogy Isten a mi Örökkévaló Atyánk? Hisz Ön abban, hogy Jézus Krisztus
Isten Fia, a világ Szabadítója és Megváltója?

2. Hisz Ön abban, hogy Jézus Krisztus egyháza és evangéliuma Joseph Smith próféta által vissza
lett állítva? Hisz Ön abban, hogy [az egyház jelenlegi elnöke] Isten prófétája? Mit jelent ez
Önnek?

3. Mit jelent Önnek a bınbánat? Úgy érzi, hogy megbánta a múltban elkövetett bıneit?

4. Követett el valaha súlyos bıncselekményt? Ha igen, jelenleg feltételes szabadlábon van?
Volt-e köze valaha is abortuszhoz, homoszexuális kapcsolathoz?

5. Tanították arról, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjaként az
evangélium normái szerint kell élnie. Mit ért az alábbi normák alatt? Hajlandó betartani azokat?
a. Az erkölcsi tisztaság törvénye, amely megtiltja a férfi és nŒ közötti bárminemı szexuális

kapcsolatot a törvényes házasság keretein kívül.
b. A tized törvénye.
c. A Bölcsesség szava.
d. A sabbat napjának megszentelése, ami magában foglalja a hetente történŒ úrvacsoravételt

és a többi egyháztag szolgálatát.

6. Amikor megkeresztelkedik, szövetséget köt Istennel, hogy hajlandó magára venni Krisztus
nevét, és egész életén keresztül betartani az Ã parancsolatait. Készen áll arra, hogy megkösse
ezt a szövetséget, és igyekszik ahhoz hı maradni?

A sikeres interjú végén gratulálj a jelöltnek! Csatlakozz a többi misszionáriushoz és
magyarázd el, mi fog történni a keresztelŒn!

Magyarázd el, hogy a konfirmáció a püspök irányítása alatt, a lakhelye szerinti
egyházközség istentiszteletén lesz!

Ha el kell halasztani egy keresztelŒt, a kerületi vezetŒ vagy zónavezetŒ, illetve a többi
misszionárius érzékenyen és bizalmasan kezeljék a helyzetet! Nyugtasd meg a jelöltet,
hogy sikerrel járhat, és magyarázd el, hogy néhány vétek teljes megbánásához több idŒre
van szükség! Magyarázd el, hogy a szertartás szentséges jellege megköveteli az érdemesség
magas normáit! Nyugtasd meg a jelöltet, hogy te és mások mindent megtesztek majd,
hogy támogassátok Œt! Ezután ígéreted szerint ezt hithıen tedd is meg!

Keresztelés és konfirmáció: Kérdések és válaszok

Ki tartja a keresztelési és konfirmációs interjút?
Normális körülmények között a kerületi vezetŒ tartja az interjút a jelöltekkel, akiket a kerületében
dolgozó misszionáriusok tanítottak, ideértve azokat is, akiket a zónavezetŒi tanítottak. A
zónavezetŒ tart interjút azokkal a jelöltekkel, akiket a kerületi vezetŒ tanított. A misszióelnöknek,
vagy az általa kijelölt személynek kell interjút tartani azokkal az emberekkel, akik komoly bınt
követtek el. A kerületi vagy zónavezetŒk a saját kerületükön vagy zónájukon kívül nem tartanak
interjút a jelöltekkel, kivéve akkor, ha a misszióelnök kijelöli Œket.

Mi a megtért keresztelés pontos meghatározása?
A megtért keresztelés olyan személyek megkeresztelése, akik:

• kilenc évesek vagy annál idŒsebbek, és még soha nem keresztelték és konfirmálták Œket az
egyház tagjává;

• nyolc évesek és szüleik nem egyháztagok, vagy szüleiket ugyanabban az idŒben keresztelik
meg és konfirmálják, mint a gyermeket;
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Szükségem van engedélyre ahhoz, hogy megkereszteljek egy kiskorú gyermeket?
MielŒtt tanítasz és megkeresztelsz egy kiskorú érdeklŒdŒt, a szülŒ(k)nek vagy a törvényes
gondviselŒ(k)nek azt engedélyezniük kell, lehetŒleg írásban. Továbbá, meg kell gyŒzŒdnöd arról,
hogy a gyermek érti a keresztelési szövetséget, és minden tŒle telhetŒt megtesz, hogy az
evangéliumnak engedelmeskedve betartsa azt, ideértve az egyházi gyılések hithı látogatását is.

Meg kell-e kapnom a házastárs engedélyét a férj vagy feleség megkereszteléséhez?
Igen. Ne keresztelj meg házasságban élŒ személyt házastársa hozzájárulása nélkül!

Ha a családfŒ még nem áll készen a keresztelésre, megkereszteljem-e a családot, vagy
várjam meg, míg az apa is készen áll?
Ha az apa még nem áll készen a keresztelkedésre és konfirmációra, a többi családtag viszont igen,
elmondhatod neki, hogy jobban szeretnéd nem megkeresztelni a családot nélküle, mert az egyház
tiszteli a családfŒt, és mert a családtagok együtt tudnak a legjobban fejlŒdni az evangéliumban.
Ha az apa továbbra is elutasítja a keresztelkedést, beleegyezésével megkeresztelheted és
konfirmálhatod a többi családtagot.

Jó ötlet-e az apát keresztelése után azonnal elrendelni az ároni papságba, hogy aztán Œ
keresztelhesse meg a többi családtagot?
Nem. Az apát egy úrvacsoragyılésen konfirmálni kell, majd a püspökkel tartott interjút követŒen
támogatni kell az ároni papság elnyeréséhez. A családtagok keresztelését nem szabad késleltetni
azért, hogy az apa maga végezhesse el a szertartást.

Taníthatok és megkeresztelhetek-e olyan személyt, aki korábban ki lett zárva az egyházból?
A kizárt személyek keresztelése nem számít megtért keresztelésnek, és nem a misszionáriusok
tartanak keresztelési interjút az ilyen emberekkel. A misszióelnök és a püspök közvetlen felügyelete
alatt dolgozhatsz csak ilyen személyekkel!

Mi a helyzet akkor, ha valakinek van kitızött keresztelési idŒpontja, de nem tart be minden
elkötelezettséget?
Ha úgy érzed, hogy egy érdeklŒdŒnek további felkészülésre van szüksége, ne kerüljön sor a
keresztelési interjúra addig, míg az érdeklŒdŒ be nem tartja a kötelezettségeket és meg nem felel
az elvárt normáknak!

Mi a teendŒm, ha olyanokat tanítok, akik szeretnének megkeresztelkedni, de házasságon
kívül élnek együtt?
Azoknak a keresztelendŒknek, akik a házasság kötelékein kívül együtt élnek a másik nem egy
tagjával, házasságot kell kötniük, illetve külön kell költözniük, mielŒtt megkeresztelkedhetnének.

