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BEVEZETÉS

CÉL

Ennek az elŒkészítŒ tanfolyamnak az a célja, hogy segítse Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjait a templomi ajánlás
megszerzésében és a látogatásra való felkészülésben. Azok az egyház-
tagok is részt vehetnek a tanfolyamon, akik elŒzŒleg már voltak a
templomban, és ezáltal többet tanulhatnak a templomról.

RÉSZTVEVÃK

A tanfolyam résztvevŒinek vágyakozniuk kell arra, hogy elmenjenek a
templomba, és hogy érdemesek legyenek a templomi ajánlásra. Ha még
nem kapták meg ajánlásukat, készülniük kell arra, hogy megkapják.

Ha a tanulók még nem vettek részt olyan vasárnapi iskolai órán,
ahol Az evangélium tanításai címı kézikönyvet tanulmányozzák, 
akkor ajánlott, de nem kötelezŒ, hogy ezt megtegyék, mielŒtt részt
vesznek ezen a tanfolyamon. MielŒtt valaki részt vesz ezen a tanfo-
lyamon, fontos, hogy elegendŒ ismerettel rendelkezzen az alapvetŒ
evangéliumi tanokról és alapelvekrŒl, továbbá kész legyen engedel-
meskedni Isten olyan parancsolatainak, mint az erkölcsi tisztaság
törvénye, a sabbat napjának megszentelése, a Bölcsesség szava és a
tized törvénye. Az érdemesség és a személyes igazlelkıségre való tö-
rekvés elengedhetetlen a templomi szertartásokban való részvételhez.

A püspök vagy gyülekezeti elnök irányítása mellett az egyházközségi
vagy gyülekezeti tanács megbeszélheti, miként tarthatják a leghaté-
konyabban ezt a tanfolyamot annak érdekében, hogy megerŒsítsék
a családokat, és segítsenek a férfiaknak felkészülni a melkisédeki
papság elnyerésére.

Minden egyes résztvevŒnek személyes meghívást kell kapnia az egy-
házközség püspökétŒl illetve a gyülekezeti elnöktŒl, vagy az egyház-
község/gyülekezet egy másik, melkisédeki papsági vezetŒjétŒl.

AZ IDÃ ÉS A HELY

A tanfolyam osztályai méretüket tekintve változhatnak, de rendszerint
egyházközségi vagy gyülekezeti szinten kell megtartani azt kis létszá-
mú csoportokban. A tanfolyam a gyülekezeti házban vagy otthon is
tartható. A helyet, az idŒt és a tanítás gyakoriságát a résztvevŒk és a
tanító igényeihez kell igazítani.



Az anyag hét leckére van osztva, azonban a tanító annyi idŒt szakítson
egy-egy órára, amennyire az osztály tagjainak szüksége van! Az egyes
leckék tanítása tehát egynél több tanítási alkalmat is igényelhet.

AZ OSZTÁLYBAN HASZNÁLANDÓ TANANYAGOK

Az órán minden résztvevŒ számára biztosítani kell a szentírásokat!
Az osztály minden egyes tagja számára tegyék hozzáférhetŒvé a
Felkészülés a szent templomba való belépésre (36793 135) címı füzet
egyik példányát, ami ennek a tanfolyamnak a tanulók számára készí-
tett kiegészítŒ anyaga! Gyakran történik utalás erre a füzetre a tanfo-
lyam során, ezért az osztály tagjait meg kell kérni, hogy olvassák el a
tanfolyam idŒtartama során.

A TANÍTÓ

Egyetlen tanító vagy akár házaspárok is kaphatnak elhívást e tanfo-
lyam tanítására. A tanítóknak erŒs bizonysággal kell rendelkezniük az
evangéliumról, és fogékonynak kell lenniük a Szellem sugalmazásai
iránt. A tanítóknak felruházott egyháztagoknak kell lenniük, akik
rendelkeznek érvényes templomi ajánlással, és akik megértik,
mennyire fontos és szent mindaz, ami a templomban történik.

Ha lehetséges, a tanító kísérje el a tanfolyam résztvevŒit a templomba,
amikor részesülnek templomi szertartásaikban!

JAVASLATOK A TANÍTÓNAK

MielŒtt az egyháztagok belépnének a templomba, lelkileg készen kell,
hogy álljanak. A felkészítŒ tanfolyam révén megfelelŒ tudást kell sze-
rezniük az üdvözülés tervérŒl és a templomi munkáról szóló tanokról.
Neked adatik meg az a kiváltság, hogy segíthetsz másoknak ebben a
felkészülésben, ami életük egyik legszentebb eseményéhez vezet. Légy
fogékony a Szellem sugalmazásaira, hogy oly módon add át a lecke
anyagát, hogy az a legjobb legyen a résztvevŒk számára! Ne feledd az
Úr tanácsát: „A Szellem hívŒ imádság révén adatik nektek; ha azonban
nem kapjátok meg a Szellemet, akkor nem taníthattok!” (T&Sz 42:14)

Az elsŒ lecke tanítása elŒtt olvasd el ezt a kézikönyvet az elejétŒl a
végéig! Ezáltal meg fogod érteni, hogyan áll össze az anyag. Készíts
elŒ minden leckét jóval a tanítása elŒtt, így meg fogod érteni a té-
mát, és képes leszel jól átadni azt! MielŒtt továbbmennél, a leckék
tanítása közben gyŒzŒdj meg afelŒl, hogy a résztvevŒk tökéletesen
tisztában vannak arról, amirŒl beszéltek! Ne rohanj végig a leckéken!
Légy türelmes, és hagyd, hogy a résztvevŒk átgondolják a leckék
mondanivalóit, és reagálni tudjanak azokra!

Minden óra elŒtt, és bármikor az óra közben adj lehetŒséget az osz-
tály tagjainak arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, és megvitassák
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gondolataikat! Segíts nekik abban, hogy a megtanult alapelveket al-
kalmazni tudják az életükben! A szentírásokat, az utolsó napi prófé-
ták tanításait és az Úr Szellemének vezetését használva válaszolj a
kérdésekre!

A tanfolyam idŒtartama alatt tartsd szem elŒtt, mennyire szentek a
templomi szertartások! Amint azt a következŒ kijelentés is megma-
gyarázza, a templomi munka néhány elemérŒl nem beszélünk a
templomon kívül:

„A templomi szertartásokról nem beszélünk a templomokon kívül.
Soha nem az volt a cél, hogy az e templomi szertartásokról való tudást
csupán néhány kiválasztott számára korlátozzák, akiket arra kötelez-
tek, hogy mások ne szerezzenek ezekrŒl tudomást. Valójában ennek
pont az ellenkezŒje igaz. Nagy igyekezettel ösztönzünk minden lelket,
hogy legyen érdemes és készüljön fel a templomi élményekre. (...)

A templom szertartásai egyszerıek. Gyönyörıek. Szentek. Bizalmasan
kezelik Œket, nehogy olyanok részesüljenek bennük, akik arra nem
készültek fel.” (Felkészülés a szent templomba való belépésre, 2. o.)

Munkálkodj azon, hogy megerŒsítsd saját bizonyságodat a templom-
ról, és gyakran tégy bizonyságot osztályod elŒtt az általad tanított
alapelvek igazságáról! Adj lehetŒséget az osztály tagjainak is arra,
hogy bizonyságot tegyenek, amikor az helyénvaló!

Soha ne felejtsd el, milyen alapvetŒ fontosságú a templomi munka!
Elder Boyd K. Packer azt mondta: „A szertartások és a szövetségek az
Ã színe elé való bebocsátás jogosítványaivá válnak. Az, hogy érdeme-
sen részesüljünk bennük, az egész élet törekvése; majd azok megtartá-
sa a halandóság kihívása.” (Conference Report, 1987. ápr., 27. o.; vagy
Ensign, 1987. máj., 24. o.)

BEVEZETÉS

vi



1

A TEMPLOM AZ ÜDVÖZÜLÉS
NAGYSZERÙ TERVÉRÃL TANÍT1
A LECKE CÉLJA

Segíteni az osztály tagjainak abban, hogy megértsék: a templomban
az üdvözülés tervét tanítják.

FELKÉSZÜLÉS

1. Az óra kezdete elŒtt készíts elŒ egy táblai rajzot vagy egy plakátot,
amelyen az üdvözülés tervének befejezetlen rajza látható (lásd 3. o.)!
(Készíthetsz egy hasonló befejezetlen rajzot egy-egy papírlapon,
amiket kioszthatsz az osztály tagjai számára, hogy az órai beszélgetés
alatt befejezhessék.)

2. GyŒzŒdj meg arról, hogy az osztály minden tagjánál ott vannak a
szentírások! Biztosíts továbbá minden résztvevŒ számára egy pél-
dányt a Felkészülés a szent templomba való belépésre címı füzetbŒl!
Ezeket az osztályokban használandó tananyagokkal együtt kellett
megrendelni.

3. Megbízhatsz pár résztvevŒt azzal, hogy segítsen neked az óra máso-
dik részében. Odaadhatod az osztály különbözŒ tagjainak az üdvözü-
lés tervének egyes részeinél megemlített szentírás-utalásokat (a
halandóság elŒtti élet, a bukás stb.), majd megkérheted Œket, hogy
úgy jöjjenek az órára, hogy össze tudják foglalni mindazt, amit ezek
a szentírások az üdvözülés tervérŒl tanítanak.

4. Ha rendelkezésetekre áll a Jöjjetek énhozzám! címı videokazetta
(56147 135), akkor megmutathatod „Az ember boldogságkeresése”
címı részt, ami egy 13 perces bemutató.

A LECKE MEGTANÍTÁSA

A TEMPLOM EGY LELKI ISKOLA

Kérj meg valakit a nyitóima elmondására!

Mondd el, hogy a szentírásokat minden órán használni fogjátok!
Ösztönözd az osztály tagjait, hogy minden órára hozzák el a szentírá-
sokat!

Ossz szét az osztály tagjai között egy-egy példányt a Felkészülés a
szent templomba való belépésre címı füzetbŒl! Mondd el, hogy ez a
füzet a tanfolyamnak a tanulók számára készített kiegészítŒ anyaga!

„Az pedig az örök
élet, hogy megis-
merjenek téged, az
egyedül igaz Istent,
és a kit elküldtél, a
Jézus Krisztust.”
(János 17:3)
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A tanfolyam során meg fogjátok beszélni a füzetben lévŒ anyagot,
ezért az osztály tagjait meg kell kérni, hogy olvassák el azon hetek
alatt, amikor a tanfolyamot tartjátok.

Kezdd az órát azzal, hogy elmondod: a templom egy lelki iskola, ami
segít abban, hogy többet megtudjunk az élet céljáról és az üdvözülés
tervérŒl!

Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassák el a következŒ idézeteket,
melyek elmagyaráznak néhány dolgot arról, amit a templomban ta-
nulunk:

Gordon B. Hinckley elnök azt mondta, hogy a templom „egyben is-
kola is, ahol Isten nagyszerı és szent dolgait tanítják. Itt bontakozik
ki elŒttünk a szeretŒ Atya terve, melyet az összes nemzedékben szü-
letett fiaiért és leányaiért készített. Itt tárul fel elŒttünk az ember
örökkévaló utazásának odisszeája, a halandóság elŒtti léttŒl ezen az
életen keresztül a túlvilágig. Nagyszerı, alapvetŒ és gyökeres igazsá-
gokra tanítanak meg itt, világosan és egyszerıen, úgy, hogy vala-
mennyi hallgató megérthesse.” (ElsŒ elnökségi üzenet, 1993. nov.)

Brigham Young elnök azt tanította, hogy a felruházásnak nevezett
templomi szertartás olyan tanításokkal lát el minket, melyek elenged-
hetetlenek az örök élethez: „Felruházásotok mindazoknak a szertartá-
soknak az elnyerését jelenti az Úr házában, melyekre szükségetek van
ahhoz, hogy ebbŒl az életbŒl eltávozva az Œrt álló angyalok mellett
elhaladva visszamehessenek az Atya jelenlétébe.” (Az egyház elnökei-
nek tanításai: Brigham Young [1997], 302. o.)

Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassák el a János 17:3-at!

• Mit tanít ez a szentírás az elnyerhetŒ legértékesebb tudásról?

Mondd el, hogy a templomban jobban megismerjük Mennyei
Atyánkat és Jézus Krisztust, és közelebb kerülhetünk hozzájuk!
Megismerjük számunkra készített tervüket, amire a szentírásokban
többek között a következŒképpen utalnak: a megváltás terve vagy az
üdvözülés terve.

• Eddigi életetek során mi segített abban, hogy megismerjétek az
üdvözülés tervét?

• Hogyan áldotta meg életeteket az üdvözülés tervének megértése?

A TEMPLOMBAN AZ ÜDVÖZÜLÉS TERVÉRÃL TANÍTANAK BENNÜNKET

Mondd el, hogy a templomi felruházásnak része az üdvözülés tervérŒl
való tanítás! A leckének ez a része segít felkészíteni az osztály tagjait
arra, hogy megértsék ezeket a tanításokat a templomban.

Utalj a befejezetlen táblai rajzra, és ismételjétek át a következŒ in-
formációkat! A szentírások segítségével segíts a tanulóknak, hogy

„És azon keresztül
vizsgáljuk Œket,
hogy megtesznek-e
mindent, amit az
Úr, az Istenük, ne-
kik mindig paran-
csolni fog.”
(Ábrahám 3:25)
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megértsék ezeket a fogalmakat! Miközben megbeszélitek a szentírá-
sokat, írjátok azokat az ábra megfelelŒ sorába (lásd a befejezett ábrát
az 5. oldalon)! Ha az osztály tagjainak külön adtál egy-egy rajzot,
akkor oda írják be a szentírásutalásokat!

Ha megbíztál néhány embert az osztályból, hogy segítsen neked, kérd
meg Œket, hogy mondják el információikat az üdvözülés tervérŒl!
Mondd el, hogy ez a beszélgetés a következŒ kérdésekre fog összpon-
tosítani: Honnan jöttünk? Miért vagyunk itt a földön? Hová me-
gyünk ez után az élet után?

