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Ároni papság forráskalauz 2012 – a
kézikönyv 1. részéhez

Az ároni papság viselői a vasárnapi kvórumokon
gyűlést tartanak, ahol:

megbeszélik a kvórum ügyeit,

tanácskoznak a papsági kötelességeikről,

tanítják és tanulják Jézus Krisztus evangéliumát.

E céljaik betöltéséhez a következő anyagokkal együtt
használd a forráskalauzt: Ároni papság 1. kézikönyv és Az
Isten iránti kötelességem teljesítése: Ároni papságviselők
részére. Imádságos lélekkel válaszd ki azokat a
forrásokat, melyek bevonják a fiatal férfiakat a
tanulásba, és segítenek nekik megerősíteni a hitüket és
bizonyságukat.

1 .  L E C K E

A papság

Isten iránti kötelesség

Kérd meg a fiatal férfiakat, hogy tanulmányozzák
az Isten iránti kötelesség könyv „Papsági
kötelességek” című fejezetét (diakónusok, 22–23.
oldal; tanítók, 46–47. oldal; papok, 70–71. oldal)!
Mutass rá, hogy ebben a könyvben három
kategóriába rendezték a kötelességeiket: végezd el a
papsági szertartásokat; szolgálj másokat; és hívj
mindenkit, hogy jöjjön Krisztushoz! Kérd meg a
fiatal férfiakat, hogy magyarázzák el, milyen
konkrét kötelességeik vannak e kategóriákon belül.
Megkérheted őket, hogy osszák meg e kötelességek
teljesítése során szerzett élményeiket! Segíts nekik
meglátni, miként áldott meg másokat a szolgálatuk!

A megbeszélést segítő kérdések

Hogyan magyaráznád el egy barátodnak, hogy mi a
papság?

Miként erősítheti a bizonyságodat, amikor
papságviselőként eleget teszel a kötelességeidnek?
Miként erősítheti ez a családodat?

További források

Boyd K. Packer: A papság hatalma. Ensign és
Liahóna, 2010. máj. 6–10.

Dallin H. Oaks: A kommunikáció két csatornája.
Ensign és Liahóna, 2010. nov. 83–86.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
152–156.

Videofilm: “Becoming a Priesthood Man:
Priesthood Duty,” lds.org/youth/video.

Tanítási segédlet

Az Isten iránti kötelesség könyv segít az ároni
papságviselőknek papsági kötelességeik elsajátításában
és teljesítésében, valamint lelki erejük fejlesztésében.
Keress módot arra, hogy felhasználd az Isten iránti
kötelesség tevékenységeit a kvórumgyűléseken!

2 .  L E C K E

A diakónus elhívása

Isten iránti kötelesség

Átnézhetitek a diakónus kötelességeit az Isten iránti
kötelesség könyvben felvázoltak szerint (lásd 22–23.
oldal).

A megbeszélést segítő kérdések

Miként befolyásolja a hozzáállásod a püspöktől
vagy a kvórumelnöktől kapott megbízásod
teljesítését? (Lásd T&Sz 107:99.)

(Tanítóknak és papoknak.) Mit tehetsz azért, hogy
segíts az egyházközségedben vagy
gyülekezetedben lévő diakónusoknak megérteni az
ároni papság fontosságát, valamint diakónusi
elhívásuk jelentőségét?

További források

L. Tom Perry: Áron papsága. Ensign és Liahóna,
2010. nov. 91–94.

Claudio R. M. Costa: Papsági feladatok. Ensign és
Liahóna, 2009. máj. 56–58.

Larry M. Gibson: Az ároni papság szent kulcsai.
Ensign és Liahóna, 2011. máj. 55–57.
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3 .  L E C K E

Az úrvacsora [kiszolgálása]

Isten iránti kötelesség

Felhasználhatod a „Végezd el a papsági
szertartásokat” című részben található tanulási
tevékenységeket (lásd az Isten iránti kötelesség
könyv 24., 48. vagy 72. oldalát). A fiatal férfiaknak
hagyhatsz időt arra, hogy leírják az Isten iránti
kötelesség könyvbe az e témával kapcsolatos
terveiket, vagy megosszák azon élményeiket,
melyekben részük volt terveik végrehajtása közben.

A megbeszélést segítő kérdések

Miként részesülnek áldásban az egyházközség
tagjai, amikor áhítattal szolgálod ki nekik az
úrvacsorát?

Hogyan kellene hogy befolyásolja a papsági
szertartások elvégzésének szent megbízása azt,
hogy miként viselkedsz a hét hátralevő részében?

További források

Henry B. Eyring: Cselekedj teljes szorgalommal!
Ensign és Liahóna, 2010. máj. 60–63.

David L. Beck: A nagyszerű ároni papság. Ensign és
Liahóna, 2010. máj. 54–56.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
204–206.

4 .  L E C K E

A böjti felajánlások begyűjtése

Isten iránti kötelesség

Megkérheted a fiatal férfiakat, hogy töltsék ki az
Isten iránti kötelesség könyv „Szolgálj másokat!”
című fejezete alatti „Tanulj!” és „Cselekedj!”
részeket a lecke részeként (diakónusok, 26–27.;
tanítók 50–51.; papok 74–75. oldal).

A megbeszélést segítő kérdések

Mit tehetsz azért, hogy megfelelően képviseld
Mennyei Atyádat és a Szabadítót, miközben
összegyűjtöd a böjti felajánlásokat? (Lásd
2 Korinthusbeliek 9:7.)

Miért fontos, hogy jó hozzáállást tanúsíts a böjti
felajánlások összegyűjtése kapcsán?

További források

Quentin L. Cook: Sáfárság: egy szent megbízás.
Ensign és Liahóna, 2009. nov. 91–94.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
16–19.

5 .  L E C K E

Hit Jézus Krisztusban

Isten iránti kötelesség

Az Isten iránti kötelesség könyvben arra buzdítják a
fiatal férfiakat, hogy tanokat tanuljanak és
tanítsanak (lásd a 18–20., 42–44. vagy 66–68. oldalt).
Ha a kvórum egyik tagja a hitet választotta az egyik
ilyen tanként, megkérheted, hogy a lecke részeként
tanítsa le, amit megtanult.

A megbeszélést segítő kérdések

Hogyan magyaráznád el valakinek, mit jelent a
Jézus Krisztusba vetett hit gyakorlása?

Milyen élményeid voltak, melyek erősítették a
Krisztusba vetett hitedet?

További források

Russell M. Nelson: Hittel nézz szembe a jövővel.
Ensign és Liahóna, 2011. máj. 34–36.

Kevin W. Pearson: Az Úr Jézus Krisztusba vetett hit.
Ensign és Liahóna, 2009. máj. 38–40.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 61–62., 116–117.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
79–82.

Videofilm: „Elkészítem. . . az utat”, Mormon könyve
rövidfilmek, 2. részlet.

Tanítási segédlet

„Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy olyan
légkört teremtsünk, melyben azok, akiket tanítunk,
érezhetik a [Lélek] hatását” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás
[1999], 41.).

