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BEVEZETÃ AZ OKTATÓI
KÉZIKÖNYVHÖZ
E tanfolyam célja, hogy segítsen a tanulóknak fizikailag és lelkileg is javítani az
életükön azáltal, hogy sugalmazott tanácsokat követnek. Meg fogják tanulni,
hogy a Mennyei Atyánk szabadulás tervében tanított lelki igazságok segíthetnek
nekik a földi kihívásaik során. Miközben az evangélium tantételeit a földi életük-
re vonatkoztatják, meg fogják érteni annak szükségét, hogy képezzék magukat, és
elegendŒ képesítést szerezzenek ahhoz, hogy megfelelŒ munkát tudjanak vállal-
ni, amivel kielégíthetik a családjuk szükségleteit. Az evangéliumi tantételeken
alapuló fejlŒdés segíteni fog nekik halandó céljaik betöltésében, és növelni fogja
az Úr és az Ã gyermekei szolgálata iránti képességüket.

Az órai tanításra való felkészülésedhez használd az ebben a kézikönyvben találha-
tó anyagokat. Minden fejezet a következŒképpen épül fel:

• „Bevezetés”, amely áttekintést nyújt a lecke céljáról és a tanulóid számára
nyújtott értékérŒl.

• „MegértendŒ tantételek”, mely felsorolja azokat az alapvetŒ tantételeket, me-
lyeket meg kell tanítani.

• „Tanítási javaslatok”, mely tanítási ötleteket nyújt minden egyes tantételhez.

• „Javasolt tanulói feladatok”, olyan tevékenységekkel a tanulók számára, me-
lyek az osztálytermen kívül végezendŒk el. Ezek tükrözik a tanfolyam jártassá-
gi elvárásait (vagyis azt, hogy a tanulók a tanfolyam elvégzésével milyen
képességekre kell, hogy szert tegyenek).

Válaszd ki azt a tanítási javaslatot, melyet az osztályban alkalmazni szeretnél. A ( )
ikon jelzi azon tanítási javaslatok kezdetét, melyek önállóan is felhasználhatók.
Némely tanítási javaslat olyan általános felhatalmazottaktól származó kijelentéseket
tartalmaz, melyek nem találhatóak meg a tanulói kézikönyvben. E kijelentések kiegé-
szítŒ anyagot nyújtanak az oktatók számára, melyet a lecke elŒadásakor megoszthat-
nak, és szürke mezŒben vannak, hogy könnyen felismerhetŒek legyenek. A tanítási
javaslatokat a tanulóid szükségleteihez és a tanítási módszereidhez mérten használd
fel, vagy alakítsd át. Ha szükséges, foglalj bele más tanítási ötleteket is, hogy alátá-
maszd az adott témát vagy tantételt. Az óra során adj lehetŒséget a tanulóknak, hogy
az egyes leckékben felismerjék az adott tanokat és tantételeket, megmagyarázhassák
azokat, és bizonyságot tehessenek róluk. 

Ehhez az oktatói kézikönyvhöz tartozik egy tanulói kézikönyv is (36599 135).
A tanulói kézikönyv minden egyes fejezete a következŒképpen épül fel:

• „Bevezetés.”

• „MegértendŒ tantételek”, mely felsorol a fejezetben tanított minden egyes
tantételt.

• „Alátámasztó szentírások és kijelentések” minden egyes lecke tantételéhez,
melyben az utolsó napi szent próféták és apostolok, illetve más egyházi veze-
tŒk kijelentései is megtalálhatók.
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• „Alkalmazás és példák”, mely elképzelt helyzeteket és ezzel kapcsolatos kérdé-
seket vonultat fel.

• „Elgondolkodtató pontok”, mely olyan további kérdéseket tartalmaz, amelyek
segítenek a tanulóknak megérteni és alkalmazni a tantételeket.

• „Jegyzetek és benyomások”, mely helyet biztosít a tanulók számára ahhoz,
hogy feljegyezzék a benyomásaikat és megválaszolják a kérdéseket.