A halandóság elŒtti élet

1. Istennek, a mi Mennyei Atyánknak vagyunk a szellemgyermekei, és
vele éltünk, mielŒtt a földre jöttünk (lásd Rómabeliek 8:16–17).

2. Mennyei Atyánk összehívott a mennyben egy nagy tanácsot (lásd
Ábrahám 3:22–23). Bemutatta tervét, mely által örök fejlŒdésben
és boldogságban lehet részünk. Ezt a tervet az üdvözülés tervének
hívjuk. Mi úgy döntöttünk, hogy követjük a tervét.

3. A tervvel összhangban Jézus Krisztus, Mennyei Atyánk Egyszülött
Fia önként vállalta, hogy ÜdvözítŒnk lesz (lásd Mózes 4:2;
Ábrahám 3:27).

4. Lucifer, Istennek egy másik fia, fellázadt Mennyei Atyánk terve el-
len, és „igyekezett lerombolni a szabad akaratot”. KövetŒivel együtt
kiızetett a mennybŒl, és ezáltal megtagadták tŒlük azt a kiváltságot,
hogy fizikai testet kapjanak, és megízleljék a halandóságot. Sátán,
ahogyan ma Lucifert hívjuk, minden idŒben megpróbálja az egész
emberiséget olyan szerencsétlenné tenni, mint amilyen Œ maga, az-
által, hogy gonoszságra csábítja az embereket (lásd Mózes 4:1, 3–4;
2 Nefi 2:17–18).

 

 

HALANDÓSÁG
ELÃTTI ÉLET

BUKÁS

HALANDÓ ÉLET

A FIZIKAI
HALÁLTÓL A
FELTÁMADÁSIG

A DICSÃSÉG KIRÁLYSÁGAI
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A bukás

1. Mennyei Atyánk Ádámot és Évát választotta ki gyermekei közül,
hogy elsŒként a földre jöjjenek, és az Éden kertjébe helyezte Œket.
Abban az idŒben a testük nem volt halandó (lásd Mózes 3:7–8,
21–23).

2. Ádám és Éva úgy határoztak, hogy esznek abból a gyümölcsbŒl,
amirŒl Isten azt mondta, hogy nem ehetnek. Ennek eredménye-
ként elszakadtak Isten jelenlététŒl. Ezt az elszakadást lelki halálnak
hívjuk. Halandóvá váltak, ami azt jelenti, hogy fizikai testük végül
meg fog halni. Az is lehetŒvé vált számukra, hogy gyermekeik szü-
lessenek. A halandó állapotba történŒ átlépést hívjuk a bukásnak
(lásd 2 Nefi 2:19–25; T&Sz 29:40–41).

A halandó élet

1. Mindazok, akik úgy döntöttek a halandóság elŒtti életben, hogy
Mennyei Atyánk tervét követik, fizikai testet nyernek azáltal, hogy
erre a földre születnek. Halandó életünk során próbára tétetünk,
hogy kiderüljön, vajon hajlandók vagyunk-e a hit és a Mennyei
Atyánk parancsolatai iránti engedelmesség által élni, amikor nem
vagyunk az Ã fizikai jelenlétében (lásd Alma 34:32; Ábrahám
3:24–26).

2. A halandóságban minden ember szabadon választhat, hogy Istent
vagy Sátánt fogja-e követni (lásd 2 Nefi 2:27).

A halál és a feltámadás

1. Amikor meghalunk, szellemünk a szellemvilágba tér, testünk pedig
a földön marad. A szellem és a test egészen a feltámadásunkig kü-
lön lesz. Az igazlelkıek szelleme egy boldog és békés állapotba ke-
rül, amit paradicsomnak hívunk. A gonoszok szelleme a sötétség
állapotába kerül, amire olykor mint börtönre utalunk (lásd Alma
40:9–14; lásd még 1 Péter 3:19).

2. Jézus Krisztus engesztelŒ áldozata és feltámadása lehetŒséget
nyújt az egész emberiség számára, hogy legyŒzzük a fizikai halált
a feltámadás által. A feltámadás azt jelenti, hogy szellemünk és
tökéletessé vált testünk egyesülni fog az örökkévalóságra (lásd
1 Korinthusbeliek 15:22; 2 Nefi 9:10–13; Alma 11:42–44).

3. Jézus Krisztus engesztelése lehetŒséget biztosít számunkra arra is,
hogy bıneink megbocsáttathassanak és megtisztulhassunk azoktól,
hogy ezáltal Isten jelenlétében lakozhassunk. Az ÜdvözítŒ az egész
emberiség bıneiért szenvedett a Gecsemáné kertjében és a keresz-
ten. Az Ã engesztelésének eredményeképp megbánhatjuk bınein-
ket, és bınbocsánatot nyerhetünk. Ha az evangélium szerint élünk,
érdemessé válhatunk arra, hogy elnyerjük az örök élet ajándékát, és
hasonlóvá válhatunk Ãhozzá (lásd Móziás 3:5–12).

„Hisszük, hogy
Krisztus engesztelŒ
áldozata révén
minden ember 
üdvözülhet, ha 
az evangélium
törvényeinek [és 
szertartásainak] 
engedelmeskedik.”
(Hittételek 1:3)
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A dicsŒség királyságai

A feltámadáskor minden ember számára ki lesz jelölve a dicsŒség
egyik királysága. Azok, akik igazlelkıek, nagyobb örömöt és áldásokat
fognak örökölni, mint azok, akik nem engedelmeskednek Isten pa-
rancsolatainak (lásd 1 Korinthusbeliek 15:35, 40–42).

1. A telesztiális dicsŒség azoké, akik nem fogadják el Jézus Krisztus
evangéliumát, Jézus Krisztus bizonyságát és Isten prófétáit, vala-
mint azoké, akik bınös életet élnek (lásd T&Sz 76:81–88, 98–103).

2. A terresztriális dicsŒség azoké a földön élŒ, tisztességes embereké,
akiket megtévesztenek, valamint azoké, akik nem tesznek bátran
bizonyságot Jézus Krisztusról (lásd T&Sz 76:71–79).

3. A celesztiális dicsŒség azok számára van fenntartva, akik engedel-
meskednek a parancsolatoknak, részesülnek a szertartásokban,
mindenek felett gyŒzedelmeskednek azáltal, hogy hisznek Jézus
Krisztusban, és akik szívükben megtisztulnak (lásd T&Sz 76:50–70).

Kérd meg az osztály tagjait, hogy válaszoljanak a következŒ kérdésekre:

• Mi olyat tanultatok most az üdvözülés tervérŒl, amit eddig nem
tudtatok?

• Milyen érzéssel tölt el benneteket, ha Jézus Krisztus szerepére gon-
doltok ebben a nagyszerı tervben?

• Hogyan fejezhetjük ki Mennyei Atyánknak és Jézus Krisztusnak azt,
hogy mennyire hálásak vagyunk a tervükért?

Hogy kihangsúlyozzátok az ÜdvözítŒ engesztelŒ áldozatának óriási
fontosságát az üdvözülés tervében, írjátok le a harmadik hittételt a
befejezett ábra alá (lásd lent)!

BEFEJEZÉS

Hangsúlyozd ki, hogy a templomban tudást szerzünk errŒl a tervrŒl –
olyan tudást, ami hatalmas áldásokat hoz az életünkbe! Tégy bizony-
ságot azokról az áldásokról, amiket azért kaptál, mert megérted az
üdvözülés tervét, és mert az evangélium alapelvei szerint élsz!

Befejezésül megnézhetitek „Az ember boldogságkeresése” címı filmet.

Kérj meg valakit a záróima elmondására!
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HALANDÓSÁG
ELÃTTI ÉLET

BUKÁS

HALANDÓ ÉLET

A FIZIKAI
HALÁLTÓL A
FELTÁMADÁSIG

A DICSÃSÉG KIRÁLYSÁGAI

Rómabeliek 8:16–17
Ábrahám 3:22–23, 27
Mózes 4:1–4
2 Nefi 2:17–18

Mózes 3:7–8, 21–23
2 Nefi 2:19–25
T&Sz 29:40–41

Alma 34:32
Ábrahám 3:24–26
2 Nefi 2:27

Alma 40:9–14
1 Péter 3:19
1 Korinthusbeliek 15:22
2 Nefi 9:10–13
Alma 11:42–44
Móziás 3:5–12

1 Korinthusbeliek 15:35, 
40–42

T&Sz 76:81–88, 98–103
T&Sz 76:71–79
T&Sz 76:50–70

„Hisszük, hogy Krisztus engesztelŒ áldozata révén minden ember üdvözülhet, ha az
evangélium törvényeinek [és szertartásainak] engedelmeskedik.” (Hittételek 1:3)
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ÉRDEMESNEK KELL LENNÜNK AHHOZ, 
HOGY BELÉPHESSÜNK A TEMPLOMBA

A LECKE CÉLJA

Segíteni az osztály tagjainak abban, hogy megértsék: érdemesnek kell
lenniük ahhoz, hogy beléphessenek a templomba.

FELKÉSZÜLÉS

1. Jóval a lecke tanítása elŒtt kérd meg a püspököt vagy a gyülekezeti
elnököt, hogy az óra során mondja el, hogyan zajlik a templomi
ajánlás megszerzésének folyamata! Ehhez kapcsolódóan informáci-
ót találsz a 10–11. oldalon „A templomi ajánlás megszerzésének
folyamata áldás” címı résznél. Ha a püspök nem ér rá, felkérheted
az egyik tanácsosát, hogy beszéljen errŒl a témáról.

2. Írd fel a következŒ idézetet a táblára vagy egy nagyméretı karton-
lapra: „Megkérek minden egyháztagot, hogy úgy éljen, hogy egyre
több figyelmet szentel az Úr Jézus Krisztus életére és példájára.”
(Howard W. Hunter elnök, Conference Report, 1994. okt., 7. o.;
vagy Ensign, 1994. nov., 8. o.)

A LECKE MEGTANÍTÁSA

Kérj meg valakit a nyitóima elmondására!

Kérdezd meg az osztály tagjait, hogy van-e kérdésük! Szánj rá annyi
idŒt, amennyi csak szükséges ahhoz, hogy a tŒled telhetŒ legjobban
megválaszold a felmerülŒ kérdéseket! Engedd, hogy az Úr Szelleme
vezessen! Ne feledd, hogy vannak olyan dolgok, amelyekrŒl nem
beszélünk a templomon kívül!

Mondd el, hogy azoknak, akik a templomba lépnek, Mennyei
Atyánkba és Jézus Krisztusba vetett hitükrŒl kell tanúskodniuk úgy,
hogy az evangélium szerint élnek és betartják a parancsolatokat!
Erkölcsileg tisztának kell lenniük, teljes tizedet kell fizetniük, engedel-
meskedniük kell a Bölcsesség szavának, meg kell szentelniük a sabbat
napját, és törekedniük kell arra, hogy minden egyéb módon igazlel-
kıen éljenek. A püspöknek vagy a gyülekezeti elnöknek, továbbá a
cövek- vagy misszióelnöknek interjút kell készítenie velük, és érde-
mesnek kell találtatniuk elŒttük ahhoz, hogy templomi ajánlást kap-
hassanak. Ez a lecke átismétel néhány olyan evangéliumi alapelvet és
parancsolatot, amiket az osztály tagjainak be kell tartani ahhoz, hogy
érdemesek legyenek a templomba való belépésre.

„Szívem leghŒbb
vágya az, hogy az
egyház minden tag-
ja érdemes legyen a
templomba történŒ
belépésre. Arra vá-
gyom, hogy minden
felnŒtt egyháztag
érdemes legyen egy
érvényes templomi
ajánlásra – és ma-
gánál is tartsa azt.”
(Howard W. Hunter
elnök)

2
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ERKÖLCSI TISZTASÁG

Mondd el, hogy az Úr és az Ã prófétái folyamatosan arról tanítanak,
hogy mennyire fontos az erkölcsi tisztaság! Gordon B. Hinckley elnök
azt tanította: „Hiszünk a házasság elŒtti erkölcsi tisztaságban és a há-
zasságkötés utáni teljes hıségben. Ezzel nagyjából mindent el is
mondtam. Így leszünk boldogok az életben. Így leszünk elégedettek.
Ez hoz békét a szívnek és békét az otthonnak.” (Conference Report,
1996. okt., 68. o.; vagy Ensign, 1996. nov., 49. o.)

Olvassátok el együtt a következŒ szentírásokat:

Tanok és szövetségek 42:22–24 (Az Úr azt parancsolta nekünk, hogy
szeressük a házastársunkat, és ne keressük más nŒ vagy férfi társaságát.
Azt a parancsolatot kaptuk, hogy ne kövessünk el házasságtörést.)

Tanok és szövetségek 121:45 (Az Úr azt parancsolta, hogy „erény dí-
szítse gondolatai[nk]at szüntelenül”.)

1 Timótheus 4:12 (Legyünk a tisztaság példaképei!)

1 Nefi 10:21 (Semmilyen tisztátalan dolog nem lakozhat Istennel.)

Hittételek 1:13 (Hisszük, hogy erkölcsösnek és erényesnek kell lennünk.)

• Miért fektet az Úr oly nagy hangsúlyt az erkölcsi tisztaságra?

• Soroljatok fel példákat arra vonatkozóan, hogy mit látunk magunk
körül a világban, milyen következményei vannak az erkölcstelenség-
nek! Milyen áldásokat kapunk, ha erkölcsileg tiszta életet élünk?

Irányítsd az osztály tagjainak a figyelmét arra az idézetre, amit a
táblára vagy egy nagy kartonlapra írtál (lásd az ehhez a leckéhez 
tartozó „Felkészülés” címı részt)!

• Hogyan segíthet ez a tanács nekünk és a gyermekeinknek abban,
hogy ellen tudjunk állni a világi kísértéseknek, és hogy erkölcsileg
tiszta életet éljünk?

