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Utasítások hitoktatóknak
Az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás célkitűzésében ez áll: „Az evangélium tan[á]t és
tantételeit tanítjuk a tanulóknak, amint azok a szentírásokban és a próféták
szavaiban találhatók” (Az evangélium tanítása és tanulása: Kézikönyv ifjúsági és
felsőfokú hitoktatók és vezetők számára [2012]. X.). Az ifjúsági hitoktatáson ezt
elsősorban a szentírások sorrendben történő tanulmányozásával valósítjuk meg,
mely egy adott szentíráskötet könyveinek és verseinek természetes menetét követi
az elejétől a végéig. David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából
kihangsúlyozta, hogy „ez az élő víz elnyerésének első és legalapvetőbb módja” (Az
élő víz tározói. [EOSZ esti beszélgetés fiatal felnőttek számára, 2007. február 4.], 2.
lds.org/broadcasts).

Ezenkívül a Tanismeret által is segítünk a tanulóknak megérteni, hinni és az
életükben alkalmazni Jézus Krisztus tanát. A Tanismeret az Ifjúsági és Felsőfokú
Hitoktatás korábbi kezdeményezéseire épít – mint például a szentírás-memoriterek
és az alapvető tanok tanulmányozása –, és felváltja azokat. A Tanismeret a
következő végcélok eléréséhez kívánja hozzásegíteni a tanulókat:

1. A lelki tudás megszerzését célzó isteni tantételek megismerése és alkalmazása.

2. Jézus Krisztus evangéliuma tanának, valamint azoknak a szentírásrészeknek a
beható ismerete, melyek ezt a tant tanítják. Különösen a következő kilenc
témához kapcsolódó tanra fogunk összpontosítani:

• Az Istenség

• A szabadítás terve

• Jézus Krisztus engesztelése

• A visszaállítás

• Próféták és kinyilatkoztatás

• Papság és papsági kulcsok

• Szertartások és szövetségek

• Házasság és család

• Parancsolatok

Az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás különféle oktatási anyagok kiadásával segíti az
oktatókat és a tanulókat e végcélok elérésében. Ezek közé az anyagok közé tartozik
a Tanismeret alapdokumentum és a Tanismeret hitoktatói anyag. (Megjegyzés: Mind a
négy ifjúsági hitoktatási kurzushoz rendelkezésre áll majd Tanismeret
hitoktatói anyag.)

Tanismeret alapdokumentum
A Tanismeret alapdokumentum a tanulóknak szól. Részét képezik a következők: (1)
egy bevezetés, mely elmagyarázza a Tanismeret mibenlétét és azt, hogy miért lesz
hasznos számukra, (2) utasítások, melyek megtanítják nekik a lelki tudás
megszerzésének tantételeit, és (3) a fent felsorolt tanbéli témákkal foglalkozó
szakasz. Minden egyes tanbéli téma alatt vannak olyan tanbéli kijelentések, melyek
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a tanulók életére vonatkoznak, és fontos, hogy megértsék, higgyék és
alkalmazzák ezeket.

A Tanismeret alapdokumentum Lelki tudás megszerzése és Tanbéli témák
szakaszaiban található tanok és tantételek némelyikét tanismereti szentírások is
alátámasztják. Mindegyik tanulmányi kurzushoz (Ószövetség, Újszövetség,
Mormon könyve, Tan és a szövetségek és egyháztörténet) 25 tanismereti szentírás
tartozik, összesen tehát 100 ilyen szentírásrész van. Ezek felsorolása megtalálható a
Tanismeret alapdokumentum végén. Oktatóként végzett munkádnak fontos részét
képezi az, hogy segíts a tanulóknak emlékezni ezekre a szentírásrészekre,
megtalálni ezeket, és megérteni, hogyan tanítják ezek a szentírásrészek a
Szabadító tanát.

A 100 tanismereti szentírás mindegyike csak egyetlen tanbéli kijelentés közvetlen
alátámasztására szolgál a Tanismeret alapdokumentumban. Például a Joseph Smith
története 1:15–20, melyet a 4. tanbéli téma, a Visszaállítás idéz, azt az igazságot
támasztja alá, mely szerint az Atyaisten és Fia, Jézus Krisztus, imájára adott
válaszként megjelentek Joseph Smithnek, és elhívták őt, hogy legyen a
visszaállítás prófétája. Ez a tanismereti szentírás azonban az 1. tanbéli téma, Az
Istenség azon igazságának alátámasztására is felhasználható, mely szerint az
Istenséget három különálló személy alkotja: Isten, az Örökkévaló Atya; Fia,
Jézus Krisztus; valamint a Szentlélek. Éppen ezért ez a tanismereti szentírás
kapcsolódó hivatkozásként fel van sorolva ennél a témánál.

Ha megfigyeled, hogy hol történik hivatkozás az egyes tanismereti szentírásokra,
akkor tudni fogod, hogy az adott év tanulmányi kurzusához tartozó Tanismeret
hitoktatói anyag melyik tanulási élményében szerepel majd az a bizonyos
szentírásrész. Az előző példában szereplő Joseph Smith története 1:15–20 például a
Tan és a szövetségek és egyháztörténet Tanismeret hitoktatói anyag Visszaállítás
elnevezésű tanulási élményében kerül említésre.

Nem minden tanbéli téma kap minden évben ugyanolyan hangsúlyt. Bár minden
évben sor kerül az összes tanbéli témára, egy adott év tanismereti leckéi csak
azokat a konkrét tanbéli kijelentéseket hangsúlyozzák, amelyeket alátámasztanak
az adott év tanulmányi kurzusához kapcsolódó tanismereti szentírások.

Tanismeret hitoktatói anyag
A Tanismeret tananyag 10 tanulási élményből áll, melyekre az adott év tanulmányi
kurzusa folyamán kell sort keríteni. Az egyes tanulási élményekhez kapcsolódó
oktatási anyag tanításához valószínűleg egynél több órára is szükség lesz.

Az első tanulási élmény arra összpontosít, hogy segítsen a tanulóknak a lelki tudás
megszerzéséhez kapcsolódó tantételek megismerésében és alkalmazásában. Ennek
tanítására a tanév első két hetében sort kell keríteni. Ez segíteni fog a tanulóknak,
hogy láthassák a Tanismeret program jövőképét, valamint az ebben a tanulási
élményben tanított tantételek olyan alapot biztosítanak, amelyre építeni lehet, és
amelyre vissza lehet utalni az év hátralevő részében tanítandó következő kilenc
tanulási élmény során.

Minden további tanulási élmény alapját a korábban felsorolt kilenc tanbéli téma
valamelyike adja. Úgy alakítottuk ki őket, hogy segítsenek a tanulóknak
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alaposabban megérteni a Szabadító tanát, és még készségesebben alkalmazni azt
az életükben. Mindegyik tanulási élmény három fő részből áll: A tan megértése;
Gyakorlófeladatok; és Tanismereti áttekintés.

A tan megértése. Az egyes tanulási élményeknek ehhez a részéhez hozzátartozik
egy sor olyan tanulási tevékenység vagy szakasz, mely egy vagy több óra alatt is
tanítható. Ezek a tevékenységek segíteni fognak a tanulóknak alaposabban
megérteni az egyes tanbéli témákat, valamint a témákhoz kapcsolódó konkrét
tanbéli kijelentéseket.

A tan megértése rész tevékenységei általában a Tanismeret alapdokumentum
valamelyik tanbéli témájának tanulmányozásával kezdődnek. A tevékenységek
emellett olyan konkrét tanbéli kijelentésekre összpontosítanak, melyeket
alátámasztanak az adott év tanulmányi kurzusához tartozó szentíráskötetben lévő
tanismereti szentírások. Például a Tanismeret Újszövetség hitoktatói anyag Az Istenség
elnevezésű tanulási élményében az oktatók azt az utasítást kapják, hogy segítsenek
a tanulóknak a Zsidók 12:9 elsajátításában. Amikor a tanulók az ifjúsági hitoktatás
más éveiben a Mormon könyvét vagy a Tan és a szövetségeket és az
egyháztörténetet tanulmányozzák, a Tanismeret alapdokumentum Az Istenség
témájával kapcsolatos, egyéb tanbéli kijelentéseket alátámasztó további tanismereti
szentírásaira is összpontosítani fognak.

A tan megértése rész tevékenységei során a tanulókat a tanismereti szentírások
kikeresésére, megjelölésére és tanulmányozására biztatjuk, hogy ezeket fel tudják
használni azon tanbéli kijelentések tanításához és elmagyarázásához, amelyeket
alátámasztanak. Szükség szerint további tanulási tevékenységekkel is
kiegészítheted ezeket, hogy segíts a tanulóknak elsajátítani a tanbéli kijelentéseket
és az azokat alátámasztó tanismereti szentírásokat.

Gyakorlófeladatok. Minden tanulási élmény biztosít legalább egy
gyakorlófeladatot a tanulóknak. Ezek a feladatok általában olyan
esettanulmányokból, szerepjátékokból, helyzetleírásokból vagy kérdésekből állnak,
melyekben a tanulók részt vehetnek, vagy amelyeket kis csoportokban vagy az
osztállyal közösen meg tudnak beszélni. Ezek a feladatok nagyon fontos segítséget
nyújtanak a tanulóknak annak megértéséhez, hogy miként vonatkoznak mai
helyzetekre az éppen tanult tanbéli kijelentések. A feladatok azt is
kihangsúlyozzák, hogy a tanulók által megismert tan hogyan áldhatja meg és
segítheti őket az evangélium szerinti életben, az evangélium tanításában, és
hitelveik oly módon történő elmagyarázásában, hogy az ne legyen sem fenyegető,
sem pedig sértő mások számára.

Tanismereti áttekintés. A tanbéli kijelentések és az azokat alátámasztó
tanismereti szentírások gyakori áttekintése segíteni fog a tanulóknak ezek
elsajátításában. Mindegyik tanulási élményhez tartozik egy olyan ötleteket
tartalmazó szakasz, amelyek segíteni fognak neked abban, hogy a tanulóknak az
iskolaév során megismert tanbéli kijelentések és azokhoz kapcsolódó tanismereti
szentírások áttekintését irányítsd.

A Tanismeret program kivitelezése
A Tanismeret program kivetelezésének módja attól függ, hogy a tanulók milyen
típusú ifjúsági hitoktatásra iratkoztak be: napi ifjúsági hitoktatásra (kora reggeli
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vagy órarendbe illesztett programra), online ifjúsági hitoktatásra vagy otthontanuló
ifjúsági hitoktatásra.

Tanismeret a napi ifjúsági hitoktatásban
Az iskolaév során a tanítási időből előreláthatólag hetente nagyjából 30 percet
töltötök majd el Tanismerettel. A 10 tanulási élmény mindegyikével eltöltött idő
annak függvényében fog változni, hogy az adott tanbéli témával kapcsolatban hány
tanbéli kijelentést és tanismereti szentírást hangsúlyoztok ki és tanulmányoztok.
Lesznek olyan témák, melyeket két hét alatt is jól át tudtok venni, míg mások
befejezéséhez további hetekre is szükség lesz (lásd alább az Újszövetség Tanismeret
ütemezési kalauzát).

A Tanismeret egyes tanulmányi élményeihez tartozó A tan megértése rész olyan
tanulási tevékenységekre (szakaszokra) van osztva, melyek elvégzése egyenként
általában 5–10 percet igényel. Ez lehetővé teszi a Tanismeretre fordított tanítási idő
rugalmas beosztását. Előfordulhat például, hogy valamelyik napra betervezed az
egyik tanulási tevékenység órán való elvégzését, míg egy másik napon az egész
tanórára szükséged van a szentírásblokk teljes átbeszéléséhez, és nem jut idő
Tanismeretre. Vannak több időt igénylő tanulási tevékenységek, melyeket
időzíthetsz egy-egy rugalmas tanítási napra (lásd a hitoktatói kézikönyved
függelékében található, napi oktatóknak szóló ütemezési kalauzt és a rugalmas
napokra vonatkozó javaslatokat).

Azonkívül, hogy a Tanismeret részeként témák szerint beszéltek a kulcsfontosságú
szentírásrészekről, ezeket a szentírásrészeket akkor is hangsúlyozd ki, amikor a
szentírások sorrendben történő tanulmányozása során elértek hozzájuk a
tanulókkal. Ez segíteni fog a tanulóknak jobban megérteni az egyes szentírásrészek
szövegkörnyezetét és tartalmát, és jelentőségteljesebbé fognak válni számukra az
egyes szentírásrészek által tanított igazságok.

A napi ifjúsági hitoktatásban a Tanismeret a szentírás-memoriter programra épít és
felváltja azt. Azon tanismereti szentírásokhoz kapcsolódóan, melyeket korábban
szentírás-memoritereknek neveztünk, az Újszövetség ifjúsági hitoktatói kézikönyv
tartalmaz olyan javaslatokat és tanulási tevékenységeket, melyek segíteni fognak
neked, hogy megfelelő hangsúlyt fektess az adott szentírásrészre, miközben a
tanulókkal sorrendben tanulmányozzátok a szentírásokat. Ahol a tanismereti
szentírás új, ott a hitoktatói kézikönyv nem fogja felhívni erre a figyelmet, és fontos,
hogy a szentírások sorrendben történő tanulmányozásának részeként hatékony és
megfelelő hangsúlyt fektess ezekre a szentírásrészekre.

Megjegyzés: Az Újszövetség ifjúsági hitoktatói kézikönyv által megnevezett
szentírás-memoriterek között olyanok is vannak, melyek nem tanismereti
szentírások. Ezekre a szentírásrészekre már ne fektess a kézikönyv
szentírás-memoriter utasításainak megfelelő hangsúlyt, csak vegyétek át őket a
szentírások sorrendben történő tanulmányozásának természetes menetében.

Újszövetség Tanismeret ütemezési kalauz
A 10 újszövetségi tanulási élmény mindegyikével eltöltött idő annak függvényében
fog változni, hogy az adott tanbéli témával kapcsolatban hány tanbéli pontot és
szentírásrészt tanulmányoztok. Fordítsatok hetente nagyjából 30 percet a
Tanismeret programra, a következő tanulási tevékenységek felhasználásával:
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• A tanbéli szakaszok megértése

• Gyakorlófeladatok

• Tanismereti áttekintési tevékenységek

Az alábbi ütemezési kalauz például két hetet ad az Istenséghez kapcsolódó
tanismereti tevékenységekre. Az első héten hétfőn sort keríthettek A tan megértése
első szakaszára. Kedden sort keríthettek a második és a harmadik szakaszra,
szerdán pedig dönthetsz úgy, hogy egy 3-5 perces, általad megtervezett tanismereti
tevékenységet végeztek, vagy választhatsz az Újszövetség ifjúsági hitoktatói kézikönyv
függelékében található forrásanyagokból. Dönthetsz úgy, hogy csütörtökön nem
lesz tanismereti tevékenység, mert az egész tanórára szükséged van a
szentírásblokk megfelelő átvételéhez, pénteken pedig sort keríthettek A tan
megértése negyedik szakaszára. A második hétre vonatkozóan dönthetsz úgy, hogy
elvégeztek még egy oktató által kiválasztott tanismereti tevékenységet, a
gyakorlófeladatot, valamint a Tanismereti áttekintés rész tevékenységét.

Ha az Újszövetség ifjúsági hitoktatói kézikönyv következő hétre vonatkozó tananyagát
a Tanismeret Újszövetség hitoktatói anyag által felsorolt tanismereti tanulási
tevékenységekkel együtt tekinted át, akkor az segíteni fog, hogy meg tudd tervezni
és be tudd iktatni a Tanismeretre szánt időt. Az is előfordulhat, hogy meg kell
nézned, a leckék mely részei foglalhatók röviden össze annak érdekében, hogy
jusson idő a tanismereti tanulási tevékenységekre és a gyakorlófeladatokra.

Az alábbi ütemezési kalauz arra a megközelítésre épít, mely olyan sorrendben
tárgyalja a tanbéli pontokat, ahogyan azok a Tanismeret alapdokumentumban
szerepelnek. Azonban csak a Lelki tudás megszerzése tanulási élményt kell először
megtanítani, a többi tanbéli téma bármilyen sorrendben tanítható. Vedd fontolóra a
két alábbi megközelítést:

• Olyan sorrendben tárgyaljátok a tanbéli témákat, ahogyan azok a Tanismeret
alapdokumentumban szerepelnek (Az Istenség témától kezdve a Parancsolatok
témáig).

• Amennyire csak lehet, hangold össze a tanulók által tanulmányozott tanbéli
témákat azokkal, amelyeket a vasárnapi gyűléseiken tanulmányoznak.

Hét Tanbéli téma

1

2

3

4

Lelki tudás megszerzése

5

6

Az Istenség

7

8

A szabadítás terve
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Tanismeret az online ifjúsági hitoktatásban
A tanismereti tanulási tevékenységek részei lesznek az online ifjúsági hitoktatási
leckéknek. Ha online ifjúsági hitoktatási osztályt tanítasz, akkor a fenti, Tanismeret
a napi ifjúsági hitoktatásban elnevezésű szakasz áttekintése segíthet neked az
online ifjúsági hitoktatási környezetbe átvehető és alkalmazható fontos tantételek
és eljárások megértésében.
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Tanismeret az otthontanuló ifjúsági hitoktatásban
Az otthontanuló ifjúsági hitoktatás oktatói és tanulói által használt anyagok még
nem naprakészek oly módon, hogy tartalmazzák a Tanismeret programot. Ezek az
oktatók és tanulók használják továbbra is a jelenlegi otthontanulói anyagokat és az
azokban található szentírásmemoriter-tevékenységeket. Amíg nem kerül sor az
otthontanulói anyagok időszerűsítésére, arra buzdítjuk az oktatókat, hogy adjanak
a tanulóknak egy-egy saját példányt a Tanismeret alapdokumentumból, és buzdítsák
őket annak tanulmányozására, a tanismereti szentírásokat is beleértve ebbe.
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Volt egyszer hat hindusztáni,
Tudásszomjtól égtek,
S elefántnézőbe mentek
(Bár vakok szegények),
Hogy kiderítsék azt, mit
Tudni szeretnének.

Lelki tudás megszerzése
1. rész (40 perc)
Megjegyzés: Az 1. és a 2. rész tanítható két 40 perces óra keretén belül, vagy
összevonva is tanítható egy 80 perces óra során.

Az örök igazság keresése
Írd fel a táblára az igazság szót, és tedd fel a tanulóknak a következő kérdést:

• Miért ütközhet nehézségbe az igazság felfedezése vagy megismerése?

Néhány tanuló válasza után írd fel a táblára a következő kérdést: Hogyan ismerhetem
fel és tudhatom meg, hogy mi igaz?

Mondd el, hogy Dieter F. Uchtdorf elnök az Első Elnökségből az igazság
megismerésének nehézségéről beszélve elmondott egy ősi tanmesét, melynek
címe: A vakok és az elefánt.

Kiteheted az alábbi idézetet Uchtdorf elnöktől, vagy adhatsz belőle minden
tanulónak egy-egy példányt. Kérj meg egy tanulót az idézet felolvasására, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogyan jelképezi ez a tanmese
azokat a nehézségeket, melyekkel az igazság keresése során szembenézünk.

„Több mint száz évvel ezelőtt egy amerikai költő versbe szedett egy ősrégi
tanmesét. A vers első sorai így hangoznak:

A versben a hat utazó az elefánt különböző részeit tapogatja, majd megpróbálja elmagyarázni a
többieknek, mit tudott meg az állatról.

Az egyik az elefánt lábát tapogatja, és azt mondja, hogy szerinte henger alakú és durva felületű,
mint egy fa. A másiknak az agyara jut, ezért az elefántot egy lándzsához hasonlítja. A harmadik
a farkát ragadja meg, és azt bizonygatja, hogy az elefánt olyan, mint egy kötél. A negyedik
ráakad az ormányára, és váltig állítja, hogy az elefánt olyan, mint egy nagy kígyó.

Mindegyikük igazat állít.

És mivel a saját igazságuk személyes tapasztalatukon alapul, mindegyikük azt bizonygatja, hogy
tudja, amit tud.

A vers így végződik:

Így hát a hat hindusztáni
Hosszasan vitázott,
Mert az álláspontjában,
Mind bőszen kitartott,
S noha részben igaza volt,
Mégis csalatkozott!
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[John Godfrey Saxe, The Poems of John Godfrey Saxe (1873), 135–36, books.google.com].”

(Vö. Mi az igazság? [Egyházi Oktatási Szervezet áhítat, 2013. jan. 13]. lds.org/broadcasts.)

• Hogyan szemlélteti ez a tanmese az igazság kiderítésének nehézségeit?

• Milyen egyéb nehézségekbe ütközhet az igazság kiderítésére irányuló
törekvésünk?

• Mi segíthetett volna a vak férfiaknak pontosabban megérteni azt, hogy mi az
elefánt? (Például az, ha segítséget kaptak volna valakitől, aki az egész
elefántot látja.)

Isten az örök igazság forrása
Mondd el, hogy a tanulóknak az ifjúsági hitoktatás során számos lehetőségük lesz
jobban megérteni az örök igazságot. Ennek hatékonyságát kívánja elősegíteni a
Tanismeret elnevezésű kezdeményezés, melyhez hozzátartozik a lelki tudás
megszerzésére vonatkozó tantételek megismerése és alkalmazása, valamint Jézus
Krisztus evangéliuma kulcsfontosságú tanainak alaposabb megértése.

Adj a tanulóknak egy-egy példányt a Tanismeret alapdokumentumból, és kérd meg
őket, hogy nyissák ki a Lelki tudás megszerzése résznél. Olvassák el az első
bekezdést, és azonosítsák be az örök igazság forrását.

Mondják el, mit találtak. Javasolhatod, hogy jelöljék meg ezt a tant: Isten minden
dolgot tud, és Ő minden igazság forrása.

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezt a tant, kérd meg egyiküket a
Móziás 4:9 felolvasására, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg,
hogyan segít nekünk ez a vers megérteni, hogy miért bízhatunk Istenben mint
minden igazság forrásában.

• Mely szavak vagy kifejezések írják le ebben a versben azt, hogy miért Isten az
igazság egyetlen megbízható forrása?

• Szerintetek miért fontos Istenre támaszkodni minden igazság forrásaként?
(Segíts a tanulóknak megérteni, hogy az igazság elnyerésének első lépése az,
hogy tudjuk, hol keressük azt.)