6 .  L E C K E

A Szentlélek

Isten iránti kötelesség

Elképzelhető, hogy néhány fiatal férfi azt
választotta, hogy a tanok megértésére készített terve
részeként a Szentlélek ajándékáról tanul (lásd az
Isten iránti kötelesség könyv 18–20., 42–44. vagy
66–68 oldalát). Megkérheted őket, hogy készüljenek
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fel a kvórumgyűlésre, és osszák meg, mit tanulnak
éppen.

A megbeszélést segítő kérdések

Mit tehetek azért, hogy napi szinten kapjak
sugalmazást a Szentlélektől?

Miként segíthet a Szentlélek abban, hogy erkölcsileg
tiszta legyek, és el tudjam kerülni a pornográfia
kísértéseit?

További források

David A. Bednar: Fogadd be a Szentlelket! Ensign és
Liahóna, 2010. nov. 94–97.

David A. Bednar: A kinyilatkoztatás lelke. Ensign és
Liahóna, 2011. máj. 87–90.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 18., 90–91.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
182–185.

Videofilm: “Voice of the Spirit,”, James E. Faust
elnök beszéde alapján.

7 .  L E C K E

„Hatalmas változás a szívben”

Isten iránti kötelesség

Elképzelhető, hogy néhány fiatal férfi azt
választotta, hogy a tanok megértésére készített terve
részeként a bűnbánatról tanul (lásd az Isten iránti
kötelesség könyv 18–20., 42–44. vagy 66–68.
oldalát). Megkérheted őket, hogy készüljenek fel a
kvórumgyűlésre és osszák meg, mit tanulnak
éppen.

A megbeszélést segítő kérdések

Mit jelent hatalmas szívbéli változást átélni? (Lásd
Móziás 3:19; 5:1–2.)

Miként befolyásolja egy hatalmas szívbéli változás a
cselekedeteidet és a viselkedésedet?

További források

Richard G. Scott: A hit és a jellem átformáló ereje.
Ensign és Liahóna, 2010. nov. 43–46.

Dale G. Renlund: A hatalmas szívbéli változás
megőrzése. Ensign és Liahóna, 2009. nov. 97–99.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 62–63., 187–190.

Videofilm: “A Change of Heart,” lds.org/youth/
video.

8 .  L E C K E

„Tiszteld atyádat!”

Isten iránti kötelesség

Megkérheted a fiatal férfiakat, beszéljék meg, hogy
az Isten iránti kötelesség könyvben felvázolt terveik
teljesítése miként segít nekik felkészülni arra, hogy
egy nap derék édesapák legyenek. Mondj néhány
példát arra, hogy az Isten iránti kötelesség
könyvben lévő tervek teljesítése miként erősítheti a
kapcsolatukat a saját édesapjukkal.

A megbeszélést segítő kérdések

Hogyan volt jó befolyással az édesapád az életedre?

Milyen tulajdonságai vannak édesapádnak,
melyeket te is szeretnél kifejleszteni az életedben?

További források

Dieter F. Uchtdorf: Isten szeretete. Ensign és Liahóna,
2009. nov. 21–24. E beszéd felhasználásával
taníthatod a kvórumtagokat a Mennyei Atyjuk
iránti tiszteletről.

M. Russell Ballard: Apák és fiak: egy figyelemre
méltó kapcsolat. Ensign és Liahóna, 2009. nov. 47–50.;
lásd még a “Fathers and Sons,” című videót az
lds.org/youth/video oldalon.

A család: Kiáltvány a világhoz. Ensign és Liahóna,
2010. nov. 129.

9 .  L E C K E

Az anyák és isteni szerepük iránti
tisztelet

A megbeszélést segítő kérdések

Hogyan volt jó befolyással az édesanyád az
életedre?

Miként részesül áldásban a családod, amikor
tiszteled és becsülöd az édesanyádat?

További források

L. Tom Perry: Otthonukban gyermekeiket tanító
édesanyák. Ensign és Liahóna, 2010. máj. 29–31.

Bradley D. Foster: Anya mondta. Ensign és Liahóna,
2010. máj. 98–100.
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1 0 .  L E C K E

Családi egység

Isten iránti kötelesség

Ha egy fiatal férfi úgy döntött, hogy A fiatalság
erősségéért füzetben található, „Család” című részt
tanulmányozza azon terve részeként, hogy
érdemesen éljen (lásd a 17., 41. vagy 65. oldalt),
megkérheted, hogy ossza meg néhány élményét
azzal kapcsolatban, mit tapasztal, miközben
igyekszik e tantétel szerint élni.

A megbeszélést segítő kérdések

Melyek azok a családi egységből származó áldások,
melyeket a saját családodban vagy mások
családjában láttál?

Mit tehetsz otthon azért, hogy együttműködőbb
családtag legyél?

További források

Henry B. Eyring: A mi tökéletes példánk. Ensign és
Liahóna, 2009. nov. 70–73.

David A. Bednar: Szorgalmasabbak és gondosabbak
otthon. Ensign és Liahóna, 2009. nov. 17–20.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 85.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
30–32.

Videofilm: “Two Brothers Apart,” lds.org/youth/
video.

1 1 .  L E C K E

„A mint én szerettelek titeket, úgy
szeressétek egymást”

Isten iránti kötelesség

Megkérheted az egyik papot, aki már elkezdte az
Isten iránti kötelesség könyv „Család és barátok”
című projektjét, hogy tanítsa le a „Tanulj!” részt
(79–80.) a kvórumnak. Megoszthatja a tervét, és
elmesélheti, milyen élményei voltak eddig a terv
végrehajtása során.

A megbeszélést segítő kérdések

Miként segíthet a hozzáállásod egy olyan
kvórumtagnak, aki nem szeretne istentiszteletre
vagy más tevékenységekre járni? Mit tehetsz te és a
kvórumod, hogy segítsetek megoldani egy ilyen
helyzetet?

Mit kell tenned, ha úgy érzed, sérelem ért téged
mások rossz döntéseinek következtében?

További források

Henry B. Eyring: Szívünk egybefonódik. Ensign és
Liahóna, 2008. nov. 68–71.

Dieter F. Uchtdorf: „Ti vagytok a kezem”. Ensign és
Liahóna, 2010. máj. 68–75.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 118.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
186.

Videofilm: “Love One Another,” lds.org/media-
library.

Tanítási segédlet

„Amikor tanulóid felismerik, hogy szereted őket és
törődsz velük, megtanulnak bízni benned. Sokkal
taníthatóbbakká válnak, és kevésbé hajlamossá az óra
megzavarására” (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás [1999].
79.).

1 2 .  L E C K E

Követni az élő prófétát

Isten iránti kötelesség

Ha a kvórumodban az egyik fiatal férfi a „Próféták”
témát tanulmányozza a tan megértésére készített
terve részeként (lásd az Isten iránti kötelesség
18–20., 42–44. vagy 66–68. oldalát), megkérheted,
hogy készüljön fel a kvórumgyűlésre, és osszon
meg néhány dolgot abból, amit tanult.

A megbeszélést segítő kérdések

Milyen ígéretet tett az Úr számunkra, ha követjük a
prófétát? (Lásd T&Sz 21:5.)