A TIZED

Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassák el a Tanok és szövetségek
119:4-et!

Hangsúlyozd ki, hogy az ElsŒ Elnökség a következŒképp magyarázta
el, mit jelent a helyes tizedfizetés: „Az általunk ismert legegyszerıbb
kijelentés magától az Úrtól ered, mely szerint az egyház tagjai ’fizes-
sék évi jövedelmük egytized részét’.” (ElsŒ Elnökségi levél, 1970.
márc. 19.) A tizedalapokat arra használják, hogy gyülekezeti házakat
és templomokat építsenek, elŒsegítsék a misszionáriusi munkát, és
ezáltal épüljön a földön Isten királysága.

Oszd meg az osztállyal James E. Faust elnök következŒ kijelentését:
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„A tizedfizetés olyan elv, amely alapvetŒ a világszerte élŒ egyháztagok
személyes boldogságához és jólétéhez, akár gazdagokról, akár szegé-
nyekrŒl legyen szó. A tized az áldozathozatal egyik elve, a kulcs a
mennyek csatornáinak megnyitásához. (...) Azok az egyháztagok, akik
nem fizetnek tizedet, nem veszítik el egyháztagságukat; csak áldáso-
kat veszítenek.” („Megnyitni a mennyek csatornáit”, James E. Faust,
Liahona, 1999. jan., 67–68. o.)

Ismételd át az osztály tagjaival a következŒ szentírásokat:

3 Mózes 27:30 (A tized az Úré – szent az Ã számára.)

Malakiás 3:8–11 (Meglopjuk Istent, amikor nem fizetjük be a tizedün-
ket. Isten bŒséges áldásban részesíti azokat, akik tizedet fizetnek.)

• Milyen áldásokban részesültetek eddig azért, mert fizettétek a tizedet?

• Miért lopjuk meg azzal Istent, ha nem fizetjük a tizedünket? (Lásd
T&Sz 104:14.)

Mondd el, hogy a püspök, illetve gyülekezeti elnök minden évben
arra kéri az egyháztagokat, hogy jelenjenek meg a tizedrendezési in-
terjún, és mondják el neki, hogy teljes tizedet fizetnek-e! Ez az inter-
jú lehetŒséget teremt az egyháztagok számára, hogy értékelni tudják,
mennyire sikerül betartaniuk ezt a fontos parancsolatot.

A BÖLCSESSÉG SZAVA

Mondd el, hogy mielŒtt a templomba léphetünk, az Úr elvárja tŒ-
lünk, hogy mentesek legyünk minden olyan dologtól, ami tisztáta-
lanná és egészségtelenné teszi az életünket lelkileg és testileg
egyaránt!

Olvassátok el a következŒ szentírások egy részét vagy egészét:

1 Korinthusbeliek 3:16–17 (Testünk Isten temploma, amit nem szabad
beszennyeznünk.)

Tanok és szövetségek 89 (Ezt a kinyilatkoztatást a Bölcsesség szava-
ként ismerjük. Az 1–9. versek azokról a dolgokról számolnak be, ami-
ket nem vihetünk be a testünkbe. A 10–17. versek azokról a dolgokról
beszélnek, amik hasznosak a testünk számára. A 18–21. versek arról
szólnak, hogy mit ígér az Úr azoknak, akik betartják a parancsolatait.)

• Milyen dolgok befolyásolnak minket ma a világban arra csábítva,
hogy szegjük meg azokat a parancsolatokat, amiket a Bölcsesség sza-
vában kaptunk?

• Hogyan segíthetünk magunknak és gyermekeinknek, hogy megtart-
suk az Úr egészségre vonatkozó törvényét?

Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassák el a Tanok és szövetségek
29:34-et!
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• Mit gondoltok, hogyan jelenthet áldást számunkra a Bölcsesség
szavának betartása mind lelkileg, mind testileg?

• Soroljatok fel néhányat a „tudás nagy kincsei” (T&Sz 89:19) közül,
amiket úgy kaphatunk meg, ha betartjuk ezeket a parancsolatokat!

Oszd meg az osztály tagjaival Boyd K. Packer elnök következŒ kijelen-
tését:

„Hogy lelkileg mit tanulsz meg, az bizonyos fokig attól függ, hogy
miképpen bánsz testeddel. Ez az, amiért a Bölcsesség szava olyan
fontos.

Az e kinyilatkoztatás által tiltott, szokást formáló anyagok – tea, ká-
vé, szeszes italok, dohány – meggátolják a lelki közlés finom érzéseit
csakúgy, mint a többi, függŒséget okozó kábítószer.

Ne vedd semmibe a Bölcsesség szavát, mert elvesztheted ’a tudás nagy
kincsei[t], sŒt rejtett kincse[it] is’, amit azoknak ígértek, akik betartják
azt. És a jó egészség további áldás.” („Személyes kinyilatkoztatás”,
Boyd K. Packer, Liahona, 1997. jún., 12. o.)

A SABBAT NAPJA

Olvassátok el együtt a 2 Mózes 20:8–11-et!

Mondd el, hogy az Úr minden idŒben azt parancsolta népének,
hogy szenteljék meg a sabbat napját! Az Úr hatalmas áldásokat ígér
azoknak, akik betartják ezt a parancsolatot.

Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassák el a Tanok és szövetségek
59:9–13-et!

• Mit mondott az Úr, milyen fŒ okai vannak annak, hogy azt paran-
csolta, szenteljük meg a sabbat napját?

• Hogyan segíthet nekünk a Tanok és szövetségek 59:9–13 abban,
hogy megtartsuk a sabbat napjára vonatkozó parancsolatot?

• Milyen áldások várnak azokra, akik megszentelik a sabbat napját?

Ezeknek a kérdéseknek a megbeszélése közben oszd meg az osztály
tagjaival a következŒ, elder James E. Faust által tanított alapelveket:

„Miért kéri tŒlünk Isten, hogy tartsuk tiszteletben a sabbat napját?
Ennek oka – úgy hiszem – legalább három dologra vezethetŒ vissza.
Az elsŒ az, hogy fizikailag szükségünk van a pihenésre és a felfrissü-
lésre. (...)
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A második dolog – véleményem szerint – sokkal nagyobb fontosság-
gal bír. Ez a lelki lényünk megújulásának és megerŒsödésének szüksé-
gességére utal. (...)

A harmadik dolog talán a legfontosabb a három közül. A parancsola-
toknak való engedelmességgel kapcsolatos, ami által kifejezésre jut-
tatjuk Isten iránti szeretetünket. Áldottak azok, akiknek már csupán
az is elegendŒ indok, hogy szeretik az ÜdvözítŒt, és ezért betartják
az Ã parancsolatait!” (Conference Report, 1991. okt., 46–47. o.; vagy
Ensign, 1991. nov., 35. o.)

• Milyen áldások értek titeket az életetekben azért, mert megszentel-
tétek a sabbat napját?

Kérd meg az osztály tagjait, hogy határozzák el magukat amellett,
hogy a ma megbeszélt parancsolatok szerint fognak élni, melyek: az
erkölcsi tisztaság, a tized, a Bölcsesség szava és a sabbat megtartása!
Ezáltal felkészültebbek lesznek a templomba való belépésre, és bŒsé-
gesebben részesülnek az Úr áldásaiból.

A TEMPLOMI AJÁNLÁS MEGSZERZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁLDÁS

Mondd el, hogy mielŒtt az egyháztagok elmehetnek a templomba,
mindegyiküknek érdemesnek kell találtatnia a templomi ajánlásra!
Amint azt az alábbi kijelentésben is olvashatjuk, a templomi ajánlás
megszerzésének folyamata minden ember életét megáldhatja:

„A püspök felelŒssége, hogy megvizsgálja személyes érdemességünket.
Ez a megbeszélés nagy jelentŒségı számotokra az egyház tagjaként,
mivel ez alkalmat ad arra, hogy az Úrnak egy felszentelt szolgájával
együtt megvizsgáljátok életeteket. Ha bármi helytelen az életetekben,
a püspök képes lesz segítséget nyújtani, hogy megoldjátok azt. Ezen
eljárás által, amint tanácskoztok Izráel közösségi bírájával, kijelenthe-
titek érdemességeteket, vagy segítséget kaphattok, hogy érdemessé
váljatok arra, hogy az Úr jóváhagyásával belépjetek a templomba.”
(Felkészülés a szent templomba való belépésre, 3. o.)

Mondd el, hogy a püspök vagy a gyülekezeti elnök, valamint a cö-
vek-, illetve misszióelnök interjút készít mindazokkal, akik elŒször
folyamodnak templomi ajánlásért és azokkal, akik templomi házas-
ságkötést terveznek! A tanácsosaik is készíthetnek interjút azokkal,
akik megújítják templomi ajánlásukat.

Ez a megfelelŒ alkalom arra, hogy megkérd a püspököt/gyülekezeti
elnököt vagy az egyik tanácsosát, hogy beszéljen az osztály tagjainak
a templomi ajánlásról! Ne olvassa fel az interjún elhangzó kérdéseket
a csoport elŒtt, ugyanakkor felhozhat olyan témákat, amiknek a
megbeszélésére az osztály tagjai számíthatnak, amikor a templomi
ajánlásukért mennek interjúra! A következŒ kijelentések útmutató-
ként szolgálhatnak:

„Felszólítom az
egyház tagjait, hogy
tekintsenek az Úr
templomára úgy,
mint egyháztagsá-
guk nagyszerı
szimbólumára, és
legszentebb szövet-
ségeik mennyei
színhelyére!”
(Howard W. Hunter
elnök)
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A templomi ajánlásért folyamodó egyháztagoknak bizonysággal
kell rendelkezniük Mennyei Atyánkról, az Úr Jézus Krisztusról és a
SzentlélekrŒl. Támogatniuk kell az Úr prófétáját és a többi általános
felhatalmazottat, valamint a helyi egyházi vezetŒiket. Nem rokon-
szenvezhetnek és nem állhatnak szoros kapcsolatban olyan csopor-
tokkal vagy egyénekkel, akik az egyház hitehagyottjai, és akiknek a
tanításai és szokásai ellentétben állnak az evangéliummal.

Azoknak, akik ajánlást szeretnének kapni, hithıen el kell járniuk 
az úrvacsorai gyılésre, a papsági és egyéb egyházi gyılésekre.
Lelkiismeretesen kell szolgálniuk azokban az elhívásokban, amiket
papsági felhatalmazás által kaptak. Törekedniük kell arra, hogy be-
tartsák az Úr minden parancsolatát. Ide tartozik az, hogy teljes tize-
det fizetnek, szóban és tettekben becsületesek, nem fogyasztanak
teát, kávét, alkoholt, nem dohányoznak, és távol tartják magukat
minden más káros szenvedélytŒl.

Tiszta és erényes életet kell élniük, és be kell tartaniuk az Úr által 
hozott erkölcsi tisztaság törvényét, ami megtiltja, hogy a törvényes
házastárson kívül bárkivel is szexuális kapcsolatot létesítsenek.
Családtagjaikkal való lelki és fizikai kapcsolatuknak összhangban kell
állnia az evangélium alapelveivel. Senkit sem bántalmazhatnak sem
lelkileg, sem fizikailag, sem érzelmileg.

Be kell ismerniük bıneiket, és el kell azokat hagyniuk. Az olyan sú-
lyos bınöket, mint az erkölcsi vétkeket, a családtagok bántalmazását,
az egyháztól eltávolodott csoportokkal vagy szokásokkal való rokon-
szenvet és az ország törvényeinek súlyos megszegését be kell vallani-
uk a püspöknek vagy gyülekezeti elnöknek jóval a templomi ajánlás
megszerzéséhez szükséges interjú elŒtt. Ha az egyén lelkiismerete –
ami Krisztus világossága, mely minden embernek megadatott – felveti
annak a kérdését, hogy valamirŒl beszéljen-e a püspöknek vagy gyüle-
kezeti elnöknek, akkor arról valószínıleg beszélni kell.

Azoknak, akik elváltak, lehet, hogy külön engedélyre lesz szükségük a
püspöktŒl vagy gyülekezeti elnöktŒl, mielŒtt megszerzik a templomi
ajánlásukat. Folyamatosan be kell tartaniuk a válási határozat megál-
lapodásait, beleértve azt is, hogy rendszeresen fizetik a gyerektartást.

A templomi ajánlásért folyamodó egyháztagoknak interjún kell részt
venniük a cövekelnökség egy tagjával vagy a misszióelnökkel, miután a
püspökség egy tagja vagy gyülekezeti elnök készített már velük interjút.
Lehetnek olyanok, akik felteszik a kérdést, hogy miért szükséges ez.
Amikor templomi ajánlásért folyamodunk, akkor igazából az Úrhoz 
folyamodunk engedélyért, hogy bebocsátást nyerjünk a templomba.
Abban a kiváltságban van részünk, hogy olyan két tanú elŒtt igazolhat-
juk érdemességünket, akik az Úr felhatalmazott szolgái. Áldást jelent
számunkra, amikor megerŒsíthetjük arra vonatkozó érdemességünket
az Úr szolgái elŒtt, hogy beléphetünk a szent templomba.
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BEFEJEZÉS

Hogy kihangsúlyozd, milyen fontos, hogy csakis érdemesen léphetünk
a templomba, valamint az, hogy mindig rendelkezzünk érvényes
templomi ajánlással, nézzétek át Howard W. Hunter elnök következŒ
kijelentését:

„Felszólítom az egyház tagjait, hogy tekintsenek az Úr templomára
úgy, mint egyháztagságuk nagyszerı szimbólumára, és legszentebb
szövetségeik mennyei színhelyére! (...) Szívem leghŒbb vágya az, hogy
az egyház minden tagja érdemes legyen a templomba történŒ belé-
pésre. Arra vágyom, hogy minden felnŒtt egyháztag érdemes legyen
egy érvényes templomi ajánlásra – és magánál is tartsa azt, még akkor
is, ha a templomtól való távolság nem teszi lehetŒvé, hogy azt köz-
vetlenül és gyakorta használja.” (Jay M. Todd, „President Howard W.
Hunter”, Ensign, 1994. júl., 5. o.)