Hogyan szerezzünk lelki tudást?
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lelki tudás megszerzése rész első
bekezdésének utolsó mondatát, valamint az egész második bekezdést a Tanismeret
alapdokumentumból. A többiek kövessék a szöveget, és nézzék meg, hogy mit
tehetünk, amivel arra kérjük Istent, hogy nyilatkoztasson ki nekünk lelki
igazságokat.

Kérd a tanulókat, mondják el, mit találtak. Hogy segíts a tanulóknak alaposabban
megérteni a lelki igazságok megszerzésére vonatkozó teendőinket, oszd négy
csoportra az osztályt, és mindegyiknek adj ki egyet az alábbi tanismereti
szentírásokból vagy szentíráscsoportokból:

• Moróni 10:4–5
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• János 7:17

• Jakab 1:5–6; 2 Nefi 32:8–9

• 2 Timótheus 3:15–16; 2 Nefi 32:3

Mondd el nekik, hogy a csoportjukkal közösen öt percet kapnak a kijelölt versek
elolvasására, majd az olvasottak megbeszélésére az alábbi kérdések segítségével.
(Kirakhatod ezeket a kérdéseket a táblára, vagy külön lapokon is kioszthatod
azokat.)

1. Milyen tantételt tanítanak ezek a versek a lelki igazság kereséséről?

2. Hogyan segíthetnek neked ezek a versek még jobban megérteni, hogy mi
módon törekedhetsz lelki igazságokra?

3. Milyen élményeid voltak már a lelki igazság megszerzését szolgáló folyamat e
részével kapcsolatosan?

Elegendő idő eltelte után kérj meg egy-egy tanulót mindegyik csoportból, hogy
mondja el az osztálynak, amit megbeszéltek. Győződj meg róla, hogy amikor az
egyes csoportok beszámolnak arról, amit találtak, akkor azt is elmondják, hogy a
szentírásverseik a lelki tudás megszerzése folyamatának mely részéről tanítottak.

Miután minden csoport sorra került, felkérheted az osztályt további meglátások
vagy élmények megosztására a lelki igazság megszerzését illetően. Ezután
felteheted a következő kérdést:

• Az igazságkeresés e módjai hogyan kapcsolódnak egymáshoz, amikor segítenek
nekünk lelki tudást szerezni?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Richard G. Scott
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, az osztály pedig figyelje meg, mit tanított
Scott elder, mire van szükség a lelki tudás megszerzéséhez:

„A nagy értékű tudás elnyeréséhez rendkívüli személyes erőfeszítésre van
szükség. Ez különösen igaz akkor, amikor lelki tudás megszerzésére vágyunk”
(“Acquiring Spiritual Knowledge,” Ensign, Nov. 1993, 87).

• Szerintetek miért követeli meg tőlünk az Úr, hogy erőfeszítéseket tegyünk,
mielőtt lelki tudást szerezhetnénk?

• Tapasztalataitok szerint miért éri meg az általatok tett erőfeszítést az, hogy lelki
tudást szerezzetek – például bizonyságot Mennyei Atyánkról; az Ő Fiáról, Jézus
Krisztusról; és tanításaik igaz voltáról?

Tegyél bizonyságot arról, hogy a tőlünk telhető legtöbb személyes erőfeszítésre van
szükség a lelki tudás elnyeréséhez. Mennyei Atyánk hajlandó tanítani minket, de
nekünk is hajlandónak kell lennünk megtenni a részünket.
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A kérdésfeltevés és a válaszok keresése elengedhetetlen részét képezik az
igazság megismerésére irányuló erőfeszítésünknek
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lelki tudás megszerzése rész harmadik
bekezdését a Tanismeret alapdokumentumból. A többiek kövessék a szöveget, és
figyeljék meg, hogy mit tanít ez a bekezdés annak fontosságáról, hogy kérdéseket
tegyünk fel a lelki tudás elnyerésére irányuló erőfeszítéseink során.

Mondják el, mit találtak. Aztán írd fel a táblára a következő összefoglaló kijelentést
erről az igazságról: A kérdésfeltevés és a válaszok szorgalmas keresése
elengedhetetlen részét képezik az igazság megismerésére irányuló
erőfeszítésünknek.

• Szerintetek miért fontos szorgalmasan válaszokat keresni az igazság
megismerésére irányuló erőfeszítéseitek során felmerülő kérdésekre?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a lelki tudás elnyerése ezen szempontjának
fontosságát, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Dieter F.
Uchtdorf elnöktől, az osztály pedig figyelje meg, mit tanított Uchtdorf elnök a
helyes kérdések feltevéséről. (Adhatsz a tanulóknak is egy-egy példányt az
idézetből.)

„Amikor lelki igazságról van szó, akkor honnan tudhatjuk, hogy a helyes
ösvényen járunk-e?

Ennek egyik módja, ha a helyes kérdéseket tesszük fel – olyan kérdéseket,
amelyek segítenek átgondolni a fejlődésünket, és értékelni azt, hogyan
működnek a dolgaink. Olyan kérdéseket, mint például:

»Van jelentősége az életemnek?«

»Hiszek Istenben?«

»Hiszem, hogy Isten ismer és szeret engem?«

»Hiszem, hogy Isten meghallja és megválaszolja az imáimat?«

»Igazán boldog vagyok?«

»Az erőfeszítéseim az élet legnagyobb lelki céljai és értékei felé vezetnek?«

Az ezekhez hasonló mélyreható kérdések az élet céljáról már sok egyént és családot vezettek el
az igazság kereséséhez szerte a világon. E keresés pedig gyakran vitte el őket Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházához és a visszaállított evangéliumhoz” (Csodásan működik!
Liahóna, 2015. nov. 20–21.).

• Hogyan segít nekünk ez az idézet Uchtdorf elnöktől még alaposabban
megérteni a helyes kérdések feltevésének fontosságát?

Kérdezd meg a tanulóktól, hogy tudnak-e olyan példákat mondani a
szentírásokból, melyek azt szemléltetik, hogy a kérdésfeltevés és a válaszok
szorgalmas keresése lelki tudás elnyeréséhez vezetett el egyéneket. (A példák
között lehet Joseph Smith története 1:10–20; Énós 1:1–8; Tan és a szövetségek
138:1–11.)

Mutass rá a következő tantételre a Lelki tudás megszerzése rész harmadik
bekezdésének végén: Amikor kérdéseket teszünk fel és válaszokat keresünk, a
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hozzáállásunk és a szándékunk nagymértékben befolyásolja azt, hogy
tudunk-e a Szentlélek által tanulni. Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg
ezt a tantételt a Tanismeret alapdokumentum náluk lévő példányában.

Annak szemléltetésére, hogy mi a különbség az őszinte kérdések feltevése,
valamint a saját viselkedésünk igazolására, illetve mások kritizálására vagy
csapdába ejtésére irányuló kérdésfeltevés között, kérd meg a tanulókat, hogy
párokban dolgozva vessék össze, milyen kérdéseket tett fel Zézrom először, és
milyeneket tett fel Alma és Amulek bizonysága hallatán. A párok egyik tagja
tanulmányozza magában az Alma 10:31–32; 11:21-et, a másik pedig az Alma
12:8-at. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el a párjuknak, mit tudtak meg
Zézrom kérdéseinek őszinteségéről és lehetséges indíttatásairól. Miután a tanulók
megbeszélték a párjukkal a nekik kijelölt verseket, tedd fel az osztálynak a
következő kérdéseket:

• Mi a különbség Zézrom először feltett, valamint Alma és Amulek bizonysága
hallatán feltett kérdéseinek indíttatása és megközelítésmódja között?

• Az Alma 12:8 szerint miről szerette volna Zézrom megtudni az igazságot,
miután hallotta Alma és Amulek bizonyságát? (Mutass rá, hogy Zézromnak
Alma és Amulek bizonysága hallatán is voltak még kérdései, de ezek már más
természetűek voltak. Zézrom „szorgalmasan faggatni kezdte őket, hogy többet
tudhasson Isten királyságáról”.)

Mondd el, hogy az Alma 12–13-ban tanított csodálatos tan nagy része kérdések
eredményeként érkezett. Ezek a kérdések és válaszok végül segítettek Zézromnak
megtérni Jézus Krisztus evangéliumához (lásd Alma 14:6; 15:3–12).

Bizonyságot tehetsz annak fontosságáról, hogy őszinte kérdéseket tegyünk fel és
szorgalmasan keressünk válaszokat. Elmesélheted, hogy te miként tudtad meg,
hogy az Úr megválaszolja az őszinte kérdéseinket.

2. rész (40 perc)
Tanbéli vagy történelmi kérdések megválaszolása
Az egyik tanuló olvassa fel a következő idézetet Boyd K. Packer elnöktől a Tizenkét
Apostol Kvórumából:

„A fiatalok felteszik a kérdést: »miért?« – Miért parancsolják meg nekünk
bizonyos dolgok megtételét, és miért parancsolják, hogy bizonyos dolgokat ne
tegyünk meg?” (“The Great Plan of Happiness” [address to Church Educational
System religious educators, Aug. 10, 1993], si.lds.org).

Kérdezd meg a tanulókat, hogy eltűnődtek-e már azon, vajon miért parancsolják
meg nekünk bizonyos dolgok megtételét, más dolgokkal kapcsolatban pedig azt,
hogy ne tegyük meg. Némelyek például eltűnődhetnek azon, hogy miért
parancsolta meg nekünk Isten a sabbat napjának megszentelését, vagy miért
parancsolta meg azt, hogy kizárólag törvényesen összeházasodott férfi és nő között
jöjjön létre nemi kapcsolat. Mutass rá, hogy a lelki tudás megszerzéséről szóló
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leckének ez a része olyan tantételekkel szeretné megismertetni a tanulókat, melyek
utat mutathatnak nekik, amikor kérdéseik vannak, vagy mások kérdéseket tesznek
fel nekik Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának tanára,
szokásaira vagy történelmére vonatkozóan.

Emlékeztesd a tanulókat arra a tanra, melyet az igazság forrásáról és a lelki tudás
megszerzésének mikéntjéről tanultak: Isten minden dolgot tud, és Ő minden
igazság forrása. Mondd el, hogy hasznos lehet szem előtt tartanunk ezt az
igazságot, amikor olyan kérdések merülnek fel bennünk az egyház kapcsán,
melyek megválaszolása nehéznek tűnhet.

Tedd ki vagy írd fel a táblára a következő tantételeket:

• Cselekedj hittel!

• Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket!

• Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén!

Mondd el, hogy ez a három tantétel utat mutathat nekünk, miközben örök
igazságok megismerésére és megértésére, valamint kérdések vagy aggodalmak
tisztázására törekszünk.

Cselekedj hittel!
Kérd meg a tanulókat, hogy magukban olvassák el a Cselekedj hittel! elnevezésű 1.
tantételt a Tanismeret alapdokumentum Lelki tudás megszerzése című részében.
Keressék ki és jelöljék meg azokat a tantételeket, melyek segíteni fognak nekik
megválaszolni saját kérdéseiket és mások kérdéseit az egyházról.

Mondják el, mit találtak. Ha nem említenék meg, akkor mutass rá az alábbi
tantételre: Az alaposabb tudásra és aggodalmaink eloszlatására törekedve
fontos, hogy arra a bizonyságra támaszkodjunk, mellyel már rendelkezünk
Jézus Krisztusról, az Ő evangéliumának visszaállításáról, és az Őáltala
elrendelt próféták tanításairól.

• Szerintetek hogyan segíthetnek nekünk ezek a tantételek, amikor őszintén
igyekszünk megérteni és megválaszolni nehéz kérdéseket és aggodalmakat?

Kérd meg a tanulókat, hogy mondjanak példát arra, ahogyan ezen tantételek
bármelyike megáldotta őket, amikor valamilyen problémával, aggodalommal vagy
kérdéssel szembesültek.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő történetet, melyet Neil L.
Andersen elder mesélt el a Tizenkét Apostol Kvórumából, az osztály pedig figyelje
meg, hogyan cselekedett hittel ez a fiatal nő, amikor nehéz helyzetben
találta magát:
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„Nemrégiben beszéltem egy Babérkoszorú osztályba tartozó fiatal nővel az
Egyesült Államokból. Idézek az e-mailjéből:

»Az elmúlt egy évben néhány barátom a Facebookon közzétette a házasságról
vallott álláspontját. Többen is az azonos neműek házassága mellett voltak, és
több [utolsó napi szent] fiatal is bejelölte, hogy ‘kedveli’ ezeket a kiírásokat. Én
nem fűztem hozzájuk megjegyzést.

Úgy döntöttem, hogy a hagyományos házasságba vetett hitemet megfontoltabb módon
nyilvánítom ki.

A profilképemmel együtt kiraktam egy képaláírást is: ‘A férfi és nő közötti házasságban hiszek.’
Szinte azonnal elkezdtek jönni az üzenetek. ‘Önző vagy.’ ‘Ítélkezel.’ Volt, aki egy
rabszolgatartóhoz hasonlított engem. A következő megjegyzést pedig egy nagyon jó barátomtól
kaptam, aki erős tagja az egyháznak: ‘Ideje meghallanod az idők szavát. A dolgok változnak, és
neked is ezt kellene tenned.’

Nem vágtam vissza – mondta –, de nem is töröltem a kijelentésemet.«

Végül így zárta a sorait: »Néha – amint azt Monson elnök mondta – ‘egyedül kell kiállnod’.
Fiatalokként remélhetőleg együtt fogunk állni abban, hogy hűek vagyunk Istenhez és az Ő élő
prófétái[nak] tanításaihoz«” (Lelki forgószelek. Liahóna, 2014. máj. 19.).

• Hogyan cselekedett hittel ez a fiatal nő, amikor nehéz helyzetben találta magát?

• Ti is szembesültetek már hasonló kritikákkal, amikor kiálltatok valamiért,
amiben hisztek? Hogyan reagáltatok?

Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el az osztálynak, hogyan áldotta meg az
életüket és gyarapította a bizonyságukat az, amikor erősen kapaszkodtak valamibe,
amit már tudtak, és szilárdan álltak a kihívásokkal szemben (lásd Jeffrey R.
Holland: „Hiszek Uram”. Liahóna, 2013. máj. 94.). Buzdítsd a tanulókat, hogy
határozzák el, hogy mindig hűek lesznek a Jézus Krisztusról és az Ő prófétáinak
tanításairól való bizonyságukhoz (lásd Joseph Smith Translation, Luke 14:28).

Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket!
Mondd el, hogy Pál apostol napjaiban sokan szembesültek ugyanazon kérdésekkel
és gondokkal, amelyeket ma mi is megtapasztalunk. Kérd meg a tanulókat, hogy
olvassák el magukban az 1 Korinthusbeliek 2:5, 9–11-et, és nézzék meg, hogy mit
tanított Pál, mire van szükség a lelki igazságok megértéséhez.

Kérd meg a tanulókat, hogy foglalják össze, mit mondanak ezek a versek, hogyan
érthetünk meg lelki igazságokat. Segíts nekik megérteni, hogy kizárólag Isten Lelke
által ismerhetjük meg „Istennek mélységeit” (1 Korinthusbeliek 2:10) – vagyis ezek
az igazságok csak kinyilatkoztatás által érthetők meg.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az
egyes fogalmakat és kérdéseket! elnevezésű 2. tantételt a Tanismeret
alapdokumentum Lelki tudás megszerzése című részéből. Az osztály kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hogyan kérhetjük a Lélek segítségét és vizsgálhatjuk meg
örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket.

Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, milyen igazságok vannak felsorolva a 2.
tantétel alatt, melyek segíthetnek nekik megérteni, mi a legjobb módja a felmerülő
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kérdések megvizsgálásának. Válaszaikat írd fel a táblára. (A tanulók válaszai között
szerepelhetnek a következőkhöz hasonló tantételek: Az örökkévaló szemszög
lehetővé teszi számunkra a kérdések átkeretezését és az elképzelések oly
módon történő átgondolását, hogy az Úr igazságának, ne pedig a világ
vélekedésének mércéjével mérjük őket. Ha a Mennyei Atyánkba és az Ő
szabadítástervébe vetett bizalmunkhoz rögzítjük a horgonyunkat, akkor
világosabban átláthatjuk e témákat.)

Hogy segíts a tanulóknak még jobban megérteni, hogyan segíthetnek nekünk ezek
a tantételek saját kérdéseink és mások kérdéseinek átgondolásában, kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét
Apostol Kvórumából, az osztály pedig figyelje meg, miért fontos átgondolnunk,
hogy milyen vélekedések vagy hitelvek képezik az adott kérdés alapját: (Minden
tanulónak adhatsz egy másolatot az idézetből.)

„Mivel ismerjük [a szabadítás tervét], és még további igazságokat, melyeket
Isten kinyilatkoztatott, más feltételezésekkel [vagy hitelvekkel] indulunk, mint
azok, akik nem osztoznak ebben a tudásban. Ennek eredményeképp sok fontos
témában eltérő következtetésekre jutunk, melyeket mások csupán a halandó
életről alkotott saját véleményük alapján ítélnek meg.

[…] Gyakran jobban járnak [az egyháztagok], ha ezekre úgy reagálnak, hogy
meghatározzák az állításban felmerülő világi elveket és feltételezéseket, majd pedig az ezektől
eltérő azon elveket és feltételezéseket, amelyek az utolsó napi szentek gondolkodását irányítják.
Ez nem vezet egyetértéshez olyan személyekkel, akik nem osztoznak a hitünkben, azonban a
beszélgetést a következtetések feletti vitáról a véleménykülönbségek valódi forrására terelheti”
(Amilyen a szíve, olyan ő. [Egy est Dallin H. Oaks elderrel, 2013. febr. 8.]; broadcasts.lds.org).

• Milyen hatással lehetnek a hitelveink és a feltevéseink az általunk feltett
kérdésekre és az általunk levont következtetésekre? (Segíts a tanulóknak
megérteni, hogy aki világi feltevésekből indul ki, az valószínűleg világi
következtetéseket is von le. Ám ha örök igazságokat kívánunk megérteni,
fontos annak összefüggéseiben átgondolni a kérdéseket, amit már tudunk
Istenről és az Ő szabadítástervéről.)

Mutass rá, hogy Istennek és az Ő szabadítástervének az ismerete segít nekünk
megérteni a Tőle kapott parancsolatok célját. Ezzel szemben azok, akik nem
rendelkeznek Mennyei Atyánk szabadítástervének általunk birtokolt ismeretével,
valószínűleg másképp tekintenek a parancsolatokra, mint mi.

A feltevések, valamint a kérdések és az esetleges következtetések közötti kapcsolat
szemléltetéséhez írd fel a táblára a következő kérdést: Miért korlátozna minket vagy
venné el a jogainkat parancsolatok adása által egy szerető Isten, ahelyett hogy biztosítaná
számunkra annak szabadságát, hogy azt tegyünk, ami csak boldoggá tesz minket?

• Milyen elképzelések szűrhetők le ennek a kérdésnek a feltevéséből?

• Milyen igazságokat tudunk Mennyei Atyánkról és az Ő ránk vonatkozó tervéről,
melyek segítenek nekünk más szemszögből vizsgálni ezt a kérdést?

• Hogyan változtatja meg ez az örökkévaló szemszög azt, ahogy ezt a kérdést
értelmezzük?
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Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzenek meg más olyan kérdéseket vagy témákat
is, melyeket fontos örökkévaló szemszögből szemlélni. Válaszaikat felírhatod a
táblára. Azután kérd meg a tanulókat, hogy magyarázzák el, hogyan segíthet
nekünk e fogalmak és kérdések örökkévaló szemszögből történő vizsgálata abban,
hogy világosabban megértsük az általuk felhozott kérdéseket és témákat, majd az
Úr igazságra vonatkozó mércéjének megfelelően értékelni azokat. A beszélgetés
részeként feltehetsz az alábbiakhoz hasonló ellenőrző kérdéseket:

• Hogyan segít nektek a Szentlélek hatalma által a visszaállításról, Joseph Smith
próféta isteni elhívásáról és a Mormon könyve igaz voltáról elnyert lelki
tanúbizonyság, amikor egy, az egyházzal kapcsolatos kérdéssel találjátok
szembe magatokat?

• Milyen hatással van a nézeteitekre annak tudata, hogy a férfi és nő közötti
házasságot Isten rendelte el, és hogy a család központi szerepet játszik az Ő
tervében, amikor a társadalmi vélekedések megkérdőjelezik a házasság azon
meghatározását, mely szerint az férfi és nő között való?

Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, ők vagy egy ismerősük hogyan tudott
jobban megérteni egy fogalmat, tanítást vagy kérdést, amikor örökkévaló
szemszögből vizsgálta meg azt. Megoszthatod a saját tapasztalatodat is.

Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén!
Emlékeztesd a tanulókat A vakok és az elefánt című, ősi tanmesén alapuló versre,
melyet a Dieter F. Uchtdorf elnöktől származó idézetben olvastatok a Lelki tudás
megszerzése tananyag 1. részében. Kérd meg a tanulókat, hogy magyarázzák el,
hogyan szemlélteti ez a vers az igazság felfedezésének és megértésének
nehézségét.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Törekedj alaposabb megértésre Isten által
kijelölt források révén! elnevezésű 3. tantételt a Tanismeret alapdokumentum Lelki
tudás megszerzése című részéből. Az osztály kövesse a szöveget, és nézzék meg,
mit adott nekünk Isten, hogy segítsen az igazság felfedezésében és megértésében.
Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg, amit találnak.

• Mit adott nekünk Isten, hogy segítsen az igazság felfedezésében és
megértésében?

• Milyen áldásokat kaphatunk, ha az igazságnak az Úr által kijelölt forrásaihoz
fordulunk? (E beszélgetés részeként javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg a
következő tantételt: Ha az Úr által kijelölt forrásokhoz fordulunk
válaszokért és útmutatásért, akkor részünk lehet abban az áldásban, hogy
különbséget tudunk tenni igazság és tévedés között.)

• Hogyan szemlélteti a vak emberekről és az elefántról szóló vers azt, hogy Isten
által kijelölt forrásokhoz kell fordulnunk válaszokért és útmutatásért?

Mutass rá a második bekezdés első mondatára a Törekedj alaposabb megértésre
Isten által kijelölt források révén! elnevezésű 3. tantételben, mely kijelenti: „Más
megbízható forrásokból is tanulhatunk igazságot.”