Milyen konkrét példákat tudsz mondani arra,
amikor te vagy a családod áldásban részesültetek,
amiért követtétek a prófétát?

További források

Claudio R. M. Costa: Engedelmeskedjünk a
prófétáknak! Ensign és Liahóna, 2010. nov. 11–13.

Kevin R. Duncan: Nem kevesebb, mint a túlélésünk.
Ensign és Liahóna, 2010. nov. 34–36.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 32–34.
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Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
163–164.

Videofilm: „Őrállók a tornyokon”, lds.org/media-
library; vagy Tan és a szövetségek és egyháztörténet
DVD rövidfilmek, 2. lemez.

1 3 .  L E C K E

Minden egyháztag misszionárius

Isten iránti kötelesség

A lecke részeként felhasználhatod az Isten iránti
kötelesség könyv 28. oldalán található tanulási
tevékenységet. Felkérheted a kvórumelnökség
egyik tagját vagy egy másik kvórumtagot e
beszélgetés levezetésére.

A megbeszélést segítő kérdések

Mit gondolsz, az Úr miért adta az ároni
papságviselőknek azt a feladatot, hogy „hív[janak]
mindenkit, hogy jöjjön Krisztushoz”? (Lásd T&Sz
20:59.)

Miként segít felkészülnöd egy teljes idejű misszióra,
ha megosztod az evangéliumot a barátaiddal és a
családoddal? (Lásd T&Sz 33:8–10; 38:30.)

További források

L. Tom Perry: „Hozzatok lelkeket énhozzám”.
Ensign és Liahóna, 2009. máj. 109–112.

Russell M. Nelson: Légy példa a hitben! Ensign és
Liahóna, 2010. nov. 47–49.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 160–162.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
144–145.

Videofilm: “Inviting All to Come unto Christ:
Sharing the Gospel,” lds.org/youth/video.

Tanítási segédlet

A fiatal férfiak könnyebben megértik és alkalmazzák a
tant, amikor lehetőségük van rá, hogy másokat
tanítsanak. Például megkérheted őket, hogy osszák meg a
családjukkal vagy más kvórumtagokkal, mit tanultak.

1 4 .  L E C K E

Másokat szolgálni

Isten iránti kötelesség

A kvórummal együtt elvégezhetitek az Isten iránti
kötelesség könyv „Szolgálj másokat!” című rész
tanulási tevékenységét (lásd 26., 50. vagy 74. oldal).
A kvórumgyűlés alatt időt adhatsz a
kvórumtagoknak arra, hogy terveket készítsenek a
szolgálatra, vagy megkérheted őket, hogy osszák
meg a tervük teljesítése során szerzett élményeiket.

A megbeszélést segítő kérdések

Az egyházközségünkben vagy gyülekezetünkben ki
segíthet nekünk lehetőséget találni a kvórumként
nyújtott szolgálatra?

Milyen hatással van a mások szolgálata iránti
hozzáállásod arra, hogy miként végzed a
szolgálatot? Milyen hatással van ez azokra, akiket
szolgálsz?

További források

Thomas S. Monson: Mit tettem ma valaki másért?
Ensign és Liahóna, 2009. nov. 84–87.

M. Russell Ballard: A szeretetteljes szolgálatból
fakadó öröm. Ensign és Liahóna, 2011. máj. 46–49.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 87.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
187–189.

1 5 .  L E C K E

Egység és testvériség a papságban

Isten iránti kötelesség

A lecke részeként elvégezhetitek a „Példák a baráti
kapcsolatok fejlesztéséhez” című rész alatti első
tevékenységet az Isten iránti kötelesség könyv 81.
oldalán. Megkérhetsz továbbá egy papot, aki ezt a
projektet végzi, hogy számoljon be, milyen
tapasztalatokat gyűjtött azon törekvése során, hogy
jobb barát legyen.

A megbeszélést segítő kérdések

Mit jelent az, hogy egység és testvériség van a
papsági kvórumodban?

Mit tehetsz azért, hogy felkarold a kvórumod
tagjait?

5
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http://lds.org/youth/video/inviting-all-to-come-unto-christ-sharing-the-gospel
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További források

Henry B. Eyring: Tanulás a papságban. Ensign és
Liahóna, 2011. máj. 62–65.

Michael A. Neider: Kinyilatkoztatott
kvórumalapelvek. Ensign és Liahóna, 2009. máj.
14–16.

Videofilm: “My Duty to God,” lds.org/youth/
video.

Videofilm: “Same Jersey,” lds.org/youth/video.

1 6 .  L E C K E

A jószívűség

A megbeszélést segítő kérdések

Nézzétek át a jószívűség jellemvonásait az
1 Korinthusbeliek 13:4–7. versekben! Miként
példázta a Szabadító ezeket a jellemvonásokat?

Hogyan mutat jószívűséget egy ároni papságviselő?

További források

Thomas S. Monson: A jószívűség soha el nem
múlik. Ensign és Liahóna, 2010. nov. 122–125.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 118.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
110–112.

Videofilm: “Sharing the Light of Christ,” lds.org/
youth/video.

1 7 .  L E C K E

Személyes naplók

Isten iránti kötelesség

Az Isten iránti kötelesség könyvben található
minden egyes „A fiatalság erősségéért” projekt
végén arra buzdítják a fiatal férfiakat, hogy írják le,
mit tanultak a projekt végrehajtása során.
Megkérhetsz néhány fiatal férfit, hogy beszéljenek
róla, miben vált javukra az, hogy ezt megtették.

A megbeszélést segítő kérdések

Miként mutatod ki utódaid iránti szereteted azáltal,
hogy naplót vezetsz? (Lásd 2 Nefi 25:26.)

Mit szeretnél, hogy utódaid megtudjanak rólad a
naplódon keresztül?

További források

Henry B. Eyring: Ó, emlékezzetek, emlékezzetek!
Ensign és Liahóna, 2007. nov. 66–69.; lásd még az
“O Remember, Remember,” című videofilmet az
lds.org/media-library oldalon.

1 8 .  L E C K E

A Bölcsesség szava

Isten iránti kötelesség

Előfordulhat, hogy néhány fiatal férfi úgy döntött, a
Bölcsesség szaváról tanul a tan megértésére
készített tervének részeként (lásd az Isten iránti
kötelesség könyv 18–20., 42–44. vagy 66–68.
oldalát). A lecke részeként megkérheted őket,
tanítsanak arról, amit tanultak.

A megbeszélést segítő kérdések

Milyen áldásokban részesültél te és a családod
azáltal, hogy a Bölcsesség szava szerint éltetek?

Milyen hatékony módokon reagálhatsz arra, ha
valaki megpróbál rávenni, hogy szegd meg a
Bölcsesség szavát?

További források

Boyd K. Packer: Tanács a fiatal férfiaknak. Ensign és
Liahóna, 2009. máj. 49–52.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 78.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
19–21.

Videofilm: “The Mormon Mustang,” lds.org/
youth/video.