A keresztelési interjú 4. kérdése arra vonatkozik, hogy az adott személynek volt-e köze súlyos
bınhöz, mint amilyen az abortusz, a homoszexuális kapcsolat vagy egy súlyos bıntény. Mit
kell tennem olyankor, ha valaki ilyen bınt vall be?
1. Utasítások a tanítást végzŒ misszionáriusok részére. Néha az érdeklŒdŒk felfednek ilyesfajta

bınöket, amikor a parancsolatokról tanítod Œket, és felkéred Œket kötelezettségek betartására.
Ha azonban nem mondanak semmit, de úgy véled, lehet valamilyen probléma, készítsd fel Œket
a keresztelési interjúra azáltal, hogy megkérded, volt-e kapcsolatuk e bınök bármelyikével!
Ha súlyos bın jut a tudomásodra, ne kérdezŒsködj a részletekrŒl! Ne tızzetek ki keresztelési
idŒpontot, és ne tégy ígéretet azzal kapcsolatban, hogy tisztázásra kerülnek-e ezek a dolgok a
kereszteléshez és konfirmációhoz! Fejezd ki szeretetedet, és ismételjétek át a bınbánat tantételét!
Kedvesen magyarázd el, hogy ezek súlyos bınök, és egy érettebb, tapasztaltabb ember
(misszióelnököd vagy valaki más, akit Œ erre kijelöl) fog beszélni velük, hogy segítsen e dolgok
megoldásában! Aztán küldj egy keresztelési interjú kérelmet közvetlenül a misszióelnöknek!
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2. Utasítások a keresztelési interjút tartó személynek. Ha a misszionáriusok megfelelŒen tanították
a jelöltet a keresztelési interjú elŒtt, akkor ezeket a dolgokat – ha vannak ilyen problémák – a
misszióelnökhöz irányították. Ha felmerülnek az interjú során, fejezd ki szeretetedet, és
ismételjétek át a parancsolatokat és bınbánat tantételét! Kedvesen magyarázd el, hogy ezek
súlyos bınök, és egy érettebb, tapasztaltabb ember (misszióelnököd vagy valaki más, akit Œ
erre kijelöl) fog beszélni velük, hogy segítsen e dolgok megoldásában! Aztán továbbítsd a
keresztelési interjú kérelmet közvetlenül a misszióelnöknek!

Tevékenység: Egyéni tanulás

Gondold át, te hogyan éreznéd magad, ha veled tartanának interjút! Gondold át a következŒ
kérdéseket:

• Az interjúnak mely részei lehetnek furcsák neked? Mit tehetne vagy mondhatna az interjút
tartó személy, hogy fesztelenül érezd magad?

• Mit szeretnél, hogyan beszéljen veled az interjút tartó személy?

• Mit szeretnél, hogyan reagáljon, ha kételyeknek, félreértéseknek adsz hangot, illetve ha
súlyos bınöket ismersz be?

Az e kérdésekre adott válaszaidat jegyezd fel a tanulmányi naplódban!

Töltsd ki a Keresztelési feljegyzést
Az interjút tartó misszionárius töltse ki a keresztelési feljegyzést az azon található

útmutatás szerint! Mondja el, hogy a tagsági feljegyzést a keresztelési feljegyzés alapján
fogják kiállítani, és az fontos információt fog tartalmazni az új egyháztagról és arról,
hogy milyen szertartásokban részesült! Amikor az egyháztagok elköltöznek, a tagsági
feljegyzést továbbítják az új egységbe, hogy új püspökük biztosítani tudja a törŒdést és
segítséget. A misszionárius kérje meg a jelöltet, hogy nézze át a nyomtatványra kerülŒ
adatokat az interjú során! Az interjút tartó misszionárius a keresztelési feljegyzést vigye
el a keresztelŒre, és adja át az elnöklŒ személynek!

A püspök gondoskodik arról, hogy egy konfirmációs feljegyzést és egy keresztelési és
konfirmációs bizonyítványt kitöltenek minden egyes jelentkezŒrŒl, a nyomtatványon
szereplŒ utasítások szerint.

Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

Tanulmányozd a Móziás 6:1–3-at és a Moróni 6:1–4-et! Miként kapcsolódnak e szentírások ahhoz
a felelŒsségedhez, hogy pontos feljegyzéseket vezess a keresztelésekrŒl és konfirmációkról?

A keresztelŒ
A Szentlélek erŒsen megmutatkozik a keresztelés és konfirmáció szent szertartása

közben. A keresztelŒnek és az azt követŒ konfirmációnak az új megtért számára lelki
fénypontnak kell lennie! Te és az egyházközségi misszióvezetŒ tegyetek meg mindent,
hogy a keresztelŒ szervezett, inspiráló és emlékezetes legyen! A gyılés erŒsítse meg az
új megtért azon elkötelezettségét, hogy aktív marad!
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Hívjátok meg a keresztelŒre a püspökséget, a
kvórumok és segédszervezetek vezetŒit, valamint a
házi- és látogató tanítókat (amennyiben már ki vannak
jelölve)! Szintén meg kell hívni a keresztelŒre és a
konfirmációnak helyet adó úrvacsoragyılésre a
megtértek barátait és rokonait, valamint minden
jelenlegi érdeklŒdŒtöket! Ezek az élmények segíteni
fognak nekik érezni a Szentlelket, és felkészítik Œket
arra, hogy elfogadják az evangélium megismerésére
szólító felhívásotokat! A keresztelési jelölttel és az
egyházközségi misszióvezetŒvel közösen hívjátok
meg a jelölt barátait és rokonait! A szertartás után
beszélgessetek velük élményeikrŒl, és kérjétek meg
Œket arra, hogy tudják meg, miért döntött úgy a
barátjuk, hogy megkeresztelkedik!

A keresztelendŒ személyt tanító misszionáriusok az egyházközségi misszióvezetŒvel
közösen szervezzék meg a keresztelŒt! Mondd el a jelöltnek, mit terveztetek és miért!
Beszéljetek a megfelelŒ öltözetrŒl, és mondjátok el azt is, hogy a jelölt kapni fog egy fehér
ruhát, amiben megkeresztelik! Tızzétek ki a keresztelés helyét és idejét! Általában a
püspökség egyik tagja vagy az egyházközségi misszióvezetŒ vezeti le ezt a gyılést.
A következŒkre mindenképpen ügyeljetek a tervezés és szervezés során:

A keresztelŒnek része lehet a következŒ:

1. FelvezetŒ zene.

2. A keresztelŒt vezetŒ papsági vezetŒ rövid köszöntŒje (a püspökség egyik tagja
elnököljön).

3. Nyitóének és nyitóima.

4. Egy-két rövid beszéd evangéliumi témákról, például a keresztelésrŒl és a Szentlélek
ajándékáról.

5. Különleges zeneszám.

6. A keresztelés elvégzése.

7. Áhítatos idŒ, míg a keresztelt és a keresztelést végzŒ száraz ruhába öltözik. Ezen idŒ
alatt lehet áhítatos zenét hallgatni, jól ismert himnuszokat és elemis dalokat énekelni,
megnézni egy egyházi filmet, illetve bizonyságot tenni.

8. LehetŒség biztosítása az új megtérteknek, hogy bizonyságukat tegyék, ha szeretnék.

9. Záróének és záróima.

10. LevezetŒ zene.
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Konfirmáció
Miután valaki megkeresztelkedik, sor kerül a kon-

firmációra (lásd T&Sz 20:41). Az új megtért akkor
tekinthetŒ az egyház tagjának, ha megtörtént a keresz-
telés és a konfirmáció (lásd János 3:5; T&Sz 33:11).
Az új megtérteket a lakóhely szerinti egyházközség
úrvacsoragyılésén, nem pedig a keresztelŒn konfir-
málják. A püspök felelŒssége ügyelni arra, hogy a
konfirmáció az ésszerıség határain belül a lehetŒ
legrövidebb idŒn belül követi a keresztelŒt. A püspök
vagy az egyik tanácsosa részt vesz a szertartásban.
A püspök felkérheti a megtértet tanító misszionárius
eldereket, hogy vegyenek részt a konfirmálásban.
Szorosan mıködjetek együtt a püspökkel és az egyház-
községi misszióvezetŒvel, hogy mindenképpen sor
kerüljön erre az elengedhetetlenül fontos szertartásra!

A keresztelés és a konfirmáció után
A püspök irányítása alatt a misszionáriusok továbbra is látogathatják az új egyháztagokat.

Tanítsd Œket továbbra is, és ismételjétek át, amit tanultak! Biztasd és támogasd Œket, olvasd
velük a Mormon könyvét, és segíts nekik megosztani az evangéliumot családtagjaikkal és
barátaikkal! Az illendŒség határain belül egész életed során tartsd a kapcsolatot azokkal,
akiket tanítottál, és bátorítsd, támogasd Œket!