A TANFOLYAM ELVÉGZÉSE

Az evangélium és az eredményes élet egy féléves tanfolyam. Felosztható 15,
egyenként 100 perces órára, vagy 30, egyenként 50 perces órára. Amennyiben a
30 órás tanítást választod, el kell döntened, hogy az egyes fejezeteket hol fogod
szétválasztani úgy, hogy két lecke legyen belŒle.

Ahhoz, hogy egy tanuló kreditpontot kapjon a felsŒfokú hitoktatásban, az órák-
nak legalább a 75 százalékán részt kell vennie.

A LECKÉK ELÃKÉSZÍTÉSE

A hatékony tanítás megköveteli, hogy eldöntsd, mit tanítasz, és hogyan tanítod azt
(lásd Az evangélium tanítása: Kézikönyv EOSZ tanároknak és vezetŒknek [2001, cikk-
szám: 34829], 19–23). Miközben tanulmányozod a leckék anyagát, válaszd ki azon
tantételeket és tanokat, melyekrŒl úgy érzed, hogy szükségesek a tanulóid számára,
és légy közben fogékony a Lélekre. (Ez a mit taníts.) Majd válassz egy tanítási ötle-
tet, vagy tanulási tevékenységet az adott tantételek és tanok mellé. „A tanításra
fektetett jelenlegi hangsúly az Egyházi Oktatási Szervezetben” kiadvány néhány
pontját is vedd bele. (Ez a hogyan taníts.) Miközben elkészíted és elŒadod az egyes
leckéket, gondold végig az alábbi kérdéseket és javaslatokat:

• Mit fognak csinálni a tanulók a lecke közben? Használj olyan módszereket és
tevékenységeket, melyek részvételre ösztönzik a tanulókat.

• Hogyan tarthatom fenn a tanulóim érdeklŒdését? Használj elég változatos ta-
nítási módszereket ahhoz, hogy segíts fenntartani a tanulók érdeklŒdését.

• Milyen meglátásokat, megoldásokat vagy viselkedést eredményez majd ez a
lecke? Segíts a tanulóknak az életükben is alkalmazni az evangélium tanait és
tantételeit.

• Kövesd a Lélek sugalmazását abban, hogy mit mondj és tégy. Segíts a tanuló-
idnak megérteni, hogy kérniük kell, hogy velük legyen a Lélek, és úgy kell él-
niük, hogy meghívják Ãt, miközben részt vesznek az órákon.

• Tegyél fel olyan kérdéseket és vessél fel olyan témákat, melyek ösztönzik az órai
hozzászólásokat és építik a hitet (lásd T&Sz 38:23; 43:8, 88:77–80, 122; lásd még
Az evangélium tanítása: Kézikönyv, 37–38). Annak érdekében, hogy a tanulókat
válaszadásra ösztönözd, tartózkodj a saját kérdéseid megválaszolásától. Hagyj
elég idŒt a tanulóknak arra, hogy gondolkozzanak, és saját véleményt alkossa-
nak. Hallgasd figyelmesen a tanulóidat, és reagálj arra, amit mondanak.

• Oszd meg a bizonyságodat, és kérd fel a tanulóidat, hogy Œk is tegyenek ha-
sonlóképpen.

• Legyen hited Istenben és az Ã szavának hatalmában, hogy az megragadja a tanu-
lóid figyelmét, és megáldja Œket (lásd 2 Nefi 32:3; Alma 31:5). Bízz a tanulóidban
és az Úr azon képességében, hogy Ã segít neked sikeres oktatónak lenned.
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1 A SZABADULÁS TERVE MENNYEI
ATYA GYERMEKEI SZÁMÁRA
BEVEZETÉS

A tanulóid gyakran szembesülnek
világi elképzelésekkel a létezésük
céljával kapcsolatban. Miközben
a szabadulás tervét tanítod, segíts
tisztázni a halandóság célját, és
Mennyei Atyánk tervének azon
szerepét, hogy az útmutatást és
értelmet adjon az életnek. Amint
a tanulóid megértik a szabadulás
tervét, meg fogják érteni azt is,
hogy a megpróbáltatások, az öröm,

a munka, a tanulás és a fizikai erŒnlét fenntartása miképpen játszanak fontos szere-
pet mindennapi élményeikben. Amikor követjük a Szabadító példáját, boldogabbak
vagyunk, és még inkább képesek vagyunk megáldani a családunk, valamint azok
életét, akiket szolgálunk.