1 9 .  L E C K E

Legyőzni a kísértést

Isten iránti kötelesség

Megkérhetsz néhány fiatal férfit, osszák meg azokat
a tapasztalataikat, melyeket arra való törekvésük
során szereztek, hogy A fiatalság erősségéért füzetben
lévő normák szerint éljenek (lásd az Isten iránti
kötelesség könyv „Élj érdemesen!” című szakaszát a
17., 41. vagy 65. oldalán).

A megbeszélést segítő kérdések

Milyen trükköket használ Sátán arra, hogy
rávegyen bennünket, hogy szegjünk meg egy
parancsolatot vagy tegyük alacsonyabbra a
normáinkat? (Lásd 2 Nefi 28:7–9, 20–22.) Mit
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http://lds.org/media-library/video/mormon-messages?#2009-05-22-o-remember-remember
http://lds.org/youth/video/mormon-mustang
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tehetünk azért, hogy ne dőljünk be a
megtévesztéseinek?

Mit tehetsz azért, hogy megtartsd a normáidat,
miközben a körülötted lévők más értékeket
követnek?

További források

M. Russell Ballard: Ó, milyen ravasz a gonosznak
terve! Ensign és Liahóna, 2010. nov. 108–110.; lásd
még a “You Will Be Freed,” című videofilmet az
lds.org/youth/video oldalon.

Jairo Mazzagardi: A bűn csapdájának elkerülése.
Ensign és Liahóna, 2010. nov. 103–105.

Hűek a hithez (2004). 126–129.

Tanítási segédlet

A fiatal férfiak könnyebben tanulnak a szentírásokból
vagy a próféták szavaiból, ha arra kérik őket, figyeljenek
valami konkrét dologra az olvasás közben. Megkérheted
a fiatal férfiakat, hogy keressenek konkrét tantételeket
vagy figyeljenek más részletekre, amikor arra kéred őket,
hogy olvassanak fel egy szentírásrészt. Például
mondhatod a következőket: „Miközben felolvassuk
ezeket a verseket, keressetek olyan állításokat, hogy. . .”
Olvasás után kérd meg őket, hogy osszák meg, mit
találtak. (Lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás [1999]. 55.)

2 0 .  L E C K E

Az [önrendelkezés] helyes használata

Isten iránti kötelesség

Ha egy fiatal férfi a kvórumodban úgy döntött,
hogy az önrendelkezésről tanul azon terve
részeként, hogy megértse a tant (lásd az Isten iránti
kötelesség könyv 18–20., 42–44. vagy 66–68.
oldalát), a lecke részeként megkérheted, hogy
tanítson arról, amit tanult.

A megbeszélést segítő kérdések

Milyen áldásokban részesültél annak köszönhetően,
hogy helyes döntéseket hoztál?

Min változtathatnál az életedben annak érdekében,
hogy könnyebb legyen mindig helyes döntést
hozni?

További források

Thomas S. Monson: A választás három pillére.
Ensign és Liahóna, 2010. nov. 67–70.

Robert D. Hales: Önrendelkezés: létfontosságú az
élet tervében. Ensign és Liahóna, 2010. nov. 24–27.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
147–148.

Videofilm: “Surfing or Seminary?” lds.org/youth/
video.

2 1 .  L E C K E

Tiszta gondolatok: tiszta beszéd

Isten iránti kötelesség

Az Isten iránti kötelesség könyv arra kéri a fiatal
férfiakat, hogy tanulmányozzák A fiatalság
erősségéért füzet fejezeteit azon tervük részeként,
hogy érdemes életet éljenek (lásd 17., 41. vagy 65.
oldal). Ha a választott részek vonatkoznak erre a
leckére (például a „Szórakozás és a média”, a „Zene
és tánc” vagy a „Beszéd”), akkor felkérheted őket,
osszák meg, mit tanulnak éppen.

A megbeszélést segítő kérdések

Mely forrásokból erednek azok a rossz gondolatok,
melyek helytelen beszédhez vagy viselkedéshez
vezethetnek? (Lásd T&Sz 88:121.)

Milyen forrásai lehetnek a jó gondolatoknak?
Hogyan vezetnek a jó gondolatok szép beszédhez
és jó viselkedéshez?

További források

Thomas S. Monson: Fegyelmezd az érzéseid. Ensign
és Liahóna, 2009. nov. 62–69.

Jeffrey R. Holland: Az angyalok nyelve. Ensign és
Liahóna, 2007. máj. 16–18.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
162–163, 203–204.

Videofilm: “No Cussing Club,” lds.org/youth/
video.

Videofilm: “Watch Your Step,” lds.org/media-
library.

2 2 .  L E C K E

A szövetségeink irányítják
cselekedeteinket

Isten iránti kötelesség

Ha egy fiatal férfi a kvórumodban úgy döntött,
hogy a szövetségekről és szertartásokról tanul azon
terve részeként, hogy megértse a tant (lásd az Isten
iránti kötelesség könyv 18–20., 42–44. vagy 66–68.
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oldalát), megkérheted, hogy készüljön fel a
kvórumgyűlésre, és osszon meg néhány dolgot
abból, amit tanul.

A megbeszélést segítő kérdések

Mi módon tesz téged különbözővé másoktól az,
hogy szövetségeket kötsz és betartod azokat?
Miként irányítják döntéseidet és cselekedeteidet a
szövetségeid?

Milyen áldásban részesültél annak köszönhetően,
hogy megtartottad a szövetségeidet?

További források

D. Todd Christofferson: A szövetségek ereje. Ensign
és Liahóna, 2009. máj. 19–23.

Walter F. González: Krisztus követői. Ensign és
Liahóna, 2011. máj. 13–15.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 63–64.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
189–190.

2 3 .  L E C K E

Imádkozz irányításért!

Isten iránti kötelesség

A lecke részeként felhasználhatjátok az Isten iránti
kötelesség könyv 38. oldalán található tanulási
tevékenység első bekezdését. Ezenkívül adhatsz egy
kis időt a fiatal férfiaknak arra, hogy leírják
terveiket, miként erősítik magukban a rendszeres
imádkozás szokását (lásd 15., 39. vagy 63. oldal).

A megbeszélést segítő kérdések

Mit tehetsz azért, hogy bevond az életedbe a
Szentlélek sugalmazásait? (Lásd Alma 17:2–3.)

Hogyan tudjuk megkülönböztetni a saját
gondolatainkat a Szentlélek sugalmazásaitól?

További források

Boyd K. Packer: Ima és késztetések. Ensign és
Liahóna, 2009. nov. 43–46.

Richard G. Scott: Lelki útmutatást nyerni. Ensign és
Liahóna, 2009. nov. 6–9.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 73., 93–95.

2 4 .  L E C K E

Krisztus-központú bűnbánat

Isten iránti kötelesség

Az Isten iránti kötelesség könyv 64. oldalán arra
kérik a papokat, készítsenek egy leckét arról, hogy a
bűnbánat és az engesztelés miként segít nekünk
érdemes papságviselőknek maradnunk.
Megkérhetsz egy papot, hogy ossza meg azt, amiből
felkészült.

A lecke részeként felhasználhatod az Isten iránti
kötelesség könyv 16. oldalán található tanulási
tevékenységet.

A megbeszélést segítő kérdések

Mit jelent őszinte bűnbánatot tartani? (Lásd Móziás
5:1–7.)