A konfirmációt követŒen használd továbbra is a Tanítási feljegyzést, hogy nyomon
kövesd az elŒrehaladást az 1–4. leckék újratanításában, valamint az 5. lecke tanításában!
Szorosan mıködj együtt az egyházközségi misszióvezetŒvel és az egyházközség
vezetŒivel, hogy segíts az új megtértnek tevékenynek maradni, és elnyerni Jézus Krisztus
engesztelésének minden áldását!

Ne feledd!

• MegfelelŒ módon készítsd fel a keresztelendŒ személyt a keresztelési és konfirmációs interjúra!

• Ügyelj arra, hogy a jelöltek megfeleljenek a keresztelés és konfirmáció követelményeinek!

• Segíts abban, hogy a keresztelŒ lelkileg felemelŒ élmény legyen!

• Használd a keresztelŒk és konfirmációk nyújtotta lehetŒségeket új emberek találására!

• Pontosan töltsd ki a keresztelési és konfirmációs feljegyzéseket!
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Ötletek a tanuláshoz és alkalmazáshoz

Egyéni tanulás

• Sorold fel azokat a kihívásokat, melyekkel a keresztelendŒ személy szemben
találhatja magát! Miért fontos, hogy a jelölt érezze az egyháztagok szeretetét és
barátságát?

• Tanulmányozd a Moróni 6-ot és a Tan és a szövetségek 20:68–69-et! Mit tanulsz
ezekbŒl a versekbŒl az embereknek a keresztelŒre és a konfirmációra történŒ
felkészítésérŒl? Írd le, amit tanulsz, és a társas tanulás során oszd meg
gondolataidat a társaddal!

Társas tanulás

• Henry B. Eyring elder elmondta, miért fontosak a magas normák. Beszéld meg
ezt a tanácsot a társaddal, és értékeljétek, mennyire voltatok bátrak és mennyire
tudtatok segíteni az embereknek megfelelni e normáknak! „Az Úr azért állítja fel
a normáit, hogy megáldhasson bennünket. Gondoljatok ezekre az áldásokra: A
Szentlélek segítségét ígéri azoknak, akik eleget tesznek e normáknak. Személyes
békét ígér. Megígéri, hogy lehetŒségét ad a szent szertartások elnyerésére az Ã
házában. Ígéretet tesz továbbá arra, hogy azok, akik kitartanak az e normák szerinti
életben, örök életet nyernek. […] Mivel szeretjük azokat az embereket, akiket
szolgálunk, mindannyian szeretnénk felemelni Mennyei Atyánk gyermekeit arra
a hithıségi és tisztasági szintre, amire az Úr áldásai elnyerésének érdekében
szükségük van. […] Azzal kezdtek neki, hogy világosan és mentegetŒzés nélkül
tanítjátok az Úr normáit. „És minél messzebb sodródik a világ ezektŒl a normáktól,
és minél inkább kigúnyolja azokat, annál bátrabbnak kell lennünk” („Az érdemesség
normái”, ElsŒ világméretı vezetŒképzŒ gyılés, 2003. jan., 10–11. o.).

• Oszd meg a társaddal, mit tanultál ebbŒl a fejezetbŒl az embereknek a keresztelŒre
és a konfirmációra való felkészítésérŒl!

• Beszéljétek át a legutóbbi keresztelŒt, ahol jelen voltatok! Vessétek össze
tapasztalataitokat „A keresztelŒ” részben felsorolt irányelvekkel! Mi ment jól?
Mit lehetett volna jobban tenni? Beszéljétek meg, mit fogtok tenni azért, hogy
az általatok tervezett keresztelŒk lelkileg felemelŒ élményt nyújtsanak!

• Gyakoroljátok, hogyan fogtok felkészíteni egy konkrét érdeklŒdŒt a keresztelési
interjúra!

• Ismételjétek át a keresztelési interjú kérdéseit! Gondoljátok át, hogyan reagálnátok
különféle helyzetekre, mint például:

– A jelölt nem mondta el, hogy épp feltételesen van szabadlábon egy korábban
elkövetett bıncselekmény miatt.

– Az érdeklŒdŒ nem kapott erŒs választ az imájára, hogy Joseph Smith próféta
volt-e.

– A jelölt elszívott egy cigarettát két nappal ezelŒtt.

– A jelölt nem biztos abban, hogy kapott-e választ az imáira.

– A családra nyomást gyakoroltak a barátaik, és nem biztosak abban, hogy
készen állnak-e a keresztelésre.

• Nézzétek át a Keresztelési és konfirmációs feljegyzést, valamint a Keresztelési és
konfirmációs bizonyítványt! Miként ügyelhettek arra, hogy a megadott információ
helyes és teljes legyen?

12 Keresztelés és konfirmáció
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Kerületi gyılések és zónakonferenciák

• Ismételjétek át, miért fontos a keresztelési interjú! Beszéljétek meg, hogyan kell
a misszionáriusoknak felkészíteni érdeklŒdŒiket az interjúra!

• Beszéljétek meg, hogyan lehet a keresztelŒk és konfirmációk nyújtotta lehetŒségeket
új emberek találására használni!

Misszióelnök

• Dolgozz együtt a helyi papsági vezetŒkkel, hogy meggyŒzŒdj a tagságfejlŒdési
feljegyzés hatékony használatáról!

• Alkalmanként tarts szokványos keresztelési interjút!

• Tanítsd meg a kerületi vezetŒket és zónavezetŒket arra, hogyan tartsanak
keresztelési interjút!

• Tanítsd meg a misszióelnökség tagjainak és a papsági vezetŒknek, hogyan tartsa-
nak keresztelési interjút azokkal a jelöltekkel, akik súlyos bınöket követtek el!

12 Keresztelés és konfirmáció
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Hogyan dolgozzak
együtt a cövek és az
egyházközség vezetŒivel?

Fontold meg!

• Mire van szüksége az új megtérteknek és a kevésbé tevékeny egyháztagoknak, hogy az
egyház tevékeny tagjaivá váljanak?

• Milyen felelŒssége van a cövek és egyházközség vezetŒinek a misszionáriusi munkában,
a megtartásban és az aktivizálásban?

• Hogyan segíthetek az egyházközség vezetŒinek az egyház megalapozásában?

• Minek kell történnie az egyházközségi misszió vezetŒjével folytatott heti egyeztetŒ gyılésen?

Nagyszerı lehetŒséged van arra, hogy missziód során sok vezetŒvel és egyháztaggal
dolgozz együtt. Együtt erŒsítitek és alapozzátok meg Az Utolsó Napok Szentjeinek

Jézus Krisztus Egyházát. Az egyház vezetŒivel kialakított kapcsolatok áldást jelentenek
egész késŒbbi életed során. Fontos kapcsolatok ezek, miközben te és az egyháztagok arra
törekedtek, hogy elvigyétek a visszaállított evangéliumot Mennyei Atyánk gyermekeinek.
Ha megérted annak alapjait, hogyan dolgozz az egyházközség szervezetén belül, az
segíteni fog nagyobb összpontosítással és erŒvel haladnod elŒre.

Az új és a kevésbé tevékeny egyháztagok megerŒsítése
Amikor a megtértek megkeresztelkednek és konfirmálják Œket, szent ígéreteket tesznek

arra vonatkozóan, hogy engedelmeskedni fognak Istennek és szolgálni fogják Œt, és másokat
életük hátralévŒ részében. A celesztiális királyságban való megszabadulás jelöltjeivé
válnak. Ahhoz, hogy meg is kapják az ígért áldásokat, mindvégig ki kell tartaniuk Jézus
Krisztusba vetett hittel. Az egyháztagok elengedhetetlenül fontosak abban, hogy segítséget
nyújtsanak az új megtérteknek tevékenynek és hınek maradni.
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Gordon B. Hinckley elnök azt mondta: „Egyáltalán semmi értelme nincs a misszionáriusi
munka végzésének, ha nem tartjuk meg ennek az erŒfeszítésnek a gyümölcseit. E kettŒ
elválaszthatatlan kell hogy legyen. […] Minden megtért nagy és komoly felelŒsséget jelent”
(„Találjátok meg a bárányokat, és tápláljátok a juhokat”, Liahóna, 1999. júl., 120. o.).