• Hogyan ismerhetjük fel az egyéb megbízható információforrásokban található
igazságot?
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• Miért fontos óvakodnunk a megbízhatatlan információforrásoktól?

Kérd meg a tanulókat, hogy mondjanak példát arra, miként áldotta meg őket az,
hogy Isten által kijelölt forrásokhoz fordultak válaszokért, amikor valamilyen kérdés
vagy probléma merült fel. Te is felkészülhetsz egy általad hozott példa
megosztására.

Mesélhetsz a tanulóknak (és ha lehet, mutasd is meg nekik) az egyház azon
hivatalos honlapjáról – mormonnewsroom.org –, ahol az egyház tisztáz számos, az
egyházhoz kapcsolódó, közérdeklődésre számot tartó különböző témákkal
kapcsolatos tudnivalót, és helyreigazítja a médián keresztül terjedő, részben vagy
teljesen téves értesüléseket. Az egyház Gospel Topics [Evangéliumi témák]
honlapját is megmutathatod a tanulóknak: topics.lds.org. (Lásd még
http://www.mormon-sajtoszoba.hu/t%C3%A9ma/.) Az Evangéliumi témák sok
bonyolult történelmi és tanbéli kérdésben értékes és nyílt tájékoztatást adnak.

Mondd el, hogy a tanév során az Újszövetség tanításainak sorrendben történő
tanulmányozása mellett a tanulók a Tanismeret alapdokumentum kilenc tanbéli
témáját is tanulmányozni fogják (melyek összhangban vannak a vasárnapi ifjúsági
tananyag témáival), valamint az egyes témákhoz kapcsolódó újszövetségi
tanismereti szentírásokat. Az egyes témák tanulmányozása során használni fogják a
lelki tudás megszerzésének ebben a leckében megbeszélt tantételeit, amikor
fontolóra vesznek valós kérdéseket, témákat, és a személyes alkalmazás
lehetőségeit.

Oszd meg bizonyságodat e tantételek alkalmazásának fontosságáról, amikor nehéz
fogalmakkal vagy kérdésekkel szembesülünk. Biztosítsd a tanulókat arról, hogy az
Úr mindannyiukat tanítani akarja az Ő Lelke által. Ha hittel Őhozzá fordulunk,
akkor Ő válaszokat ad nekünk és utat mutat az életünkben.

Tanismereti áttekintés
Az alábbi tevékenységet egy másik órán is felhasználhatod, hogy segíts a
tanulóknak áttekinteni azokat az újszövetségi tanismereti szentírásokat, melyekre a
lelki tudás megszerzéséről szóló tanulási élmény 1. és 2. része hivatkozott.

Óra előtt írd fel a táblára a következő tanismereti szentírásokat: János 7:17;
1 Korinthusbeliek 2:5, 9–11; 2 Timótheus 3:15–17; Jakab 1:5–6.

A tanulók dolgozzanak két-három fős csoportokban, és mindegyik csoportnak adj
ki egyet a táblára felírt tanismereti szentírásokból. Kérd őket, hogy a csoportjukkal
közösen olvassák el az adott szentírásrészt, és nevezzék meg az abban tanított tant.

Mondják el, mit találtak. (Az e szentírásokhoz kapcsolódó igazságok
megfogalmazásának példáit megnézheted a jelen tanulási élmény korábbi
anyagában, vagy az Újszövetség ifjúsági hitoktatói kézikönyv kapcsolódó leckéiben.)

Azután kérd meg a tanulókat, hogy a csoportjukkal közösen dolgozva válasszanak
ki néhány olyan szót az adott szentírásrészből, melyek leginkább jelképezik a
tanított tant. A Jakab 1:5–6 esetében például a tanulók kiválaszthatják a nincsen
bölcsessége, kérje, és az Istentől szavakat.

Azzal a csoporttal kezdve, amelyik a János 7:17-et kapta, kérj meg minden
csoportból egy tanulót, hogy írja fel a táblára a hivatkozás alá az általuk kiválasztott
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szavakat, és magyarázza el, hogy miért ezeket választották. (Ha egynél több csoport
kapta ugyanazt a hivatkozást, akkor mindegyik csoportból írja fel valaki a táblára az
általuk kiválasztott szavakat. Ha ezek a szavak eltérnek egymástól, akkor az osztály
döntse el, mely szavak maradjanak.) Az osztállyal közösen olvassátok fel a táblára
írt szentírásutalást és szavakat. Ismételjétek el ezt a fennmaradó három
szentírásrésszel is.

A következő néhány óra elején újra áttekintheted velük ezeket a tanismereti
szentírásokat és a tanulók által hozzájuk kiválasztott szavakat.
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Az Istenség
Megjegyzés: Az alábbi tanismereti tevékenységek elvégezhetők több órára felbontva,
vagy ugyanazon tanóra folyamán is.

A tan megértése (35 perc)
1. szakasz (10 perc)
Mondd el, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjaiként
abban az áldásban van részünk, hogy tisztán értjük Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus
és a Szentlélek szerepköreit.

Oszd három-négy fős csoportokra az osztályt, és mindegyik csoportnak adj
egy-egy példányt a következő utasításokból, majd kérd meg őket, hogy végezzék el
ezt a tevékenységet:

Keressétek meg Az Istenség elnevezésű 1. tanbéli témát a Tanismeret alapdokumentum nálatok lévő
példányában. Egymást váltva olvassátok fel a téma alatt található bekezdéseket, és keressetek
különböző meglátásokat az Istenségről.

Amikor befejeztétek az olvasást, a csoport mindegyik tagja válaszoljon a következő kérdések
valamelyikére:

• Milyen új meglátásra tettél szert az Istenség vagy annak valamelyik tagja kapcsán?

• Szerinted melyik tant különösen fontos megérteni az Istenségről vagy annak valamelyik
tagjáról? Miért?

Elegendő idő eltelte után kérj meg több tanulót is, hogy mondják el az osztálynak,
mit beszéltek meg a csoportjukkal.

2. szakasz (5 perc)
A tanulók lapozzák fel Az Istenség elnevezésű 1. tanbéli témát a Tanismeret
alapdokumentum náluk lévő példányában, majd kérdezd meg:

• Melyik vers tanítja azt a tant, mely szerint Isten a lelkünk Atyja? (Zsidók 12:9.)

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a Zsidók 12:9-hez. Mondd el, hogy ez a
vers Pál apostolnak az akkori zsidó egyháztagokhoz szóló utasításait tartalmazza.
Pál szerette volna, ha az egyháztagok megértik, hogyan reagáljanak Isten
fenyítésére, vagyis arra, amikor megfeddi őket, valamint az utasításaira (lásd Zsidók
12:7).

Kérj meg egy tanulót a Zsidók 12:9 felolvasására, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, milyen megnevezéssel utalt Pál Istenre.

• Milyen megnevezéssel utalt Pál Istenre?

Kérd meg a tanulókat, hogy ha gondolják, írják be a szentírásukba a következő
igazságot a Zsidók 12:9 mellé: Isten a lelkünk Atyja. Mivel ez tanismereti
szentírás, javasolhatod nekik a Zsidók 12:9 valamilyen egyedi módon történő
megjelölését, hogy könnyen megtalálhassák azt.
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3. szakasz (10 perc)
Olvassátok fel az osztállyal közösen a Zsidók 12:9-et, és kérd meg a tanulókat,
hogy nevezzék meg, milyen tant tudunk meg Istenről ebből a versből.

Hogy segíts a tanulóknak még jobban megérteni azt a tant, mely szerint Isten a
lelkünk Atyja, kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassanak fel
bekezdéseket a Gospel Topics [Evangéliumi témák] alábbi szövegéből, mely
megtalálható az LDS.org honlapon. (Ha lehet, megmutathatod a tanulóknak,
hogyan navigáljanak a Gospel Topics [Evangéliumi témák] oldalra, és hogyan
találhatják meg ők maguk is ezt a szövegrészt.)

„Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza azt tanítja, hogy minden emberi lény,
legyen bár férfi vagy nő, mennyei szülők, vagyis egy Mennyei Atya és egy Mennyei Anya szeretett
lélekgyermeke. […]

Az utolsó napi szentek Mennyei Atyának hódolnak, Jézus Krisztus nevében, és nem imádkoznak
Mennyei Anyánkhoz. Ebben a Jézus Krisztus által lefektetett mintát követik, aki ezt tanította a
tanítványainak: »Mindig imádkozzatok… az Atyához az én nevemben« [3 Nefi 18:19–21]. Az
utolsó napi szentek azt tanulják, hogy Mennyei Atyjukhoz imádkozzanak, de Gordon B. Hinckley
elnök szavaival élve »annak ténye, hogy nem imádkozunk Mennyei Anyánkhoz, még nem becsüli
le őt vagy csorbítja a tekintélyét« [“Daughters of God,” Ensign, Nov. 1991, 100].

Az evangélium más igazságaihoz hasonlóan jelenleg csak korlátozott tudással rendelkezünk
Mennyei Anyánkról. Mindazonáltal elegendő tudást kaptunk ahhoz, hogy értékelni tudjuk e tan
szent voltát, és megértsük az isteni mintát, melyet mennyei szülők gyermekeiként kaptunk”
(Gospel Topics [Evangéliumi témák], “Mother in Heaven” [Mennyei Anya]; lds.org/topics).

• Miért hasznos, ha megértjük, hogy Atyánk és Anyánk is van a mennyben?

4. szakasz (10 perc)
A Zsidók 12:9 és azon tan áttekintéséhez, mely szerint Isten a lelkünk Atyja, adj
minden tanulónak egy-egy példányt a következő utasításokból, és kérd meg őket a
tevékenység elvégzésére:

Olvasd el a következő idézetet Boyd K. Packer elnöktől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Isten gyermeke vagy. Ő a lelked Atyja. Lélekben nemes születésű vagy, a Menny Királyának
leszármazottja. Rögzítsd ezt az igazságot az elmédben, és ragaszkodj hozzá! Nem számít, hány
nemzedéket számlálnak halandó őseid, nem számít, milyen fajt vagy népcsoportot képviselsz, lelked
családfája egyetlen mondattal leírható: Isten gyermeke vagy!” (“To Young Women and Men,” Ensign,
May 1989, 54).

Válaszolj a következő kérdésekre a tanulmányozási naplódban vagy a füzetedben:

• Honnan tudod, hogy Isten gyermeke vagy?

• Annak tudata, hogy Isten a lelked Atyja, milyen hatással van a saját magad iránt táplált
érzéseidre és az általad meghozott döntésekre?

• Ha megérted, hogy Isten a lelkünk Atyja, az milyen befolyással kell hogy bírjon arra, ahogyan
másokra tekintesz és ahogyan velük bánsz?

AZ ISTENSÉG
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Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, akik ezt szívesen megteszik,
hogy mondják el, mit írtak.

Megteheted, hogy a következő néhány óra elején, esetleg az osztályban megtartott
áhítat részeként további tanulókat is felkérsz annak elmondására, amit e
tevékenység során leírtak. Ha így teszel, akkor kérd meg az első ilyen tanulót, hogy
olvassa fel a Zsidók 12:9-et, és ismételje el azt a tant, mely szerint Isten a lelkünk
Atyja. Ennek a szentírásrésznek és ennek a tannak az ismétlése segíthet a
tanulóknak észben tartani ezt az igazságot.

Gyakorlófeladat (12–15 perc)
Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzák fel a Lelki tudás megszerzése részt a
Tanismeret alapdokumentum náluk lévő példányában. Nézzétek át, mit jelent ez a
három tantétel: Cselekedj hittel!; Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes
fogalmakat és kérdéseket!; és Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt
források révén!

Oszd két-három fős csoportokra az osztályt, és mindegyik csoportnak adj egy-egy
példányt a következő utasításokból, majd kérd meg őket, hogy végezzék el ezt a
tevékenységet:

1. Olvassátok fel az alábbi helyzetleírást, és gondoljátok át, voltak-e már az említett fiatal nő
érzéseihez hasonló érzéseitek:

Lea többféle kihívással is küzd a családjában és néhány barátjához fűződő kapcsolatában. Egyik
este letérdel, hogy imádkozzon, de mielőtt még hozzálátna, dühösen azt kérdezi magától: „Miért
nem törődik velem Isten?” Leül az ágyára és elgondolkodik élete legújabb nehézségein,
mindegyikben annak bizonyítékát látva, hogy Isten nem törődik vele.

Jó néhány nappal később egy ifjúsági tevékenységen az egyik Fiatal Nő vezető Lea hogyléte felől
érdeklődik. Lea így felel: „Nem túl jól. Elég nehéz mostanában az élet.” A vezető további
kérdéseket tesz fel, Lea pedig végül megosztja vele azt az érzését, hogy Isten nem törődik vele.

2. A csoportoddal közösen beszéljétek meg a következő kérdést:

• Lea vezetője helyében mit tehetnétek azért, hogy segítsetek Leának hittel cselekedni,
örökkévaló szemszögből szemlélni a gondjait, illetve Isten által kijelölt források révén
törekedni megértésre?

3. Hangosan olvassátok tovább a helyzet leírását:

Lea vezetője őszinte együttérzését fejezi ki, majd megkérdezi: „Volt már olyan alkalom, amikor
tudtad, hogy Isten törődik veled?”

Lea egy pillanatra elgondolkodik ezen, és eszébe jut számos olyan élmény, melyek során Isten
válaszolt az imáira. Megemlíti ezeket a vezetőjének, aki így felel: „Köszönöm, hogy meséltél
nekem ezekről az élményekről. Tudom, hogy Isten a mi Atyánk, és szeret bennünket. Azt is
tudom, hogy szeret téged és törődik veled. Időnként azonban nem könnyű érezni a szeretetét, ha
nem igyekszünk tevékenyen egyre közelebb kerülni Őhozzá. Te mit tettél mostanában azért, hogy
közelebb kerülj Mennyei Atyánkhoz?”

„Hát, esténként általában imádkozom. De a kihívásokkal kapcsolatban, melyeken most megyek
keresztül, tulajdonképpen még nem imádkoztam Mennyei Atyámhoz” – válaszolja Lea.

„Mivel a leánya vagy, Mennyei Atyád nagyon szeretne hallani felőled. Megteszed, hogy
imádkozol és megosztod vele a gondjaidat és a kérdéseidet?” – kérdezi Lea vezetője.
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„Igen – mondja Lea, majd hozzáteszi: – Köszönöm! Szükségem volt erre az emlékeztetőre.”

4. A csoportoddal közösen beszéljétek meg a következő kérdéseket:

• Szerintetek hogyan válik majd Lea javára az a döntése, hogy hittel fog cselekedni?

• Mit tudtok Istenről, ami segíthet nektek, amikor esetleg távol érzitek magatokat Tőle, és nem
tudjátok, vajon törődik-e veletek és azzal, hogy min mentek keresztül?

Elegendő idő eltelte után kérj fel néhány tanulót, hogy mondják el, mit beszéltek
meg a csoportjukkal.

Végezetül bizonyságot tehetsz arról, hogy Isten a lelkünk Atyja, és hogy
gyermekeiként mindannyiunkat szeret és törődik velünk. Kérd meg a tanulókat,
hogy mindig emlékezzenek rá, hogy Isten gyermekei.

Tanismereti áttekintés
Sorold fel a táblán az összes olyan újszövetségi tanismereti szentírást, melyet a
tanulók eddig a kurzus folyamán vettek. Mindegyik tanulónak adj ki egy-egy
tanismereti szentírást (egymástól különbözőket), és kérd meg őket, hogy egy
papírlapra írjanak le egy olyan helyzetet, melyben alkalmazni lehet a kapott
tanismereti szentírásban található tantételeket és igazságokat.

Miután végeztek, gyűjtsd össze a helyzetleírásokat. Olvasd fel az egyiket, és kérd a
tanulókat, hogy mondják meg, melyik tanismereti szentírás segíthet az adott
helyzetben. Utókövetésként kérd meg őket, hogy magyarázzák el, hogyan
alkalmazhatók az adott helyzetben az általuk megnevezett tanismereti szentírásban
tanított igazságok. Ismételjétek meg ezt a tevékenységet egy másik helyzetleírás
felolvasásával is. Akár a következő hét óráinak elején vagy végén is felolvashattok
néhány ilyen helyzetleírást.
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A szabadítás terve
Megjegyzés: Az alábbi tanismereti tevékenységek elvégezhetők több órára felbontva,
vagy ugyanazon tanóra folyamán is.

A tan megértése (60–70 perc)
1. szakasz (10 perc)
Mutass rá, hogy világszerte sokan nem értik pontosan vagy mélyrehatóan Mennyei
Atya szabadítástervét. Azonban Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza tagjaiként abban az áldásban van részünk, hogy ismerjük a szentírásokat
és a próféták tanításait, melyek segítenek nekünk megérteni Mennyei Atya tervét.

Kérd meg a tanulókat, hogy ábrázolják rajzon a szabadítás tervét, feltüntetve a
halandóság előtti életet, a halandó életet, valamint a halál utáni életet. Miután
végeztek, oszd őket párokra, és kérd meg őket, hogy olvassák el A szabadítás terve
elnevezésű 2. tanbéli témát a Tanismeret alapdokumentum náluk lévő példányában,
és keressenek olyan további részleteket, melyekkel kiegészíthetik a rajzukat. Az
egyes tanulók magyarázzák el a párjuknak az általuk talált újabb részleteket, és
hogy azok miként segítik Isten tervének alaposabb megértését.

2. szakasz (10 perc)
Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át A szabadítás terve elnevezésű 2. tanbéli
témát a Tanismeret alapdokumentum náluk lévő példányában, és jelöljék be azokat a
tanbéli kijelentéseket, melyeket újszövetségi szentírásutalások támasztanak alá.
Ezek között ott lehetnek a következők:

• E terv beteljesítéséhez és ahhoz, hogy olyanná váljunk, mint Mennyei
Atyánk, meg kell ismernünk Őt és az Ő Fiát, Jézus Krisztust, és helyesen
kell értelmeznünk az Ő jellemüket és tulajdonságaikat (lásd János 17:3).

• A testünk szent, és Mennyei Atyánktól kapott ajándékként kell
tisztelnünk (lásd 1 Korinthusbeliek 6:19–20).

• Végül mindenkinek lehetősége lesz az evangélium tantételeinek
megismerésére, valamint szertartásainak és szövetségeinek elnyerésére. A
hithűek közül sokan prédikálni fogják az evangéliumot a lélekbörtönben
lévőknek. Akik úgy döntenek, hogy befogadják az evangéliumot,
bűnbánatot tartanak, és elfogadják a templomokban értük elvégzett
szabadító szertartásokat, azok a feltámadásig a paradicsomban fognak
lakni (lásd 1 Péter 4:6).

• Minden egyes ember, aki a földre született, fel fog támadni, mert Jézus
Krisztus legyőzte a fizikai halált (lásd 1 Korinthusbeliek 15:20–22).

• Az utolsó ítélet a feltámadás után fog megtörténni. Jézus Krisztus meg fog
ítélni minden egyes embert, hogy eldöntse, melyik örök dicsőségben fog
az illető részesülni. Ez az ítélet az adott személy vágyain és Isten
parancsolatai iránti engedelmességén alapszik majd (lásd Jelenések 20:12).

• Három dicsőséges királyság létezik: a celesztiális királyság, a terresztriális
királyság és a telesztiális királyság (lásd 1 Korinthusbeliek 15:40–42).
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3. szakasz (20–25 perc)
A következő tevékenységhez használjátok a fentebb felsorolt tanbéli kijelentések és
tanismereti szentírásrészek valamelyikét vagy mindegyikét. Ha ezúttal csak néhány
kijelentésre tértek ki, a következő órák során ismételjétek meg a tevékenységet a
többi tanbéli kijelentés és tanismereti szentírásrész használatával.

Kérd meg a tanulókat, képzeljék el, hogy egy ismerősük kérdéseire válaszolnak a
szabadítás tervére vonatkozóan. Oszd a tanulókat párokra vagy kisebb csoportokra
az általad kiválasztott tanismereti szentírásrész tanulmányozásához. Írd fel a táblára
az alábbi kérdéseket, hogy a tanulók megbeszélhessék őket az egyes
szentírásrészek tanulmányozása során:

• Hogyan használnád ezt a tanismereti szentírásrészt annak a tanbéli
kijelentésnek az elmagyarázására, melyet a Tanismeret alapdokumentumban
alátámaszt?

• Milyen módokon lehet hasznos ez a szentírás és tan annak, aki nem sokat tud
Mennyei Atya szabadítástervéről?

• Milyen hatással lehetnek a tanismereti szentírásrészben található tan és
tanítások arra, hogy te ma milyen életvitelt választasz?

Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, hogy mondják el az osztálynak
a válaszaikat. A beszélgetés és a megértés elősegítése érdekében feltehetsz további,
az alábbiakhoz hasonló kérdéseket:

• Miért fontos, hogy mi is megértsük, és világszerte mások is megértsék ezeket a
tanokat?

• A Mennyei Atyánk tervével kapcsolatos mely kérdésekre adnak választ ezek
a tanok?

4. szakasz (20–25 perc)
Írd a következő kérdések mindegyikét külön kártyára vagy papírlapra, és tedd ki
őket lefordítva egy asztalra:

• Ha valakinek el kell fogadnia Jézus Krisztus evangéliumát ahhoz, hogy
megszabadulhasson, akkor mi történik azokkal, akik úgy haltak meg, hogy soha nem
hallottak az evangéliumról?

• Kik támadnak majd fel?

• Miért legyek hálás a testemért annak ellenére, hogy esetleg gondok vannak vele?

• Azt hallottam, hogy végül mindenki vagy a mennyországba vagy a pokolba jut.
Igaz ez?

• Mi a legfontosabb tudás, amelyre szert tehetek?

• Milyen hatással vannak az életem során meghozott döntéseim arra, hogy mi fog
történni velem a halálom után?

A SZABADÍTÁS TERVE
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Szükség szerint tekintsétek át A szabadítás terve elnevezésű 2. tanbéli témához
kapcsolódó újszövetségi tanismereti szentírásrészeket. Fel is írhatod az alábbi
szentírásrészekre utaló hivatkozásokat a táblára: János 17:3; 1 Korinthusbeliek
6:19–20; 1 Korinthusbeliek 15:20–22; 1 Korinthusbeliek 15:40–42; 1 Péter 4:6;
Jelenések 20:12.