Tégy bizonyságot azokról az áldásokról, amiket az életedben tapasz-
taltál amiatt, hogy érdemesen éltél arra, hogy a templomba lépj!

Kérj meg valakit a záróima elmondására!
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A TEMPLOMI MUNKA NAGYSZERÙ
ÁLDÁSOKAT HOZ AZ ÉLETÜNKBE3
A LECKE CÉLJA

Segíteni az osztály tagjainak abban, hogy megértsék: azok, akik érde-
mesen mennek a templomba, nagyszerı áldásokat kapnak az Úrtól.

FELKÉSZÜLÉS

1. Olvasd át alaposan az ehhez a leckéhez tartozó szentírásokat, hogy
felkészült legyél az órai beszélgetés vezetésére!

2. Megkérheted az osztály tagjait, hogy énekeljenek el egy olyan egy-
házi éneket, ami a templomi munkával kapcsolatos, mint például
„A templomba jertek, szentek!” (Hymns, 287. sz.) kezdetı éneket
vagy egy, az igazság örökkévaló természetérŒl szóló éneket, mint
például a „Mi az igazság?” (Egyházi énekek, 54. o.) kezdetıt.

3. Ha rendelkeztek a Családi est: videó kiegészítés (nemzetközi, 56736
135) címı videóval, akkor bemutathatod „A templomok az örök
szövetségekért vannak” címı hatperces kisfilmet (11. sz.).

A LECKE MEGTANÍTÁSA

Kérj meg valakit a nyitóima elmondására!

Kérdezd meg az osztály tagjait, hogy van-e kérdésük! Szánj rá annyi
idŒt, amennyi csak szükséges ahhoz, hogy a tŒled telhetŒ legjobban
megválaszold a felmerülŒ kérdéseket! Engedd, hogy az Úr Szelleme
vezessen! Ne feledd, hogy vannak olyan dolgok, amelyekrŒl nem
beszélünk a templomon kívül!

A TEMPLOMI MUNKA AZ ÃSI IDÃK ÓTA LÉTEZIK

Kezdhetitek az órát azzal, hogy elénekeltek egy egyházi éneket, ami a
templomi munkáról vagy az igazság örök természetérŒl szól.

Mondd el, hogy az Úr minden idŒben azt parancsolta népének, hogy
építsenek templomokat! Kinyilatkoztatást adott arról a munkáról,
amit a templomban kell elvégezni.

• Milyen templomokat vagy szent hajlékokat említenek a szentírások?

Válaszaikat felírhatod a táblára. Megkérheted az osztály tagjait, hogy
olvassák át a következŒ szentírásokat:

„És kérünk téged,
szent Atyánk, hogy
szolgáid e házból a
te hatalmaddal fel-
ruházva indulhas-
sanak el; hogy a te
neved a homlokukra
legyen írva, a te di-
csŒséged ragyogja
körül Œket, és a te
angyalaid Œrködje-
nek felettük.” 
(T&Sz 109:22)
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Mózes szent hajléka: 2 Mózes 40:1–2, 34–38

Salamon temploma: 2 Krónika 3:1–2; 5:1

Heródes temploma: Máté 21:12–15

nefita templomok: 2 Nefi 5:16; Móziás 1:18; 3 Nefi 11:1

Mondd el, hogy hitehagyás miatt mindezek a templomok végül el-
veszítették igaz céljukat, és lerombolták Œket! A templomi munka a
maga teljességében visszaállíttatott napjainkban Joseph Smith pró-
féta által, és ezáltal nagyszerı áldások érik életünket.

Elder Bruce R. McConkie azt mondta: „A templomok sugalmazás út-
ján történŒ felállítása és azok helyes használata az Úr munkája isteni
mivoltának egyik bizonyítéka. (...) Ahol templomok állnak, a falaikon
belül szolgálókon megnyugvó kinyilatkoztatás lelkével, ott található
meg az Úr népe. Ahol ezek nincsenek, onnan hiányzik az egyház, a
királyság és a mennyei igazság.” (Mormon Doctrine, 2. kiadás [1966],
781. o.)

AZOKNAK, AKIK A TEMPLOMOT ARRA ÉRDEMESEN LÁTOGATJÁK, NAGYSZERÙ
ÁLDÁSOK ÍGÉRTETNEK

A templom, vagyis az Úr háza, az a hely, ahová azért megyünk,
hogy felkészüljünk a celesztiális királyságban való felmagasztosulás-
ra. Ott jobban megismerjük Mennyei Atyánkat és Jézus Krisztust.
Szövetségeket kötünk velük, és Œk csodálatos áldásokat ígérnek a
számunkra.

A Tanok és szövetségekben az Úr néhány olyan áldásról tesz említést,
melyek azokat illetnek meg, akik eljárnak a templomba, és az ott kö-
tött szövetségekhez méltón élnek. Az áldások közül olvashatunk né-
hányat a 109. részben, ami a Kirtland Templom felszentelési imája.
Ennek az imának a szövegét kinyilatkoztatás útján kapta meg Joseph
Smith.

Howard W. Hunter elnök azt mondta, hogy erre az imára adott vá-
laszként folyamatosan kapunk áldásokat egyénileg, családként és
népként is a papság hatalma által, amit az Úr azért adott, hogy szent
templomaiban használjuk (lásd „The Great Symbol of Our
Membership”, Ensign, 1994. okt., 4. o.).

Hunter elnök azután idézett néhány verset a 109. részbŒl. Kérd meg
az osztály tagjait, hogy olvassák el ezeket a verseket: Tanok és szövet-
ségek 109:10–12, 22–23, 59, 67, 72, 75. Kérd meg Œket, hogy keressék
meg az Úr által említett áldásokat!

Az olvasást követŒen kérd meg az osztály tagjait, hogy nevezzék
meg ezeket az áldásokat! A meglátásokat írd fel a táblára! Az említett
áldások között lehetnek a következŒk:
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1. Az Úr népére leszáll az Ã dicsŒsége.

2. Az Úr szolgái az Úr erejével, nevével és dicsŒségével hagyják el a
templomot, és angyalok fognak rájuk vigyázni.

3. Az Úr szolgái a templomból a föld minden sarkába elviszik az
evangélium igazságát.

4. Cövekek szervezŒdnek, hogy az Úr népe egybe legyen gyıjtve.

5. Minden szétszórt izraelita meg fogja ismerni az igazságot, és ör-
vendezni fog.

6. Az Úr megemlékezik a szentek családjáról, minden beteg és meg-
gyötört tagjáról.

7. Az Úr királysága az egész földet be fogja tölteni.

8. Az Úr szolgái egy napon majd elragadtatnak, hogy találkozzanak az
Úrral, és mindörökre vele lesznek.

• Milyen érzéssel tölt el benneteket, amikor ezekre a csodálatos áldá-
sokra gondoltok, amiket az Úr ígér azok számára, akik érdemesen
mennek el a templomba, és tiszteletben tartják a szövetségeiket?

Howard W. Hunter elnök azt is mondta: „Létezett-e valaha még egy
nép ilyen megindító és csodálatos ígéretekkel? Nem meglepŒ, hogy
az Úr arra vágyik, hogy követŒi az Ã példája és az Ã templomai felé
tekintsenek.” (Ensign, 1994. okt., 5. o.)

Az Úr a templomokkal kapcsolatban a Tanok és szövetségek 97. részé-
ben is tett ígéreteket. Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassák el a
Tanok és szövetségek 97:15–21-et!

• A 15–17. versek mit tanítanak, mit kell tennie az Úr népének ah-
hoz, hogy elnyerjék az Ã áldásait a templomban? (Tisztaszívınek
kell lenniük, és semmilyen tisztátalan dolgot nem engedhetnek be
a templomba.)

Mondd el, hogy a tisztaszívıeket Sionnak hívjuk! A 15–21. versek ar-
ról tanítanak, hogy úgy segíthetünk Sion felépítésében, ha érdemesen
megyünk a templomba, és arra törekszünk, hogy tisztaszívıek és min-
den gonoszságtól mentesek legyünk.

• Milyen áldásokat ígér az Úr ezekben a versekben egy olyan népnek,
ami méltón neveztetik Sionnak?

Mondd el, hogy az Œsi idŒkben volt egy város, amit Sionnak hívtak!
A várost Énók próféta és népe építette. A város, népe igazlelkıségé-
nek köszönhetŒen, felvitetett a mennybe (lásd T&Sz 38:4; Mózes
7:18–21, 69).

„Igen, az én jelenlé-
tem [a házamban]
van, mert én beme-
gyek oda, és akik
tisztaszívıek és 
bemennek, meglát-
ják az Istent.” 
(T&Sz 97:16)
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Sion az utolsó idŒkben is létezni fog. A tizedik hittételben az Úr azt
ígéri, hogy egy Sionnak nevezett város fog felépülni az amerikai föld-
részen. Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassák el ezt a hittételt!
Mondd el, hogy Izráel szétszórt népe ebbe a nagyszerı városba fog
gyılni (lásd T&Sz 103:11–13)!

Ma az egyház tagjai azt a tanácsot kapják, hogy váljanak érdemessé
arra, hogy a szent templomba menjenek, és hogy felépítsék Siont,
bárhol is éljenek a világon. Otthonunkat templommá kell tenni:
a tisztaság, a szeretet és a személyes kinyilatkoztatás helyévé.

• Mit tehetünk, hogy szívünkben tisztábbak legyünk?

• Mivel teszi a világ olykor nehézzé azt, hogy tisztaszívıek marad-
junk?

• Hogyan tudnátok segíteni a családotoknak, a gyülekezeteteknek
vagy egyházközségeteknek abban, hogy tisztaszívıek legyenek?

Mondd el, hogy azok, akik templomi szövetségeket kötnek és meg
is tartják azokat, továbbá egész életükben arra törekszenek, hogy
tisztaszívıek legyenek, segíthetnek Sion felépítésében!

BEFEJEZÉS

Tégy bizonyságot arról, hogy azok, akik érdemesen mennek a temp-
lomba, nagyszerı áldásokat fognak kapni az Úrtól, beleértve azt az
áldást is, hogy Sion népének részévé válnak! Minden tŒlünk telhetŒt
meg kell tennünk ahhoz, hogy méltók legyünk ezekre az áldásokra,
és hogy szívünkben tisztává váljunk.

Most bemutathatod „A templomok az örök szövetségekért vannak”
címı videót.

Kérj meg valakit a záróima elmondására!
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A TEMPLOMI SZERTARTÁSOK
ÉS SZÖVETSÉGEK ELNYERÉSE4
A LECKE CÉLJA

Segíteni az osztály tagjainak abban, hogy megértsék, milyen fontosak
a templomi szertartások és szövetségek.

FELKÉSZÜLÉS

Megkérheted az osztály tagjait, hogy énekeljék el a „Több szentséget
adjál!” kezdetı egyházi éneket (Hymns, 131. sz.).

A LECKE MEGTANÍTÁSA

Kérj meg valakit a nyitóima elmondására!

Kérdezd meg az osztály tagjait, hogy van-e kérdésük! Szánj rá annyi
idŒt, amennyi csak szükséges ahhoz, hogy a tŒled telhetŒ legjobban
megválaszold a felmerülŒ kérdéseket! Engedd, hogy az Úr Szelleme
vezessen! Ne feledd, hogy vannak olyan dolgok, amelyekrŒl nem
beszélünk a templomon kívül!

A TEMPLOMBAN SZERTARTÁSOKBAN RÉSZESÜLÜNK, ÉS SZÖVETSÉGEKET
KÖTÜNK

Mondd el, hogy a templomban olyan szertartásokban részesülünk,
amelyek lehetŒvé teszik számunkra, hogy visszatérjünk Isten színe
elé! Arra vonatkozó szövetségeket is kötünk, hogy az evangélium
törvényei szerint fogunk élni. A következŒ rész felvilágosítást fog
nyújtani a szertartásokról és a szövetségekrŒl általában, illetve kife-
jezetten a templomi szertartásokról és szövetségekrŒl.

Szertartások

Magyarázd el, hogy a szertartás egy szent „ceremónia”, aminek lelki
jelentése és hatása van!

Kérd meg az osztály tagjait, hogy nevezzenek meg néhány egyházi
szertartást! (Megemlíthetik a kisbabák névadását és megáldását, a
keresztelést, a konfirmálást, az úrvacsorát, a papsági felszentelést
és a templomi szertartásokat.)

„És e rendelkezések,
szertartások és a
papság felhatalma-
zása nélkül a test-
ben élŒ ember nem
ismeri meg a ke-
gyesség erejét.”
(T&Sz 84:21)
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Mondd el, hogy a papság hatalmával végzett szertartások elengedhe-
tetlenek a felmagasztosulásunkhoz! Ezeken a szertartásokon keresztül
nyerjük el Isten hatalmát az életünkben.

Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassák el a Tanok és szövetségek
84:19–21-et!

• Mi szükséges ahhoz, hogy megnyilvánuljon az istenség hatalma az
életünkben? (A melkisédeki papság szertartásai. Az ezekben a versek-
ben említett „magasabb papság” a melkisédeki papság.)

Kérd meg az osztály tagjait, hogy vegyék elŒ a „Felkészülés a szent
templomba való belépésre” címı füzetet, és lapozzanak a 29. oldalra!
Kérj meg egy résztvevŒt, hogy olvassa fel a következŒ kijelentést:

„Mennyire fontosak ezek a szertartások nekünk, az egyház tagjainak?

Lehettek-e boldogok, nyerhettek-e megváltást, felmagasztosulhattok-e
ezek nélkül? A válasz: E szertartások elvégzése több, mint ajánlatos
vagy kívánatos vagy szükséges. SŒt, több, mint nélkülözhetetlenek
vagy alapvetŒk. Ezek a szertartások mindegyikŒnk számára döntŒek.”