Milyen szerepet játszik a Szabadító a bűnbánat
folyamatában? (Lásd Alma 42:14–15; T&Sz
19:15–20.)

További források

Neil L. Andersen: „Bánjátok meg bűneiteket,
. . .hogy meggyógyíthassalak benneteket.” Ensign és
Liahóna, 2009. nov. 40–43.

Patrick Kearon: „Jöjjetek hozzám, szívetek minden
szándékával, és én meg foglak gyógyítani titeket”.
Ensign és Liahóna, 2010. nov. 50–52.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
25–30.

2 5 .  L E C K E

A megbocsátás

A megbeszélést segítő kérdések

Miért különösen fontos, hogy az ároni
papságviselők megbocsássanak másoknak? (Lásd
T&Sz 20:53–54.)

Milyen következményei vannak, ha nem bocsátunk
meg másoknak? (Lásd T&Sz 64:8–9.) Milyen
áldásokban részesülünk, amikor megbocsátunk
másoknak?

További források

Thomas S. Monson: Fegyelmezd az érzéseid. Ensign
és Liahóna, 2009. nov. 62–69.

Donald L. Hallstrom: Fordulj az Úrhoz! Ensign és
Liahóna, 2010. máj. 78–80.

8



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
135–138.

Videofilm: “Forgiveness: My Burden Was Made
Light,” lds.org/media-library.

Tanítási segédlet

A fiatal férfiakkal együtt meghívjátok a Lelket, amikor
törődtök egymással. Üdvözöld a fiatal férfiakat, amikor
megérkeznek a kvórumgyűlésre, figyelmesen hallgasd
meg a kérdésekre adott válaszaikat, és légy tekintettel az
érzéseikre! Buzdítsd a fiatal férfiakat, hogy ugyanígy
viselkedjenek egymással! (Lásd Tanítás, nincs nagyobb
elhívás [1999]. 31–32.)

2 6 .  L E C K E

Tégy jót [a sabbat] napján!

A megbeszélést segítő kérdések

Milyen helyénvaló módokon tudnád elmagyarázni
másoknak, hogy te szeretnéd megszentelni a sabbat
napot?

Honnan tudod, hogy egy tevékenység megfelelő-e a
sabbat napján? (Lásd T&Sz 59:9–13.)

További források

L. Tom Perry: A sabbat és az úrvacsora. Ensign és
Liahóna, 2011. máj. 6–9.

A fiatalság erősségéért (füzet, 2002). 32–33.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
166–167.

2 7 .  L E C K E

Az [áhítat]

Isten iránti kötelesség

Felhasználhatod az Isten iránti kötelesség könyv
„Végezd el a papsági szertartásokat!” című része
alatti tanulási tevékenységek egyikét (lásd 24., 48.
vagy 72. oldal). Ezenkívül adhatsz egy kis időt a
kvórumtagoknak, hogy leírhassák terveiket arra
vonatkozóan, hogy miként fogják áhítatosan
kiszolgálni az úrvacsorát és miként fognak segíteni
jelentőségteljesebb élménnyé tenni az úrvacsorát a
gyülekezet tagjai számára.

A megbeszélést segítő kérdések

Hogyan magyaráznád el egy új egyháztagnak, mit
jelent áhítatosnak lenni?

Miként befolyásolja az úrvacsora iránti áhítatod azt,
hogy az egyházközség tagjai hogyan élik meg ezt a
szertartást? Mit tehetsz azért, hogy áhítatot mutass
az úrvacsora iránt?

További források

D. Todd Christofferson, “A Sense of the Sacred,”
New Era és Liahona, June 2006, 28–31.

Mervyn B. Arnold: Mihez kezdtél a nevemmel?
Ensign és Liahóna, 2010. nov. 105–107.

Margaret S, Lifferth: Tisztelet és áhítat. Ensign és
Liahóna 2009. máj. 11–13.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
197–198.

2 8 .  L E C K E

A nők tisztelete

Isten iránti kötelesség

A lecke vagy egy közös tevékenység részeként
elvégezhetitek az Isten iránti kötelesség könyv 81.
oldalán található „Példák a baráti kapcsolatok
fejlesztéséhez” rész alatti második tevékenységet.

A megbeszélést segítő kérdések

Miért kell az ároni papságviselőknek tiszteletet
mutatniuk a nők és a lányok iránt?

Miként befolyásolhatja jövőbeni kapcsolatodat a
feleségeddel a mostani viselkedésed a fiatal nőkkel?

További források

M. Russell Ballard: Isten leányai. Ensign és Liahóna,
2008. máj. 108–110.

Russell M. Nelson: Szent kötelességünk: a nők
tisztelete. Ensign, May 1999, 38–40; és Liahóna, 1999.
júl. 45–48.

Videofilm: “The Women in Our Lives,” lds.org/
media-library, Gordon B. Hinckley elnök beszéde
alapján.

Tanítási segédlet

Adj időt a kvórumtagoknak arra, hogy elgondolkodjanak
a kérdésen, mielőtt választ várnál tőlük! Ez segíteni fog
nekik érezni a Lelket és jelentőségteljesebb választ adni.
Már a kvórumgyűlés előtt felírhatod a kérdést a táblára,
vagy megkérheted a kvórumtagokat, hogy írják le
válaszaikat egy papírlapra. (Lásd Tanítás, nincs nagyobb
elhívás [1999]. 70.)
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2 9 .  L E C K E

Az örökkévaló család

Isten iránti kötelesség

Ha egy fiatal férfi a kvórumodban úgy döntött,
hogy az örökkévaló családokról tanul azon terve
részeként, hogy megértse a tant (lásd az Isten iránti
kötelesség könyv 18–20., 42–44. vagy 66–68.
oldalát), megkérheted, hogy készüljön fel a
kvórumgyűlésre, és osszon meg néhány dolgot
abból, amit tanul.

A megbeszélést segítő kérdések

Milyen döntéseket kell meghoznod naponta,
melyekre hatással van azon tudásod, hogy te Isten
fia vagy?

Ároni papságviselőként mit tehetsz azért, hogy
megerősítsd a családodat? (Lásd T&Sz 20:46–47, 51,
53–55, 58–59.)

További források

Gary E. Stevenson: Szent otthonok, szent
templomok. Ensign és Liahóna, 2009. máj. 101–103.

Gerrit W. Gong: Az örökkévalóság templomi tükrei:
Tanúbizonyság a családról. Ensign és Liahóna, 2010.
nov. 36–38.

A fiatalság erősségéért (füzet, 2002). 10–11.

A család: Kiáltvány a világhoz. Ensign és Liahóna,
2010. nov. 129.

3 0 .  L E C K E

A [szabadulás] terve

Isten iránti kötelesség

Előfordulhat, hogy néhány fiatal férfi úgy döntött, a
szabadulás tervéről fog tanulni azon tervének
részeként, hogy megértse a tant (lásd az Isten iránti
kötelesség könyv 18–20., 42–44. vagy 66–68.
oldalát). Megkérheted a fiatal férfiakat, hogy úgy
jöjjenek a kvórumgyűlésre, hogy ott majd
megosztják egy részét annak, amit tanulnak.