A püspök irányítása alatt az egyházközségi tanács elsŒdleges felelŒssége az új és kevésbé
tevékeny egyháztagok megerŒsítése. Ãk azok, akik meggyŒzŒdnek arról, hogy az új
megtérteknek és a kevésbé tevékeny tagoknak vannak barátaik, Isten igéjével táplálják
Œket, és kapnak elhívásokat és felelŒsséget. Kérhetik, hogy a teljes idejı misszionáriusok
segítsenek a házitanításban (illetve a látogató tanítás esetében a misszionárius nŒvérek),
valamint az új egyháztagok, a kevésbé tevékeny egyháztagok, és a leendŒ elderek
látogatásában. Ideális esetben te és egy egyháztag fogtok párt alkotni az ilyen látogatásokra.

Te is felelŒs vagy ezekért az emberekért. Hinckley elnök azt mondta: „Ti, misszionáriusok,
rátok is hárul az új megtértek egyházhoz kötésének felelŒssége. Talán nem tudjátok Œket
tovább látogatni. Alkalmanként azonban írhattok nekik, és bátoríthatjátok Œket. […]
Amikor hazamentek, ne felejtsétek el Œket! Mindig éljetek úgy, hogy méltók legyetek az Œ
bizalmukra! Alkalmanként írjatok nekik, biztosítva Œket a szeretetetekrŒl!” (Liahóna, 1999.
júl., 123. o.)

Az egyházi gyıléseken te és társad üljetek ér-
deklŒdŒitek vagy azon egyháztagok mellé, aki-
ket látogattok, hogy támaszt és erŒt nyújtsatok
nekik! Ne üljetek csoportban a többi misszioná-
riussal!

Missziód egyik alapvetŒ része az egyház
megalapozása és minden egység megerŒsítése,
ahol csak szolgálsz. Ezt részben azzal teszed,
hogy segítesz az új megtérteknek tevékenynek
maradni, a kevésbé tevékeny egyháztagoknak
pedig újra azzá válni. Egyik kötelességed az, hogy az egyházközségi misszionáriusokkal
közösen újra megtanítsátok az elsŒ négy leckét, valamint az 5. leckét. Az egyházközségi
misszionáriusok, a házitanítók és a látogató tanítók szintén segíthetnek ezen tantételek
megtanításában.

Gordon B. Hinckley elnök a következŒket mesélte azzal kapcsolatban, milyen
kihívásokkal néz szembe sok új megtért:

A minap egy nagyon érdekes levelet kaptam. Egy asszony írta, aki egy éve csatlakozott az egyházhoz.
Így szól a levél:

„Utam az egyházhoz páratlan volt és meglehetŒsen kihívást jelentŒ. Ez az elmúlt év volt számomra
a legnehezebb, amit valaha is átéltem életem során. A legnagyobb megelégedést nyújtó év is volt egyben.
Új egyháztagként minden nap új kihívásokkal kerülök szembe.”

Azzal folytatja levelét, hogy amikor csatlakozott az egyházhoz, nem érzett támogatást egyházközségének
vezetŒi részérŒl. Úgy tınt, püspöke vele, mint új egyháztaggal szemben közömbös. Visszautasítottnak
érezte magát, ezért ismét a misszióelnökéhez fordult, aki lehetŒségeket nyitott meg számára.

Ez az asszony ezt állítja: „Az egyháztagok nem tudják, milyen új egyháztagnak lenni. Ezért szinte
csaknem lehetetlen számukra, hogy tudják, miképpen támogassanak minket.”

Felszólítalak benneteket, testvéreim, hogy ha nem tudjátok, milyen ez, próbáljátok meg elképzelni!
Szörnyen magányos lehet. Kiábrándító. IjesztŒ. Mi, akik ebbŒl az egyházból valók vagyunk, sokkal jobban
különbözünk a világtól, mint amennyire azt hajlamosak vagyunk gondolni. Ez az asszony így folytatja:
„Amikor érdeklŒdŒként az egyház tagjaivá válunk, meglepetten fedezzük fel, hogy egy teljesen új világba
léptünk be, egy olyan világba, amelynek megvannak a saját hagyományai, kultúrája és nyelve. Felfedezzük,
hogy egyetlen egy tájékoztatást nyújtó ember vagy hely sincs, ahova útmutatásért fordulhatnánk ebben
az új világban való utazásunkhoz. Az út elŒször izgalmas, még hibáink is mulattatóak, aztán frusztrálóvá
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válnak, és végül a tehetetlenségnek ez az érzése haraggá változik. A frusztráció és harag e szintjén történik
az, hogy elmegyünk. Visszamegyünk abba a világba, amelybŒl jöttünk, ahol tudtuk, kik vagyunk,
amiben közremıködtünk, és ahol beszéltük a nyelvet”[Liahóna, 1999. júl., 122. o.].

Tevékenység: Egyéni vagy társas tanulás

Olvasd el az elŒzŒ történetet! A következŒ kérdésekre adott válaszaidat jegyezd fel a tanulmányi
naplódban, vagy beszéld meg Œket a társaddal! Tızz ki megfelelŒ célokat és készíts terveket!

• E beszámoló szerint mely tényezŒk teszik nehézzé az új egyháztagoknak azt, hogy
tevékenyek maradjanak?

• Hogyan nyújthat segítséget ezekhez a kihívásokhoz az, ha már a tanítási folyamat kezdetétŒl
részt vesznek az egyháztagok is?

• Gondolj azokra, akiket tanítasz! Miként vonhatod be jobban az egyháztagokat, hogy segítsenek
az érdeklŒdŒknek az egyházba való társasági átmenet során?

Házi- és látogató tanítás
A cövekelnökök és a püspökök – a misszióelnökkel egyeztetve – használhatják a

misszionáriusokat, hogy kevésbé tevékeny vagy részben egyháztag családokat látogassanak.
MegfelelŒ helyzetekben kérhetik, hogy a teljes idejı misszionáriusok vegyenek részt a
házitanításban és a látogató tanításban. Ezeknek a tanítási lehetŒségeknek erŒsítŒ hatással
kell lenniük az egyháztagokra, növelniük kell a misszionáriusok tanítási képességeit, és elŒ
kell segíteniük, hogy újabb embereket ajánljanak nekik, akik készen állnak az evangélium
meghallgatására (lásd „A misszionáriusi munkáról szóló nyilatkozat”, ElsŒ elnökségi
levél, 2002. dec. 11.).

Dolgozz együtt az egyházközségi tanáccsal, hogy megerŒsítsétek az új és a
kevésbé tevékeny egyháztagokat!

Az érdeklŒdŒk tanítása és megkeresztelése misszió-
elnököd irányítása alatt zajlik. Az evangélium hirde-
tésének munkája azonban sokkal erŒteljesebben halad
elŒre, amikor a teljes idejı misszionáriusok és az egy-
háztagok összehangolják erŒfeszítéseiket, és egységben
munkálkodnak. Gyakran sor kerülhet arra, hogy
meghívnak, vegyél részt az egyházközségi tanács és
a papsági végrehajtó bizottság gyılésein. ElsŒdleges
felelŒsséged arról meggyŒzŒdni, hogy érdeklŒdŒid
ott vannak az istentiszteleten. Ez gyakorta azt fogja
jelenteni, hogy neked kell elkísérned Œket. Ha ütközik
az egyházközségi tanácsgyılés és az érdeklŒdŒ isten-
tiszteletre kísérése, az utóbbit tedd! Ebben az esetben
adj az egyházközségi misszió vezetŒjének egy máso-
latot a FejlŒdési nyilvántartásról, és gyŒzŒdj meg arról,
hogy rendelkezésére áll minden információ, amire
szüksége van az egyházközségi tanács vagy a papsági
végrehajtó bizottság gyılésére!