Szövetségek

Hangsúlyozd ki, hogy a szövetség egy szent megállapodás Isten és
egyvalaki vagy Isten és több ember között! Isten felállít bizonyos
követelményeket, és megígéri, hogy meg fog áldani minket, ha
megfelelünk ezeknek a követelményeknek. Amikor szánt szándékkal
nem tartjuk be a szövetségeket, akkor nem kaphatunk áldásokat, és
néhány esetben büntetést kell elszenvednünk engedetlenségünk kö-
vetkezményeképp. A papság üdvözítŒ szertartásait mindig szövetsé-
gek kísérik.

• Milyen szövetségeket kötöttetek az Úrral eddigi életetek során?
(Az osztály tagjai megemlíthetik a keresztelés szövetségét, amit minden
alkalommal megújítunk, amikor veszünk az úrvacsorából.)

• Milyen szövetségeket kötünk, amikor megkeresztelkedünk? (Lásd
Móziás 18:8–10; T&Sz 20:37.)

Hangsúlyozd ki, hogy amikor szövetségeket kötünk Istennel, azt a vá-
gyunkat fejezzük ki, hogy Ãt szolgáljuk, és hajlandóak vagyunk min-
dent megtenni, amit Ã tŒlünk kér! Viszonzásul Isten számos csodálatos
áldást ígér nekünk. Szövetségeket kell kötnünk Istennel, és meg is kell
azokat tartanunk ahhoz, hogy az örök élet felé haladjunk.

A templomi szertartások és szövetségek

Mondd el, hogy a templomi szertartások között szerepel a felruházás és
a pecsételések (a templomi házasság és a gyermekek szülŒkhöz való pe-
csételése) az élŒkért és a holtakért egyaránt! A halottakért a keresztelŒ

„Szövetséget kö-
tünk, hogy javain-
kat: idŒnket,
pénzünket és tehet-
ségünket – mindent,
amik vagyunk és
mindent, amit 
birtokolunk – Isten
országának szentel-
jük a földön.”
(Felkészülés a szent
templomba való be-
lépésre, 35. o.)
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szertartást a templomban végezzük el ugyanúgy, mint más papsági
szertartásokat. A templomi szertartások során komoly ígéreteket te-
szünk, hogy Istennek ajánljuk fel önmagunkat, és segítünk felépíteni
földi királyságát.

Elder James E. Talmage a következŒket mondta a szövetségekrŒl,
amiket a felruházás során kötünk:

„A felruházás szertartása az egyén részére bizonyos kötelezettségeket
testesít meg, többek között egy arra tett szövetséget és ígéretet, hogy
megtartja a szigorú erény és erkölcsi tisztaság törvényét; jószívı, jó-
indulatú, türelmes és tiszta lesz; tehetségét és anyagi eszközeit az
igazság terjesztésére és az emberi faj felemelésére áldozza; hıséges
marad az igazság ügyéhez, és törekszik minden módon hozzájárulni
ahhoz a nagyszerı munkához, amely a földet arra készíti fel, hogy
fogadja Királyát – az Úr Jézus Krisztust. Minden megkötött szövetség-
gel és minden vállalt kötelezettséggel egy megígért áldás jelentetett
ki, ami a feltételek hıséges megtartásától függ.” (The House of the
Lord, jav. kiad. [1976], 84. o.)

Áttekinthetitek az elŒbbiekben vázolt szövetségeket úgy, hogy felír-
játok azokat a táblára. Hangsúlyozd ki, hogy szövetséget kötünk ar-
ra, hogy igazlelkıek és tiszták leszünk, és azt is megígérjük, hogy
mindenünket felajánljuk az Úr királyságának építése érdekében!
Olvasd fel a következŒ kijelentést:

„Szövetséges nép vagyunk. Szövetséget kötünk, hogy javainkat:
idŒnket, pénzünket és tehetségünket – mindent, amik vagyunk és
mindent, amit birtokolunk – Isten országának szenteljük a földön.”
(Felkészülés a szent templomba való belépésre, 35. o.)

• Miként szentelhetünk „mindent, amik vagyunk és mindent, amit
birtokolunk” Isten országának?

• Mi az, ami olykor meggátolja az egyháztagokat abban, hogy minde-
nüket felajánlják az Úr királysága javára?

Megoszthatod a bizonyságodat azokkal az áldásokkal kapcsolatban,
amiket azért kaptál az életedben, mert templomi szövetségeket kötöt-
tél, és meg is tartottad azokat. Vagy megkérhetsz egy másik felruhá-
zott egyháztagot, hogy ossza meg bizonyságát az osztály tagjaival.

HÙNEK KELL LENNÜNK AZOKHOZ A SZÖVETSÉGEKHEZ, AMIKET A
TEMPLOMBAN KÖTÜNK

Mondd el, hogy az Úr azt mondta: „És valakinek sokat adtak, sokat
követelnek tŒle.” (Lukács 12:48)

• Szerintetek miként alkalmazható ez a vers azokra a szövetségekre,
amiket a templomban kötünk?



A TEMPLOMI SZERTARTÁSOK ÉS SZÖVETSÉGEK ELNYERÉSE

21

Mondd el, hogy az Úr azért adta a templomi szertartásokat és szövet-
ségeket, hogy gyermekei megérthessék, mi a célja ennek az életnek,
és hogy felkészítse Œket az örök élet dicsŒséges lehetŒségeire! Amikor
elnyerjük ezeket az áldásokat, felelŒsséggel tartozunk azért, hogy
megnövekedett tudásunkhoz és lehetŒségeinkhez mérten érdemesen
éljük. Hangsúlyozd ki, hogy hınek kell lennünk azokhoz a szövetsé-
gekhez, amiket a templomban kötünk!

• Miért olyan fontos hınek lennünk a templomban kötött szövetsé-
geinkhez?

Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassák el a Tanok és szövetségek
82:10-et!

Joseph Fielding Smith elnök azt mondta: „Azt mondom nektek,
hogy az Úr nincs elkötelezve addig, amíg meg nem tartjátok a szövetsége-
teket. Az Úr sohasem szegi meg szövetségét. Ha egyikünkkel szövetsé-
get köt, nem fogja azt megszegni. Ha valaki megszegi, akkor azok mi
leszünk. És ha azt megszegjük, akkor már nem lesz köteles áldásban
részesíteni minket, így hát nem is fogunk részesülni benne.”
(Doctrines of Salvation, szerk. Bruce R. McConkie, 3 kötet
[1954–1956], 2:256–257. o.)

SZÖVETSÉGEINKHEZ VALÓ HÙSÉGÜNK BÉKESSÉGET ÉS BIZTONSÁGOT NYÚJT

Magyarázd el, hogy a templom a békesség helye, és szentélyként
szolgál ezen a zaklatott világon! Ha rendszeresen járunk a templomba,
és hıek maradunk szövetségeinkhez, akkor békességet, biztonságot és
irányítást kapunk az életünkben.

Elder Neal A. Maxwell azt mondta: „Ha megtartjuk szövetségeinket,
akkor a szövetségek lelki biztonságot fognak nyújtani a számunkra.”
(Conference Report, 1987. ápr., 87. o.; vagy Ensign, 1987. máj., 71. o.)

• Az eddigi életetek során kötött szövetségek miként segítenek nektek
abban, hogy lelkileg biztonságban maradjatok?

Hangsúlyozd ki, hogy a templomban megígérjük: érdemesen fogunk
élni arra, hogy visszatérjünk Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus jelen-
létébe! Hétköznapi küzdelmeink közepette olykor eltınŒdünk, hogy
lehetséges-e így élni.

Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassák el az 1 Nefi 17:3, 13-at!

• Mit tanítanak ezek a szentírások arról, hogy miként fog segíteni
az Úr, miközben arra törekszünk, hogy visszatérjünk hozzá? Hogyan
láttátok beteljesedni életetekben ezeket a szentírásokat?

„Én, az Úr, el va-
gyok kötelezve, ha
azt teszitek, amit
mondok; de ha
nem teszitek azt,
amit mondok,
akkor nincs ígéret
számotokra.”
(T&Sz 82:10)
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Elder Boyd K. Packer azt mondta: „Amikor a templomba jöttök, és ré-
szesültök a felruházásban, és letérdeltek az oltárhoz, és összepecsétel-
nek titeket – élhettek átlagos életet és lehettek átlagos lelkek, akik
kísértésekkel küzdenek, elbuknak és bınbánatot tartanak, majd ismét
elbuknak és ismét bınbánatot tartanak, de szüntelen azon igyekeznek,
hogy megtartsák szövetségeiket –, (...) akkor eljön a nap, amikor elnye-
ritek az áldást: ’Jól vagyon jó és hı szolgám, kevesen voltál hı, sokra
bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.’ (Máté 25:21)” (Let Not
Your Heart Be Troubled [1991], 257. o.)

Howard W. Hunter elnök arra kért minket, hogy gyakran menjünk
a templomba „a templomi imádat személyes áldásáért, a szentsé-
gért és biztonságért, ami azon szent és felszentelt falak között áll a
rendelkezésünkre. A templom a gyönyörıség helye, a kinyilatkozta-
tás helye és a békesség helye. Az Úr háza ez. Szent az Úr számára.
Számunkra is szentnek kellene lennie!” (Jay M. Todd, „President
Howard W. Hunter”, Ensign, 1994. júl., 5. o.)

BEFEJEZÉS

Kérd meg az osztály tagjait, hogy osszák meg érzéseiket a templomi
szertartások elnyerésébŒl és a Mennyei Atyánkkal kötött szövetségek-
bŒl származó áldásaikról!

Megkérheted az osztály tagjait, hogy énekeljék el a „Több szentséget
adjál!” kezdetı egyházi éneket. Tégy bizonyságot a templomi szertar-
tások elnyerésével és a Mennyei Atyánkkal való szövetségre lépés ki-
váltságával járó áldásokról!

Kérj meg valakit a záróima elmondására!
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AZ ÚR SZIMBÓLUMOKON KERESZTÜL TANÍT

5
A LECKE CÉLJA

Segíteni az osztály tagjainak abban, hogy megértsék és megbecsüljék
a templomban használt szimbólumokat.

FELKÉSZÜLÉS

1. Hozz egy nemzeti lobogót vagy egy képet a nemzeti lobogóról!

2. Kérd meg az osztály egyik tagját, hogy foglalja össze, hogyan felelt
az egyik Testvér egy kérdésre a templomi gármenttel kapcsolatban!
A történetet megtaláljátok a Felkészülés a szent templomba való belé-
péshez címı füzet 20–21. és 23. oldalán.

Megjegyzés a tanítónak: A templomi szertartások és szövetségek
szentek, és a róluk való beszélgetés elsŒsorban a templom falain be-
lülre korlátozódik. Ezért az osztállyal folytatott beszélgetést az ebben
a kézikönyvben megadott magyarázatokra kell korlátozni.

A LECKE MEGTANÍTÁSA

Kérj meg valakit a nyitóima elmondására!

Kérdezd meg az osztály tagjait, hogy van-e kérdésük! Szánj rá annyi
idŒt, amennyi csak szükséges ahhoz, hogy a tŒled telhetŒ legjobban
megválaszold a felmerülŒ kérdéseket! Engedd, hogy az Úr Szelleme
vezessen! Ne feledd, hogy vannak olyan dolgok, amelyekrŒl nem
beszélünk a templomon kívül!

A SZIMBÓLUMOKNAK FONTOS SZEREPÜK VAN MINDENNAPI ÉLETÜNKBEN

Magyarázd el, hogy szimbólumok vesznek minket körül mindennapi
életünkben! Rajzold fel a következŒ vagy más ideillŒ szimbólumokat a
táblára! Kérd meg az osztály tagjait, hogy mondják el, mit jelentenek
ezek a szimbólumok!

„Sort sorra, tanítást
tanításra, itt egy
kicsit, ott egy kicsit
adok az emberek 
fiainak; és áldottak,
akik figyelnek
tanításomra.” 
(2 Nefi 28:30)
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Mutasd meg az osztálynak a nemzeti lobogót vagy a nemzeti lobo-
gót ábrázoló képet, és kérd meg Œket, hogy mondják el, mit jelent
számukra!

• Milyen más tárgyak vagy cselekedetek fejeznek ki hazafiságot? (Egy
dal, egy egyenruha, egy ruhadarab, egy ünnep vagy egyfajta ünneplés.)

Mutass rá, hogy ezek a szimbólumok a hazafiságot jelképezik!

• Milyen szimbólumok fejezik ki a szeretetet és a tiszteletet? (Egy
ajándék, egy gyırı, egy puszi vagy ölelés, egy szív alakú dísztárgy.)

• A szimbólumok ugyanazt az üzenetet közvetítik minden ember
számára? Miért vagy miért nem?

• Miért használunk szimbólumokat?

Engedd, hogy az osztály tagjai megbeszéljék ezt a kérdést! A követke-
zŒkhöz hasonló gondolataik lehetnek:

1. A szimbólumok segíthetnek abban, hogy ne felejtsünk el fontos
dolgokat.

2. A szimbólumok olyan elvont igazságokról taníthatnak, amiket
nehéz lehet másképp megértenünk.

3. A szimbólumok érzéseket fejezhetnek ki.

4. A szimbólumok különbözŒ alapelveket taníthatnak nekünk attól
függŒen, hogy mennyire állunk készen azok befogadására.

Mondd el, hogy amikor a szimbólumok ismétlŒdnek, képesebbek
vagyunk jobban megérteni azokat!

JÉZUS KRISZTUS ÉS PRÓFÉTÁI SZIMBÓLUMOKAT ALKALMAZTAK

Mondd el, hogy az ÜdvözítŒ folyamatosan szimbólumokat használt,
miközben tanított!

• Emlékeztek olyan esetre, amikor az Úr szimbólumok formájában
tanított?

Az osztály tagjai olyan eseteket említhetnek meg, mint az elveszett
bárány (lásd Máté 18:12–14), a mustármag (lásd Máté 13:31–32),
vagy az igazgyöngy (lásd Máté 13:45–46).

• Szerintetek miért tanított az Úr szimbólumokkal?