A megbeszélést segítő kérdések

Miért hívják néha a szabadulás tervét a boldogság
tervének? (Lásd Alma 42:8, 16.)

Hogyan segíthet a szabadulás tervéről való
tudásunk az olyan nehéz kihívások kezelésében,
mint egy betegség vagy haláleset? Hogyan segíthet
ez nekünk az olyan erkölcsi kérdések megértésében,
mint az erkölcsi tisztaság vagy az abortusz?

További források

Thomas S. Monson: A választás három pillére.
Ensign és Liahóna, 2010. nov. 67–70.

Quentin L. Cook: Mennyei Atyánk terve kiterjed
minden gyermekére. Ensign és Liahóna, 2009. máj.
34–38.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 47–59.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
175–177.

Videofilm: „A szabadulás terve”, lds.org/media-
library; vagy Tan és a szövetségek és egyháztörténet
DVD rövidfilmek, 1. lemez.

3 1 .  L E C K E

Folyamatosan imádkozz és böjtölj!

A megbeszélést segítő kérdések

Hogyan mutatkozott meg a böjt és az imádkozás
ereje az életedben?

Mit tehetsz azért, hogy jelentőségteljesebbé tedd a
böjtöléseidet? (Lásd T&Sz 59:13.)

További források

Russell M. Nelson: Az Úr imájának tanításai. Ensign
és Liahóna, 2009. máj. 46–48.

Carl B. Pratt: A helyes böjt áldásai. Ensign és
Liahóna, 2004. nov. 47–49.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 80.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
16–19.

Tanítási segédlet

Amikor a fiatal férfiak megosztják egymással az
evangéliumi igazságokat, megerősítik a saját
bizonyságukat, és megtanulnak magabiztosabban
beszélni az evangéliumról. Keress lehetőségeket az óra
során, valamint az Isten iránti kötelesség könyvben arra,
hogy megtehessék ezt a kvórumgyűléseken! Továbbá
kérd meg őket, hogy osszák meg az órán tanultakat a
családjukkal!
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3 2 .  L E C K E

A tized

Isten iránti kötelesség

Ha egy fiatal férfi a kvórumodban úgy döntött,
hogy a tizedről tanul azon terve részeként, hogy
megértse a tant (lásd az Isten iránti kötelesség
könyv 18–20., 42–44. vagy 66–68. oldalát),
megkérheted, hogy készüljön fel a kvórumgyűlésre,
és osszon meg néhány dolgot abból, amit tanul.

A megbeszélést segítő kérdések

Mit gondolsz, miért fontos már az előtt megérteni a
tized törvényét, hogy munkád lenne?

Mit tudnál mondani segítségképpen egy olyan
embernek, akinek nehézségei vannak a tizedfizetés
törvényének való engedelmességgel? (Lásd 3 Nefi
24:10.)

További források

Robert D. Hales: Előrelátóan gondoskodni a fizikai
és lelki szükségletekről. Ensign és Liahóna, 2009. máj.
7–10.

Carl B. Pratt: Az Úr áldásainak legjava. Ensign és
Liahóna, 2011. máj. 101–103.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 78–79.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
199–201.

3 3 .  L E C K E

Szentírás-tanulmányozás

Isten iránti kötelesség

Felhasználhatod az Isten iránti kötelesség könyv
„Imádkozz, és tanulmányozd a szentírásokat!”
című része alatti valamelyik tanulási tevékenységet
(lásd 14., 38. vagy 62. oldal). Adhatsz továbbá egy
kis időt a kvórumtagoknak arra, hogy leírják a
szentírás-tanulmányozással kapcsolatos terveiket,
vagy megosszák a szentírások tanulmányozása
során szerzett tapasztalataikat.

A megbeszélést segítő kérdések

Milyen áldásokban részesültél annak köszönhetően,
hogy tanulmányoztad a szentírásokat?

Mit tehetsz azért, hogy a szentírás-
tanulmányozásodat jelentőségteljesebbé tedd?

További források

Jeffrey R. Holland: Biztonság a lélek számára.
Ensign és Liahóna, 2009. nov. 88–90.

D. Todd Christofferson: A szentírás áldása. Ensign
és Liahóna, 2010. máj. 32–35.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 73–74.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
177–182.

3 4 .  L E C K E

Az engedelmesség

A megbeszélést segítő kérdések

Milyen példákat láttál arra, amikor az Isten
parancsolatainak történő engedelmesség
boldogságot eredményezett?

Hogyan befolyásolja jövőbeli lehetőségeidet, ha már
most engedelmes vagy?

További források

Dieter F. Uchtdorf: Isten szeretete. Ensign és Liahóna,
2009. nov. 21–24.

Dallin H. Oaks: Szeretet és törvény. Ensign és
Liahóna, 2009. nov. 26–29.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 122.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
48–50.

Videofilm: “Spiritual Vertigo,” lds.org/youth/
video.

3 5 .  L E C K E

Az úrvacsora

Isten iránti kötelesség

Felhasználhatod az Isten iránti kötelesség könyv
„Végezd el a papsági szertartásokat!” című része
alatti tanulási tevékenységek egyikét (lásd 24., 48.
vagy 72. oldal). Adhatsz továbbá egy kis időt a
kvórumtagoknak, hogy leírják az ezzel a témával
kapcsolatos terveiket, vagy megosszák a terveik
végrehajtása során szerzett tapasztalataikat.

A megbeszélést segítő kérdések

Mit jelent érdemesen venni az úrvacsorából? Mit
jelent érdemesen kiszolgálni az úrvacsorát?
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Mit tehetsz a hét során azért, hogy kimutasd,
magadra vetted Jézus Krisztus nevét?

További források

L. Tom Perry: A sabbat és az úrvacsora. Ensign és
Liahóna, 2011. máj. 6–9; lásd még a “Remembering
the Sacrament,” című videofilmet az lds.org/
youth/video oldalon.

David L. Beck: A nagyszerű ároni papság. Ensign és
Liahóna, 2010. máj. 54–56.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 64.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
204–206.

3 6 .  L E C K E

A bizonyság

Isten iránti kötelesség

Felkérheted a fiatal férfiakat, hogy osszák meg
veletek, hogyan növekedett bizonyságuk, miközben
az Isten iránti kötelesség könyvben lévő terveiken
dolgoztak.

A megbeszélést segítő kérdések

Hogyan szerezted meg a bizonyságodat? Milyen
élményeid voltak, melyek erősítették a
bizonyságodat?

Milyen hasonlóság van az erős bizonyság
megtartása, valamint a között, hogy ne hagyd
kialudni a tüzet?

További források

Dieter F. Uchtdorf: Várakozni a Damaszkuszba
vezető úton. Ensign és Liahóna, 2011. máj. 70–77.

Ifj. Cecil O. Samuelson: Bizonyság. Ensign és
Liahóna, 2011. máj. 40–42.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
13–15.

Videofilm: “The First Step,” lds.org/youth/video.