Gordon B. Hinckley elnök azt mondta:

„Minden új megtértnek három dologra van szüksége:
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”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
folyamat, amely által fejlŒdünk. Az Úr iránti hit és szeretet olyan, mint a karom izomzata.
Ha használom, akkor erŒsebbé válik. Ha felkötöm, akkor meggyengül. Minden megtért
megérdemel egy feladatot. […]

”3. Minden megtértet »Isten jó szavával kell táplálni« (Moróni 6:4). Szükségszerı, hogy
a megtért kapcsolatba kerüljön egy papsági kvórummal illetve a SegítŒegylettel, a Fiatal
NŒk illetve a Fiatal Férfiak csoportjával, a Vasárnapi Iskolával, vagy az Elemivel. Arra
kell Œt biztatni, hogy jöjjön el az úrvacsoragyılésre, és vegyen az úrvacsorából, hogy
megújítsa a keresztelés idején kötött szövetségeket” (Liahóna, 1999. júl., 122-123. o.).

Az egyházközségi tanácsé a vezetŒ szerep abban, hogy barátot, feladatot és lelki táplálékot
nyújtsanak az új megtérteknek. Te kérésük szerint segítesz nekik ebben. A papsági vezetŒk
és az egyháztagok végzik a barátkozást, a te segítségeddel.

Barátkozás

• A keresztelés és konfirmáció elŒtt
gyŒzŒdj meg arról, hogy minden
leckénél jelen vannak egyháztagok is,
amennyiben lehetséges! Ezek az
egyháztagok gyakran találkozzanak
az érdeklŒdŒkkel, hogy választ adjanak
kérdéseikre, megértsék kihívásaikat,
és biztassák Œket!

• Kérd meg az egyháztagokat, hogy
vegyenek részt a keresztelŒn, és
köszöntsék az új megtérteket az
egyházközségben! Az egyháztagok
segítsenek az új megtérteknek, hogy otthon érezzék magukat a különféle egyházi
gyıléseken! Mutassák is be Œket más egyháztagoknak!

• Mutasd be az érdeklŒdŒket a püspöknek, a tanácsosainak, az elderek kvóruma és a
SegítŒegylet elnökének, valamint más egyházközségi vezetŒknek, amint lehetséges!
Magyarázd el az érdeklŒdŒknek a püspök és a többi egyházközségi vezetŒ szerepét!

LehetŒségek a szolgálatra

• Segíts a férfi megtérteknek megérteni, mi is az ároni papság és a melkisédeki papság,
és segíts nekik felkészülni azok elnyerésére! Mondd el, hogy a papsági kvórumok
lehetŒséget biztosítanak a közös tanulásra, hódolatra és szolgálatra!

• Vond be az új megtérteket és kevésbé tevékeny egyháztagokat a szolgálati lehetŒségekbe,
például segíthetnek egy özvegynek vagy betegnek, illetve részt vehetnek egy jóléti
projektben!

• Mutasd be a megtérteket a családtörténeti tanácsadóknak, hogy elkészíthessék családi
csoportívüket és családfájukat! Ha a körülmények lehetŒvé teszik, segíts nekik felkészülni
arra, hogy a templomban megkeresztelkedjenek elhunyt Œseikért!

• Kérd meg a megtérteket, hogy készítsék fel családtagjaikat és barátaikat arra, hogy a
misszionáriusok tanítsák Œket! A misszionáriusok kérjenek ajánlásokat az új megtértektŒl
és a kevésbé tevékeny egyháztagoktól!
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Isten jó szavával való táplálás

• Fejezd be az 5. leckében („Törvények és szertartások”) lévŒ tantételeket!

• Emlékeztesd az új megtérteket és kevésbé tevékeny egyháztagokat a keresztelésük
elŒtt vállalt kötelezettségekre, valamint arra a szövetségre, melyet keresztelésük és
konfirmálásuk alkalmával kötöttek!

• Biztasd Œket arra, hogy imádkozzanak mindennap egyénileg és családjukkal is!

• Biztasd Œket arra, hogy mindennap tanulmányozzák a szentírásokat, különösképpen a
Mormon könyvét!

• ErŒsítsd meg az új megtértek bizonyságát Jézus Krisztus evangéliumának Joseph
Smith próféta által történt visszaállításáról! Ismételjétek át a keresztelés és konfirmáció
elŒtt tanított leckéket, a kötelezettségvállalásra való felszólítást jelenlegi szükségleteikhez
szabva!

• Tanítsd továbbra is, milyen fontos minden vasárnap elmenni istentiszteletre és
érdemesen venni az úrvacsorából! Figyelj oda az új megtértekre és kevésbé tevékeny
tagokra, és ülj melléjük!

• Hívd meg Œket az evangéliumi tantételek osztályba a Vasárnapi Iskolán!

• Tanítsd meg nekik, hogyan tartsanak családi estet hétfŒ estenként, a Family Home
Evening Resource Book segítségével!

• Biztasd Œket, hogy osszák meg a visszaállított evangéliumot másokkal!

• Segíts nekik beiratkozni a szeminárium vagy az insztitút óráira!

• Hívd fel a figyelmüket az egyház olyan forrásaira, mint a következŒ honlapok:
www.mormon.org, www.lds.org és www.familysearch.org!

Szentírás-tanulmányozás 

Isten igéjével táplálni
Móziás 18:18–20 Alma 31:5 Moróni 6:4

Szolgálat
Móziás 2:17 Máté 25:40 Kalauz a szentírásokhoz, „Szolgálat”

Mi a teljes idejı misszióelnök szerepe?
A misszióelnök kezében vannak a megtért keresztelések kulcsai. Az Œ irányítása alatt a

teljes idejı misszionáriusok elsŒdleges felelŒssége az érdeklŒdŒk tanítása. A püspök azonban
felügyeli az érdeklŒdŒk fejlŒdését és a velük való barátkozást, miközben tanítják Œket. Az
egyházközség missziós tervét a püspök elnöklŒ felhatalmazása alatt viszik véghez. A
misszióelnök rendszeresen találkozik a cövekelnökökkel, hogy meggyŒzŒdjön arról: a teljes
idejı misszionáriusok együttmıködnek a helyi papsági vezetŒkkel. Ã az, aki összehangolja
a térítésre irányuló erŒfeszítéseket, és segítségét ajánlja a cövekelnököknek, hogy képzést
tart a misszionáriusi munka tantételeirŒl és gyakorlatairól.
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Mik a cövek és egyházközség vezetŒinek feladatai?
A helyi egyházi vezetŒk és egyháztagok a te legjobb szövetségeseid. Tiszteld Œket, és

törekedj jó kapcsolatot kialakítani velük! Amikor ezekkel a vezetŒkkel dolgozol, tartsd
szem elŒtt, hogy nekik más feladataik is vannak az elhívásaik kapcsán! Törekedj arra,
hogy cöveked és egyházközséged vezetŒi számára inkább áldást, semmint terhet jelents!
Hozzáállásod a segítŒkészséget sugallja! Tanácskozz a püspökkel és az egyházközségi
misszió vezetŒjével terveiddel és tevékenységeiddel kapcsolatban! GyŒzŒdj meg arról,
hogy amit teszel, támogatja az egyházközség missziós terveit!

A következŒkben leírjuk, milyen szerepei vannak a helyi papsági vezetésnek a misszio-
náriusi munkában. Jobban együtt tudsz dolgozni velük, ha megérted szerepeiket.