Engedd, hogy az osztály tagjai megbeszéljék ezt a kérdést! Ezt követŒen
olvassátok fel a következŒ kijelentést:

„Maga az Úr, a Mestertanító, amikor a tanítványait tanította, állan-
dóan példázatokban tanított, vagyis szavakkal érzékeltetett szimboli-
kus dolgokat, amiket egyébként nehéz lett volna megérteni.
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Tanítványai életébŒl vett mindennapos tapasztalatokról beszélt, tyú-
kokról és csirkékrŒl, madarakról, virágokról, rókákról, fákról, rablók-
ról, utazókról, alkonyról, gazdagokról és szegényekrŒl. (...) Beszélt
mustármagról és gyöngyrŒl. Tanítani akarta hallgatóit, ezért szimbo-
likus értelemben beszélt egyszerı dolgokról. E dolgok egyike sem ti-
tokzatos vagy homályos, mégis mindegyik szimbolikus.” (Felkészülés
a szent templomba való belépésre, 8. o.)

Mondd el, hogy a próféták és az apostolok gyakran tanítottak Jézus
Krisztusról és az Ã engesztelŒ áldozatáról szimbólumok formájában!
Jézus Krisztus engesztelése az evangélium és minden elnyerhetŒ áldás
alapja. Ez az, ami lehetŒvé teszi az üdvözülést. Ezért a szentírásokban
olvasható legtöbb szimbólum az ÜdvözítŒrŒl és az Ã áldozatáról tanít.

Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassák el a Mózes 6:63-at!

• Milyen dolgok tesznek bizonyságot a földön az ÜdvözítŒrŒl?

Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassák el az Alma 13:16-ot!

• Miként tesznek bizonyságot az ÜdvözítŒrŒl a papsági szertartások?

Jegyezd meg, hogy mielŒtt az ÜdvözítŒ véghezvitte a kiengesztelést,
az Ã szövetséges népe állatáldozatot mutatott be, Jézus Krisztus en-
gesztelŒ áldozatát jelképezve ezzel (lásd Mózes 5:4–8)! Ez a gyakorlat
véget ért az ÜdvözítŒ halálával és feltámadásával. Ma az Úr azt a pa-
rancsot adja nekünk, hogy megtört szívet és bınbánó lelket ajánljunk
fel neki (lásd 3 Nefi 9:20). A papsági szertartások pedig továbbra is se-
gítenek nekünk abban, hogy emlékezetünkben tartsuk az ÜdvözítŒ
engesztelŒ áldozatát. Elder Russell M. Nelson azt tanította:

„Az evangélium elengedhetetlen szertartásai a kiengesztelést szimbo-
lizálják. Az alámerítéssel történŒ keresztelkedés a Megváltó halálát,
eltemetését és feltámadását szimbolizálja. Az úrvacsora vételével
megújítjuk keresztelési szövetségeinket, és megemlékezünk az
ÜdvözítŒ megtört testérŒl és értünk ontott vérérŒl. A templomi szer-
tartások az Úrral való megújított kapcsolatunkat jelképezik, és örökre
összekötik a családokat.” (Conference Report, 1996. okt., 47. o.; vagy
Ensign, 1996. nov., 35. o.)

A SZIMBÓLUMOK IGAZSÁGOKRÓL TANÍTANAK NEKÜNK, HA LELKILEG
FOGÉKONYAK VAGYUNK

Mondd el, hogy amikor az ÜdvözítŒ a földön élt, a tanítványai meg-
kérdezték tŒle, hogy miért tanít példázatokban! A példázatok olyan
történetek, melyek fontos igazságokról számolnak be, sokszor szimbo-
likus nyelvezetet használva. Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvas-
sák el a Máté 13:10–12-t, hogy megtudják, mit mondott az ÜdvözítŒ!

• Szerintetek mire gondolt az ÜdvözítŒ, amikor ezt mondta?
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Mondd el, hogy az Úr kinyilvánítja az igazságot azoknak, akik lelkileg
készek azt befogadni! Azok, akik hit és engedelmesség által nyertek
tudást, folyamatosan még több tudásra számíthatnak. Azok, akik lel-
kileg nincsenek felkészülve, és nem fogadják el az igazságot, vagy ké-
telkedŒ szívvel fogadják el azt, fokozatosan elveszítik azt az igazságot
is, amivel rendelkeznek.

A szimbólumokkal leírt történetek úgy közlik az igazságot, hogy azok,
akik lelkileg felkészültek, megértik a szimbólumok jelentését. Azok,
akik nincsenek lelkileg felkészülve, nem értik a szimbólumok jelentését.

Az ÜdvözítŒ korában voltak néhányan, akik megértették példázatai-
nak mondanivalóját, sokak elŒtt azonban rejtve maradt azok értelme.
Ez napjainkra is igaz. Az egyház igazlelkı tagjai között számottevŒ
különbség van a lelki felkészülésbŒl adódó megértés terén.

Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassák el a 2 Nefi 28:30-at és a
Tanok és szövetségek 42:49–50-et!

• Mit tanítanak ezek a szentírások arról, hogy miként ismerhetjük
meg az isteni igazságot?

Mondd el, hogy mindannyiunk számára megadatott a lehetŒség 
arra, hogy lelkileg olyan szintre fejlŒdjünk, ahol megérthetjük az
evangéliumban, a szentírásokban és különösképp a templomban
használt szimbólumok jelentését!

A LEGSZENTEBB SZIMBOLIKUS TANÍTÁSOKAT A TEMPLOMBAN KAPJUK

Mondd el, hogy a földön a legszentebb szimbolikus tanításokat a
templomban kapjuk! A templomi tanítások és szertartások jelképesen
az örök élet felé vezetŒ útra terelnek minket, ami az Isten színe elé
való jelképes belépéssel végzŒdik. A megjelenített szereplŒk, a környe-
zet, az öltözék, a megkapott jelek és a templomban elhangzó esemé-
nyek mind szimbolikusak. Ha megértjük ezeket, akkor mindannyian
felismerjük az igazságot, és lelkileg fejlŒdni fogunk.

Vannak olyan szimbólumok, amik egyértelmıek, és jelentésük nyil-
vánvaló. Maga a templom is egy szimbólum:

„Ha már láttatok templomot este, teljesen kivilágítva, tudhatjátok,
milyen megkapó látvány lehet. Az Úr háza, fényárban, élesen ki-
emelkedve a sötétségbŒl, Jézus Krisztus evangéliuma hatalmának és
sugalmazásának szimbólumává válik, jelzŒtızként állva a világban,
amely egyre mélyebbre süllyed a lelki sötétségbe.” (Felkészülés a szent
templomba való belépésre, 10. o.)

„Minden dolognak
megvan a példáza-
ta, és minden dolog
azért teremtetett és
alkottatott, hogy
rólam tanúskodjék,
úgy a földi, mint a
szellemi dolgok.”
(Mózes 6:63)
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A templomi ruha is szimbolikus. Amikor a templomba lépünk, le-
vesszük az utcai öltözékünket, és fehér templomi ruhát öltünk ma-
gunkra, ami a tisztaságot jelképezi. James E. Faust elnök azt mondta:

„A templomi imádathoz elengedhetetlen az az alapelv, miszerint Isten
’nem személyválogató’ [Ap. csel. 10:34]. A templom megszentelt falain
belül nincs pozícióbeli, vagyoni, státuszbeli, faji és mıveltségi megkü-
lönböztetés. Mindannyian fehér öltözetben vagyunk. Mindannyian
ugyanazt a tanítást kapjuk. Mindannyian ugyanazokat a szövetségeket
kötjük és ugyanazokat az ígéreteket tesszük. Mindannyian ugyanazokat
a transzcendens, örök áldásokat nyerjük el, ha kiérdemeljük azokat.
Mindannyian egyenlŒek vagyunk a TeremtŒnk elŒtt.” (Conference
Report, 1997. ápr., 23. o.; vagy Ensign, 1997. máj., 20. o.)

Mondd el, hogy azok az egyháztagok, akik részesülnek a templomi
szertartásokban és szövetségeket kötnek Istennel, különleges gármen-
tet (alsóruhát) viselnek életük egész hátralévŒ részében! Olvasd fel a
következŒ kijelentést:

„A gárment szent szövetségeket képvisel. ElŒsegíti a szerénységet, és
védŒpajzzsá válik viselŒje számára. (...) A gárment, befedve a testet,
látható és tapintható emlékeztetŒje [a templomban kötött] szövetsé-
geknek. Sok egyháztagnak a gárment védŒkorlátot jelent, amikor
viselŒje kísértéssel néz szembe. Egyebek között ez Isten törvényei –
köztük az erkölcsi norma – iránti mély tiszteletünket szimbolizálja.”
(Felkészülés a szent templomba való belépésre, 20., 23. o.)

Kérd meg a kijelölt tanulót, hogy foglalja össze, hogyan magyarázta
el az egyik Testvér a templomi gárment célját (lásd Felkészülés a szent
templomba való belépésre, 20–21., 23. o.)!

Mondd el, hogy a templomi szertartások szinte minden szempontból
szimbolikusak! Ez azt jelenti, hogy minden embernek fel kell készül-
nie, hogy lelkileg a lehetŒ legfogékonyabb legyen a templomi felru-
házás szimbolikus természetére.

• Mi tarthat vissza valakit attól, hogy lelkileg fogékony legyen a
templomban?

Az osztály tagjai a következŒkhöz hasonló dolgokat említhetnek meg:

1. Ha nem él érdemesen. Az, aki nem tartott Œszinte bınbánatot és
nem készült fel alázatosan és imádságos lélekkel a templomra, úgy
találja majd, hogy a szimbólumok élettelenek, és jelentésük rejtve
marad elŒtte.

2. Ha nincs elegendŒ hite. Az, aki nem hisz Jézus Krisztusban és a
templomi szertartásokban, nem kap sugalmazást a SzentlélektŒl,
ami ahhoz szükséges, hogy megértse a templomi felruházást.
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3. Ha túlságosan a szertartás külsŒségeivel van elfoglalva, és ezáltal
nem tud odafigyelni a szimbólumokkal ábrázolt nagy jelentŒségı
tanításokra.

• Hogyan készülhetünk fel arra, hogy lelkileg fogékonyak legyünk a
templomban?

BEFEJEZÉS

Hangsúlyozd ki, hogy azok, akik elsŒ alkalommal mennek a templom-
ba, számíthatnak arra, hogy sok új ismerettel fognak gazdagodni, és
érezni fogják az Úr Szellemének erejét! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy
készítsék fel magukat lelkileg a templomi élményre! Emlékeztesd Œket,
hogy mindazt, amit tapasztalni fognak, nem lehet megérteni egyetlen
látogatás alkalmával! A tŒlük telhetŒ leggyakrabban vissza kell térniük
a templomba, hogy még többet tanuljanak, és megújítsák lelki élmé-
nyeiket.

Kérj meg valakit a záróima elmondására!
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FELKÉSZÜLÉS A SZENT TEMPLOMBA
VALÓ BELÉPÉSRE6
A LECKE CÉLJA

Felkészíteni az osztály tagjait arra, hogy érdemesen lépjenek be a
templomba.

A LECKE MEGTANÍTÁSA

Kérj meg valakit a nyitóima elmondására!

Kérdezd meg az osztály tagjait, hogy van-e kérdésük! Szánj rá annyi
idŒt, amennyi csak szükséges ahhoz, hogy a tŒled telhetŒ legjobban
megválaszold a felmerülŒ kérdéseket! Engedd, hogy az Úr Szelleme
vezessen! Ne feledd, hogy vannak olyan dolgok, amelyekrŒl nem
beszélünk a templomon kívül!

MINDEN EMBERNEK FEL KELL KÉSZÜLNIE A TEMPLOMRA

Mondd el, hogy minden ember saját maga felelŒs azért, hogy megtegye
azokat a lépéseket, amik a templomi áldások teljessége felé vezetnek!

Röviden beszéljétek meg a következŒ öt gondolatot! Mindegyik egy
olyan szempontot mutat be, amiben fel kell készülnünk a templomba
való belépésre. Felírhatod a táblára a pontokat, amikor közösen meg-
beszélitek azokat.

1. Mindenkinek érdemesnek kell lennie.

Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassák el a Tanok és szövetségek
97:15–17-et!

• Mit tanít ez a szentírásrész arról, hogy miért fontos érdemesnek
lenni, amikor belépünk a templomba?

Howard W. Hunter elnök arra kért minket, hogy gondolkozzunk el
azon a magatartáson és igazlelkı viselkedésen, amire az Úr Joseph
Smith próféta által utalt a kirtlandi szenteknek adott tanácsában,
amikor a templom felépítésére készültek.

Ezt a tanácsot a Tanok és szövetségek 88:119-ben találjuk. Kérd meg
az osztály tagjait, hogy olvassák el ezt a részt!

Továbbá kérd meg az osztály tagjait, hogy gondolkozzanak el a Hunter
elnök által felvetett kérdésen: „Ez a fajta magatartás és viselkedés való-

„És amennyiben
népem épít nekem
egy házat az Úr ne-
vében, és nem en-
ged be oda semmi
tisztátalant, hogy
be ne szennyezŒd-
jék, akkor az én
dicsŒségem rajta
lesz.”(T&Sz 97:15)
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ban azt tükrözi, hogy mik a vágyaink és mivé szeretnénk válni?” („The
Great Symbol of Our Membership”, Ensign, 1994. okt., 2. o.)

2. Mindenkinek alázatosnak kell lennie.

Minden embernek alázattal kell a templomba lépnie, és vágynia kell
arra, hogy tanítsák a magasságból.

• Miért olyan fontos az alázat a templomban végzett szolgálat és ta-
nulás során?

Kérd meg a tanulókat, olvassák el a Tanok és szövetségek 136:32–33-at!

• Mit tanít nekünk ez a rész az alázat fontosságáról? Hogyan tudná-
tok alkalmazni ezt a tanácsot akkor, amikor elsŒ alkalommal mentek
a templomba?