Tanítási segédlet

Az Isten iránti kötelesség könyv arra buzdítja a fiatal
férfiakat, hogy a tanulás, cselekvés és megosztás mintáját
kövessék. Miután a fiatal férfiak megtanultak egy
evangéliumi tantételt, kérd meg őket, hogy készítsenek
terveket arra, miként fogják átültetni a tanultakat a

gyakorlatba. A következő kvórumgyűléseken adhatsz
nekik lehetőséget arra, hogy megosszák a
tapasztalataikat.

3 7 .  L E C K E

Áron papsága

Isten iránti kötelesség

A lecke részeként kérd meg a fiatal férfiakat, hogy
olvassák el az Isten iránti kötelesség könyv 5. és 7.
oldalát.

A megbeszélést segítő kérdések

Olvassátok el az alábbi szentírásokat arról, hogy
Isten milyen emberekre bízta a papságát: Ábrahám
1:2; Alma 48:11–18; Hélamán 10:4–7. Mit tanítanak
ezek a szentírások neked arról, hogy ki vagy te, és
kivé válhatsz egy nap?

Miben hasonlított Keresztelő János küldetése azon
kötelességekhez, melyeknek ma neked eleget kell
tenned ároni papságviselőként? (Lásd Máté 3:1–3;
T&Sz 20:46–59; 84:26–28.)

További források

David L. Beck: A nagyszerű ároni papság. Ensign és
Liahóna, 2010. máj. 54–56; lásd még a “The
Magnificent Priesthood,” című videofilmet az
lds.org/youth/video oldalon.

L. Tom Perry: Áron papsága. Ensign és Liahóna,
2010. nov. 91–94.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
8–9.

3 8 .  L E C K E

Az ároni [papságviselő] elhívásának
felmagaszt[alása]

Isten iránti kötelesség

A lecke részeként átnézhetitek a papsági
kötelességek összefoglalásait az Isten iránti
kötelesség könyvben (diakónusok, 22–23. oldal;
tanítók, 46–47. oldal; papok, 70–71. oldal).
Megkérheted a fiatal férfiakat arra is, hogy osszák
meg a szerzett tapasztalataikat, miközben
kivitelezik az e feladatok teljesítésével kapcsolatos
terveiket.
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A megbeszélést segítő kérdések

Gondolj egy általad ismert személyre, aki jó példa
számodra abban, hogy milyen egy érdemes
papságviselő. Mit tesz ez az illető azért, hogy
felmagasztalja az elhívását a papságban? (Lásd
T&Sz 4.)

Mit tehetsz a kvórumodban és a mindennapi
életedben azért, hogy ároni papságviselőként
felmagasztald az elhívásodat?

További források

Henry B. Eyring: Cselekedj teljes szorgalommal!
Ensign és Liahóna, 2010. máj. 60–63.

Dieter F. Uchtdorf: Lehetőségetek, kiváltságotok.
Ensign és Liahóna, 2011. máj. 58–61.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
152–156.

Videofilm: “Let Every Man Learn His Duty: Aaronic
Priesthood,” lds.org/youth/video.

Tanítási segédlet

A kvórumgyűlés egyik célja, hogy a kvórumtagok
beszélgessenek egymással a papsági kötelességeikről. Adj
időt a kvórumelnöknek, hogy megbeszélje a többiekkel a
kvórum szolgálati projekteket, feladatokat osszon ki, és
jelentéseket kapjon a korábbi megbízásokról!

3 9 .  L E C K E

A példamutatással végzett
misszionáriusi munka

Isten iránti kötelesség

A lecke részeként felhasználhatod az Isten iránti
kötelesség könyv 28. oldalán található második
tanulási tevékenységet. Időt biztosíthatsz továbbá a
kvórumtagoknak arra, hogy leírják azzal
kapcsolatos terveiket, hogy miként mutassanak jó
példát másoknak (lásd 29. oldal), vagy megosszák a
terveik végrehajtása során szerzett tapasztalataikat.

A megbeszélést segítő kérdések

Miként befolyásolta mások példája az életedet?

Melyek azok a kérdések, melyeket a barátok vagy a
más hitet valló emberek általában feltesznek az
egyházról? Milyen helyénvaló válaszok adhatók
ezekre a kérdésekre?

További források

Russell M. Nelson: Légy példa a hitben! Ensign és
Liahóna, 2010. nov. 47–49.

M. Russell Ballard: A szeretetteljes szolgálatból
fakadó öröm. Ensign és Liahóna, 2011. máj. 46–49.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
144–145.

Videofilm: “Inviting All to Come unto Christ:
Sharing the Gospel,” lds.org/youth/video.

4 0 .  L E C K E

Az Úr háza

Isten iránti kötelesség

Ha egy fiatal férfi a kvórumodban úgy döntött,
hogy a templomokról tanul azon terve részeként,
hogy megértse a tant (lásd az Isten iránti kötelesség
könyv 18–20., 42–44. vagy 66–68. oldalát),
megkérheted, hogy készüljön fel a kvórumgyűlésre,
és osszon meg néhány dolgot abból, amit tanul.

A megbeszélést segítő kérdések

Mit mondanál egy másik utolsó napi szent
fiatalnak, aki nem biztos abban, hogy a templomi
házasság valóban fontos?

Miként segíthet a templom látogatása abban, hogy
ellen tudj állni a kísértéseknek?

Miért fontos érdemesnek lenni a templomba való
belépésre még akkor is, ha nincs lehetőséged
gyakran eljutni oda?

További források

Thomas S. Monson: A szent templom – jelzőtűz a
világnak. Ensign és Liahóna, 2011. máj. 90–94.

Richard G. Scott: Templomi hódolat: az erő és
hatalom forrása a nehéz időkben. Ensign és Liahóna,
2009. máj. 43–45.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 86.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
191–195.

4 1 .  L E C K E

A nemi tisztaság

Isten iránti kötelesség

A lecke részeként felhasználhatod az Isten iránti
kötelesség könyv alábbi tanulási tevékenységeit: 40.
oldal, utolsó bekezdés; 64. oldal, első bekezdés.
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A megbeszélést segítő kérdések

Hogyan magyaráznád el egy másik hitet valló
barátodnak, hogy miért döntöttél úgy, hogy
erkölcsileg tiszta leszel? (Lásd T&Sz 121:45–46.)

Milyen következményekkel jár, ha pornográfiát
nézel?

További források

Boyd K. Packer: A belső edény megtisztítása. Ensign
és Liahóna, 2010. nov. 74–77.

Jeffrey R. Holland: Nincs hely többé lelkem
ellenségének. Ensign és Liahóna, 2010. máj. 44–46.

A fiatalság erősségéért (füzet, 2002). 26–28.

Gondolataidat díszítse szüntelenül az erény (füzet,
2007).

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
52–57.

Videofilm: “Chastity: What Are the Limits?”
lds.org/youth/video.

4 2 .  L E C K E

A becsületesség

Isten iránti kötelesség

Ha egy fiatal férfi úgy döntött, hogy A fiatalság
erősségéért füzetben található, „Becsületesség” című
részt tanulmányozza azon terve részeként, hogy
érdemesen éljen (lásd 17., 41. és 65. oldal),
megkérheted, hogy ossza meg néhány élményét
azzal kapcsolatban, hogy mit tapasztal, miközben
igyekszik e tantétel szerint élni.