Cövekelnök
A cövekelnök felügyeli a püspököket misszionáriusi, megtartási és aktivizálási te-

vékenységeikben. A püspökökkel tartott havi interjúban megbeszélik a terveket, valamint a
konkrét érdeklŒdŒk és egyháztagok fejlŒdését. Ügyel arra, hogy a misszionáriusi munká-
val kapcsolatos tanokat rendszeresen tanítják a cövek- és egyházközségi gyıléseken, vala-
mint hogy a papsági vezetŒk és mások is képzést kapnak misszionáriusi feladataikra
vonatkozóan.

A cövekelnök rendszeresen találkozik a misszióelnökkel is, hogy összehangolják a
misszionáriusi erŒfeszítéseket, ideértve a vezetŒk és az egyháztagok képzését, a teljes idejı
misszionáriusok használatát és elhelyezését, valamint az aktivizálásban nyújtott segítséget.

FŒtanácstag
A cövekelnökség kijelöli a fŒtanács egyik tagját arra, hogy elŒmozdítsa a cövekben a

misszionáriusi, megtartási és aktivizálási tevékenységet. Ez a személy rendszeresen jelentést
tesz e munkáról a cövekelnökségnek. Ügyel arra is, hogy az egyházközség misszió-
vezetŒi megfelelŒ képzést kapnak feladataikra vonatkozóan, ideértve az egyházközség
missziós tervének elkészítését is.

Püspök
A püspök felelŒs az egyházközségben való

misszionáriusi, megtartási és aktivizálási erŒfe-
szítésekért. Elengedhetetlenül fontos személyes
részvétele és vezetése. Ahhoz, hogy segítségére
legyenek e munka elvégzésében, elhív egy érde-
mes melkisédeki papságviselŒt az egyházközségi
misszió vezetŒjeként való szolgálatra. Elhív
továbbá megfelelŒ számú egyházközségi misszi-
onáriust is, hogy eleget tegyen az egyházköz-
ségben fellépŒ szükségleteknek.

A püspök a papsági végrehajtó bizottságot és
az egyházközségi tanácsot használja a misszio-
náriusi, megtartási és aktivizálási erŒfeszítések
összehangolására. Útmutatást ad az egyházközség missziós tervének kialakításával és
végrehajtásával kapcsolatban.

Tevékenység: Társas tanulás

Tızzetek ki egy idŒpontot a püspökkel való találkozásra! Kérjétek útmutatását arról, miként
szolgálhattok a legjobban az egyházközségben!
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Papsági és segédszervezeti vezetŒk
A papsági és segédszervezeti vezetŒk rendszeresen tekintsék át az új és a kevésbé

tevékeny egyháztagok fejlŒdését, és tervezzék meg, mi a legjobb mód a bevonásukra és
megerŒsítésükre! Dolgozzanak szoros együttmıködésben az egyházközség misszió-
vezetŒjével, hogy összehangolják a misszionáriusi, megtartási és aktivizálási erŒfeszítéseket
az egyházközségi és teljes idejı misszionáriusokkal!

Egyházközségi misszióvezetŒ

A püspök irányítása alatt az egyházközségi misszió vezetŒje:

• Példát mutat az evangélium megosztásában, valamint az érdeklŒdŒkkel, új megtértekkel
és kevésbé tevékeny egyháztagokkal való barátkozásban.

• Összehangolja az egyházközségi és teljes idejı misszionáriusok munkáját a papsági
vezetŒkkel, a segédszervezeti vezetŒkkel és az egyháztagokkal.

• A FejlŒdési nyilvántartás, a Megtértek ellenŒrzŒ listája és a Püspökségi ellenŒrzŒ és
interjúlista használatával áttekinti az érdeklŒdŒk, új megtértek és kevésbé tevékeny
egyháztagok fejlŒdését a papsági végrehajtó bizottság és az egyházközségi tanács
gyılésein. A Megtértek ellenŒrzŒ listája és a Püspökségi ellenŒrzŒ és interjúlista olyan
jelentések, amelyek kitöltéséhez az egyházközség gyülekezeti számítógépe szükséges.
Arra szolgálnak, hogy nyomon kövessék az új megtértek és más egyháztagok fejlŒdését.

• Hetente tart misszionáriusi egyeztetŒ gyılést.

• A teljes idejı misszionáriusokkal együttmıködve megszervezi az egyházközségben
a megtértek keresztelŒjét. Általában a püspökség egyik tagja vagy az egyházközségi
misszió vezetŒje vezeti le ezeket a gyıléseket.

Az egyházközségi misszió vezetŒje szolgál továbbá az egyházközség végrehajtó
bizottságában, az egyházközségi tanácsban és az egyházközség jóléti bizottságában,
valamint részt vesz a cövek papsági vezetŒség képzésein.

Egyházközségi misszionáriusok
A megfelelŒen képzett férfiakat és nŒket elhívják egyházközségi misszionáriusi

szolgálatra. Az egyházközségi misszió vezetŒjének felügyelete alatt dolgoznak.
Az egyházközségi misszionáriusok részt vesznek az érdeklŒdŒk keresésében,

pártfogásában és tanításában. Tanítják és pártfogolják továbbá az új megtérteket és a
kevésbé tevékeny egyháztagokat is.

Egy olyan egyházközségi misszionárius, aki viseli a melkisédeki papságot, elhívható,
hogy az egyházközségi misszió vezetŒje segédjeként szolgáljon.

Misszionáriusi egyeztetés
Az egyházközség misszionáriusi munkáját általában a papsági végrehajtó bizottság és

az egyházközségi tanács gyılésein hangolják össze a teljes idejı misszionáriusok által
biztosított FejlŒdési nyilvántartás segítségével. E gyılések misszionáriusi célkitızése az,
hogy jelentsék, megtervezzék és összehangolják a keresésre, tanításra, pártfogásra és
aktivizálásra kitızött feladatokat, ahogy azok a következŒ bekezdésekben fel vannak
vázolva.

ÉrdeklŒdŒk keresése. A papsági végrehajtó bizottság és az egyházközségi tanács megbeszélik,
miként terveznek felkészíteni konkrét személyeket arra, hogy a teljes idejı misszionáriusok
tanítsák Œket. Megbeszélik konkrét egyháztagok fejlŒdését abban, hogy egyéneket és
családokat készítenek fel a misszionáriusi leckékre.
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Tanítás és keresztelés. A papsági végrehajtó bizottság és az egyházközségi tanács minden
héten áttekinti a FejlŒdési nyilvántartást, mely feltünteti a teljes idejı misszionáriusok által
tanított minden személy fejlŒdését. Továbbá összehangolják a terveket az egyháztagok
otthonában végzett tanításra, az érdeklŒdŒk pártfogására és arra vonatkozóan, hogy az
egyháztagok részt vegyenek a keresztelŒkön.

Új egyháztagok pártfogása és tanítása. A papsági végrehajtó bizottság és az egyházközségi
tanács áttekinti a Megtértek ellenŒrzŒ listáját, hogy nyomon kövesse minden egyes új
egyháztag fejlŒdését. Megbeszélik azt is, hogyan pártfogolják az új egyháztagokat. A
püspök felkérése alapján javasolnak lehetséges elhívásokat az új megtértek számára.

Kevésbé tevékeny egyháztagok pártfogása és tanítása. A papsági végrehajtó bizottság és az
egyházközségi tanács összehangolja a papsági kvórumok és a teljes idejı misszionáriusok
aktivizálási erŒfeszítéseit. Megtervezik továbbá azt is, hogyan pártfogolják a kevésbé
tevékeny egyháztagokat, különösen azáltal, hogy meghívják Œket az egyház gyıléseire
és tevékenységeire.