MEGÉRTENDÃ TANTÉTELEK

• Mennyei Atya készített egy tervet a szabadulásra. Ez megtanítja nekünk, hon-
nan jöttünk, miért vagyunk itt és hová megyünk a halandóság után.

• A szabadulás tervében elfoglalt helyünk megértése segít nekünk kifejleszteni
a hitünket, és örömet találni egy olyan világban, ami tele van gonoszsággal.

• A szabadulás tervével kapcsolatos tudásunkat felhasználhatjuk arra, hogy se-
gítsen nekünk a földi kihívásainkban.

TANÍTÁSI JAVASLATOK

Mennyei Atya készített egy tervet a szabadulásra. Ez megtanítja nekünk,
honnan jöttünk, miért vagyunk itt és hová megyünk a halandóság után.

Kérdezd meg a tanulókat, hogy valamelyikük el tudja-e mondani kívülrŒl a
Mózes 1:39-et (szentírás-memoriter). Ha igen, adj lehetŒséget a tanulónak,
hogy megtegye; majd mondasd el az osztállyal egyszer-kétszer. Kérj meg egy
tanulót, hogy magyarázza el, mit jelent számára ez a szentírás.

Írd fel a táblára: A terv. Írd fel alá az alábbi szentírásutalásokat, a zárójelben
található kifejezések nélkül:

• 2 Nefi 9:6 („a nagy TeremtŒ irgalmas terve”)

• 2 Nefi 9:13 („Istenünk terve”)

• Alma 24:14 („a szabadulás terve”)
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• Alma 34:16 („a megváltás nagy és örökkévaló terve”)

• Alma 42:16 („a boldogság terve”)

Olvastasd el a tanulókkal ezeket a verseket, hogy keressenek ki és jelöljenek
meg (vagy húzzanak alá) néhány olyan nevet, amelyekkel Mennyei Atya gyer-
mekeinek adott tervét illetik. Segíts a tanulóknak rájönni, hogy a nevek, ame-
lyeket e terv kapott, elárulják számunkra Mennyei Atyánk céljait.

Írd fel a táblára az alábbi három kifejezést, melyek a létezés három szakaszát
jelölik: halandóság elŒtti élet, halandó élet és halandóság utáni élet. Kérd meg a
tanulókat, hogy osszák meg a többiekkel, mit tudnak Mennyei Atyánk tervé-
nek egyes szakaszairól. Szükség szerint utalj a szentírásokra és a próféták kije-
lentéseire, hogy segíts megértetni velük az alábbi fogalmakat:

Halandóság elŒtti élet

• Mennyei Atyánk egy celesztiális lény, aki egy megdicsŒült, húsból és
csontból való testtel rendelkezik (lásd T&Sz 130:22 [szentírás-memoriter,
T&Sz 130:22–23]). Ã lelkünk Atyja (lásd Rómabeliek 8:16–17; Zsidók 12:9).
Lélekgyermekként vele éltünk (lásd Ábrahám 3:22–23 [szentírás-memoriter]).

Az ElsŒ Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma „A család: Kiáltvány a
világhoz” címı kiadványban kijelentette:

• Mennyei Atya megtanította számunkra a szabadulásra vonatkozó tervét
(lásd T&Sz 138:56). Az Ã terve lehetŒvé tette számunkra, hogy lejöjjünk
a földre, testet kapjunk, és megtanuljunk engedelmesnek lenni (lásd
Ábrahám 3:24–26).

• A tervhez szükség volt egy Szabadítóra és Megváltóra; Mennyei Atyánk elŒ-
re elrendelte Jézus Krisztust, hogy Szabadítónk és Megváltónk legyen (lásd
Mózes 4:2; Ábrahám 3:27).