A megbeszélést segítő kérdések

Miért jobb, ha már most elkötelezzük magunkat
amellett, hogy becsületesek leszünk, mint az, hogy
kivárjuk, míg kísértést nem érzünk a
becstelenségre?

Milyen áldásokat ad az Úr azoknak, akik
becsületesek?

További források

Thomas S. Monson: A felkészülés áldásokat hoz.
Ensign és Liahóna, 2010. máj. 65.

Ann M. Dibb: Hiszek abban, hogy tisztességesnek
és igaznak kell lennem. Ensign és Liahóna, 2011. máj.
115–118; lásd még a “Be Honest and True,” című
videofilmet az lds.org/youth/video oldalon.

A fiatalság erősségéért (füzet, 2002). 31.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
198–199.

4 3 .  L E C K E

Eszközök a szentírások kutatásához

Isten iránti kötelesség

Felhasználhatod az Isten iránti kötelesség
„Imádkozz, és tanulmányozd a szentírásokat!”
című része alatti tanulási tevékenységeket (lásd 14.,
38. vagy 62. oldal). Adhatsz továbbá egy kis időt a
kvórumtagoknak, hogy leírják az ezzel a témával
kapcsolatos terveiket, vagy megosszák a terveik
végrehajtása során szerzett tapasztalataikat.

A megbeszélést segítő kérdések

Mi a különbség a szentírások tanulmányozása és
csupán olvasása között? Miért fontos
tanulmányozni a szentírásokat? (Lásd 1 Nefi 15:24;
2 Nefi 32:3.)

Hogyan használtad a szentírásokban található
tanulói segédleteket arra, hogy fejleszd a szentírás-
tanulmányozásodat?

További források

D. Todd Christofferson: A szentírás áldása. Ensign
és Liahóna, 2010. máj. 32–35.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 17–28.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
177–182.

4 4 .  L E C K E

Jobb házitanítóvá válás

Isten iránti kötelesség

A lecke részeként felhasználhatod az Isten iránti
kötelesség 52. és 76. oldalán található tanulási
tevékenységek megfelelő részeit. A
kvórumgyűlésen időt hagyhatsz továbbá a
tanítóknak és a papoknak, hogy tervet készítsenek
arra, hogyan válhatnak jobb házitanítókká, vagy
felkérheted őket, hogy osszák meg a tervük
megvalósításával kapcsolatos tapasztalataikat.

A megbeszélést segítő kérdések

Milyen tulajdonságok és szokások jellemzik a jó
házitanítót?

Mit tehetünk kvórumként azért, hogy segítsünk
egymásnak teljes mértékben részt venni a
házitanításban?
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További források

Henry B. Eyring: „Valaki megsérült”! Ensign és
Liahóna, 2009. máj. 63–66.

Russell T. Osguthorpe: A tanítás segít életeket
menteni. Ensign és Liahóna, 2009. nov. 15–17.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
153–154.

4 5 .  L E C K E

A nemzés szent ereje

A megbeszélést segítő kérdések

Milyen áldásokkal jár az erkölcsi tisztaság
törvényének betartása? Milyen következményei
vannak az erkölcsi tisztaság törvénye
megszegésének?

Hogyan használja fel Sátán a szórakozást és a
médiát arra, hogy rávegye az embereket a
nemzőerő hatalmának helytelen használatára?

Mit jelent az a kifejezés, hogy „minden
szenvedélyedet megzabolázd” (Alma 38:12)?
Milyen hatékony módjai vannak a szenvedélyek
megzabolázásának? Ennek megtétele hogyan segít
nekünk eltelni szeretettel?

További források

Quentin L. Cook: Sáfárság: egy szent megbízás.
Ensign és Liahóna, 2009. nov. 91–94.

Elaine S. Dalton: Az erény védelmezői. Ensign és
Liahóna, 2011. máj. 121–124.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
52–57, 162–163.

Videofilm: “Return to Virtue,” lds.org/youth/
video, Elaine S. Dalton beszéde alapján.

4 6 .  L E C K E

A döntéshozatal

A megbeszélést segítő kérdések

Milyen fontosabb döntéseket kell meghoznod a
következő néhány évben?

Mik a következményei annak, ha valaki folyton
halogatja a fontos döntések meghozatalát?

További források

Thomas S. Monson: A választás három pillére.
Ensign és Liahóna, 2010. nov. 67–70.

Richard G. Scott: A hit és a jellem átformáló ereje.
Ensign és Liahóna, 2010. nov. 43–46.

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
147–148.

4 7 .  L E C K E

[Felajánlás] és áldozathozatal

A megbeszélést segítő kérdések

Milyen áldozatokat kell hoznod azért, hogy papsági
szolgálatot nyújts?

Milyen áldásokat kaptál az áldozatokért, melyeket
meghoztál?

További források

Dallin H. Oaks: Vágy. Ensign és Liahóna, 2011. máj.
42–45.

D. Todd Christofferson: Egy szolgálatnak szentelt
élet. Ensign és Liahóna, 2010. nov. 16–19.

Videofilm: “A Work in Progress,” lds.org/youth/
video.

4 8 .  L E C K E

Hatalom a keresztelésre

Isten iránti kötelesség

Ha egy fiatal férfi a kvórumodban úgy döntött,
hogy a keresztelésről tanul azon terve részeként,
hogy megértse a tant (lásd az Isten iránti kötelesség
könyv 18–20., 42–44. vagy 66–68. oldalát),
megkérheted, hogy készüljön fel a kvórumgyűlésre,
és osszon meg néhány dolgot abból, amit tanul.

A megbeszélést segítő kérdések

Miért fontos, hogy egy olyan személy végezze el a
keresztelést, akinek felhatalmazása van arra? Miért
fontos, hogy alámerítéssel történjen?

Mit tehetsz annak érdekében, hogy felkészülj
azokra a lehetőségekre, amikor el kell végezned a
keresztelés szertartását?

További források

David A. Bednar: Újjá kell születnetek. Ensign és
Liahóna, 2007. máj. 19–22.

D. Todd Christofferson: A szövetségek ereje. Ensign
és Liahóna, 2009. máj. 19–23.

Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz (2008). 63–64.

Hűek a hithez (2004). 115–121.
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4 9 .  L E C K E

Bölcsen használni az időt

Kérdések

Érzésed szerint min kell változtatnod az életedben
azért, hogy még bölcsebben használhasd az idődet?
(Lásd Móziás 4:27.)

Mit jelent „buzgón munkálkod[ni] a jó ügyben”?
(Lásd T&Sz 58:27–28.) Hogyan tudnál megáldani
másokat azzal, ha bölcsebben használnád az
idődet?

További források

Dieter F. Uchtdorf: Nagy dolgot cselekszünk mi,
azért nem mehetünk alá. Ensign és Liahóna, 2009.
máj. 59–62.

Dieter F. Uchtdorf: Dolgok, melyek a leginkább
számítanak. Ensign és Liahóna, 2010. nov. 19–22.

Videofilm: “Choose This Day,” lds.org/media-
library, Henry B. Eyring elnök beszéde alapján.
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