Kérd meg a tanulókat, hogy dolgozzanak párokban. Kérd meg az egyik párost,
hogy jöjjön ki az osztály elé. Magyarázd el, hogy az osztály többi tagja jelképezi
azokat az ismerősöket, akiknek kérdéseik vannak az egyház tanításaival
kapcsolatban. Az asztalon fekvő kártyák jelképezik ezen ismerősök kérdéseit a
szabadítás tervére vonatkozóan. Kérd meg a párost, hogy gondolják át, hogyan
válaszolhatnák meg ezeket a kérdéseket a szabadítás tervéről tanult tanismereti
szentírásrészek és tanbéli kijelentések alkalmazásával. A páros húzzon egy kártyát,
az osztály egyik tagja olvassa fel a kérdést, ők pedig válaszolják meg azt a
tanismereti szentírásrészek alkalmazásával. Ismételjétek meg a tevékenységet más
párosokkal is. (Megjegyzés: Ha kisebb részekre szeretnéd bontani ezt a
tevékenységet, fontolóra veheted, hogy ne minden kérdést válaszoljatok meg
egyazon tanórán, hanem egyet vagy többet más napokra halasztasz.)

Zárásként megkérdezheted a tanulókat, hogyan növekedett a témával kapcsolatos
megértésük és bizonyságuk a tevékenység során.

Gyakorlófeladatok (30–40 perc)
A Lelki tudás megszerzése szakasz használatával (Tanismereti alapdokumentum)
segíts a tanulóknak gyakorolni a három tantételt – cselekedj hittel, vizsgáld meg
örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket, valamint törekedj
alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén –, és alkalmazni azokat a
szabadítás tervével kapcsolatban megtanult tanbéli kijelentésekre. A következő
tevékenységek segíthetnek ennek megvalósításában. Az időbeosztásodnak és a
tanulóid szükségleteinek megfelelően ezek a tevékenységek megtaníthatók
ugyanazon a napon vagy más napokon is.

1. gyakorlat (20–25 perc)
Olvasd fel a következő szöveget, a tanulók pedig képzeljék el, hogy ez egy
közösségi médiaoldalon megjelent poszt:

„Nem értem a mormonokat. Miért élnek ilyen sok korlát között? Se tetoválás, se
alkohol, csak házasság előtti önmegtartóztatás és visszafogott öltözködés… A te
tested, a te életed. Csináld, amihez kedved van, ha nem ártasz vele senkinek. A
mormonok igazán lazíthatnának egy kicsit.”

Kérd meg a tanulókat, hogy írásban válaszoljanak erre a közösségi oldalon írt
posztra. Válaszukban alkalmazzák az 1 Korinthusbeliek 6:19–20-at, valamint a
Lelki tudás megszerzésének három tantételét. Írd fel a táblára a tantételeket:

• Cselekedj hittel!

• Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket!
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• Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén!

Hogy segíts a tanulóknak alaposabb megértésre törekedni Isten által kijelölt
források révén, érdemes lehet felkérned őket további szentírásrészek keresésére az
olyan segédletekben, mint a Kalauz a szentírásokhoz. Kereshetnek egyházi
vezetőktől származó olyan idézeteket is, amelyek a testünk szent voltát
magyarázzák. Ha rendelkeznek mobileszközökkel, kereshetnek az LDS.org oldalon
is, vagy ezek hiányában az egyházi folyóiratok nyomtatott példányaiban. Példaként
felolvashatod a következő kijelentést D. Todd Christofferson eldertől a Tizenkét
Apostol Kvórumából:

„Azok, akik úgy vélik, hogy testünk csupán egy evolúciós véletlen eredménye,
nem fognak felelősséget érezni Isten vagy bárki más iránt azért, amit a testükkel,
vagy amit a testüknek okoznak. Nekünk azonban, akiknek bizonyságunk van a
földi élet előtti létről, a halandóságról és a földi élet utáni öröklét átfogó
valóságáról, el kell fogadnunk, hogy kötelességgel tartozunk Istennek fizikai
teremtése legfőbb alkotása iránt. Pál szavaival szólva:

»Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet
Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek
az Istenéi« (1 Korinthusbeliek 6:19–20).

Ezen igazságok… elfogadásával, …testünket bizonyára nem fogjuk tetoválásokkal elcsúfítani,
drogokkal eltompítani, vagy pedig paráználkodással, házasságtöréssel, illetve
szemérmetlenséggel megszentségteleníteni. Mivel testünk eszköz a lelkünk számára,
létfontosságú, hogy a tőlünk telhető legjobban gondoskodjunk róla. Testünk erejét Krisztus
munkájának szolgálatára és előmozdítására kell szentelnünk” (Egy szolgálatnak szentelt élet.
Liahóna, 2010. nov. 17.).

Amikor a tanulók végeznek az írással, kérd meg őket, hogy olvassák fel a
válaszaikat valamelyik társuknak, és beszéljék meg, hogyan alkalmazták a három
tantételt a posztban megfogalmazott kérdés megválaszolására. Kérd fel őket, hogy
osszanak meg néhány választ az osztállyal, és beszéljétek meg, miként példázták
ezek a válaszok a Lelki tudás megszerzésének tantételeit.

Zárásként kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, miként élhetnének még inkább
a ma áttekintett tannak megfelelően.

2. gyakorlat (10–15 perc)
A tanulókkal röviden tekintsétek át azokat az újszövetségi tanismereti
szentírásrészeket, melyek segítenek megmagyarázni a szabadítás tervét. Ezután kérj
meg egy tanulót, hogy olvassa fel az osztálynak az alábbi élethelyzetet, az osztály
pedig gondolja át, hogyan segíthetnének a terv tanai Bencének a döntése során:

„Gyorsabban!” – kiáltott az edző Bencére, aki éppen kihagyott egy gólhelyzetet.
Barátja, Hanna figyelte, ahogy Bence – láthatóan feldúltan – visszaballagott a
kispadhoz. Tudta, hogy mennyire szeretne jól teljesíteni. Keményen dolgozott azért,
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hogy bekerüljön a futballcsapatba. Nem ő volt a csapatban a leggyorsabb vagy a
legerősebb, de voltak olyan egyedi képességei, amelyek elkápráztatták az edzőket.

Bence és Hanna azóta voltak barátok, hogy a fiú néhány éve az egyházközségbe
költözött. Nemcsak a kedvessége tett Hannára mély benyomást, hanem a papsági
kötelességei iránti elkötelezettsége is. Hálás volt, hogy olyan barátja van, aki osztja
a hitét.

Figyelte, ahogy Bence előhúzza a kulacsát a táskájából, majd elővesz egy zöld
tablettát azok közül, amelyek most már jól látszottak a táska alján. Hanna
elfintorodott, ahogy Bence bekapta a tablettát és leöblítette pár korty vízzel. A
csapattársai közül páran illegális teljesítményfokozókat adtak neki néhány napja.
Bence azt mondta, hogy meggyőzőbbnek érezte a teljesítményét, amióta elkezdte
szedni azokat.

Hanna már reggel is látta, ahogy a fiú bevesz egyet, most pedig eldöntötte, hogy
szóvá teszi. „Tudod jól, hogy nem helyes ilyesmit szedni – mondta Bencének –, és
ha az edző rájön, biztosan repülsz a csapatból.”

„Ez azért nem olyan nagy ügy – válaszolta a fiú. – Ez az én testem, és ha majd
utolértem a többieket erőben és gyorsaságban, akkor abbahagyom. Beszéljünk
valami másról.”

• Milyen küzdelmeket figyeltetek meg az itt bemutatott élethelyzetben?

• Mi lehet a hiba Bence gondolkodásában és viselkedésében?

• Szerintetek miként látja Hanna a helyzetet?

Miután a tanulók megválaszolták ezt a három kérdést, emlékeztesd őket a Lelki
tudás megszerzésének három tantételére: Cselekedj hittel!; Vizsgáld meg
örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket!; és Törekedj alaposabb
megértésre Isten által kijelölt források révén!

Érdemes lehet két tanulóval eljátszatni a fenti élethelyzet folytatását is. Az egyikük
legyen Hanna, a másik Bence. A Hannát játszó tanuló mutassa meg, hogyan
alkalmazna egyet vagy többet a Lelki tudás megszerzésének három tantétele közül
arra, hogy segítsen Bencének újragondolni a döntését. Kérd meg a Bencét játszó
tanulót, hogy megfontoltan és hitelesen válaszoljon.

A szerepjátékot követően a többi tanuló azonosítsa be a bemutatott tantételeket.
Javaslatokat is kérhetsz az osztálytól arra vonatkozóan, hogyan lehetne még egyéb
módokon is beilleszteni a tantételeket a szerepjátékba.

Buzdítsd a tanulókat, hogy osszák meg bizonyságukat az e tevékenységben tanított
tanról és tantételekről.

Tanismereti áttekintés
A tanismereti szentírásrészeket az ezt követő napokon is át kell majd tekinteni,
ezzel segítve a tanulókat, hogy felidézzék és képesek legyenek alkalmazni azokat.
Keresd az alkalmakat, hogy az egész tanév folyamán áttekinthessétek ezeket a
tanismereti szentírásokat.

A következő tevékenység azt célozza, hogy segítsen a tanulóknak hat újszövetségi
tanismereti szentírásrész megjegyzésében, melyeket A szabadítás terve elnevezésű
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2. tanbéli téma tartalmaz a Tanismereti alapdokumentumban. Ezt a tevékenységet
azonban úgy is módosíthatod, hogy magába foglaljon egyéb újszövetségi
tanismereti szentírásokat is, melyeket a tanulók eddig a tanév folyamán vettek.

Adj minden tanulónak egy példányt az alábbi feladatlapból, amely azokat
az újszövetségi tanismereti szentírásrészeket érinti, melyek segítenek

nekünk megérteni a szabadítás tervét. Szükség lehet arra, hogy rendszeres
időközönként áttekintsétek ezeket a szentírásrészeket az ilyen tevékenységek előtt,
hogy a tanulók jól ismerjék a szövegben található utalásokat és kulcsszavakat.
Engedélyezd, hogy a tanulók használják a szentírásukat, valamint A szabadítás
terve elnevezésű 2. tanbéli témát a Tanismereti alapdokumentum náluk lévő
példányában, melyeket az egyik társukkal tanulmányozhatnak pár percig a
feladatlapok megoldása előtt. Ezután oldják meg a feladatlapokat úgy, hogy
minden szám mellé a helyes szentírásutalást kell beírniuk az üres helyre.

Javítsátok ki a feladatlapokat együtt, hogy megválaszolhasd a kérdéseket, vagy
további magyarázatokat fűzhess a szenítrásrészekhez.

1. ____________________„Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent
Léleknek temploma…?”

2. ____________________„És megítéltetének a halottak azokból… a könyvekb[ől] …az ő
cselekedeteik szerint.”

3. ____________________„Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a
csillagok dicsősége… Épenígy a halottak feltámadása is.”

4. ____________________„Mert azért hirdettetett az evangyéliom a holtaknak is…”

5. ____________________„Mert a mi képen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a
Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.”

6. ____________________„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz
Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.”

Buzdítsd a tanulókat, hogy tanulják meg kívülről ezeket a szentíráshelyeket és
kulcsmondatokat. A következő néhány hétben más módon is próbára teheted a
tanulók tudását ezekkel a szentírásversekkel kapcsolatban.

Helyes válaszok: (1) 1 Korinthusbeliek 6:19–20; (2) Jelenések 20:12;
(3) 1 Korinthusbeliek 15:40–42; (4) 1 Péter 4:6; (5) 1 Korinthusbeliek 15:20–22;
(6) János 17:3.
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Jézus Krisztus engesztelése
Megjegyzés: Az alábbi tanismereti tevékenységek elvégezhetők több órára felbontva,
vagy ugyanazon tanóra folyamán is.

A tan megértése (65 perc)
1. szakasz (10 perc)
Írd fel a táblára a következő kijelentést: Engesztelésének köszönhetően Jézus Krisztus
többet tehet értünk annál, hogy megbocsátja a bűneinket.

Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzenek meg a bűnök bocsánatán túl további olyan
áldásokat, melyeket a Szabadító engesztelésének köszönhetően elnyerhetünk. A
tanulók válaszait írd fel a táblára!

A tanulók lapozzák fel a Jézus Krisztus engesztelése elnevezésű 3. tanbéli témát a
Tanismeret alapdokumentum náluk lévő példányában, majd több tanuló egymást
váltva olvassa fel az első öt bekezdést. Az osztály kövesse a szöveget, és nézzék
meg, milyen áldásokat nyerhetünk el Jézus Krisztus engesztelésének
köszönhetően.

Kérd meg a tanulókat, hogy számoljanak be arról, amit találtak, és adják hozzá a
korábban nem említett áldásokat a táblán szereplő felsoroláshoz.

Irányítsd a tanulók figyelmét a negyedik bekezdésre, és kérd meg őket, hogy
emeljék ki a következő igazságot: Ha hittel Őhozzá jövünk, akkor a Szabadító
meg fog erősíteni minket, hogy elbírjuk a terheinket, és elvégezzük azokat a
feladatokat, amelyekre magunktól nem lennénk képesek.

• Milyen terhekkel és kihívásokkal szembesülhetünk a halandóságban, melyek
nem a mi bűneinkből fakadnak?

A tanulók gondolkodjanak el az életükben lévő jelenlegi kihívásokról. Buzdítsd
őket arra, hogy Jézus Krisztus engesztelésének tanulmányozása közben gondolják
át, miként kaphatnak erőt a Szabadítótól, hogy az a kihívásaikban segítsen nekik.

2. szakasz (5 perc)
Oszd párokra az osztályt, és kérd őket, hogy párban olvassák el és jelöljék meg a
Máté 11:28–30 tanismereti szentírásrészt. Kérd meg őket, beszéljék meg a
következő kérdéseket:

• Miként szemlélteti ez a rész a korábban megnevezett tanbéli kijelentést: Ha
hittel Őhozzá jövünk, akkor a Szabadító meg fog erősíteni minket, hogy elbírjuk
a terheinket, és elvégezzük azokat a feladatokat, amelyekre magunktól nem
lennénk képesek?

• Mit tanít ez a rész a felelősségünkről?

• Mit tanít arról, hogy mit fog tenni értünk a Szabadító, amint Őhozzá jövünk?

3. szakasz (5 perc)
Tedd ki vagy oszd ki a következő idézeteket David A. Bednar eldertől és Dallin H.
Oaks eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából. Magyarázd el, hogy mindkét
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apostoli idézet segít jobban megértenünk Jézus Krisztus engesztelésének
tanismereti témáját, méghozzá kifejezetten azt a tant, hogy ha hittel Őhozzá
jövünk, akkor a Szabadító meg fog erősíteni minket, hogy elbírjuk a terheinket, és
elvégezzük azokat a feladatokat, amelyekre magunktól nem lennénk képesek. Kérj
fel két tanulót egy-egy idézet felolvasására, az osztály pedig kövesse a szöveget, és
keressenek arra vonatkozó meglátásokat, hogy miként erősíthet meg minket a
Szabadító, hogy elbírjuk a terheinket.

„Nincs olyan fizikai fájdalom, nincs olyan lelki seb, nincs olyan lelki gyötrelem
vagy szívfájdalom, nincs olyan fogyatkozás vagy gyengeség, amellyel ti vagy én
valaha is szembekerülünk a halandóságban, amelyet a Szabadító ne tapasztalt
volna meg előttünk. Gyenge pillanatainkban talán így kiáltunk fel: »Senki sem
tudja, milyen ez! Senki sem érti meg!« Isten Fia azonban tökéletesen tudja és
érti, mivel Ő érezte és hordozta minden egyéni terhünket. Végtelen és örökkévaló

áldozata révén pedig (lásd Alma 34:14) tökéletes együttérzéssel rendelkezik, és képes kinyújtani
felénk irgalma karját. Jézus képes felkarolni, megérinteni, megsegíteni, meggyógyítani és
megerősíteni minket, hogy többé váljunk, mint amire magunktól valaha is képesek lehetnénk, és
segít megtennünk mindazt, amit pusztán saját erőnkre támaszkodva soha nem lennénk képesek
megtenni” (David A. Bednar: Hogy könnyen el tudják viselni a terheiket. Liahóna, 2014.
máj. 90.).

„Az engesztelés erőt ad ahhoz [is], hogy elviseljünk »mindenféle fájdalmat és
megpróbáltatást és kísértést«, mert a Szabadítónk magára vette »népének
fájdalmait és betegségeit« is (Alma 7:11). Fivérek és nőtestvérek, ha a hitetek, az
imáitok és a papság hatalma nem gyógyít meg benneteket egy szenvedésből, az
engesztelés hatalma bizonyosan erőt ad majd nektek ahhoz, hogy elviseljétek a
terhet” (Dallin H. Oaks: Meggyógyítja a súlyos terheket cipelőket. Liahóna, 2006.

nov. 9.).

Kérj fel néhány tanulót, hogy osszanak meg egy olyan mondatot vagy meglátást,
amely megfogta őket, és mondják el, miként segített az jobban megérteniük a Jézus
Krisztus engesztelése által számunkra elérhető áldásokat.

• Hogyan áldattatok meg ti vagy egy ismerősötök ilyen segítséggel és erővel a
Szabadítótól?

Zárásként megoszthatod a bizonyságodat a Szabadító azon hatalmáról, hogy
megerősítsen bennünket, amikor hittel jövünk Őhozzá.

4. szakasz (5 perc)
Kezdd azzal, hogy elmagyarázod, hogy sokan vannak ma a világon – köztük
keresztények is –, akik nem értik, hogy Jézus Krisztusnak feltámadt, húsból és
csontból való teste van. Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, vajon miért
számít az, hogy Jézus Krisztus halhatatlan fizikai testben támadt-e fel vagy sem.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 24:36–39-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit tanít Jézus Krisztus feltámadt testéről.
Mondd el, hogy a Lukács 24:36–39 tanismereti szentírásrész, és buzdítsd őket arra,
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hogy olyan jellegzetes módon jelöljék meg vagy emeljék ki, ami később segít nekik
kikeresni azt.

• Mit tett a Szabadító e szentírásrész szerint, amivel tanúsította a tanítványainak,
hogy megdicsőült fizikai testben támadt fel a halálból?

A tanulók fontolják meg, hogy a szentírásukban odaírják a Lukács 24:36–39 mellé a
következő tant: Jézus Krisztus húsból és csontból való megdicsőült,
halhatatlan testtel emelkedett ki a sírból.

5. szakasz (5 perc)
Írd fel a táblára az alábbi tanbéli kijelentést és kérdéseket:

Jézus Krisztus húsból és csontból való megdicsőült, halhatatlan testtel emelkedett ki
a sírból.

1. Miért volt képes Jézus Krisztus arra, hogy elsőként támadjon fel?

2. Mit eredményez az egész emberiség számára az, hogy Jézus Krisztus húsból és
csontból való megdicsőült, halhatatlan testtel támadt fel?

A tanulók lapozzák fel a Jézus Krisztus engesztelése elnevezésű 3. tanbéli témát a
Tanismeret alapdokumentum náluk lévő példányában. Oszd ketté az osztályt. Az
egyik fele magában olvassa el a második bekezdést, és keressen válaszokat a táblán
szereplő első kérdésre. A másik fele magában olvassa el a harmadik bekezdést, és
keressen válaszokat a táblán szereplő második kérdésre.

Elegendő idő eltelte után kérd meg azokat, akik az első kérdést tanulmányozták,
hogy mondják el a meglátásaikat. Ezután kérd meg azokat, akik a második kérdést
tanulmányozták, hogy mondják el, mit tudtak meg.

6. szakasz (5 perc)
Hogy ezzel is segíts a tanulóknak mélyebben megérteni a tant, mely szerint Jézus
Krisztus húsból és csontból való megdicsőült, halhatatlan testtel emelkedett ki a
sírból, tedd ki vagy oszd ki Dieter F. Uchtdorf elnöknek, az Első Elnökség tagjának
itt következő idézetét, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel. Az osztály kövesse
a szöveget, és figyelje meg, mit mondott Uchtdorf elnök arról, hogy milyen hatással
volt az ősi apostolokra, amikor tanúi voltak a feltámadt Jézus Krisztusnak.

„A keresztre feszítését követő órák során felemésztette [a Szabadító apostolait] a
csüggedés és a gyász, mivel képtelenek voltak megérteni, mi történt. Azonban
egyetlen esemény mindent megváltoztatott. Az Úr megjelent nekik, és
kijelentette: »Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok«
[Lukács 24:39].

Amikor az apostolok felismerték a feltámadt Krisztust – amikor megtapasztalták
szeretett Szabadítójuk dicsőséges feltámadását –, más emberré lettek. Semmi sem tarthatta
vissza őket attól, hogy betöltsék küldetésüket. […] Mindenütt megváltoztatták az emberek
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életét. Megváltoztatták a világot” (Hálásnak lenni minden körülményben. Liahóna, 2014.
máj. 76.).

• Milyen hatással volt az apostolokra, hogy tanúi voltak a feltámadt Jézus
Krisztusnak?

• Hogyan lehet hasonló hatással a ti életetekre a saját bizonyságotok arról, hogy
Jézus Krisztus húsból és csontból való megdicsőült, halhatatlan testtel
emelkedett ki a sírból?

7. szakasz (10 perc)
Írd fel a táblára a következő igazságot: A bűneinkért járó büntetés
megfizetésével Jézus Krisztus nem törölte el a személyes felelősségünket.
Kérd meg a tanulókat, hogy saját szavaikkal magyarázzák meg ennek jelentését.

A tanulók lapozzák fel a Jézus Krisztus engesztelése elnevezésű 3. tanbéli témát a
Tanismeret alapdokumentum náluk lévő példányában, és magukban olvassák el az
ötödik bekezdést, mely a táblán lévő mondattal kezdődik. Buzdítsd a tanulókat,
hogy keressenek olyan fontos meglátásokat, melyek arról szólnak, hogy mit kell
tennünk, hogy részesülhessünk Jézus Krisztus engesztelésének hatalmában.

• Miben áll a személyes felelősségünk, hogy elnyerhessük a Szabadító
engeszteléséből fakadó áldások teljességét? (Őbelé vetett hitet kell
gyakorolnunk, bűnbánatot kell tartanunk, meg kell keresztelkednünk, be kell
fogadnunk a Szentlelket, és életünk végéig hithűen ki kell tartanunk.)