• Örvendeztünk, amikor kezdtük megérteni Mennyei Atyánk tervét. (Lásd
Jób 38:4–7. Az utolsó napi próféták tanításai szerint a 7. vers arra az örömre
utal, melyet a halandóság elŒtti létünkben éreztünk, amikor elfogadtuk a
szabadulás tervét; például lásd Richard G. Scott elder kijelentését a tanulói
kézikönyv 1. oldalán.)

• Sátán fellázadt Mennyei Atyánk terve ellen, és egy másik tervet ajánlott,
amely az önrendelkezésünkben korlátozott volna bennünket. Ãt és követŒ-
it kiızték. (Lásd Jelenések 12:7–11; T&Sz 29:36; 76:25–27; Mózes 4:1, 3–4.)

„Minden emberi lény – férfi és nŒ – Isten képmására teremtetett.
Mindegyikük mennyei szülŒk szeretett lélekfia vagy lélekleánya, és
mint ilyenek, isteni természettel és rendeltetéssel rendelkeznek. […]

A halandó élet elŒtti birodalomban a lélekfiak és a lélekleányok
Mennyei Atyjukként ismerték Istent és hódoltak Neki, valamint elfo-
gadták tervét, melyen keresztül fizikai testhez és földi tapasztalatokhoz
juthattak annak érdekében, hogy tovább fejlŒdhessenek a tökéletesség
felé, és végül az örök élet örököseiként elérjék isteni rendeltetésüket”
(lásd Liahóna, 2004. okt., 49).
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Halandó élet

• „ElsŒ állapotunk” megtartása azt jelenti, hogy hithıek voltunk a halandó-
ság elŒtti életünkben; „második állapotunk” a halandó életünkkel kezdŒ-
dött el (lásd Ábrahám 3:26).

• Ádám és Éva bukása miatt bukott állapotban kerültünk a halandóságba. A bu-
kás és a halandó állapotunk a terv elengedhetetlen részét képezik. (Lásd 2 Nefi
2:22–25 [szentírás-memoriter, 2 Nefi 2:25]; T&Sz 29:40; Mózes 5:10–11.)

• Jézus Krisztus megváltott bennünket a bukástól. Az Ã engesztelése nélkül
nem támadhatnánk fel, és lélekként, örök gyötrelemben élnénk sátánnal.
(Lásd 2 Nefi 2:26; 9:6–10.) 

• A halandóság alatti tapasztalataink lehetŒvé teszik, hogy önrendelkezésün-
ket használva döntéseket hozzunk, és megtapasztaljuk azok következmé-
nyeit (lásd 2 Nefi 2:11–13, 27; Alma 34:32–34 [szentírás-memoriter]; T&Sz
58:27–28 [szentírás-memoriter, T&Sz 58:26–27]).

• A szabadulás terve az örökkévaló családok létrehozására és tanítására összpon-
tosít (lásd T&Sz 93:40; 131:1–4 [szentírás-memoriter]; 138:47–48; Mózes 2:28).

• Az a tudás és intelligencia, melyre a halandóság során szorgalmunk és en-
gedelmességünk által szert teszünk, velünk ébred majd a feltámadáskor
(lásd T&Sz 130:18–19 [szentírás-memoriter]).

Halandóság utáni élet

• Halálunkkor a lelkünk a lélekvilágba távozik, hogy ott várakozzon a feltá-
madásra. Ott folytatjuk a tanulást. (Lásd T&Sz 40:11–14; T&Sz 138:10–22.)

• Az Úr szívünk vágyai, valamint aszerint fog megítélni bennünket, hogy mi-
lyen életet éltünk (lásd János 5:22, 30; Alma 41:3; T&Sz 137:9 [szentírás-
memoriter, T&Sz 137:7–10]).

• Azok, akik követik Mennyei Atyánk tervét, visszatérnek hozzá, hogy Hozzá
hasonlóan, az Ã jelenlétében élhessenek (lásd T&Sz 76:92–96; 93:16–20).

A tanulók beszéljék meg a következŒ kérdéseket:

• Miért van olyan fontos szerepe e három létezési szakasz mindegyikének ab-
ban, hogy olyanná váljunk, mint Mennyei Atyánk?