3. Minden embernek meg kell értenie, hogy a templomi szertartások
és szövetségek elengedhetetlenek az örök élet elnyeréséhez.

Harold B. Lee elnök azt mondta: „A templomi szertartásokat egy
bölcs Mennyei Atya tervezte meg, aki ezekben az utolsó napokban
kinyilatkoztatta nekünk azokat, hogy utat mutassanak és védelmet
nyújtsanak nekünk életünk során, hogy ti és én ne valljunk kudarcot
és kiérdemeljük a felmagasztosulást a celesztiális királyságban, ahol
Isten és Krisztus lakik.” („Enter a Holy Temple”, Improvement Era,
1967. jún., 144. o.)

Joseph Fielding Smith elnök azt mondta: „Ezek az áldások biztosítják
számunkra hithıségünkön keresztül az Úr igazgyöngyét, mert ezek en-
nek az életnek a legnagyszerıbb áldásai. Csodálatos dolog belépni az
egyházba, de az ember nem nyerhet felmagasztosulást addig, amíg
szövetséget nem köt az Úr házában, és nem kapja meg azokat az ott
ráruházott kulcsokat és felhatalmazásokat, amiket sehol máshol nem
kaphat meg a földön.” (Doctrines of Salvation, szerk. Bruce R.
McConkie, 3 kötet [1954–1956], 2:253. o.)

4. Minden embernek meg kell értenie, milyen fontos a templomi
gárment viselése.

Mondd el, hogy azok, akik részt vesznek a templomi szertartásokban,
kiváltságot élveznek arra, hogy viseljék a szent papság gármentjét!
Az ElsŒ Elnökség a következŒket nyilatkozta az egyháznak adott kije-
lentésében:

„Az egyháztagok, akiket a templomban a gármentbe beöltöztettek,
szövetséget kötöttek arra, hogy egész életükön át viselik azt. Ezt 
úgy értelmezzük, hogy azt jelenti, alsónemıként nappal és éjjel is 
viseljük. (...)

„SzervezŒdjetek, ké-
szítsetek elŒ minden
szükséges dolgot és
alapítsatok egy há-
zat, igen, az imád-
ság házát, a böjt
házát, a hit házát,
a tanulás házát, a
dicsŒség házát és a
rendezettség házát:
Isten házát.”
(T&Sz 88:119)
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Az alapvetŒ elv a gárment viselése legyen, nem pedig az, hogy alkalmat
keresnek arra, hogy levegyék. (...) Amikor le kell venni a gármentet, ...
vissza kell venni, amilyen hamar csak lehetséges.

Az erkölcsösség, valamint a test megfelelŒ eltakarása meg nem neve-
zetten része a szövetségnek, és ennek kell uralnia azt, milyen ruhát vi-
selnek. Az egyház felruházott tagjai a gármentet az Úrral kötött szent
szövetségekre való emlékeztetŒként hordják, valamint a kísértések és a
gonosz elleni védelemként. Az, hogy miként viselik, külsŒ kifejezŒje
annak a belsŒ elkötelezettségnek, hogy az ÜdvözítŒt követik.” („A
templomi áldásokra való személyes felkészülés”, Russell M. Nelson,
Liahona, 2001. júl., 40. o.)

5. Minden embernek fel kell készülnie a személyes és szent istenimá-
datra.

A templomban a szertartások elŒtt, közben és után lehetŒségünk van
az elmélkedésre és arra, hogy közelebb kerüljünk Mennyei Atyánkhoz
és Jézus Krisztushoz. Mindannyiunk szembenéz megválaszolandó kér-
désekkel, könnyítésre szoruló terhekkel, és megoldandó problémákkal.
Sokan úgy tekintünk a templomra, mint egy olyan helyre, ahová el 
lehet menekülni a világ elŒl, és ahol beszélgetni lehet Mennyei
Atyánkkal. Sokan találnak válaszokat, békességet és örömöt a temp-
lomban.

Ezra Taft Benson elnök azt mondta: „A templom a személyes kinyi-
latkoztatások helye. Amikor csak bármiféle probléma vagy nehézség
nyomasztott, imádságos szívvel elmentem az Úr házába, hogy válasz-
ra találjak. A válasz tisztán és félreérthetetlenül jutott el hozzám.”
(„What I Hope You Will Teach Your Children about the Temple”,
Ensign, 1985. aug., 8. o.)

Mondd el, hogy a templomban, egy arra kijelölt helyen, bedobhatjuk
azoknak a nevét, akik bizonyos szükséget szenvednek, és így azok,
akik a templomba járnak, egyesíthetik hitüket és imáikat ezeknek az
embereknek a javára!

SAJÁTOS ELÃKÉSZÜLETEK AZ ELSÃ ALKALOMMAL TÖRTÉNÃ
TEMPLOMLÁTOGATÁSRA

A következŒ információk segíteni fognak abban, hogy minden szük-
séges elŒkészület megtörténjen az elsŒ templomlátogatás alkalmára,
hogy ez a látogatás mindenképp felemelŒ legyen. Beszéld meg az
osztály tagjaival azokat az információkat, amik az Œ körülményeikre
alkalmazhatók!

1. Templomi ajánlás. Szerezzetek templomi ajánlást! Mindenképp
legyen nálatok az ajánlás, amikor a templomba mentek, mert
csak azok léphetnek be, akiknek érvényes templomi ajánlásuk
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van! Ha érdemesen éltek, az ajánlással az egyház bármelyik
templomába beléphettek, amilyen gyakran csak akartok, az aján-
lás kibocsátásának dátumától számított két évig. A templomi
ajánlás megújításához interjún kell részt venni a püspökség egyik
tagjával vagy a gyülekezeti elnökkel, valamint a cövekelnökség
egy tagjával vagy a misszióelnökkel.

2. A látogatás megtervezése és beütemezése. MielŒtt a templomba men-
tek, hogy felruházásban vagy pecsételŒ szertartásban vegyetek részt,
hívjátok fel a templomot idŒpont egyeztetése végett! Tudjátok meg,
hogy mikor kell a templomba érkeznetek, milyen hosszú idŒre ter-
vezzétek az ott tartózkodást, és mit vigyetek magatokkal! Ha szüksé-
ges, kérjétek tolmács segítségét!

3. Utazási tervek.  Ha messze laktok a templomtól, vegyétek figyelembe
a következŒket:

• Az utazást, a szállást és az étkezést jó elŒre egyeztessétek! ElŒnyös
lehet számotokra, ha lehetŒség szerint csoportosan utaztok.

• Ha szükséges, elŒre váltsátok be pénzeteket annak az országnak a
törvényes fizetŒeszközére, ahol a templom van!

• Vigyetek magatokkal elegendŒ pénzt a költségek fedezésére!
Szükségetek lehet arra, hogy további gármenteket vásároljatok,
templomi ruhát kölcsönözzetek, fizessetek a szállásért és az utazásért.
(Vegyétek figyelembe, hogy a ruha kölcsönzésére sok templomban
nincs lehetŒség! Az ElsŒ Elnökség arra buzdítja az egyháztagokat,
hogy vásárolják meg és használják a saját templomi ruhájukat.)

4. Öltözet. Úgy tervezzétek meg az öltözeteteket, mintha vasárnapi
gyılésekre mennétek! A nŒk ne viseljenek nadrágot a templomban.

5. KísérŒk. Mindazoknak szüksége lehet egy kísérŒre, akik elsŒ alka-
lommal mennek a templomba. A kísérŒ személy lehet egy veletek
azonos nemı rokon vagy barát, aki elŒzŒleg már volt a templom-
ban, vagy a templomi munkások egyike is elvállalhatja a kísérŒ
szerepét. A templomi munkások mindig készek barátságosan fel-
ajánlani segítségüket.

6. Pecsételés. Ha azt tervezitek, hogy szertartásokat végeztek elhunyt
Œseitekért, akkor magatokkal kell vinnetek a templomba a kész csa-
ládi csoportíveket! Ha a hitvesetekkel pecsételnek össze, vagy ha a
gyermekeiteket pecsételik hozzátok, akkor rendelkeznetek kell a sa-
ját családi csoportívetekkel. Ha templomi házasságkötésre készültök,
akkor minden helyi polgári törvénynek eleget kell tennetek, és ma-
gatokkal kell hoznotok a házassági anyakönyvi kivonatotokat.
Olvassátok el figyelmesen az Egyháztagok útmutatója a templomi és
családtörténeti munkához címı füzetet (34697 135), hogy további
részletes információt kapjatok arról, hogy miként kell a templomi
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szertartásokat végezni az élŒkért és a holtakért egyaránt! A látogatni
kívánt templom irodavezetŒjével is fel lehet venni a kapcsolatot.

7. Gyermekek felügyelete. Ha gyerekek is részt vesznek a pecsételŒ
szertartáson, a templom ifjúsági központjában fognak róluk gon-
doskodni addig, amíg el nem jön az ideje, hogy hozzátok csatla-
kozzanak a pecsételŒ szobában. A szertartás idejére a templomi
munkások gondoskodni fognak fehér ruháról a gyerekek számára
is. A pecsételŒ szertartás befejezése után visszamennek a központ-
ba, és ott fognak várakozni rátok. A templom nem gondoskodik
azoknak a gyerekeknek a felügyeletérŒl, akik nem vesznek részt
pecsételŒ szertartáson.

8. Templomi gárment. MielŒtt a templomba léptek, meg kell vennetek
egy vagy két garnitúra templomi gármentet. Ne vegyétek fel, mie-
lŒtt a templomba mentek! Miután részesültetek a felruházásban, és
meggyŒzŒdtetek afelŒl, hogy a gármentet a megfelelŒ méretben és
anyagban vettétek meg, további gármenteket vehettek. Vannak,
akiknek az a szokásuk, hogy kimossák az elsŒ pár gármentjüket, 
mielŒtt többet vennének, hogy meggyŒzŒdjenek arról, hogy kényel-
mes a számukra. A templomi gármenteket az egyház gyártja, és az
egyházi elosztóközpontokon keresztül lehet ezeket megvásárolni.

9. Templomi ruházat. Az ElsŒ Elnökség arra buzdítja az egyháztagokat,
hogy vásárolják meg és használják saját templomi ruhájukat.
Vannak templomok, ahol csekély összegért lehet templomi ruhát
bérelni, de az ElsŒ Elnökség azt szeretné, ha mindenkinek saját
templomi ruhája lenne, amirŒl Œ maga gondoskodik. A püspök
vagy gyülekezeti elnök információval tud szolgálni arról, hogy hol
lehet ezt a ruházatot megvásárolni.

A nŒtestvérek viselhetik esküvŒi ruhájukat a templomi házasság
alkalmával, de a ruha legyen fehér, hosszú ujjú, visszafogott szabá-
sát és anyagát tekintve egyaránt, ne legyen uszálya, és ne legyen
túldíszített.

BEFEJEZÉS

Oszd meg az osztállyal a templomi munka szentségérŒl való bizony-
ságodat! Mondd el, hogy mennyire boldoggá tesz az, hogy az osztály
tagjai próbálnak felkészülni a templomba lépésre!

Kérj meg valakit a záróima elmondására!

Ha lehetséges, egy, a leckét követŒ idŒpontban az osztályban résztve-
vŒk és a tanító menjen el együtt a templomba!

„A templomi szer-
tartásokat egy bölcs
Mennyei Atya ter-
vezte meg ..., hogy
ti és én kiérdemel-
hessük a felma-
gasztosulást a
celesztiális király-
ságban.” (Harold
B. Lee elnök)



34

FOLYAMATOSAN ÉLVEZNI A
TEMPLOMLÁTOGATÁS ÁLDÁSAIT7
A LECKE CÉLJA

LehetŒséget adni az osztály tagjainak arra, hogy megosszák az órán
érzéseiket a templomról, és segíteni nekik abban, hogy egész életük-
ben élvezzék a templom áldásait.

FELKÉSZÜLÉS

1. Szánd ezt az órát arra, hogy az osztály tagjai megoszthassák érzései-
ket a templomról! Az osztály tagjainak többsége szeretné majd
megbeszélni az elsŒ templomlátogatás történéseit.

2. Bízd meg az osztály egyik tagját azzal, hogy olvassa el elŒre a Tanok
és szövetségek 110:1–10-et, és ossza meg az osztállyal az érzéseit!

3. Bízd meg az osztály egyik tagját, hogy foglalja össze az IllésrŒl leírt
információkat a Felkészülés a szent templomba való belépésre címı fü-
zet 23–24. oldaláról!

4. Próbáld megválaszolni az elsŒ templomlátogatás során felmerült 
kérdéseket, de ne beszéljetek meg olyan kérdéseket és információkat,
melyekrŒl egyedül a templomban szabad beszélni! Ha felmerülnek
ilyen jellegı kérdések, buzdítsd az osztály tagjait, hogy tervezzenek
egy következŒ templomlátogatást!

A LECKE MEGTANÍTÁSA

Kérj meg valakit a nyitóima elmondására!

Kérdezd meg az osztály tagjait, hogy van-e kérdésük! Szánj rá annyi
idŒt, amennyi csak szükséges ahhoz, hogy a tŒled telhetŒ legjobban
megválaszold a felmerülŒ kérdéseket! Engedd, hogy az Úr Szelleme
vezessen! Ne feledd, hogy vannak olyan dolgok, amelyekrŒl nem
beszélünk a templomon kívül!

A TEMPLOMI SZOLGÁLAT IRÁNTI SZERETET ÁPOLÁSA

• Milyen érzés volt a templomban lenni?

Mondd el, hogy a templomi szolgálat folyamatosan áldást fog hozni
azok életébe, akik gyakran mennek a templomba! Mondd el az osz-
tály tagjainak, hogy addig, amíg a templomi élmények még frissek
elméjükben, leírhatják érzéseiket a naplójukba! Emlékeztesd Œket arra,

„Mert íme, elfogad-
tam ezt a házat, az
én nevem lesz rajta,
itt fogom magamat
kegyesen kinyilat-
koztatni népem-
nek.” (T&Sz 110:7)
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hogy bár lejegyezhetik érzéseiket, de vannak olyan templomi munká-
val kapcsolatos részletek, melyeket nem szabad leírniuk, és amikrŒl
nem beszélhetnek a templomon kívül!