Magyarázd el, hogy a Jézus Krisztus engesztelése című 3. tanbéli témában a Hit
Jézus Krisztusban és a Bűnbánat elnevezésű szakaszok segítenek nekünk, hogy
jobban megértsük, mit kell tennünk azon áldások elnyeréséért, melyek Jézus
Krisztus engesztelésének köszönhetően váltak elérhetővé. Kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel a Hit Jézus Krisztusban elnevezésű szakaszt, egy másik tanuló
pedig a Bűnbánat elnevezésűt. Az osztály kövesse a szöveget és mindenki jelölje
meg a számára fontos meglátásokat azzal kapcsolatban, hogy mit kell tennünk a
Szabadító áldozatának befogadásáért. (Megjegyzés: Esetleg elmagyarázhatod, hogy
a keresztelés és a Szentlélek ajándékának elnyerése szertartásai, illetve a
szövetségek megtartása a Szövetségek és szertartások című 7. tanbéli témában
kerülnek kifejtésre.)

Miután elolvastátok a Jézus Krisztusba vetett hitről és a bűnbánatról szóló
szakaszokat, kérd fel a tanulókat, hogy osszanak meg számukra fontos tanbéli
kijelentéseket, illetve meglátásokat.

8. szakasz (5 perc)
Írd fel a táblára a következő hiányos kijelentést: A Jézus Krisztusba vetett igaz hit…

Egy tanuló olvassa fel a Jézus Krisztusba vetett hit elnevezésű szakaszt a Jézus
Krisztus engesztelése című 3. tanbéli témánál a Tanismeret alapdokumentum náluk
lévő példányában. A tanulók kövessék az olvasottakat, és keressenek megoldást
arra, hogyan tudnák kiegészíteni a mondatot a táblán.
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• Hogyan egészítenétek ki a táblán szereplő kijelentést? (Miután a tanulók
válaszoltak, egészítsd ki a táblán szereplő kijelentést, hogy az a következő tant
közvetítse: A Jézus Krisztusba vetett igaz hit cselekvést eredményez, és
kifejeződik abban, ahogyan élünk.)

• Miért kell, hogy az Úr Jézus Krisztus álljon az igaz hit középpontjában?

• Milyen szentírásbeli példák vannak arra, hogy a Jézus Krisztusba vetett igaz hit
igazlelkű cselekedethez vezetett valakit?

9. szakasz (5 perc)
Írd fel a táblára: Jakab 2:17–18. Mondd el, hogy ez egy tanismereti szentírásrész. A
tanulók keressék meg a szentírásukban, olvassák el magukban, és jelöljék meg
valamilyen jellegzetes módon. Arra is megkérheted a tanulókat, hogy írják a
következő tanbéli kijelentést ezen szentírásversek mellé: A Jézus Krisztusba vetett
igaz hit cselekvést eredményez, és kifejeződik abban, ahogyan élünk.

10. szakasz (10 perc)
Oszd 3–4 fős csoportokra az osztályt. Mindegyik olvassa fel közösen a csoporton
belül a Jakab 2:17–18-at, és készüljenek fel, hogy megosszák az osztállyal a
következő kérdésekre adott válaszaikat. (Érdemes lehet kitenned a kérdéseket, vagy
külön lapokon is kioszthatod azokat minden tanulónak.) Mielőtt a tanulók
belefognak az olvasásba, hasznos lehet elmagyaráznod az osztálynak, hogy az e
versekben szereplő cselekedetei szó igazlelkű tettekre utal.

• Szerintetek miért van az, hogy a hit „megholt” cselekedetek (vagyis igazlelkű
tettek) nélkül?

• Milyen példákat lehet felhozni az olyan tettekre, melyek a Jézus Krisztusba
vetett igaz hitet kellene hogy kísérjék?

• Hogyan tudnátok érthetően elmagyarázni egy ötéves elemis gyermeknek ezt a
kapcsolatot a hit és az igazlelkű tettek között?

Elegendő idő elteltével kérj meg egy vagy két csoportot, hogy osszák meg az első
kérdésre adott válaszaikat, egy vagy két másik csoportot pedig arra, hogy a második
kérdéssel kapcsolatos meglátásaikat tegyék közkinccsé. Ezután kérj fel egy vagy
több csoportot arra, hogy úgy tanítsák a hit és a cselekedetek közti kapcsolatot,
ahogyan egy kisgyermeknek magyaráznák azt.

A közös beszélgetést követően megoszthatod bizonyságodat arról a hatalomról,
mely abból fakad, ha a Szabadítóba vetett hitünket igazlelkű cselekedetek által
gyakoroljuk.

Gyakorlófeladat (20 perc)
Olvasd fel a tanulóknak a következő helyzetet:

Egy utolsó napi szent fiatal nő olyan döntéseket kezd hozni és úgy kezd viselkedni,
ami ellentétes az egyház egyes mércéivel, beleértve a nemi erkölcsösség törvényét
is. Azzal igazolja a cselekedeteit, hogy senki sem tökéletes, és hogy ettől még
ugyanúgy jár az egyházba és hitoktatásra, és továbbra is van hite Jézus Krisztusban.

JÉZUS KRISZTUS ENGESZTELÉSE
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Tedd ki a következő kérdéseket a táblára, vagy oszd ki azokat a
tanulóknak, és kérd meg őket, hogy beszéljék meg azokat kisebb

csoportokban:

Cselekedj hittel:

• Ha ez a fiatal nő a ti barátotok lenne, mit tennétek azért, hogy a Jézus Krisztusba és az Ő
evangéliumába vetett hitének gyakorlására buzdítsátok?

Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket!

• A szabadítás tervéhez és a Jézus Krisztusba vetett hithez kapcsolódó mely igazságok
segíthetnének ennek a fiatal nőnek abban, hogy pontosabban tudja értékelni a saját döntéseit és
tetteit?

Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén:

• Mely szentírásokat vagy prófétai tanításokat oszthatnátok meg ezzel a fiatal nővel, amelyek
segíthetnek neki megérteni, mit jelent a cselekedetei által kimutatni a Jézus Krisztusba
vetett hitét?

Tégy bizonyságot arról a tanról, hogy a Jézus Krisztusba vetett igaz hit cselekvést
eredményez, és kifejeződik abban, ahogyan élünk.

Tanismereti áttekintés
A tanulók jobban megértik a tanismereti szentírásrészeket, ha saját rávezetéseket
alkotnak az adott versekhez. Ilyen rávezetésként szolgálhat egy-egy kérdés,
kulcsszó, helyzetleírás vagy alkalmazás. Kérd meg a tanulókat, hogy osztályként
vagy kisebb csoportokban együtt dolgozva írjanak olyan rávezetéseket, amelyek
konkrét tanismereti szentírásrészekre utalnak. (Kiválaszthatsz néhány olyan részt,
amelyet szeretnéd, ha a tanulók megtanulnának vagy átismételnének.) Ezután a
tanulók egymást váltva olvassák fel a leírt rávezetéseiket neked és az osztály többi
tagjának. Minden helyesen felismert tanismereti szentírásrész egy pontot ér annak,
aki felismeri – neked vagy a tanulóknak.

JÉZUS KRISZTUS ENGESZTELÉSE

27



A visszaállítás
Megjegyzés: Az alábbi tanismereti tevékenységek elvégezhetők több órára felbontva,
vagy ugyanazon tanóra folyamán is.

A tan megértése (40 perc)
1. szakasz (6 perc)
Írd fel a táblára az alábbi kérdést: Miért volt szükség az evangélium visszaállítására?
Kérd meg a tanulókat, hogy beszéljék meg a kérdést, majd lapozzák fel A
visszaállítás elnevezésű 4. tanbéli témát a Tanismeret alapdokumentum náluk lévő
példányában. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Hitehagyás témájával
foglalkozó szakaszt, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mi történt
Jézus Krisztus keresztre feszítését és az apostolai halálát követően.

• Mi történt Jézus Krisztus keresztre feszítését és az apostolai halálát követően?
(Segíts a tanulóknak megfogalmazni a következő tanbéli igazságot: A nagy
hitehagyás akkor történt, amikor az emberek elfordultak az evangélium
igazságaitól, az Úr pedig visszavonta a földről a felhatalmazást és a
papság kulcsait.)

• Milyen gondok képezték a nagy hitehagyás részét a fentebb leírtak szerint?

2. szakasz (8 perc)
A tanulók lapozzák fel A visszaállítás elnevezésű 4. tanbéli témát a Tanismeret
alapdokumentum náluk lévő példányában. Fussák át a Hitehagyás elnevezésű
szakaszt, és idézzék fel a nagy hitehagyással kapcsolatban korábban
megfogalmazott tant. Ezután kérd meg őket arra, hogy találják meg az e tant
alátámasztó tanismereti szentírásszakaszt.

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a 2 Thessalonikabeliek 2:1–3-hoz. Érdemes
lehet megkérned őket, hogy olyan jellegzetes módon jelöljék meg ezt a
szentírásrészt, ami segít nekik, hogy később könnyen kikeressék azt.

Magyarázd el, hogy Pál apostol abból a célból írta ezeket a sorokat, hogy
megnyugtassa azokat az egyháztagokat, akik amiatt nyugtalankodtak, hogy a
második eljövetel esetleg már meg is történt, vagy esetleg a küszöbön áll. Kérj meg
egy tanulót, hogy olvassa fel az idézetet, az osztály pedig kövesse a szöveget, és
nézzék meg, mit mondott Pál, mi fog történni Jézus Krisztus második eljövetelét
megelőzően.

• Mit mondott Pál, mi fog történni a második eljövetelt megelőzően?

• Szerintetek mit értett Pál az alatt, hogy „a szakadás” (2 Thessalonikabeliek 2:3)?

Szükség esetén elmagyarázhatod, hogy a „szakadás” (görögül aposztázia) az a
nagy hitehagyás volt, mely Jézus Krisztus apostolainak halála után következett be.

• Vajon hogyan segíthetett ez a magyarázat az egyház tagjainak Pál napjaiban?

• Miért fontos számunkra, a mai időkben megérteni, hogy a Pál apostol által
megjövendölt „szakadás” már megtörtént?
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3. szakasz (6 perc)
Hogy segíts a tanulóknak még jobban megérteni azt az igazságot, miszerint a nagy
hitehagyás akkor történt, amikor az emberek elfordultak az evangélium
igazságaitól, az Úr pedig visszavonta felhatalmazását és a papság kulcsait a földről,
kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Russell M. Nelson
elnöktől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Az egyház valódi neve Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza. Ez
Jézus Krisztus visszaállított, eredeti egyháza. Amikor Ő a földön járt,
megszervezte egyházát. Apostolokat, hetveneseket és más vezetőket hívott el,
akiknek papsági felhatalmazást adott, hogy a nevében cselekedjenek [lásd Máté
10:1; Lukács 6:13; 10:1; Efézusbeliek 4:11–12]. Miután Krisztus és az apostolai
meghaltak, az emberek megváltoztatták a szertartásokat és a tant. Az eredeti

egyház és a papság elveszett. A sötét középkor elmúltával Mennyei Atyánk irányításával Jézus
Krisztus visszahozta egyházát. Most pedig újra él, visszaállíttatott, és az Ő isteni irányítása alatt
működik [lásd T&Sz 1:30]” (Kérdezd a misszionáriusokat! Ők segíthetnek! Liahóna, 2012.
nov. 18.).

• Miért volt szükség a visszaállításra Nelson elnök szerint?

• Hogyan segít nekünk a nagy hitehagyásról való tudás jobban becsülni Az
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát?

4. szakasz (8 perc)
A tanulók felváltva olvassák fel A visszaállítás elnevezésű 4. tanbéli témát a
Tanismeret alapdokumentum náluk lévő példányában, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, milyen események vezettek az evangélium utolsó
napokban történő visszaállításához. A tanulók említsenek meg néhányat az általuk
talált jelentős események közül.

Mutass rá erre a tanra az első bekezdésben: Ősi próféták jövendölték meg az
evangélium utolsó napokban történő visszaállítását. Kérd meg a tanulókat,
hogy ha gondolják, írják be a szentírásukba ezt az igazságot az ahhoz kapcsolódó
tanismereti szentírásrész, az Apostolok cselekedetei 3:19–21 mellé.

• Szerintetek miért nyilatkoztatta ki az Úr az ősi prófétáinak, hogy lesz majd egy
utolsó napi visszaállítás, és miért parancsolta meg nekik, hogy
prófétáljanak erről?

5. szakasz (12 perc)
Kérd meg a tanulókat, hogy tanismereti szentírásrészként, jól láthatóan emeljék ki
az Apostolok cselekedetei 3:19–21-et. Magyarázd el, hogy Péter és János apostolok
meggyógyítottak egy „sánta” (vagyis béna, járásképtelen) embert, akivel a
jeruzsálemi templom mellett találkoztak. A csoda gyorsan terjedő hírére sokan
összegyűltek, köztük olyanok is, akik korábban elutasították Jézus Krisztust. Kérj
meg egy tanulót, hogy olvassa fel az idézetet, az osztály pedig kövesse a szöveget,
és nézzék meg, mire utasította Péter apostol az összegyűlteket.

• Milyen üzenetet közölt Péter az emberekkel?

A VISSZAÁLLÍTÁS
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Hasznos lehet kiemelned, hogy az a mondatrész a 19–20. versekben, mely szerint
„eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől [és] elküldje a Jézus Krisztust”, arra az
időszakra utal Jézus Krisztus második eljövetelekor, amikor „a föld megújul és
elnyeri paradicsomi dicsőségét” (Hittételek 1:10).

Magyarázd el, hogy az Apostolok cselekedetei 3:21 szerint Péter megjövendölte,
hogy Jézus Krisztus a mennyben marad „mind az időkig, míglen újjá teremtetnek
mindenek”. A „mind az időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek” kifejezés az
evangéliumnak az utolsó napokban való visszaállítására utal.

• Ki prófétált még Péteren kívül a 21. vers szerint arról, hogy lesz majd egy utolsó
napi visszaállítása az evangéliumnak?

• Mikor kezdett el beteljesedni Péter próféciája? (Amikor az Atyaisten és Jézus
Krisztus megjelentek Joseph Smithnek a szent ligetben.)

Oszd meg a bizonyságodat, hogy az Úr prófétái sok különböző korszakban
prófétáltak arról az időről, melyben élünk, valamint várták az evangélium
visszaállítását és az Úr második eljövetelét.

Gyakorlófeladat (25 perc)
Segíts a tanulóknak a visszaállítással összefüggésben is gyakorolni a Lelki tudás
megszerzése három tantételének alkalmazását. Ezek a következők: Cselekedj
hittel!; Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket!;
és Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén!

Az időbeosztásodnak és a tanulóid szükségleteinek megfelelően a következő
tevékenység elvégezhető egyetlen tanóra alatt vagy széthúzható több alkalomra is.

Oszd párokra az osztályt, és minden párosnak adj egy példányt a
következő utasításokból. (Fontold meg, hogy azzal segíted a tanulókat

felkészülni az Isten által kijelölt forrásokról szóló kérdések megválaszolására, hogy
megmutatod nekik, hogyan keressenek ki a hitehagyásról és a visszaállításról szóló
szentírásrészeket és egyéb tudnivalókat a tanulmányi segédletekből, mint amilyen a
Kalauz a szentírásokhoz. Megmutathatod nekik azt is, hogyan kereshetnek rá az
egyházi vezetők e témákat érintő beszédeire az LDS.org oldalon.)

Olvassátok el közösen az alábbi élethelyzetet, majd beszéljétek meg az egyes tantételeket követő
kérdéseket. Készüljetek arra, hogy segíteni tudjatok az adott élethelyzetben lévő barátotoknak
megérteni, hogyan cselekedjen hittel, hogyan nézze a kérdéseket az örökkévaló igazság
szemszögéből, valamint hogyan törekedjen alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén.
(Később majd el is játszhatjátok ezt az élethelyzetet egy másik tanulópárral.)

Több olyan barátotok is van, aki nem tagja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának.
Egy nap Joseph Smithről és a visszaállításról magyaráztok egyiküknek, aki egy másik keresztény
felekezet jóravaló tagja. Ő ezt kérdi tőletek: „Miért kellett volna Istennek megjelennie Joseph Smith
előtt, ha egyszer a kereszténység már jelen volt a világban, és sokan hittek a Bibilában?”

Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén:

• Hogyan alkalmazhatnátok az általunk eddig tanulmányozott tanokat és a tanismereti
szentírásrészeket arra, hogy segítsetek a barátotoknak jobban megérteni ezt a kérdést?

A VISSZAÁLLÍTÁS
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• A szentírások mellett milyen további, Isten által kijelölt forrásokhoz irányítanátok a barátotokat a
jobb megértés érdekében?

Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből a kérdést:

• Figyelembe véve a barátotok Istenbe és Jézus Krisztusba vetett hitét, hogyan segíthetnétek neki
azon ismeretei szemszögéből megvizsgálni a kérdést, amelyekkel már rendelkezik arról, ahogy
Isten gyermekei a korábbi korszakokban is elfordultak az igazságtól? (Említhetitek például azt,
ahogy az emberek elfordultak Noé és Mózes tanításaitól.)

• Hogyan bátoríthatnátok a barátotokat, hogy a kérdés megvizsgálása során gondolja át mindazt,
amit tud és hisz Istenről és az Ő azon vágyáról, hogy tanítsa a gyermekeit?

Cselekedj hittel:

• Hogyan gyakorolhatná a barátotok az Istenbe vetett hitet az igazság megismerése végett?

• Minek a megtételére kérhetnétek vagy buzdíthatnátok a barátotokat, ami erősítené a hitüket?

Elegendő idő elteltével oszd fel az osztályt úgy, hogy minden páros egy másik
párossal dolgozzon. Kérd meg az egyik párost, hogy vállalják fel a kérdező szerepét,
a másik páros pedig válaszoljon annak megfelelően, amit a három tantétel
használatát illetően megbeszéltek. Miután az egyik párosnak lehetősége volt
válaszolni, a két páros cseréljen szerepet.

Arra is felkérhetsz néhány tanulót, hogy osszanak meg valamit, amit a
beszélgetésük és a szerepjáték nyomán tanultak vagy éreztek. Zárásként adj
lehetőséget néhány tanulónak, hogy megosszák bizonyságukat az evangélium
utolsó napi, Joseph Smith prófétán keresztül történt visszaállításáról.

Tanismereti áttekintés
A későbbi órákon tekintsetek át a tanulókkal tanismereti szentírásrészeket, hogy
könnyebben megjegyezzék és képesek legyenek alkalmazni azokat. Keresd az
alkalmakat, hogy az egész tanév folyamán áttekinthessétek ezeket a szentírásokat.
Alkalmazhatsz ilyen és ehhez hasonló tevékenységeket:

Ossz ki üres kártyákat vagy cetliket a tanulóknak. Kérd meg őket, hogy válasszanak
ki néhányat az év során eddig tanult tanismereti szentírásrészekből, és az azokhoz
tartozó hivatkozásokat írják fel egy-egy kártyára. A kártya másik felére írjanak egy
kulcsszót vagy egyéb rávezetést, amivel megkönnyítik a szentírásrész
beazonosítását. (A tanismereti szentírásrészekhez tartozó kulcsszavak a tanismereti
könyvjelzőn találhatók.)

Oszd két-három fős csoportokra az osztályt. Kérd meg a tanulókat, hogy az általuk
készített kártyák segítségével tegyék próbára a csoportjuk másik/többi tagjának
tudását. A tanulók megmutathatják a kártya hivatkozási oldalát, és megkérhetik a
többi tanulót a szentírásrész beazonosítására; vagy megmutathatják a
kulcsszavakat, és megkérhetik a többi tanulót azon szentíráshely (könyv, fejezet,
esetleg a vers vagy versek) megnevezésére, ahol az adott tanismereti szentírásrész
található.

A VISSZAÁLLÍTÁS
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A tevékenység végén érdemes lehet egy írott vagy szóbeli feladatsort megoldatnod
a tanulókkal a tanismereti szentírásrészek hivatkozásainak és a hozzájuk tartozó
kulcsszavaknak a párosítására.
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A próféták és a
kinyilatkoztatás
Megjegyzés: Az alábbi tanismereti tevékenységek elvégezhetők több órára felbontva,
vagy ugyanazon tanóra folyamán is.

A tan megértése (35 perc)
1. szakasz (10 perc)
Írd fel a táblára az alábbi kérdést: Az egyházunk mely jellegzetességei teszik azt
egyedivé? Kérd meg a tanulókat, hogy válaszoljanak a kérdésre. Miközben
válaszolnak, írd fel válaszaikat a táblára. Magyarázd el, hogy az egyházunk egyik
megkülönböztető jellegzetessége az élő prófétákról és a folyamatos
kinyilatkoztatásról vallott hitünk.

Mutass rá, hogy az Újszövetség három olyan tanismereti szentírásrészt tartalmaz,
amelyek segítenek jobban megértenünk a próféták és a kinyilatkoztatás témakörét.
Írd fel a táblára a következő szentíráshelyeket. Adj a tanulóknak időt azok
elolvasására és jellegzetes módon, tanismereti szentírásrészként való megjelölésére:
János 15:16; Efézusbeliek 2:19–20; Efézusbeliek 4:11–14.

A tanulók lapozzák fel A próféták és a kinyilatkoztatás elnevezésű 5. tanbéli témát
a Tanismeret alapdokumentum náluk lévő példányában. Kérj meg több tanulót, hogy
egymást váltva olvassák fel az öt bekezdést, az osztály pedig kövesse a szöveget, és
keressenek benne olyan tanbéli kijelentéseket, melyeket alátámaszt a táblára írt
három tanismereti szentírásrész.

Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg, amit találtak. Javasolhatod, hogy jelöljék
meg a következő tanbéli kijelentéseket:

• A próféta olyan valaki, akit Isten hívott el, hogy a nevében szóljon.

• A próféták bizonyságot tesznek Jézus Krisztusról, és az Ő evangéliumát
tanítják. Tudatják Isten akaratát és valódi természetét. Elítélik a bűnt,
figyelmeztetnek annak következményeire, és segítenek nekünk elkerülni
a megtévesztést.

• Az Úr halandó szolgálata idején, majd napjainkban újra megszervezte
egyházát, a próféták és apostolok alapzatán.