• Hogyan segít neked megérteni a benned rejlŒ isteni lehetŒségeket annak is-
merete, hogy Isten fia illetve leánya vagy?

• Milyen lelki tulajdonságok segítenek nekünk olyanná válni, mint Mennyei
Atyánk? (Hit, engedelmesség, alázat stb.)

• Milyen eredményei lesznek annak, ha követjük Mennyei Atyánk tervét?
(Olyanná válunk, mint Ã; részesülünk az öröm teljességében; stb.)

A szabadulás tervében elfoglalt helyünk megértése segít nekünk kifejleszteni
a hitünket, és örömet találni egy olyan világban, ami tele van gonoszsággal.

A tanulók olvassák el az alábbi szentírásokat, és magyarázd el, miért hoz bol-
dogságot, ha Isten terve szerint élünk:

• 2 Nefi 2:25 (szentírás-memoriter)

• Móziás 2:41

• Alma 19:6
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Magyarázd el, hogy még akkor is, ha a szabadulás nagyszerı terve szerint élünk,
a halandóság idŒnként nagyon nehéz lehet, és súlyos megpróbáltatásokat tarto-
gathat. Mindazonáltal ne felejtsük el, hogy Mennyei Atyánk azt szeretné, hogy
örömre és békére találjunk azáltal, hogy az Ã parancsolatai szerint élünk.

Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzenek meg néhány olyan több felvonásos
színdarabot, melyet láttak vagy olvastak. Kérdezd meg:

• Miért fontos tudni azt, hogy mi történt egy háromfelvonásos darab elsŒ fel-
vonásában?

• Ha nem tudnánk a halandóság elŒtti életünkrŒl, az hogyan okozna ben-
nünk félreértéseket arról, hogy kik vagyunk, és milyen örökkévaló lehetŒ-
ség rejlik bennünk?

Oszd meg Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Aposol Kvóruma ügyvezetŒ elnö-
kének alábbi leírását arról, amikor a szabadulás tervét „egy nagyszabású, há-
romfelvonásos színdarabhoz” hasonlította:

Kérdezd meg:

• Az „elsŒ felvonás” (halandóság elŒtti életünk) elfelejtése miért kívánja meg
tŒlünk, hogy gyakoroljuk az Úrba vetett hitünket?

• Amikor nehéz az élet, hogyan segíthet nekünk annak ismerete, hogy isteni
terv részeként jöttünk a földre és léptünk be a halandóságba?

Oszd meg a következŒ idézetet Packer elnöktŒl:

„Néha eltınŒdünk, hogy ha a terv valóban a boldogság nagyszerı terve,
miért kell a halandó életben küszködnünk azért, hogy teljességre leljünk
benne?

Ha arra számítotok, hogy csak könnyı dolgokat, békét és boldogságot ta-
láltok a második felvonásban, akkor csalódni fogtok. Nem sokat értetek
majd abból, hogy mi történik, és hogy miért engedik, hogy úgy legyenek
a dolgok, ahogy vannak.

„Az elsŒ felvonás címe: »Halandóság elŒtti élet.« A szentírások elsŒ állapo-
tunkként beszélnek errŒl (lásd Júdás 1:6; Ábrahám 3:26, 28). A második fel-
vonás, mely a születéstŒl a feltámadásig tart, a »második állapot«. A
harmadik felvonást »Halál utáni életnek« vagy »Örök életnek« nevezik.

A halandóságban olyan színészekhez hasonlítunk, akik akkor lépnek be
a színházba, amikor a második felvonás elŒtt felmegy a függöny. Az elsŒ
felvonásról lemaradtunk. A darabban sok összefonódó cselekmény és mel-
lékcselekmény van, mely nehézzé teszi annak kitalálását, hogy ki kihez,
mi mihez kapcsolódik, hogy kik a hŒsök, és kik a gazemberek. Mindezt
tovább bonyolítja az, hogy nem csupán szemlélŒk, hanem a színészgárda
tagjai vagyunk, színpadon, mindennek a kellŒs közepén!