• Mit tehettek azért, hogy egész életetekben fenntartsátok a templom
iránti szereteteteket?

Írd fel a táblára az osztály tagjainak gondolatait! Ismertetheted a kö-
vetkezŒ gondolatokat is:

1. Mindennap gondoljuk végig templomi élményeinket!

Mondd el, hogy vannak, akiknek másoknál gyakrabban van lehetŒ-
ségük elmenni a templomba! De ha egyszer már eljutottunk a temp-
lomba, és éreztük ott a Szentlelket, akkor alkalmat kell kerítenünk
mindennap arra, hogy végiggondoljuk a templomi szertartásokat, és
elmélkedjünk a templomban kötött szövetségekrŒl. Ha így teszünk,
bátorítást kapunk mindennap arra, hogy igazabbul gondolkodjunk
és cselekedjünk.

Nem fogunk mindenre emlékezni a templommal kapcsolatosan, vi-
szont minden egyes látogatás után meg kell próbálni annyi mindenre
visszaemlékezni, amennyire csak lehetséges. Tanulmányoznunk kell 
a templomról szóló szentírásokat és a próféták szavait is. Ezek közül
felelevenítettünk néhányat ezen a tanfolyamon is.

Megkérheted az osztály egyik tagját, hogy foglalja össze a következŒ
kijelentést, ami a Felkészülés a szent templomba való belépésre címı fü-
zet 10. oldalán olvasható:

„A templomi szertartás nem érthetŒ meg teljes egészében az elsŒ
templomlátogatás alkalmával. Csak részben lehet megérteni. Térjetek
vissza újra és újra és újra! Térjetek vissza tanulni! Azok a dolgok,
amelyek nyugtalanítanak, amelyeken tépelŒdtök, vagy amelyek 
titokzatosak számotokra, ismertté válnak. (...)

Amikor alkalmatok van részt venni egy felruházási szekción a temp-
lomban, vagy tanúja lenni egy pecsételésnek, elmélkedjetek el az
elŒttetek zajló dolgok mélyebb jelentésén! A látogatásotokat követŒ
napokon pedig tartsátok ezeket a dolgokat az eszetekben; csendesen
és imádságos szívvel gondoljátok végig Œket, és akkor majd észreve-
szitek, hogy tudásotok növekszik!

A templomi tapasztalat egyik legnagyobb értéke, hogy bemutatja
Isten szándékainak széles, átfogó panorámáját erre a földre vonatko-
zóan. Ha egyszer már voltunk a templomban (és vissza tudunk térni,
hogy felfrissítsük a memóriánkat), az élet eseményei beleilleszkednek
a tervbe, a dolgok rendjébe. Láthatjuk, hogy valójában hol vagyunk,
és hamar észrevesszük, mikor térünk le az útról.”
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2. Ne feledjétek, hogy minden templomi imádat középpontjában az
ÜdvözítŒ, Jézus Krisztus áll!

A szentírások azt tanítják, hogy a templomépítés egyik fontos oka az,
hogy az „Emberfiának legyen hol kinyilatkoztatnia magát népének”
(T&Sz 109:5). A templom szimbólumai és szertartásai segítenek abban,
hogy figyelmünket az ÜdvözítŒre összpontosítsuk.

Mondd el, hogy az ÜdvözítŒ valóban kinyilatkoztatta magát a Kirtland
templomban! Megjelent Joseph Smith-nek és Oliver Cowderynek, és 
saját házának fogadta el a templomot. ErrŒl a látogatásról olvashatunk
a Tanok és szövetségek 110:1–10-ben. Kérd meg a kijelölt osztálytagot,
hogy olvassa fel ezt a részt, és ossza meg gondolatait ezzel kapcsolatban!

• Milyen áldásokat ígért az ÜdvözítŒ a templomot építŒ és a temp-
lomba járó embereknek?

A TEMPLOMBAN A CSALÁDOKAT EGYMÁSHOZ PECSÉTELIK AZ
ÖRÖKKÉVALÓSÁGRA

Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassák el a Malakiás 4:5–6-ot!

Kérd meg az elŒre megbízott tanulót, hogy foglalja össze az IllésrŒl
leírt információkat a Felkészülés a szent templomba való belépésre címı
füzet 23–24. oldaláról!

Mondd el, hogy Illés visszatért és visszaállította azokat a papsági
kulcsokat, amik lehetŒvé teszik a családok számára, hogy egymáshoz
pecsételjék Œket a templomban az örökkévalóságra!

Kérd meg az osztály tagjait, hogy fussák át a Tanok és szövetségek
110:13–16-ot! Ezután kérj meg valakit, hogy olvassa fel a következŒ
kijelentést, ami a Felkészülés a szent templomba való belépésre címı fü-
zet 28. oldalán olvasható:

„Attól a bizonyos naptól, 1836. április 3-tól kezdŒdŒen a gyermekek
szíve apáik felé kezdett fordulni. Attól kezdve a szertartások nem
idŒlegesek, hanem örök érvényıek. A pecsételŒ hatalom velünk
van. Nincs más olyan felhatalmazás, mely értékben ezt felülmúlja.
Ez a hatalom adja minden olyan szertartás velejét és az örökkévaló
állandóságát, melyet a megfelelŒ felhatalmazással végeznek az élŒ-
kért és a holtakért egyaránt.”

Az ÜdvözítŒ elmagyarázta, mi a pecsételŒ hatalom, amikor Péter
apostolhoz beszélt (lásd Máté 16:19). Kérd meg az osztály tagjait,
hogy olvassák el ezt a verset!

Mondd el, hogy ugyanezeket a kulcsokat birtokolja ma az egyház el-
nöke és prófétája! „Ez a szent pecsételŒ hatalom ma az egyházban van.
Semmit sem tartanak szentebbnek azok, akik ismerik e felhatalmazás
jelentŒségét. Semmit sem Œriznek közelebb a szívükhöz. Viszonylag
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kevés olyan férfi van, aki ezt a pecsételŒ hatalmat birtokolja a földön
egy adott idŒben – minden templomban vannak olyan férfitestvérek,
akiknek megadatott ez a pecsételŒ hatalom. Senki sem kaphatja meg
ezt, csakis a prófétától, látnoktól és kinyilatkoztatótól, Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának elnökétŒl, illetve azok-
tól, akik megbízattak azzal, hogy azt másoknak adományozzák.”
(Felkészülés a szent templomba való belépésre, 26. o.)

Mondd el, hogy a pecsételŒ szertartás része a férj és feleség egymáshoz
való pecsételése, valamint a gyermekek szülŒkhöz való pecsételése!
Amikor a szülŒket a templomban pecsételik össze, a születendŒ gyer-
mekeik a szüleik pecsételési szövetségében születnek, és nem kell Œket
külön a szülŒkhöz pecsételni.

• Szerintetek az egymáshoz való pecsételés milyen hatással lehet egy
család napi gondolataira és cselekedeteire?

• Szerintetek milyen áldások érik a családot templomi pecsételésük
végett?

Gordon B. Hinckley elnök azt mondta: „Volt-e valaha is olyan férfi,
aki igazán szeretett egy nŒt, vagy nŒ, aki igazán szeretett egy férfit,
és ne imádkozott volna azért, hogy kapcsolatuk a síron túl is tarthas-
son? Eltemettek-e szülŒk gyermeket úgy, hogy ne vágytak volna az
ígéretre, miszerint szerettük újra az övék lesz egy elkövetkezendŒ vi-
lágban? Bárki, aki hisz az örök életben, kételkedhet-e abban, hogy a
mennyek Istene megajándékozza fiait és leányait az élet legdrágább
sajátosságával, a szeretettel, amely a családi kapcsolatokban kerül
leginkább kifejezésre? Nem, az értelem azt súgja, hogy a családi kap-
csolatok a halál után is folytatódnak. Erre vágyik az emberi szív, és a
mennyek Istene feltárt elŒttünk egy utat, melyen keresztül ez bizto-
sítható. Az Úr házának szent szertartásai gondoskodnak errŒl.”
(„Miért vannak ezek a templomok?”, Templomok Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában, 14. o.)

A TEMPLOMOK LEHETÃSÉGET BIZTOSÍTANAK SZÁMUNKRA, HOGY SZOLGÁLJUK
AZOKAT, AKIK MEGHALTAK

Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassák el az Abdiás 1:21-et!

Joseph Smith próféta elmagyarázta, hogyan lehetnek az egyház tagjai
szabadítók Sion hegyén:

„De hogyan válhatnak [a szentek] szabadítóvá Sion hegyén? Úgy,
hogy felépítik templomaikat, felállítják keresztelŒ medencéiket, és
elmennek, hogy részesüljenek minden szertartásban, keresztelésben,
megerŒsítésben, megmosásban, megkenésben, felszentelésben és
összepecsételŒ erŒben a fejeiken, minden elŒdjük számára, akik már
halottak, és megváltsák Œket, hogy velük az elsŒ feltámadáskor jöjje-
nek elŒ és felmagasztosuljanak a dicsŒség trónjaira; és ebben van a
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lánc, amely összeköti az atyák szíveit a gyermekekével, és a gyerme-
kek szíveit az atyákéval, amely betölti Illés küldetését.” (History of
the Church, 6:184. o.)

Mondd el, hogy Mennyei Atyánk – az üdvözülés tervének részeként –
elŒkészítette az utat azok számára, akik anélkül haltak meg, hogy ré-
szesültek volna az evangélium üdvözítŒ szertartásaiban, lehetŒséget
biztosítva ezáltal arra, hogy Œk is elnyerjék ezeket a szertartásokat! A
szellemvilágban élŒ embereknek lehetŒségük van arra, hogy hallják
az evangéliumot. Elfogadhatják ott, de Œk maguk nem részesülhetnek
az evangélium szertartásaiban. Az Úr azt parancsolta, hogy végezzük
el értük ezeket a szertartásokat a szent templomban. Különös erŒfeszí-
téseket kell tennünk a családkutatás végzése érdekében, hogy része-
süljünk a szertartásokban saját Œseink javára.

A halottakért végzett szertartások része a keresztelkedés, a konfirmáció,
a papsági felszentelés, a felruházás, a férj feleséghez való pecsételése,
valamint a szülŒk gyermekeikhez való pecsételése.

KörülményeinktŒl függŒen menjünk vissza a templomba olyan gyak-
ran, amilyen gyakran csak tudunk, hogy szolgálhassuk a halottakat
az értük elvégzett szertartások formájában! Amellett, hogy saját éle-
tünkben is áldásokat kapunk, meg fogjuk áldani azok életét is, akiket
szolgálunk. Az Egyháztagok útmutatója a templomi és családtörténeti
munkához címı füzetben (34697 135) információt találsz arra vonat-
kozóan, hogyan kell családkutatást végezni, és hogyan történnek az
Œseinkért végzett szertartások.

Thomas S. Monson elnök azt mondta:

„A templomi felruházás és pecsételŒ szertartások szeretete és tisztelete
családunk tagjait közelebb fogja hozni egymáshoz, és minden család-
tagban megnŒ a vágy arra, hogy ugyanezeket az áldásokat lehetŒvé te-
gye azon szeretteink számára is, akik a fátyol túloldalán vannak. (...)

A templomainkban végzett helyettesítŒ munkát ugyanazzal az önzet-
len lelkületı odaadással és áldozattal kell végeznünk, mint ami a
Mester életét jellemezte. Ha megemlékezünk róla, könnyebbé válik
megtenni saját részünket ebben az életbevágóan fontos munkában.
Minden alkalommal, amikor felnézünk ezekre a szent házakra, emlé-
kezzünk azokra az örökkévaló lehetŒségekre, amelyek belül találha-
tók, nemcsak a magunk, hanem halottaink számára is!” (Pathways to
Perfection [1973], 206–207. o.)

BEFEJEZÉS

Hangsúlyozd ki, hogy a templomlátogatás lehetŒvé teszi, hogy máso-
kat szolgáljunk, és folyamatosan nagyobb lelki tudást szerezzünk!
Oszd meg a tanulókkal a következŒ kijelentést:

„A templomaink-
ban végzett helyet-
tesítŒ munkát
ugyanazzal az
önzetlen lelkületı
odaadással és áldo-
zattal kell végez-
nünk, mint ami a
Mester életét jelle-
mezte.” (Thomas S.
Monson elnök)
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„Egyetlen munka sem jelent nagyobb védelmet az egyház számára,
mint a templomi munka és a genealógiai kutatás, mely alátámasztja
azt. Nincs más olyan munka, mely lelkileg jobban finomítana. Nincs
más olyan általunk végzett munka, mely több erŒt adna nekünk.
Nincs más olyan munka, mely magasabb erkölcsi mércét kívánna. (...)

Ha elfogadjuk a templomi szertartások munkájára vonatkozó kinyilat-
koztatást, ha fenntartás vagy mentegetŒzés nélkül lépünk szövetségre,
az Úr meg fog védeni bennünket. ElegendŒ sugalmazást fogunk kapni
az élet kihívásainak megoldásához. (...)

Gyertek tehát a templomba – gyertek és tartsatok igényt áldásaitokra!
Ez a munka szent.” (Felkészülés a szent templomba való belépésre, 37. o.)

Befejezésként osszátok meg egymással bizonyságotokat! Buzdítsd az
osztály tagjait, hogy gyakran látogassák a templomot, hogy az Úr
Szelleme taníthassa Œket!

Megemlítheted, hogy az osztály tagjai beszerezhetik az egyház vala-
melyik elosztóközpontján keresztül a Mountain of the Lord [Az Úr
hegye] címı videofilmet (56300 135 cikkszámmal), és megnézhetik
otthon. Ez a 73 perces film a Salt Lake Templom építésének történe-
térŒl szól.

Kérj meg valakit a záróima elmondására!
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