Az egyházközségi misszió vezetŒjével való további egyeztetés

Az egyházközségben zajló misszionáriusi munkát általában a papsági végrehajtó gyı-
léseken és az egyházközségi tanács gyılésein egyeztetik. Amennyiben további egyeztetés
szükséges, az egyházközségi misszió vezetŒje tarthat misszionáriusi egyeztetŒ gyıléseket
a teljes idejı misszionáriusokkal. Erre a gyılésre meghívhatók még a következŒk: egy-
házközségi misszionáriusok, a fŒpapi csoport vezetŒségének egyik segédje, az elderek
kvóruma elnökségének egyik tanácsosa, valamint a SegítŒegylet elnökségének egyik
tanácsosa.

A gyılésen részt vevŒk áttekintést és jelentést adhatnak az elŒzŒ gyılésen kitızött
feladatokról és célokról, és megbeszélhetik az elkövetkezendŒ hét terveit. Szükség
szerint összehangolhatják az egyházközségi misszionáriusok megbízásait a teljes idejı
misszionáriusokkal való együttmıködésben, és megbeszélhetik, hogyan tehetnék még
hatékonyabbá az egyházközségi és teljes idejı misszionáriusok közös erŒfeszítéseit.

Az egyházközség missziós terve

Sok egyházközségben tapasztalták azt, hogy az egyházközségi missziós terv létrehozása
elŒsegíti a misszionáriusi munkát. Ebben a tervben szerepelhetnek célok, kezdeményezések
és tevékenységek, melyek segítenek az egyházközség tagjainak abban, hogy felkérjenek
másokat az evangélium meghallgatására. Az egyéneknek és családoknak is javára válik,
ha kialakítanak egy tervet misszionáriusi erŒfeszítéseik irányítására.

Az egyháztagok használjanak fel minden tisztességes eszközt annak érdekében, hogy
megtaláljuk azokat, akik készek meghallgatni a visszaállítás üzenetét. A hangsúlyt az
apákra, anyákra és gyermekekre kell helyezni, akik családként jönnek majd az egyházba.
A következŒ javaslatokat érdemes megfontolni a missziós terv kialakításában:

• Imádkozzunk, hogy az Úr elŒkészítse konkrét emberek szívét arra, hogy meghallgassák
az evangéliumot! Imádkozzunk azért is, hogy megérezzük, kik azok, akiket Ã felkészít
(lásd Alma 6:6)! Gordon B. Hinckley elnök ezt tanította: „Nagy lesz az a nap, amikor
népünk nemcsak imádkozni fog a világon szolgáló misszionáriusokért, hanem arra
kérik az Urat, hogy áldja meg Œket, hogy segíthessenek azoknak a misszionáriusoknak,
akik az egyházközségükben fáradoznak” („Misszionáriusi szolgálat”, ElsŒ világméretı
papsági vezetŒképzŒ gyılés, 2003. jan., 19. o.).
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• Ismerjük fel a lehetŒségeket, amikor kezünket nyújthatjuk másoknak! Legyünk jó
szomszédok, és szeretettel forduljunk minden ember felé!

• Kérjük meg a barátokat és szomszédokat, hogy az egyháztagokkal közösen vegyenek
részt közösségi szolgálatban, ételkészítésben a szükséget látóknak, a SegítŒegylet
gazdagító gyılésein tartott rövid tanításokban, az egyházközség programjainak
lebonyolításában, embereknek a költözésben, valamint családtörténeti vagy jóléti
projektek véghezvitelében!

• Hívjuk meg nem egyháztag rokonainkat, barátainkat és szomszédainkat keresztelŒkre,
konfirmációkra és papsági elrendelésekre!

• Kérjünk fel nem egyháztagokat, hogy segítsenek különleges programokban, mint
például közös reggeli készítése egy nemzeti ünnepen!

• Tegyük az egyházközség gyıléseit, programjait, esti beszélgetéseit és nyílt napjait
olyan színvonalúvá, hogy az egyháztagok meg akarják hívni ezekre az ismerŒseiket!

• Hívjunk meg másokat a családi estünkre!

• Látogassunk el azokhoz, akiknek változás állt be az életében: házasságot kötöttek,
gyermekük született vagy elveszítettek valakit!

• Látogassuk meg és segítsük azokat, akik a környékünkre költöznek! Osszunk meg
információt a közösségrŒl, a környékrŒl és az egyházról!

• Ragadjunk meg minden alkalmat, hogy az evangéliumról beszéljünk! Beszéljünk olyan
témákról, mint a Szabadító, a Mormon könyve, a Biblia, az élet célja, a család, és a
családtörténet!

• Biztassuk a fiatalokat, hogy barátkozzanak más fiatalokkal, és hívják el Œket az egyház
gyıléseire és programjaira!

• Munkálkodjunk a részben egyháztag családokkal!

• Tervezzünk lelkileg felemelŒ úrvacsoragyıléseket!

Tevékenység: Társas tanulás

• Társaddal együtt olvassátok el a Hıek a hithez címı könyv 42–46. oldalán található „Egyházi
igazgatás” részt!

• Oszd meg a társaddal és írd le a tanulmányi naplódba, mit tanultál!

• Beszéljétek meg, milyen hatással lesznek meglátásaitok arra, ahogyan megközelítitek az
egyház vezetŒivel végzett munkát!

Az egyházi tevékenység melletti elkötelezettség
A misszionáriusi munka akkor fejti ki a legnagyobb hatását, amikor az emberek

megfogadják, hogy egész életükben tevékenyek maradnak az egyházban, és azt meg is
tartják. Nem elég, ha az emberek csak belépnek az egyházba; úgy kell jönniük, hogy itt is
szándékoznak maradni! Minden tanításodnak és felkérésednek erre kell irányulnia! Annak
érdekében, hogy az egyháztagok elnyerjenek minden áldást, amelyet Mennyei Atyánk
elkészített a számukra, továbbra is az evangélium szerint kell élniük, és tevékenynek kell
lenniük az egyházban.

Nefi ezt tanította: „Miután rátértetek erre szoros és keskeny ösvényre, azt kérdezném,
most már mindent megtettetek? Íme, mondom nektek: Nem; …Krisztusba vetett
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állhatatossággal kell tehát törekednetek elŒre… és mindvégig kitart[anotok], íme, ezt
mondja az Atya: Örök életetek lesz” (2 Nefi 31:19–20).

Minden tŒled telhetŒt tégy meg, hogy segíts az embereknek alkalmassá válni az örök
életre, „amely ajándék Isten minden ajándéka közül a legnagyobb” (T&Sz 14:7).

Ne feledd!

• Építs ki szoros kapcsolatot a püspökkel és az egyházközségi tanács tagjaival!

• MegfelelŒ módon vegyél részt a papsági végrehajtó bizottság és az egyházközségi tanács
gyılésein!

• Állj az egyházközségi tanács szolgálatára! Amikor a tanács tagjai a segítségedet kérik:

– Légy kész pártfogolni a megtérteket és a kevésbé tevékeny egyháztagokat, segíts nekik
elhívásaikban és szolgálati lehetŒségeikben, és tanítsd újra a misszionáriusi leckéket!

– Az egyháztagokkal tanítsd meg az új megtérteknek a „Törvények és szertartások”
címı leckét!
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Egyéni tanulás

• Zsebnaptárad segítségével készíts terveket arra, hogy beszélsz az új megtértekkel
és a nemrégiben aktivizált egyháztagokkal arról, hogy megváltoztatták az életüket
és eljárnak az egyházba! Mi segített nekik a legtöbbet? Tanulmányi naplódba írd
le, milyen gondolataid vannak tapasztalataikkal kapcsolatban! Mit tanultál, ami
segíteni fog a jelenlegi érdeklŒdŒiddel végzett munkádban?

• Tanulmányozd a következŒ szentírásokat: 2 Nefi 31:18–20; Alma 26:1–7 és
32:32–43; valamint Moróni 6! Írd le, mit tanulsz ezekbŒl a versekbŒl az új megtértek
megerŒsítésérŒl!