2. szakasz (5 perc)
Írd fel a táblára az alábbi tant: A próféta olyan valaki, akit Isten hívott el, hogy a
nevében szóljon. A tanulók olvassák el magukban a János 15:16-ot, és keressenek
olyan szavakat vagy mondatokat, melyek ezt a tant tanítják.

Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak. Javasolhatod, hogy jelöljék
meg a következő mondatrészt: „Nem ti választottatok engem, hanem én
választottalak titeket, és én rendeltelek titeket”.

• Mit tanít nekünk ez a szentírásrész arról, hogyan lesz valakiből próféta?
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• Szerintetek miért fontos megérteni, hogy a prófétákat Isten választja ki és hívja
el, nem pedig egy ember?

Magyarázd el, hogy az elrendelés annyit tesz, mint kézrátétellel, hivatalosan
ráruházni valakire az Istentől való papsági felhatalmazást.

• Szerintetek miért fontos a megfelelő elrendelés ahhoz, hogy valaki Isten
nevében szólhasson?

3. szakasz (10 perc)
Írd fel a táblára a következő tanbéli kijelentéseket: A próféták bizonyságot tesznek
Jézus Krisztusról, és az Ő evangéliumát tanítják. Ők tudatják Isten akaratát és valódi
természetét. Elítélik a bűnt, figyelmeztetnek annak következményeire, és segítenek nekünk
elkerülni a megtévesztést.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Efézusbeliek 4:11–14-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressenek benne olyan szavakat vagy kifejezéseket, melyek
alátámasztják a táblára írt tanbéli kijelentéseket.

Mondják el, mit találtak.

Mutass rá, hogy a 12. vers három fontos okát tanítja annak, amiért Isten prófétákat
hív el. Meg is kérheted a tanulókat, hogy jelöljék meg ezt a három okot.

Oszd három csoportra az osztályt, és mindegyik csoportnak adj ki megbeszélésre
egy-egy kérdést az alábbiak közül. (Buzdítsd őket, hogy tartsák szem előtt a táblán
szereplő, az Efézusbeliek 4:11–14-hez kapcsolódó tanbéli kijelentést. Emlékeztesd
őket, hogy az Első Elnökség tanácsosait és a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjait
prófétákként támogatjuk.)

1. Milyen módokon segítenek a próféták tökéletesíteni a szenteket?

2. Milyen példák vannak a próféták által végzett „szolgálat munkájára” (12. vers)?

3. Hogyan építik vagy erősítik a próféták az egyházat?

A tanulók olvassák el az Efézusbeliek 4:13–14-et, és keressenek abból fakadó
áldásokat, hogy élő próféták vannak az egyházban.

Mondják el, mit találtak.

• Hogyan segítenek nekünk a próféták eljutni a „hitnek… egységére” (13. vers)?
Miért fontos ez?

• Hogyan segítenek nekünk a próféták elkerülni, hogy olyanok legyünk akiket
„ide s tova hány a hab és hajt a [hamis] tanításnak akármi szele” (14. vers)?

• Milyen példákat lehet felhozni olyan hamis tanokra, melyektől a próféták
segítettek megóvni minket?

Fontold meg, hogy megkéred a tanulókat, hogy válaszoljanak a következő kérdésre
a szentírás-tanulmányozási naplójukban vagy az órai jegyzetfüzetükben:

• Hogyan segített neked egy nemrégiben hallott prófétai beszéd, tanítás vagy
bizonyság többet megtudni Jézus Krisztusról és az Ő evangéliumáról, vagy
elkerülni a megtévesztést?
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Elegendő idő eltelte után kérd meg azokat a tanulókat, akiknek ez nem okoz
gondot, hogy osszák meg az osztállyal, amit írtak.

4. szakasz (10 perc)
Írd fel a táblára az Efézusbeliek 2:19–20-ban tanított következő tanbéli kijelentést:
Az Úr halandó szolgálata idején, majd napjainkban újra megszervezte egyházát, a próféták
és apostolok alapzatán.

Magyarázd el, hogy amikor Pál apostol megírta ezt a levelét az epheszosziaknak,
akkor arra vágyott, hogy az ottani egyháztagokat – akik közül néhányan
meginogtak a hitükben – lelkileg megerősítse, megvédje és egységessé tegye.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Efézusbeliek 2:19–20-at, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressenek benne olyan szavakat vagy kifejezéseket, melyek
alátámasztják a táblán szereplő tanbéli kijelentést.

Kérd meg őket, hogy mondják el, mit találtak.

• Szerintetek hogyan erősíthette meg az epheszoszi szenteket az arról való tudás,
hogy Krisztus a próféták és apostolok alapzatán szervezte meg egyházát?

• Szerintetek miért fontos, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza szintén a próféták és apostolok alapzatán van megszervezve?

Oszd párokra vagy kis csoportokra az osztályt, és kérd meg őket, hogy beszéljék
meg a következő kérdést:

• Sokan úgy gondolják, hogy a szervezett vallás egy szükségtelen, emberi
találmány. Hogyan alkalmazhatnátok az Efézusbeliek 2:19–20-ban tanított
igazságot, hogy segítsetek valakinek megérteni, miért fontos Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházához tartozni, abban részt venni?

Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy mondják el az osztálynak,
amit megbeszéltek.

Az egyik tanuló olvassa fel a következő idézetet D. Todd Christofferson eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából, az osztály pedig figyelje meg, hogy mit mondott
Christofferson elder az egyház céljáról. (Minden tanulónak adhatsz egy másolatot
az idézetből.)

„Tisztában vagyok vele, hogy vannak, akik magukat vallásos vagy lelki embernek
tartják, mégis elutasítják a részvételt bármilyen egyházban, sőt akár az ilyesfajta
intézmény szükségességét is. Számukra a vallásgyakorlás tisztán személyes
jellegű. Az egyház azonban annak az alkotása, akire lelkiségünk összpontosít:
Jézus Krisztusé. […]

Az idők delén… Jézus oly módon szervezte meg a munkáját, hogy az evangélium
párhuzamosan több nemzet és sokféle nép között is megalapításra kerülhessen. Az a szervezet,
Jézus Krisztus egyháza »az apostoloknak és prófétáknak alapkövére épült, lévén a szegletkő
maga Jézus Krisztus«. [Efézusbeliek 2:20]. Voltak benne további tisztségviselők is, úgymint
hetvenek, vének, püspökök, papok, tanítók és diakónusok. […]

A földi tartózkodása idején Őáltala megszervezett egyház hitehagyását és széthullását követően
az Úr ismét helyreállította Jézus Krisztus egyházát Joseph Smith prófétán keresztül. Az ősi cél
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változatlan, vagyis a jó hír – Jézus Krisztus evangéliuma – prédikálása, valamint a szabadító
szertartások elvégzése; más szóval az emberek Krisztushoz vezetése” (Minek az egyház?
Liahóna, 2015. nov. 108.).

• Mi az egyház ősi és mai célja Christofferson elder szerint?

Gyakorlófeladatok (30–40 perc)
Segíts a tanulóknak A próféták és a kinyilatkoztatás tanbéli témájával
összefüggésben is gyakorolni a Lelki tudás megszerzése három tantételének
alkalmazását. Ezek a következők: Cselekedj hittel!; Vizsgáld meg örökkévaló
szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket!; és Törekedj alaposabb megértésre
Isten által kijelölt források révén!

Az időbeosztásodnak és a tanulóid szükségleteinek megfelelően az e szakaszban
található gyakorlatok elvégezhetők ugyanazon óra alatt vagy későbbi
alkalmakkor is.

1. gyakorlat (20–25 perc)
Írd fel a táblára a következő három tantételt:

• Cselekedj hittel!

• Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket!

• Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén!

Adj minden tanulónak egy példányt A fiatalság erősségéért (2011) füzetből; kérd meg
őket, hogy nézzék át, és nevezzenek meg olyan viselkedési formákat, melyeknek az
elkerülését tanácsolják nekünk az élő próféták.

A tanulók mondják el, mit találtak, te pedig sorolj fel ezek közül néhány választ
a táblán.

Kérd meg a tanulókat, hogy képzeljék el, amint egy más hiten lévő barátjuk ezt
mondja: „Szerintem annyira furcsa, hogy a mormonok nem…”; egészítsék ki a
mondatot valamivel a táblán szereplő felsorolásból.

A tanulók gondolják át, hogyan válaszolhatnának magabiztosan barátjuk
kérdésére a táblára írt három tantétel alkalmazásával. Említsd meg, hogy

alkalmuk lesz majd ezt az élethelyzetet szerepjáték keretében is eljátszani. Érdemes
lehet az alábbi kérdések használatával segíteni a tanulóknak összeszedni a
gondolataikat. (Ki is oszthatod a kérdéseket a tanulóknak.)

Cselekedj hittel:

• Szerinted hogyan segíthet neked a próféták tanításainak való hithű engedelmességed abban,
hogy megválaszold a barátod kérdését?

A PRÓFÉTÁK ÉS A KINYILATKOZTATÁS

36



• Hogyan tudnád arra kérni a barátodat, hogy a kérdését illetően hittel cselekedjen?

Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket:

• Mit tudsz a próféták szerepéről a Mennyei Atya szabadítástervében?

• Milyen esetleges félreértések vagy téves feltételezések élhetnek a barátodban a prófétákat
illetően?

• Hogyan erősítettek meg téged a próféták, és hogyan segítettek neked többet megtudni Jézus
Krisztusról és Mennyei Atyáról?

Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén:

• Milyen forrásokat használhatsz ahhoz, hogy alaposabban megértsd, miért is tanácsolják a
próféták, hogy kerüljük a barátod kérdése által érintett viselkedést? (Érdemes lehet időt adnod a
tanulóknak, hogy elmélyedhessenek az utolsó napi próféták azon tanításaiban [mint amilyenek
például A fiatalság erősségéért füzetben vannak], beszédeiben és tanúbizonyságaiban, amelyek
segíthetnek nekik alaposabban megérteni és elmagyarázni a próféták tanácsait és tanításait.)

Elegendő idő elteltével oszd párokra az osztályt. A párosok tagjai felváltva osszák
meg egymással, hogyan válaszolnának a fenti helyzetben lévő barátjuknak. Miután
mindenki sorra került, érdemes lehet zárásként megkérned néhányukat, hogy
osszák meg az utolsó napi prófétákról való bizonyságukat.

2. gyakorlat (10–15 perc)
Írd fel a táblára a következő három tantételt:

• Cselekedj hittel!

• Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket!

• Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén!

Olvasd fel a tanulóknak a következő helyzetet:

Van egy barátotok a kvórumotokban vagy osztályotokban, aki elkezdte kihagyni a
közös tevékenységet és a vasárnapi egyházi gyűléseket. Úgy döntötök, hogy
beszéltek vele erről. A barátotok ezt válaszolja: „Tudjátok, elgondolkodtam azon,
hogy miért kell egyáltalán bármilyen konkrét egyházba járni. Rengeteg jó ember él
a földön, akik nem járnak semmilyen egyházba, így a miénkbe sem. Szerintem, ha
jó életet élnek és jól bánnak másokkal, akkor mindenképpen a mennybe jutnak.”

• A prófétákkal és a kinyilatkoztatással kapcsolatos mely tanbéli pontok
segíthetnének a barátotoknak megérteni az egyházi gyűléseken való hűséges
részvétel fontosságát?

• Mit tehetnétek ti, hogy segítsetek a barátotoknak hittel cselekedni, örökkévaló
szemszögből megvizsgálni az aggályait és kérdéseit, valamint Isten által kijelölt
források révén további megértésre törekedni az egyházi gyűléseken való
részvétel fontosságát illetően?
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Tanismereti áttekintés
Adj a tanulóknak néhány percet, hogy átnézzék a tanismereti szentírásrészeket,
melyeket ebben az évben eddig tanultak. Kérj meg egy tanulót, hogy a
szentírásaival együtt jöjjön ki az osztály elé, és lapozzon az egyik tanismereti
szentírásrészhez úgy, hogy ne mutassa meg senkinek, melyik az. A tanuló írjon fel
a táblára egy szót a tanismereti szentírásrészből. (Buzdítsd a tanulót, hogy inkább
kulcsszavakat válasszon, ne olyan jellegteleneket, mint és vagy az.)

Az osztály többi tagja keresse meg a szentírásában azt a tanismereti szentírásrészt,
ahonnan szerintük az adott szó származik. Ha senki nem találja meg egyetlen szó
alapján a megfelelő részt, akkor kérd meg a tanulót, hogy írjon fel a táblára még
egy szót a tanismereti szentírásrészből. Addig folytassátok ezt, amíg valamelyik
tanuló meg nem találja a megfelelő részt. Az osztály többi tagja is lapozzon az adott
részhez, és a tanulók együtt mondják el a szentírásrészt. Ezután ismételjétek meg a
tevékenységet egy másik tanulóval és egy másik tanismereti szentírásrésszel.

A PRÓFÉTÁK ÉS A KINYILATKOZTATÁS

38



A papság és a
papsági kulcsok
Megjegyzés: Az alábbi tanismereti tevékenységek elvégezhetők több órára felbontva,
vagy ugyanazon tanóra folyamán is.

A tan megértése (20 perc)
1. szakasz (7 perc)
Tarts fel vagy rajzolj a táblára egy kulcsot, a tanulók pedig mondják el, hogy mire
való. Magyarázd el, hogy az Úr a kulcs hasonlatával segít megértenünk, hogyan
irányítja és kormányozza az Ő papságát és munkáját a földön.

A tanulók egymást váltva olvassák fel A papság és a papsági kulcsok elnevezésű 6.
tanbéli témát a Tanismeret alapdokumentum náluk lévő példányából, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és húzzák alá azon tanbéli kijelentéseket, melyeket segítenek
nekik megérteni, hogy mik a papsági kulcsok, és miként kapcsolódnak a papság
hatalmához.

• Mi a papság meghatározása?

• Milyen tanbéli kijelentéseket találtatok, amelyek tisztázzák a papsági kulcsok
mibenlétét? (A tanulók megbeszélhetnek néhányat az általuk olvasott tanbéli
kijelentésekből. Miután válaszoltak, kérd meg őket, hogy jelöljék meg a
harmadik bekezdésben a következő tant: A papság kulcsai az elnöklés joga,
vagyis az a hatalom, melyet Isten ad az embernek, hogy Isten királyságát
kormányozza és irányítsa a földön.)

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezt a tant, kérd meg őket, hogy a
következő kérdések megbeszélése során támaszkodjanak arra, amit bejelöltek
ebben a tanbéli témában:

• Milyen kapcsolatot láttok a papság kulcsai és szertartásai között?

• Melyek azok a papsági szertartások, melyeket a megfelelő papsági kulcsok
birtokosainak kell engedélyezniük?

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy a szabadító szertartások (köztük a keresztelés,
a konfirmálás, a férfiak melkisédeki papságba történő elrendelése, a templomi
felruházás és a templomi pecsételés) olyan papsági vezető felhatalmazását igénylik,
aki viseli a megfelelő papsági kulcsokat, vagy aki a megfelelő papsági kulcsokat
viselő személy irányítása alatt működik (lásd még 7. tanbéli téma, Szövetségek és
szertartások, Tanismereti alapdokumentum). Felhatalmazásra van szükség a
gyermekek névadásához és megáldásához, a sírok felszenteléséhez, a pátriárkai
áldás megadásához, valamint az úrvacsora előkészítéséhez, megáldásához és
kiosztásához. A melkisédeki papság viselői viszont anélkül is megszentelhetnek
olajat, szolgálhatnak a betegeknek, adhatnak atyai áldást, illetve más vigaszt és
tanácsot nyújtó áldást, hogy erre előbb felhatalmazást kérnének egy papsági
vezetőtől.
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• Mi a kapcsolat a férfiak és nők egyházi elhívásai, valamint a papsági kulcsok
szerepe között?

2. szakasz (7 perc)
Tekintsd át a tanulókkal a következő tant: A papság kulcsai az elnöklés joga, vagyis
az a hatalom, melyet Isten ad az embernek, hogy Isten királyságát kormányozza és
irányítsa a földön. Hogy segíts a tanulóknak elmélyíteni ezen igazság megértését,
kérd meg őket, hogy képzeljék el, amint kapnak egy kulccsal indítható autót – de
kulcsot nem kapnak hozzá.

• Mihez kellene nektek a kulcs, ha egyszer anélkül is be tudtok ülni az autóba?
(Bár beülni esetleg anélkül is tudnak, a jármű beindításához és működtetéséhez
kulcsra van szükség.)

• Hogyan vonatkozhat ez a hasonlat arra, hogy papsági kulcsok szükségesek a
papság munkájának és Isten földi királyságának irányításához?

Rakd ki vagy oszd ki a papsági kulcsokra vonatkozó alábbi magyarázatot Russell M.
Nelson elnöktől a Tizenkét Apostol Kvórumából. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel Nelson elnök idézetét, az osztály pedig kövesse a szöveget, és figyeljék
meg, hogyan jellemezte Nelson elnök a papsági kulcsokat.

„A kulcsok fontosak és értékesek. Legtöbben hordunk magunknál kulcsokat a
zsebünkben vagy a táskánkban, akármerre megyünk. Vannak kulcsok, melyek
nemcsak fontosak és értékesek, hanem becsesek, hatalmasak és láthatatlanok!
Örökkévaló jelentőségük van. Ezek a papság kulcsai. […]

A papság Isten felhatalmazása, melyet azért adott az embernek, hogy az
emberek szabadulása érdekében szolgáljon. »E munkát irányító hatalom alkotja a

papság kulcsait« [Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph F. Smith [1999]. 141.]. Különbséget
teszünk a között, hogy valaki viseli a papságot, illetve viseli a papság kulcsait. Amikor valakinek
kulcsok adatnak, akkor nem kap további papságot. Neki ahhoz van joga, hogy irányítsa a papság
munkáját” (A papság kulcsai. Liahóna, 2005. okt. 40.).

• Mit tanultatok Nelson elnök magyarázatából, ami segít nektek jobban
megérteni a papsági kulcsokat?

A tanulók magukban olvassák el A papság és a papsági kulcsok elnevezésű 6.
tanbéli téma negyedik bekezdését a Tanismeret alapdokumentum náluk lévő
példányában, és keressenek olyanokról szóló példákat, akik papsági kulcsokkal
rendelkeznek. Kérd meg a tanulókat, mondják el, mit találtak.

• Mikor áldotta meg az életedet valaki, aki a papság kulcsait használta?

3. szakasz (6 perc)
Írd fel a táblára: Máté 16:15–19. Magyarázd el, hogy ez egy olyan tanismereti
szentírásrész, amely a papsági kulcsokról tanít bennünket. Kérd meg a tanulókat,
hogy tanismereti szentírásrészként, jól láthatóan emeljék ki. Buzdítsd őket, hogy
írjanak olyan kulcsszavakat a szentírásuk lapjának szélére, melyek segíteni fognak
nekik felidézni az adott szentírásrészben tanított, a papsági kulcsokra
vonatkozó tant.
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Mondd el, hogy a Szabadító egyszer megkérdezte az apostoloktól, hogy kinek
tartják Őt. Válaszul Péter bizonyságot tett, hogy tudja, hogy Jézus Isten Fia. Jézus
Krisztus akkor kijelentette, hogy Péterre ruházza királysága kulcsait. Kérj meg
néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 16:15–19-et, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit mondott Jézus Péternek a papsági
kulcsokat illetően.

• Mit mondott a 19. vers szerint a Szabadító Péternek arról, hogy minek a
megtételére lesz hatalma Péternek a királyság kulcsainak, vagyis a papság
kulcsainak elnyerését követően? (Hogy összekössön és feloldjon a földön és a
mennyben. Ez azt jelenti, hogy az ilyen papsági kulcsok révén elvégzett
szertartások, – köztük a családok templomban történő összekötése, vagyis
pecsételése – érvényesek és hatályban vannak a halandóságban és az
örökkévalóságban egyaránt.)

• Hogyan alkalmazhatnátok ezt a tanismereti szentírásrészt arra, hogy általa
segítsetek valakinek megérteni a próféták és apostolok által birtokolt, az isteni
munka irányítására szóló felhatalmazás fontosságát?

Megjegyzés: Máskor is át kell tekintenetek tanismereti szentírásrészeket a
tanulókkal, hogy könnyebben megjegyezzék és képesek legyenek alkalmazni
azokat. Keresd az alkalmakat, hogy az egész tanév folyamán áttekinthessétek ezt és
egyéb tanismereti szentírásokat is.

Gyakorlófeladat (25–30 perc)
Segíts a tanulóknak abban, hogy A papság és a papsági kulcsok elnevezésű 6.
tanbéli témával (Tanismeret alapdokumentum) összefüggésben is gyakorolják a Lelki
tudás megszerzése három tantételének alkalmazását. Ezeket a tantételeket fel is
írhatod a táblára a gyakorlófeladatok megkezdése előtt:

• Cselekedj hittel!

• Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket!

• Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén!

Oszd a tanulókat három csoportra, és oszd ki minden tanulónak a csoport
számozásának megfelelő feladatot. Adj nekik 8–10 percet a kiosztott

anyagban szereplő élethelyzet és kérdések megbeszélésére. Magyarázd el, hogy a
csoport megbeszélése után minden tanulónak alkalma lesz a másik két csoport
tanulóival gyakorolni az általa kapott kérdés megválaszolását.

1. csoport
Közösen olvassátok el a következő élethelyzetet:
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Misszionáriusként szolgálsz, és a társaddal egy érdeklődőt tanítotok a keresztelés fontosságáról.
Amikor keresztelkedésre irányuló felhívást intéztek hozzá, ő ezt kérdezi: „Miért kell újra
megkeresztelkednem? Engem már megkereszteltek az egyházamban.”

Beszéljétek meg, hogyan segíthetnétek az érdeklődőtöknek az alábbi tantételek és kérdések
alkalmazásával:

Cselekedj hittel:

• Mit tehetne az érdeklődőtök, hogy hittel cselekedjen, amint azt próbálja megérteni, miért van
szüksége újbóli keresztelésre a papság felhatalmazása által, a papsági kulcsok egyik viselőjének
irányítása alatt?

Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket:

• Hogyan segít a papság és a papsági kulcsok megértése új megvilágításban szemlélni az
érdeklődőtök kérdését?

Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén:

• Hogyan segíthet a Máté 16:15–19-ben tanított tan az érdeklődőtöknek, hogy választ találjon a
kérdésére?

• Vannak egyébb szentírások, amelyek segítenének az érdeklődőtöknek megérteni, hogy miért
szükséges megkeresztelkednie megfelelő felhatalmazás által?

2. csoport
Közösen olvassátok el a következő élethelyzetet:

Az egyik barátotok bevallja nektek, hogy komoly bűnt követett el a nemi erkölcsösség törvényéhez
kapcsolódóan, és most bűnbánatot próbál tartani. A szentírás-tanulmányozásotokból tudjátok, hogy
minden egyházközségben vagy gyülekezetben a püspök, illetve a gyülekezeti elnök viseli az ároni
papság kulcsait, beleértve „a bűnbánat evangéliumának” (T&Sz 13:1) kulcsait.

Arra buzdítjátok a barátotokat, hogy találkozzon a püspökével, de ő ezt feleli: „Nem tudom, miért
kellene a püspökömmel találkoznom. Tudom, hogy be kell valljam, amit elkövettem, de már
bevallottam az Úrnak. Imádkoztam megbocsátásért, és változtattam a viselkedésemen. Vettem az
úrvacsorából. Minek kellene a püspökhöz fordulnom ahhoz, hogy az Úr megbocsásson? Ez rám és az
Úrra tartozik, nem?”

Beszéljétek meg, mit válaszolhatnátok a barátotoknak az alábbi tantételek és kérdések
alkalmazásával:

Cselekedj hittel:

• Mit tehetne a barátotok azon hite gyakorlása és erősítése érdekében, melyet a Szabadítóba,
illetve azokba a papsági kulcsokba vetett, melyeket Ő a felhatalmazott szolgáira ruházott?

Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket:

• Hogyan segít a püspök által viselt papsági kulcsok megértése tisztázni a barátotok kérdését?

Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén:

• Miként segíthetnének a barátotoknak a Szabadító Máté 16:19-ben megörökített szavai
megérteni, hogy a püspök által viselt papsági kulcsok hogyan kapcsolódnak a számára is elérhető
örökkévaló áldásokhoz, köztük a bűnbocsánathoz?

• Milyen további, Isten által kijelölt forrásokhoz fordulhat a barátotok, ha alaposabban meg akarja
érteni mindezt?
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3. csoport
Közösen olvassátok el a következő élethelyzetet:

Egy héten át a rokonaitoknál nyaraltok, és a családod arról beszélget, hogy keresni kellene egy
egyházközséget vagy gyülekezetet, ahová vasárnap elmehettek. Az unokatestvéred, aki pap az ároni
papságban, hozzád fordulva ezt mondja: „Miért nem tartunk inkább saját úrvacsorai gyűlést? Pap
vagyok: megáldhatom és kioszthatom az úrvacsorát. Ti és néhány más családtag pedig mondhatja az
imákat és a beszédeket.”

Beszéljétek meg, mit válaszolnátok az unokatestvéretek felvetésére az alábbi tantételek és kérdések
alkalmazásával:

Cselekedj hittel:

• Miközben a családotok megtervezi, hogy miként vehet az úrvacsorából a nyaralás során, hogyan
mutathatják ki az abba vetett hitüket, hogy a papsági kulcsok viselői felhatalmazással
rendelkeznek a papság munkájának irányítására?

Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket:

• Hogyan segít tisztázni a papsági kulcsok tanának megértése azt, hogy mikor végezhet el egy
papságviselő valamely szertartást, mint például az úrvacsora kiszolgálását?

Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén:

• Milyen Isten által kijelölt forrásokhoz fordulhattok annak alaposabb megértéséért, hogy mikor van
felhatalmazva egy papságviselő valamely papsági szertartás elvégzésére?

Ha a tanulóknak segítségre van szükségük a feladataikhoz tartozó kérdésekhez
kapcsolódó, Isten által kijelölt források beazonosításában, érdemes lehet felhívnod
a figyelmüket a következő forrásokban való keresésre:

1. csoport: Tan és a szövetségek 22:2–4.

2. csoport: Móziás 26:12–15, 29–31; C. Scott Grow elder: Miért és mit kell
bevallanom a püspökömnek? Liahóna, 2013. okt. 58–60.

3. csoport: Papsági szertartások és áldások. 2. kézikönyv: Az egyház igazgatása
(2010), 20.1, LDS.org; Dallin H. Oaks elder: A papság kulcsai és felhatalmazása.
Liahóna, 2014. máj. 49–52.

Miután mindegyik csoport megbeszélte a saját feladatát és a kérdésekre adható
válaszaikat, helyezd a tanulókat háromfős csoportokba, egy-egy főt mindhárom
csoportból. Kérd meg mindegyik tanulót, hogy olvassa fel a saját kijelölt feladatát a
csoportjának, majd játssza el, hogyan válaszolna a kérdésre.

Elegendő idő elteltével kérj meg néhány tanulót, hogy osszák meg gondolataikat és
bizonyságukat az abból fakadó áldásokról, hogy papsági kulcsokat viselő
vezetőink vannak.

Tanismereti áttekintés
Hogy segíts a tanulóknak felidézni a kurzus során eddig megtanult tanismereti
szentírásrészek helyét, mindegyikük fogjon egy lapot és rajzoljon egy 4x4-es
négyzethálót. Fentről lefelé számozzák meg a sorokat, az oszlopok fölé pedig írják
be az A, B, C és D betűket.
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A B C D

1

2

3

4

Tekintsétek át azokat a tanismereti szentírásrészeket, amelyeket a tanulók eddig a
kurzus folyamán megtanultak. Azután kérd meg őket, hogy írjanak a
négyzethálóba véletlenszerűen 16 szentíráshelyet. (Ha ennyit még nem tanultak
meg, akkor némelyiket több helyre is beírhatják. Ha többet tanultak meg, akkor
kiegészíthetik a négyzethálót szükség szerint további sorokkal vagy oszlopokkal.)

Olvass fel egy részletet az egyik tanismereti szentírásrészből, a tanulók pedig
tegyék az ujjukat arra a helyre a négyzethálójukban, amely szerintük az adott
szentírásrésznek felel meg. Miután végeztél az olvasással, áruld el a tanulóknak a
pontos szentíráshelyet, hogy leelenőrizhessék a válaszaikat. Ha a helyes
hivatkozásra mutattak, tegyenek a négyzetbe egy X-et.

Amikor egy tanuló vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan beikszel négy egymás
melletti négyzetet, kiáltsa, hogy „Tanismeret!” Folytassátok addig, amíg
mindenkinek összejön az egymás melletti négy négyzet, vagy amíg az összes
négyzetüket beikszelik.
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Szövetségek és szertartások
Megjegyzés: Az alábbi tanismereti tevékenységek elvégezhetők több órára felbontva,
vagy ugyanazon tanóra folyamán is.

A tan megértése (20 perc)
1. szakasz (10 perc)
Írd fel a táblára a következő szavakat: szövetségek és szertartások. Kérd meg a
tanulókat, magyarázzák el, hogyan határoznák meg e két szó jelentését
olyasvalakinek, akinek ezek esetleg nem ismerősek.

Több tanuló felváltva olvassa fel a Szövetségek és szertartások elnevezésű 7. tanbéli
téma bekezdéseit a Tanismeret alapdokumentum náluk lévő példányában, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és jelöljék be azokat a szavakat vagy kifejezéseket,
amelyek segítenek nekik jobban megérteni a szövetségek és a szertartások
mibenlétét.

Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, hogy mondja el, mit jelölt be.
Felteheted a következő kérdéseket:

• Mi az a szabadító szertartás?

• Az evangélium mely szabadító szertartásait nyerted már el?

• Mit tanít ez a tanbéli téma arról, hogy miért fontos a keresztelkedés? (Kérd meg
a tanulókat, hogy jelöljék be a következő igazságot a Tanismeret alapdokumentum
náluk lévő példányában: Keresztelkedés szükséges ahhoz, hogy valaki
Jézus Krisztus egyházának tagjává váljon, és beléphessen a celesztiális
királyságba.)

• Szerintetek miért szükséges a keresztelkedés ahhoz, hogy valaki Jézus Krisztus
egyházának tagjává váljon, és beléphessen a celesztiális királyságba?

A tanulók csendben gondoljanak vissza egy pillanatig arra, amikor Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának tagjává keresztelték és konfirmálták
őket. Kérj fel néhány tanulót, hogy meséljék el, hol keresztelkedtek meg, ki
keresztelte őket, illetve osszanak meg bármilyen benyomást vagy érzést ezen
élményükkel kapcsolatban.

2. szakasz (10 perc)
Tekintsétek át a tanulókkal a Szövetségek és szertartások tanbéli téma által tanított
alábbi tant a Tanismeret alapdokumentumban: A keresztelkedés szükséges ahhoz,
hogy valaki Jézus Krisztus egyházának tagjává váljon, és beléphessen a celesztiális
királyságba.

• Mely újszövetségi szentírásrész támasztja alá ezt a tant?

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a János 3:5-höz. Javasolhatod, hogy
jellegzetes módon jelöljék meg ezt a tanismereti szentírásrészt, hogy könnyen
megtalálhassák. Magyarázd el, hogy a János 3 a Szabadító azon tanításait
tartalmazza, melyeket egy Nikodémus nevű farizeushoz intézett, aki többet
szeretett volna megtudni az evangéliumról.
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 3:5-öt. Az osztály kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit mondott a Szabadító, mi kell ahhoz, hogy
beléphessünk Isten királyságába.

• Mit mondott a Szabadító, mi kell ahhoz, hogy beléphessünk Isten királyságába?

• Melyik szabadító szertartásra utal a víztől születik kifejezés?

• Melyik szabadító szertartásra utal a Lélektől születik kifejezés?

• Hogyan segített neked a keresztelkedésed azokban az erőfeszítéseidben, hogy
érdemessé válj a celesztiális királyságba való belépésre és arra, hogy ismét
Mennyei Atyáddal élj?

Gyakorlófeladat (10 perc)
Emlékeztesd a tanulókat a Lelki tudás megszerzése részben felsorolt három
tantételre a Tanismereti alapdokumentumból, és írd fel őket a táblára:

• Cselekedj hittel!

• Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket!

• Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén!

Hogy segíts a tanulóknak a Szövetségek és szertartások témával összefüggésben is
gyakorolni e tantételek alkalmazását, olvasd fel a következő helyzetet:

Az egyik barátotok szeretne többet megtudni az egyházról, és tanítják őt a
misszionáriusok. Elolvasta már a Mormon könyve egyes részeit, néhányszor az
egyházi gyűléseken is részt vett, és kifejtette, hogy hisz a visszaállított
evangéliumban. Az egyik misszionáriusi tanításról hazafelé tartva ezt mondja
nektek: „Hiszek abban, amit a misszionáriusok tanítanak nekem, de nem lehetek jó
ember és jó keresztény anélkül, hogy valamelyik egyház tagjává keresztelnének?”

• Milyen módok lehetnek arra, hogy a barátotokat hittel való cselekvésre kérjétek,
amikor azt fontolgatja, hogy elfogadja-e a keresztelkedésre szóló meghívást?

• Hogyan segíthetnétek a barátotoknak örökkévaló szemszögből szemlélni a
keresztelkedéssel kapcsolatos kérdését? Mely igazságokat oszthatnátok meg
vele a szabadítás tervéből és Jézus Krisztus evangéliumából, amelyek
segítenének neki megérteni a keresztelés szertartásának örökkévaló
fontosságát?

• Mit tehetnél, hogy segíts az ismerősödnek alaposabb megértésre törekedni,
Isten által kijelölt források révén?

• Hogyan segíthetnétek a barátotoknak a János 3:5 felhasználásával?

Adj a tanulóknak néhány percet, hogy átnézzék a keresztelés címszóhoz tartozó
tartalmat a kiegészítő forrásokban (például Kalauz a szentírásokhoz, vagy az
Evangéliumi témák az lds.org/topics oldalon), olyan további tájékoztatást vagy
szentírásrészeket keresve, amelyek segíthetnének megválaszolni a barátjuk
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kérdését. Elegendő idő eltelte után oszd a tanulókat párokra vagy kisebb
csoportokra, és kérd meg őket, hogy osszák meg, amit találtak. Érdemes lehet
mindegyik csoporttal eltöltened egy kis időt, hogy belehallgass a beszélgetésükbe,
és szükség esetén segíts nekik.

Zárásként felkérhetsz egy vagy több tanulót, hogy osszák meg a bizonyságukat a
szövetségek és szertartások – különösen a keresztelés szertartása – fontosságáról
Mennyei Atya tervében.

Tanismereti áttekintés
Érdemes lehet feladatsorok használatával biztosítanod lehetőséget a tanulóknak,
hogy próbára tegyék, mennyire emlékeznek a tanismereti szentírásrészekre. A
kérdések tartalmazhatnak rávezetéseket, úgymint kulcsszavakat vagy
szentíráshelyeket, a szentírásrészekből vett idézeteket, illetve olyan kitalált
helyzeteket, amelyek az adott szentírásrészekben tanított igazságokat szemléltetik.
A feladatsor kérdéseit fel is olvashatod, de egy papírra vagy a táblára is felírhatod.
Miután a tanulók elvégezték a feladatsort, a magas pontszámot elérő tanulókat
párokba oszthatod az alacsonyabb pontszámot elérőkkel. A magas pontszámot
elérő tanuló segíthet az alacsonyabb pontszámot elérőnek megérteni az
eredményes tanulási módszereket, illetve fejlődni a tanismereti szentírásrészek
elsajátításában. Ezen erőfeszítés részeként a páros kitűzheti azt a célt is, hogy
legközelebb magasabb összpontszámot fognak elérni. Készíthetsz egy táblázatot is,
melyen figyelemmel kíséred a tanulók céljait és feltünteted a fejlődésüket.

SZÖVETSÉGEK ÉS SZERTARTÁSOK

47



A házasság és a család
Megjegyzés: Az alábbi tanismereti tevékenységek elvégezhetők több órára felbontva,
vagy ugyanazon tanóra folyamán is.

A tan megértése (25–30 perc)
1. szakasz (10 perc)
Írd fel a táblára: 1 Korinthusbeliek 11:11. Emeld ki, hogy ez egy tanismereti
szentírásrész. A tanulók keressék ki a szentírásukban, és jelöljék meg olyan
jellegzetes módon, hogy később könnyen megtalálhassák. Emeld ki, hogy ez a
szentírásrész segít megértenünk A házasság és a család tanbéli témáját.

Magyarázd el, hogy Korinthoszba (ez ma Görögországban fekszik) küldött
levelében Pál apostol a házasságról tanította az egyház ottani tagjait. Kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel az 1 Korinthusbeliek 11:11-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit tanított Pál a férj és a feleség közötti kapcsolatról.

Magyarázd el, hogy „az Úrban” kifejezés itt Mennyei Atya evangéliumi tervére utal,
amely lehetővé teszi számunkra, hogy elnyerjük az örök életet, és Őhozzá
hasonlóvá váljunk.

• Mit állít ez a vers a férfi és nő közötti házasság szükségességéről?

A tanulók olvassák el A házasság és a család elnevezésű 8. tanbéli témát a
Tanismereti alapdokumentum náluk lévő példányában, és keressenek olyan
állításokat, amelyek segítenek megértenünk a férfi és nő közötti házasság
szükségességét Isten tervében.

Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg, amit találtak, majd hangsúlyozd ki a
témában foglalt alábbi igazságot: A férfi és a nő csak úgy valósíthatja meg
isteni, örökkévaló lehetőségeit, ha celesztiális házassági szövetségre lép és
hithűen betartja azt. Javasolhatod a tanulóknak, hogy írják le vagy jegyezzék fel a
szentírásukba ezt az igazságot az 1 Korinthusbeliek 11:11 mellé.

2. szakasz (5–10 perc)
Írd fel a táblára az alábbi tant: A férfi és a nő csak úgy valósíthatja meg isteni,
örökkévaló lehetőségeit, ha celesztiális házassági szövetségre lép és hithűen betartja azt. A
tanulók találják meg az Újszövetségben azt a tanismereti szentírásrészt, amely ezt a
tant tanítja. Miután a tanulók megtalálták az 1 Korinthusbeliek 11:11-et, kérd meg
egyiküket annak felolvasására.

Kérj meg egy tanulót, hogy jöjjön ki az osztály elé, majd tartsa fel maga előtt a
két kezét.

• Miben hasonlítanak a kezeid?

• Miben különböznek?

Most a tanuló tegye az egyik kezét a háta mögé, azután tedd fel az osztálynak a
következő kérdéseket:

• Milyen tevékenységeket lehet nehéz egy kézzel elvégezni?
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• Milyen példákat tudnátok mondani arra, hogy két együtt dolgozó kézzel
erősebbek vagyunk?

• Hogyan vonatkoztathatjuk a kezeink példáját a férfi és nő közötti házasság ezen
tanbéli igazságára?

Mutass rá, hogy vannak olyanok is, akiknek nem adódik lehetőségük ebben az
életben, hogy megkössék a celesztiális házasság szövetségét. Kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel a következő idézetet Howard W. Hunter elnöktől:

„Nincs olyan áldás, beleértve ebbe az örökkévaló házasság és az örökkévaló
család áldását is, amely meg lesz tagadva bármely érdemes egyéntől. Bár
egyeseknél tovább tarthat ezen áldás elérése – talán még e halandó életen túl is
–, az nem lesz megtagadva” (“The Church Is for All People,” Ensign, June
1989, 76; lásd még Az egyház elnökeinek tanításai: Howard W. Hunter [2015]).

• Szerintetek miért fontos megérteni, hogy Mennyei Atya tervében minden
érdemes egyénnek lehetősége lesz végül megkötni a celesztiális házasság
szövetségét, és örökkévaló családban élni?

3. szakasz (10 perc)
Tegyél ki vagy ossz ki egy példányt a tanulóknak a következő kijelentésből David A.
Bednar eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressenek a férj és a feleség
közötti házasság általuk tanulmányozott tanára vonatkozó meglátásokat.

„A föld teremtése után Ádám az Éden kertjébe helyeztetett. Fontos azonban,
hogy Isten kijelentette: »nem jó az embernek egyedül lenni« (Mózes 3:18; lásd
még 1 Mózes 2:18), így Ádám feleséget és segítőtársat kapott Éva személyében.
Mind a férfiak, mind a nők lelki, fizikai, mentális és érzelmi képességeinek egyedi
kombinációja kellett a boldogság tervének véghezviteléhez. […] Az a cél, hogy a
férfi és a nő tanuljon egymástól, illetve erősítse, áldja meg, egészítse ki és

tökéletesítse egymást” (Hiszünk abban, hogy erkölcsösnek kell lennünk. Liahóna, 2013. máj.
41–42.).

• Hogyan kapcsolódik Bednar elder tanítása az 1 Korinthusbeliek 11:11-ben
tanított igazsághoz?

Kérd meg a tanulókat, hogy válaszoljanak az alábbi kérdések egyikére a
szentírás-tanulmányozási naplójukban:

• Milyen módokon egészítik ki egymást a házasságban és a családban a férfiak és
a nők tulajdonságai és feladatai?

• Milyen tulajdonságokat fejleszthet ki a férj és a feleség a házassági
szövetségükben, amelyek segíteni fognak nekik hasonlóbbá válni Mennyei
Atyához?

Kérj meg néhány tanulót, hogy ossza meg válaszát az osztállyal.
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Gyakorlófeladatok (45–55 perc)
A következő tevékenységek segíthetnek a tanulóknak alkalmazni az év elején, a
Lelki tudás megszerzéséről szóló tanulási élmény során elsajátított tantételeket.
Hasznos lehet felírnod a táblára ezeket a tantételeket, hogy a tanulók eszébe
juttasd őket:

• Cselekedj hittel!

• Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket!

• Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén!

Az időbeosztásodnak és a tanulóid szükségleteinek megfelelően ezek a
tevékenységek megtaníthatók ugyanazon a napon vagy más napokon is.

1. gyakorlat (20–25 perc)
Megjegyzés: Szükség esetén a tanulóid élettapasztalataihoz igazíthatod a következő
helyzetet.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő élethelyzetet:

A missziót követő továbbtanulásod során találkozol valakivel, akinek erős
bizonysága van Jézus Krisztusról, tisztelettel viszonyul hozzád, és segít, hogy a
legjobbat hozd ki magadból. Idővel erősödik az egymás iránti szerelmetek, és szóba
kerül a házasság. Amikor azonban a házasságra gondolsz, aggódni kezdesz az
azzal járó nyomás és nehézségek miatt, hogy a házasság és család mellett kell majd
tanulnod, dolgoznod és szakmailag előrelépned. Ezt gondolod magadban: „Vajon
nem lenne-e könnyebb és jobb várni egy kicsit, és elhalasztani a házasságot és a
családalapítást, amíg befejezem a tanulmányaimat, találok egy jól fizető állást, és
elég pénzem lesz?”

• Miért lehet csábító a házasság elhalasztása vagy elkerülése ilyen helyzetben?

• Mit tehettek, hogy hittel cselekedjetek, amikor erről a kérdésről gondolkodtok,
és a jövőt tervezitek?

• Hogyan segíthet nektek az isteni iránymutatásra való törekvés bölcs döntéseket
hozni a tanulásról, a szakmai tervekről, a házasságról és a családról?

A tanulók gondolják át, mit tudnak arról, hogy milyen szerepet tölt be a házasság
és a család a szabadítás tervében.

• Hogyan kapcsolódhat ehhez a helyzethez az a tan, amelyet az 1
Korinthusbeliek 11:11-ben tanulmányoztunk?

• Hogyan szemlélnétek más keretben, vagy fogalmaznátok újra ezt az aggályt
úgy, hogy a kérdést örökkévaló szemszögből vegyétek fontolóra? (Lehetséges
példák: Miről mondok le esetleg, ha várok a házasságkötéssel? Milyen jelenlegi
és örök előnyökkel, illetve áldásokkal jár, ha elsődleges fontosságúként kezelem
életemben a házasságot és a családot?)
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Oszd az osztályt három-ötfős csoportokra, és adj nekik 5–10 percet a
szentírásokban, illetve – ha rendelkezésre állnak – a legutóbbi általános konferencia
beszédeiben és más egyházi forrásokban való kutatásra. Keressenek olyan további
magyarázatokat, melyek segíthetnek irányt szabni a házassággal és a családdal
kapcsolatos cselekedeteiknek és döntéseiknek. Példának okáért felkérheted az
egyik tanulót, hogy olvassa fel a következő kijelentést, melyet Thomas S. Monson
elnök a férfi egyháztagokhoz intézett:

„Ha az aggaszt benneteket, hogy képesek lesztek-e eltartani a feleségeteket és a
családotokat, hadd nyugtassalak meg benneteket, nincs abban semmi szégyen,
ha egy házaspár spórol és takarékoskodik. E kihívást jelentő időben közelebb
kerültök majd egymáshoz, ha megtanultok áldozatokat és nehéz döntéseket
hozni” (Papsági hatalom. Liahóna, 2011. máj. 67.).

Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, milyen szentírásokat vagy a jobb
megértést elősegítő forrásokat találtak együtt.

• Szerintetek miért fontos elsődleges fontosságúként kezelni az életetekben a
házasságot és a családot?

• Mit tehettek már most, hogy felkészüljetek egy örökkévaló házasság és család
megalapítására?

2. gyakorlat (25–30 perc)
Olvasd fel a következő élethelyzetet:

Amint egyik este a testvéreddel beszélgetsz, bevallja neked, hogy nehézséget
okoznak számára az egyház azonos neműek házasságára vonatkozó tanításai. Ezt
mondja neked: „Nehezen tudom megérteni, miért tanítja még mindig az egyház,
hogy az azonos neműek házassága helytelen. Miért kellene megtagadni az
emberektől azt a boldogságot, ami az elkötelezett, azonos neműek közti
kapcsolatokból származhat?”

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, ők mit válaszolnának ebben a
helyzetben.

• Mit tehettek, hogy hittel cselekedjetek, amikor megpróbáltok válaszolni a
testvéretek kérdéseire?

• Milyen módokon segíthetnétek a testvéreteknek hittel cselekedni?

• Milyen tant tanultunk az 1 Korinthusbeliek 11:11-ből, amely segíthet nekünk az
Úr szemszögéből értelmezni az azonos neműek házasságát?

• Milyen egyéb tanbéli igazságok segíthetnek, hogy örökkévaló szemszögből
lássuk az azonos neműek házasságának kérdését?

E tanulási élmény végén oszd ki a Miért alapvető fontosságú a házasság
című szöveget, ezzel is buzdítva a tanulókat arra, hogy a téma alaposabb

megértése érdekében forduljanak a prófétai tanításokhoz. A szöveg forrása
David A. Bednar eldernek, a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjának Marriage Is
Essential to His Eternal Plan [A házasság alapvető fontosságú az Ő tervében] című
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írása. A tanulók olvassák el a szöveget valamelyik osztálytársukkal, és keressenek
benne olyan igazságokat a házasságról és a családról, amelyek segíthetnek nekik
megválaszolni az azonos neműek házasságával kapcsolatos kérdéseket.

• Hogyan használhatnátok Bednar elder tanításait arra, hogy segítsetek a
testvéreteknek a szabadítás tervének és Jézus Krisztus evangéliumának
szemszögéből tekinteni az azonos neműek házasságának témájára?

Megjegyzés: Úgy is dönthetsz, hogy helyette az egyházi vezetőktől származó másik,
esetleg újabb beszédet osztasz ki.

Tanismereti áttekintés
Hogy segíts a tanulóknak felidézni és megjegyezni, hogyan találják meg az idei
évben eddig tanult tanismereti szentírásrészeket, használj rávezetéseket, melyek
által gyakorolhatják a szentírásrészek gyors kikeresését a szentírásukból. Ilyen
rávezetés lehet egy kulcsszó, a szövegkörnyezet meghatározása, tan vagy tantétel,
illetve alkalmazási ötlet.

Az olyan szentírásverseny-tevékenységek, melyek során a tanulók egymással
versenyezve igyekeznek megtalálni tanismereti szentírásrészeket, tevékenyen
bevonhatják őket a szentírásrészek megtanulásába. A
szentírásverseny-tevékenységek soha ne keltsenek rossz érzéseket vagy bántsák
meg a Lelket! Segítsd a tanulókat abban, hogy ne használják tiszteletlenül a
szentírásukat, és ne kapja el őket túlságosan a versenyláz. Azt is fontolóra veheted,
hogy ne egymás ellen, hanem egy adott teljesítményszinttel versenyezzenek.
Például versenyezhetnek az oktatóval, vagy nézzétek meg, hogy az osztály bizonyos
százaléka megtalálja-e meghatározott idő alatt az adott verset.

Hogy felkészítsd a tanulókat egy szentírásverseny-tevékenységben való részvételre,
érdemes lehet a tevékenység kezdete előtt néhány percet biztosítani számukra a
tanismereti szentírásrészekhez tartozó szentíráshelyek és kulcsszavak áttekintésére.
Ezt megtehetik párban is, vagy az osztállyal közösen is áttekinthetitek a
szentírásrészeket.

Miért alapvető fontosságú a házasság
David A. Bednar elder

A Tizenkét Apostol Kvórumából

Kivonat a “Marriage Is Essential to His Eternal Plan,” című írásból. Ensign, June 2006, 82–87; lásd
még Liahona, June 2006, 50–55
A család: Kiáltvány a világhoz azt a kijelentést tartalmazza az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol
Tanácsa részéről, hogy „a férfi és nő közötti házasságot Isten rendelte el, és a család központi
szerepet játszik a Teremtő gyermekeinek örökkévaló rendeltetésére vonatkozó tervében” [A család:
Kiáltvány a világhoz. Liahóna, 2010. nov. 129.]. A kiáltvány eme alapmondata sokat tanít nekünk a
házasság tanbéli jelentőségéről, és kihangsúlyozza a házasság és a család elsődlegességét az Atya
tervében. Az igazlelkű házasság parancsolat és elengedhetetlen lépés egy olyan szerető családi
kapcsolat kialakításához, mely a síron túl is folytatódhat.

Két sürgető tanbéli indok segít nekünk megérteni, miért olyan alapvetően fontos az Atya tervében az
örökkévaló házasság.
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1. indok: A férfi és a női lélek természete kiegészíti és tökéletesíti egymást, ezért szól úgy a terv, hogy
a férfi és a nő haladjon együtt az örökkévalóság felé.

A házasság örök természetét és fontosságát csak úgy érthetjük meg teljes mértékben, ha Atyánk
gyermekei számára létrehozott tervének átfogó szempontjából nézzük azt. „Minden emberi lény –
férfi és nő – Isten képmására teremtetett. Mindegyikük mennyei szülők szeretett lélekfia vagy
lélekleánya, és… isteni természettel és rendeltetéssel rendelkeznek” [A család: Kiáltvány a világhoz].
A boldogság nagyszerű terve lehetővé teszi Mennyei Atya lélekfiai és -leányai számára, hogy fizikai
testet kapjanak, földi tapasztalatokat szerezzenek, és a tökéletesség felé haladjanak.

„Az ember neme alapvető jellemvonása az egyén földi élet előtti, halandó és örökkévaló
azonosságának, valamint rendeltetésének” [A család: Kiáltvány a világhoz] és nagymértékben
meghatározza, hogy kik vagyunk, miért vagyunk itt a földön, mi a dolgunk és kivé kell válnunk. Isten
szándékainak megfelelően a férfi és a női lelkek különbözőek, sajátosak és kiegészítik egymást.

A föld teremtése után Ádám az Éden kertjébe helyeztetett. Fontos azonban, hogy Isten kijelentette:
„Nem jó az embernek egyedül lenni” (1 Mózes 2:18; lásd még Mózes 3:18), így Ádám társat és
segítőt kapott Éva személyében. Mind a férfiak, mind a nők lelki, fizikai, mentális és érzelmi
képességeinek egyedi kombinációja kellett a boldogság tervének véghezviteléhez. Egyedül sem a férfi,
sem a nő nem töltheti be teremtése célját.

Az isteni terv szerint a férfiaknak és a nőknek együtt kell haladniuk a tökéletesség és a dicsőség
teljessége felé. Mivel különböző a vérmérsékletük és eltérőek a képességeik, a férfiak és a nők is
sajátos látásmódot és tapasztalatokat hoznak a házastársi kapcsolatba. A férfi és a nő is más-más
módon, de ugyanolyan mértékben járul hozzá egy olyan egységhez, mely másképp nem érhető el. A
férfi kiegészíti és tökéletesíti a nőt, a nő pedig kiegészíti és tökéletesíti a férfit, miközben tanulnak
egymástól és kölcsönösen megerősítik és megáldják egymást. „[S]em férfiú nincs asszony nélkül, sem
asszony férfiú nélkül az Úrban” (1 Korinthusbeliek 11:11; kiemelés hozzáadva).

2. indok: Az isteni terv szerint a férfira és a nőre is szükség van ahhoz, hogy gyermekeket hozzunk a
halandóságba, és a legjobb körülményeket teremtsük a felnevelésükhöz és a gondozásukhoz.

Az Ádámnak és Évának az ősi időkben adott parancsolat, mely szerint sokasodjanak és töltsék be a
földet, ma is érvényben van. „Isten megparancsolta, hogy csak olyan férfi és nő között használható a
szent nemzőerő, akik mint férj és feleség törvényes házasságot kötöttek. […] A halandó élet
megteremtésének módj[ait] Isten jelölte ki” [A család: Kiáltvány a világhoz]. A férfi és a nő közötti
házasság jelenti tehát azt a jóváhagyott csatornát, melyen keresztül a halandóság előtti lelkek
belépnek a halandóságba. A házasság előtti teljes szexuális önmegtartóztatás, valamint a házasságon
belüli tökéletes hűség védelmezi e szent csatorna szentségét.

A szerető és hű férj és feleség által alkotott otthon a legjobb környezet arra, hogy a gyermekek
szeretetben és igazlelkűségben nevelkedjenek, és ki lehessen elégíteni a lelki és a fizikai
szükségleteiket. Éppen úgy, ahogyan a férfi és a női jellemvonások is hozzájárulnak a házassági
kapcsolat teljességéhez, ugyanezen jellemvonások feltétlenül szükségesek a gyermekek neveléséhez,
gondozásához és tanításához is. „A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a házasság kötelékén belül
szülessenek meg, és hogy olyan apa és anya nevelje fel őket, akik teljes hűséggel megtartják
házassági fogadalmaikat” [A család: Kiáltvány a világhoz].
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Parancsolatok
Megjegyzés: Az alábbi tanismereti tevékenységek elvégezhetők több órára felbontva,
vagy ugyanazon tanóra folyamán is.

A tan megértése (25 perc)
1. szakasz (10 perc)
Írd fel a táblára a következő kérdéseket:

• Miért ad nekünk Isten parancsolatokat?

• Miért engedelmeskedjünk azoknak?

A tanulók először magukban olvassák el a Parancsolatok elnevezésű 9. tanbéli téma
első bekezdését a Tanismereti alapdokumentum náluk lévő példányában, és
keressenek válaszokat a táblán felsorolt kérdésekre.

• Miért ad nekünk Isten parancsolatokat? (Hogy segítsen fejlődnünk és Őhozzá
hasonlóvá válnunk. A parancsolatok Isten irántunk érzett szeretetét fejezik ki.)

• Miért fontos, hogy engedelmeskedjünk Isten parancsolatainak? (A
parancsolatoknak való engedelmesség által kimutathatjuk szeretetünket az Úr
iránt, valamint boldogságra és áldásokra teszünk szert.)

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a János 14:15-höz, és javasold nekik, hogy
jelöljék azt meg tanismereti szentírásrészként. Magyarázd el, hogy az apostolaival
elköltött, a keresztre feszítését megelőző utolsó étkezését követően Jézus egy
fontos meglátást tanított nekik arról, milyen érzéseink legyenek a parancsolatok
betartásával kapcsolatban. Adj pár percet a tanulóknak, hogy megjegyezzék az ide
vonatkozó szentíráshelyet és -verset, majd kérdezd meg őket:

• Mit mutatunk meg a Szabadítónak a most olvasott vers szerint, amikor
betartjuk a parancsolatokat? (A tanulók válaszait követően felírhatod a táblára a
következő igazságot: A Szabadító iránti szeretetünket parancsolatainak
betartása által mutatjuk ki.)

• Szerintetek miért jelenti a Szabadító iránti szeretetünk kimutatását a
parancsolatok betartása?

2. szakasz (5 perc)
Kérd meg a tanulókat, hogy a szentírásukban írják a Máté 22:36–39 keresztutalást a
János 14:15 melletti lapszélre. Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a Máté
22:36–39-hez, és kérd meg őket, hogy jelöljék azt meg tanismereti
szentírásrészként.

Hogy jobban megérthessék ezen szentírásrész szövegkörnyezetét, a tanulók
olvassák el magukban a Máté 22:34–36-ot, és keressék meg a Szabadítónak feltett
kérdést.
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• Milyen kérdést tett fel a törvénytudó a Szabadítónak?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 22:37–39-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg a Szabadító válaszát.

• Mit mondott a Szabadító, melyik a két nagy parancsolat? (A tanulók nevezzék
meg a következő tant: A két nagy parancsolat úgy szól, hogy „szeresd az
Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből”, és
„szeresd felebarátodat, mint magadat”.)

Az egyik tanuló olvassa el a Parancsolatok elnevezésű 9. tanbéli téma második
bekezdését a Tanismeret alapdokumentum náluk lévő példányában, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen összefüggés van az Isten iránti szeretet
és a mások iránti szeretet között.

• Milyen összefüggés van az Isten iránti szeretet és a mások iránti szeretet között?

• Szerinted miért pont ezek a nagy parancsolatok?

Buzdítsd a tanulókat arra, hogy gondolják át, mit tesznek annak érdekében, hogy
kimutassák Isten és a körülöttük lévők iránti szeretetüket.

3. szakasz (5 perc)
A tanulók idézzék fel, mit tanított Jézus Krisztus, mi a két nagy parancsolat.
Nevezzék meg azt a szentírásrészt, amely ezt az igazságot tanítja.

Hogy segíts a tanulóknak alaposabban megérteni a Máté 22:36–39-et, valamint azt
a tant, mely szerint a két nagy parancsolat arra utasít, hogy szeresd az Urat, a te
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, illetve szeresd
felebarátodat, mint magadat, olvastasd fel egyikükkel a Máté 22:40-et. Az osztály
kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit mondott Jézus Krisztus erről a két nagy
parancsolatról.

• Mit mondott Jézus ezekről a parancsolatokról? (A törvény és a próféták – vagyis
az akkori szentírások két fő része – által tanított összes parancsolat e két nagy
parancsolattól függ, vagyis ezeken alapszik.)

Kiteheted vagy kioszthatod a következő kijelentést Dieter F. Uchtdorf elnöktől az
Első Elnökségből. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az idézetet. Az osztály
kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogyan függ az összes többi parancsolat a két
nagy parancsolattól.

„Mily világosan is szólt a Szabadító, amikor azt mondta, hogy minden további
parancsolat a szeretet tantételén függ. Ha nem hanyagoljuk el a nagy
törvényeket – ha igazán megtanuljuk szeretni Mennyei Atyánkat és
embertársainkat, teljes szívünkből, lelkünkből és elménkből –, akkor minden más
is a helyére kerül” (vö. Isten szeretete. Liahóna, 2009. nov. 24.).

• Hogyan függ az összes többi parancsolat a két nagy parancsolattól?

Miután elegendő időt hagytál a tanulóknak a válaszra, kérd meg őket, hogy
olvassák el a Parancsolatok elnevezésű 9. tanbéli téma utolsó három bekezdését a
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Tanismeret alapdokumentum náluk lévő példányában. Buzdítsd őket, hogy jelöljenek
be néhányat az ott említett egyéb parancsolatok közül, és gondolják át, hogyan
mutatja meg az azoknak való engedelmességünk az Isten és mások iránti
szeretetünket.

4. szakasz (5 perc)
Javasold a tanulóknak, hogy a szentírásukban írják a Máté 5:14–16 keresztutalást a
Máté 22:36–39 melletti lapszélre. Magyarázd el, hogy a hegyi beszédben a
Szabadító arról tanított, hogyan mutathatjuk meg az Isten és mások iránti
szeretetünket. A tanulók lapozzanak a Máté 5:14–16-hoz, és kérd meg őket, hogy
jelöljék azt meg tanismereti szentírásrészként. Magyarázd el, hogy ezekben a
versekben a Szabadító egy olyan parancsolatot adott a tanítványainak, mely az
egyik legfontosabb módja az Isten és a körülöttünk lévők iránti szeretetünk
kimutatásának.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Máté 5:14–16-ot, és keressék
meg, mit tanított a Szabadító a tanítványainak.

• Szerintetek mit jelent az, hogy „fényljék a ti világosságtok az emberek előtt”
(Máté 5:16)?

• Hogyan segít nekünk ez a tanismereti szentírásrész megérteni az egyik olyan
módot, ahogyan az evangéliumot megoszthatjuk a körülöttünk lévőkkel?
(Amikor betartjuk a parancsolatokat, és igazlelkű példát mutatunk, a
körülöttünk lévők látni fogják a döntéseinket és az azokból eredő áldásokat, és
nyitottabbakká válhatnak az evangélium befogadására.)

Kérd meg a tanulókat, hogy írják le a „példamutatásunkkal is taníthatjuk
másoknak az evangéliumot” tantételt a Máté 5:14–16 mellé.

Kérdezd meg őket, hogy tanultak vagy erősödtek-e már valaha egy olyan barátjuk
vagy családtagjuk példájának köszönhetően, aki a parancsolatok betartását
választotta? Kérj meg néhány tanulót, hogy ismertessék a tapasztalataikat, ha az
nem kellemetlen számukra.

Érdemes lehet megkérned a tanulókat, hogy a szentírásukban írják a János 14:15
keresztutalást a Máté 5:14–16 melletti lapszélre. Ha van rá idő az órán, segíts a
tanulóknak kikeresni azokat a verseket, melyeket a tanismereti tevékenység
részeként a lapszélekre írtak, és adj nekik időt arra, hogy megtanulják azokat.

Zárásként tedd bizonyságodat a Parancsolatok elnevezésű tanbéli témában érintett
tantételekről, melyek a Tanismeret alapdokumentumban szerepelnek.

Gyakorlófeladat (20 perc)
A következő tevékenység segíthet a tanulóknak azon három tantétel szerint
cselekedni, melyeket a Lelki tudás megszerzése részből tanultak a Tanismeret
alapdokumentumban. Hasznos lehet felírnod a táblára ezeket a tantételeket, hogy a
tanulók eszébe juttasd őket:
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• Cselekedj hittel!

• Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket!

• Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén!

A tanulók tekintsék át a Parancsolatok elnevezésű 9. tanbéli témát a Tanismereti
alapdokumentum náluk lévő példányában. Ezután kérdezd meg tőlük, hogy mely
parancsolatokat lehet nehéz betartania egy fiatalnak, ha nem érti világosan azok
célját. Válaszaikat sorold fel a táblán.

A tanulók párokban dolgozva válasszanak egy-egy parancsolatot a
tábláról. Mindegyik párosnak adj egy-egy példányt a következő

utasításokból, majd kérd meg őket, hogy olvassák el azt, és beszéljék meg a
kérdésekre adandó válaszaikat.

Cselekedj hittel:

• Mit tehetnétek, hogy a hittel való cselekvésre buzdítsatok valakit, akinek nehezére esik
megérteni, hogy miért adta Isten ezt a parancsolatot?

Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes fogalmakat és kérdéseket:

Tekintsétek át a János 14:15-ben, a Máté 5:14–16-ban és a Máté 22:36–39-ben tanított tant.

• Hogyan segíthet valakinek az e szentírásrészekben tanított tan jobban megérteni az általatok
kiválasztott parancsolatot?

• Milyen egyéb igazságok segíthetnének a világi helyett örökkévaló szemszögből szemlélni az
általatok választott parancsolatot?

Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt források révén:

• Mit tanítottak mostanában az Úr prófétái, ami segíthetne valakinek megérteni az általatok
választott parancsolatnak való engedelmesség fontosságát? (Megnézhetitek az Első Elnökség és
a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjainak az LDS.org oldalon vagy az egyházi folyóiratokban
található kijelentéseit.)

Miután a tanulóknak elegendő idejük volt a kérdések megbeszélésére, kérd meg
őket egy szerepjátékra. Minden párosból egy tanuló játssza el egy olyan ember
szerepét, akinek nehezére esik megérteni, miért követeli az Úr az Ő gyermekeitől,
hogy a kiválasztott parancsolat szerint éljenek. A másik tanuló pedig segítsen
ennek a küszködő egyénnek, hogy hittel cselekedjen, vizsgálja meg örökkévaló
szemszögből a parancsolatot, valamint törekedjen az adott parancsolat alaposabb
megértésre Isten által kijelölt források révén. Adj a tanulóknak körülbelül 10 percet
a feladatuk eljátszására.

Miután mindenki elég időt kapott a szerepjáték befejezésére, érdemes lehet
közösen megbeszélnetek néhányat a következő kérdések közül:

• Milyen módokon cselekedhetünk hittel, amikor nem értünk bizonyos
parancsolatokat, vagy nehéznek találjuk a betartásukat?
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• Hogyan segítettetek a barátotoknak örökkévaló szemszögből megvizsgálni a
parancsolattal kapcsolatos kérdését vagy aggodalmát?

• Milyen Isten által kijelölt forrásokat használtatok a kérdés megválaszolására
vagy arra, hogy a küszködő barátotokat az alaposabb megértésre való
törekvésre buzdítsátok?

A tevékenység zárásaként kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg azokat a
meglátásaikat, melyekre a tevékenységben való részvétel során tettek szert.

Tanismereti áttekintés
A tanulók nézzék át az újszövetségi tanismereti szentírásrészeket, és válasszanak ki
egyet, amellyel kapcsolatban bizonyságuk van az abban foglalt tanról vagy
tantételről. Kérd meg őket, hogy tegyenek bizonyságot erről a tanról vagy
tantételről, valamint osszanak meg olyan élményeket, amelyek segítettek
bizonyságot szerezni róla. Miközben a tanulók bizonyságot tesznek, a Szentlélek
meg fogja erősíteni azon tan vagy tantétel igaz voltát, amelyről éppen bizonyságot
tesznek. A bizonyságuk másokat is késztethet arra, hogy hittel cselekedjenek.
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