Társas tanulás

• Az egyházközségi tanács gyılésén kérdezzétek meg a püspöktŒl, vannak-e olyan
kevésbé tevékeny egyháztagok, akiket szeretné, hogy felkeressetek ezen a héten!
Amikor ezeket a kevésbé tevékeny egyháztagokat látogatjátok, törekedjetek a
Jézus Krisztusba vetett hitük építésére! Kérjetek tŒlük ajánlásokat!

• Tanulmányozzátok a következŒ szentírásokat: 1 Korinthusbeliek 3:2; Zsidók 5:12;
Tan és a szövetségek 19:22! Mi az a tej, amire itt utalás történik? Mi a hús?
Válaszaitokat hasonlítsátok össze a „Mit tanuljak és tanítsak?” címet viselŒ
fejezetben álló tanokkal! Miért van az, hogy a megfelelŒ sorrendben és
mennyiségben kell tejet és húst nyújtanotok? Ezt hogyan tehetitek meg?

• Olvassátok el a következŒ idézetet, melyben Joseph F. Smith elnök leírja, milyen
érzései voltak keresztelésekor:

„Az érzés, ami elárasztott, az igazi béke, szeretet és világosság érzése volt. A
lelkemben éreztem, hogy ha azelŒtt bınt követtem el – mert biztosan nem voltam
bıntelen –, akkor az most megbocsátást nyert; valóban megtisztultam a bıntŒl;
meghatódtam, és úgy éreztem, még a lábam alatt lévŒ legapróbb rovarnak sem
tudnék ártani. Úgy éreztem, mindenhol, mindenkivel és mindennel jót szeretnék
tenni. Valami újdonságot éreztem az életben, valami új vágyat arra, hogy azt
tegyem, ami helyes. Egy csipetnyi bınös vágy sem maradt lelkemben. […] Ez az
érzés árasztott el, és tudom, ez IstentŒl jött, és élŒ bizonyság volt, s azóta is az
számomra arról, hogy elfogadtam az Urat” (Gospel Doctrine, 5. kiad. [1939], 96.
o.; vagy lásd Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph F. Smith [1999], 59. o.).

Most olvassátok el, mit mondott Smith elnök az érzéseirŒl jóval a keresztelése után:

„Ó, bárcsak attól a naptól kezdve [keresztelésem óta] életem minden pillanatában
meg tudtam volna tartani azt a lelket és azt a komoly vágyat! Mégis, sokan
közülünk, akik elnyerték azt a bizonyságot, azt az újjászületést, azt a szívbéli
változást – miközben tévesen ítélkezhetünk vagy sok hibát követhetünk el, és
gyakran talán életünkben nem teszünk eleget az igaz normáknak –, megbántuk
a rosszat, idŒrŒl idŒre megbocsátásra vágytunk az Úr kezétŒl; így aztán eddig a
napig ugyanaz a vágy és cél, ami átjárta lelkünket, amikor megkeresztelkedtük, és
bıneink megbocsátattak, még mindig birtokolja szívünket és még mindig lelkünk
uralkodó érzelme és szenvedélye” (Gospel Doctrine, 96. o.; vagy lásd Az egyház
elnökeinek tanításai: Joseph F. Smith, 71–72. o.).

– Személy szerint mit tanultál Smith elnöktŒl saját bizonyságodról és az
evangélium iránti elkötelezettségedrŒl?

– Mit tanultál arról, hogy milyen nehézségekkel néznek szembe az új megtértek,
még a leendŒ próféták is, a keresztelést követŒen?

– Gondolj nemrég megtért vagy kevésbé tevékeny egyháztagokra! Mit tehetsz,
hogy segíts nekik visszaszerezni azt a „vágyat és célt”, ami egykor megvolt
bennük?
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Kerületi gyılések és zónakonferenciák

• Hívjatok meg egy püspököt, és kérjétek meg, hogy beszéljen arról, milyen kihívá-
sok merülnek fel a kevésbé tevékeny egyháztagokkal és új megtértekkel való
munka során! Kérjétek meg, hogy emelje ki, miként segíthetnek a misszionáriusok
ezekben a kihívásokban!

• Beszéljétek meg az elveszett juhról, az elveszett drakhmáról és a tékozló fiúról
szóló példázatot (lásd Lukács 15)!

Misszióelnök

• Dolgozz együtt a helyi papsági vezetŒkkel, és biztasd Œket, hogy segítsenek az új
megtérteknek:

– elérni a papsági elrendelést,

– házitanítókat fogadni,

– egy Œsük nevét elŒkészíteni arra, hogy a templomban keresztelést
végezzenek érte,

– a házitanítók jelenlétében megtanulni a „Törvények és szertartások” címı
leckében álló dolgokat.

• Tanítsd meg a helyi vezetŒknek, hogyan használják a misszionáriusokat az
egyházközségi tanácsban!

• Tanítsd meg a helyi vezetŒknek, mi a FejlŒdési nyilvántartás célja és miként kerül
felhasználásra!

• IdŒnként kérd meg a misszionáriusokat, mutassák meg FejlŒdési nyilvántartásukat!

• Néha végezz utókövetést új megtértekkel, hogy megtudd, hogyan haladnak,
és miként lehetnek segítségükre a misszionáriusok és az egyháztagok!

• Hívj meg cövek- vagy egyházközségi vezetŒket, hogy beszéljenek a
misszionáriusaidnak arról, miként lehetnének a leginkább a segítségükre!

• Hívj meg új megtérteket, hogy beszéljenek a misszionáriusoknak az egyház új
tagjaiként szerzett élményeikrŒl!

• IdŒnként hívj meg megtérteket a zónakonferenciákra, hogy osszák meg
megtérésükkel kapcsolatos élményeiket!
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• A célod az, hogy lelkeket vezess Krisztushoz.
• Készítsd fel az embereket, hogy eleget tegyenek a keresztelés követelményeinek a 

Tan és a szövetségek 20:37 szerint, és felelni tudjanak a keresztelési interjú kérdéseire!

• Imádkozz gyakran magadért és másokért!
• Hagyatkozz a Lélekre, hogy megmutassa neked, merre menj, mit tegyél, és mit mondjál!
• Legyél teljesen engedelmes!
• Tanulmányozd a missziód nyelvét mindennap!

• Tervezz mindennap, és összpontosíts a fŒbb mutatókra!
• Dolgozz hatékonyan egész nap és mindennap!

• Kérj ajánlásokat mindenkitŒl!
• Taníts keresés közben, és keress tanítás közben!

• Olvasd a Mormon könyvét az érdeklŒdŒiddel!
• Tanítsd meg az embereknek, hogy a legjobb módon úgy tudhatjuk meg, hogy Joseph 

Smith Isten prófétája-e, ha olvassuk a Mormon könyvét, és imádkozunk róla!
• Keress fel minden érdeklŒdŒt mindennap!
• Tegyél bizonyságot gyakran!
• Legyen veled egyháztag a leckéken, amikor csak lehet!
• Mindig jelölj meg konkrét dátumot és idŒpontot a következŒ leckéhez!
• Hívj el minden érdeklŒdŒt keresztelŒkre!
• Minden lecke után adj valamit az érdeklŒdŒknek, amit olvashatnak és amin 

elgondolkodhatnak, miközben a következŒ találkozásra készülnek!

• Építs ki kapcsolatot az egyháztagokkal a szolgálatuk és az egyházközség vezetŒivel 
való együttmıködés által!

• Segíts az egyházközségi vezetŒknek a megtartásban és az aktivizálási tevékenységekben!

• Segíts minden érdeklŒdŒdnek kötelezettségeket vállalni, amelyek meghozzák a 
bınbánatot, és erŒsíteni fogják a hitüket a Szabadítóban!

• Szeresd az Urat, és a tŒled telhetŒ legjobban szolgáld Ãt!

Ne feledd!
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