Az örök terv részeként, a halandóság elŒtti életünk – az elsŒ felvonás –
emlékét fátyol takarja. Mivel a második felvonás elején lépünk be a
halandóságba, és az elsŒ felvonásra nem emlékszünk, nem csoda hát,
hogy nehéz megérteni, mi történik” (The Play and the Plan [fiatal felnŒt-
teknek szóló beszéd, 1995. máj. 7.], 2).
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Vegyétek át Packer elnök e kijelentését: „Amíg nem látjátok teljesen e nagy
dráma örök természetét, addig nem sok értelme lesz számotokra az élet mél-
tánytalanságainak.” Kérdezd meg a tanulókat, hogy Œk miképpen használnák
a szabadulás tervérŒl való tudásukat az alábbi kijelentések és kérdések megvá-
laszolásához:

• Az édesapám meghalt, mielŒtt elég idŒs lehettem volna, hogy megismerjem
Œt. Látni fogom valaha ismét?

• Van egy barátom, aki mindenféle rossz dolgokat mıvel, és mégis tökélete-
sen boldognak tınik. Akkor én miért tartsam be Isten parancsolatait?

• A menyasszonyommal megegyeztünk, hogy nem lesznek gyermekeink,
mert túl nagy pénzügyi és érzelmi megterhelést jelentenének. Boldogabbak
leszünk család nélkül.

A szabadulás tervével kapcsolatos tudásunkat felhasználhatjuk arra, hogy
segítsen nekünk a földi kihívásainkban.

Segíts megérteni a tanulóknak, hogy a halandóság elŒtti életben kifejlesztettünk
bizonyos tehetségeket és képességeket, és hogy a halandóság elŒtti életünkrŒl
való tudásnak arra kellene ösztönöznie bennünket, hogy a halandóságban hit-
hıek legyünk, és továbbfejlesszük a tehetségeinket és a képességeinket. Oszd
meg velük az általános felhatalmazottaktól származó alábbi kijelentéseket, hogy
segíts nekik e tantételek megértésében, majd beszéljétek meg az utána következŒ
kérdéseket.

A halandóság elŒtti életben kifejlesztettünk bizonyos tehetségeket és képességeket.

Bruce R. McConkie elder, aki a Tizenkét Apostol Kvórumának volt a tagja, ki-
jelentette:

„E korábbi életben, e halandóság elŒtti létben, e földi élet elŒtti létben szá-
mos képességet és tehetséget fejlesztettünk ki. Mindenki más-más területen
fejlesztette ki azokat. Mindezen területek közül azonban a legfontosabb a
lelkiség területe volt: az igazság felismerésének képessége, érzéke és tehet-
sége” (Making Our Calling and Election Sure, Brigham Young University
Speeches of the Year [Mar. 25, 1969], 5–6).

Ne feledjétek! A »boldogan éltek tovább« sor soha nem a második felvo-
násban szerepel. Az a sor a harmadik felvonáshoz tartozik, amikor a rejté-
lyek megoldódnak, és minden a helyére kerül…

Amíg nem látjátok teljesen e nagy dráma örök természetét, addig nem sok
értelme lesz számotokra az élet méltánytalanságainak. Vannak, akik oly ke-
véssel születnek, és vannak, akik oly sokkal. Egyesek szegénységbe szület-
nek, fogyatékosságokkal, fájdalommal, szenvedéssel. Vannak még ártatlan
gyermekek is, akiket idŒ elŒtt utol ér a halál. Vannak brutális, könyörtelen
természeti erŒk, valamint létezik az ember emberrel szembeni brutalitása…

Ne gondoljátok, hogy Isten szándékosan idézi elŒ azt, amit a saját céljai
érdekében megenged! Ha ismeritek a tervet és a terv egészének célját, ak-
kor ezek a dolgok egy szeretŒ Mennyei Atyáról tanúskodnak” (The Play
and the Plan, 2).
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Kérdezd meg:

• Mit gondoltok, miért a lelkiség a legfontosabb terület minden terület
közül?

• Milyen módokon befolyásolhatja a lelkiség a földi tudás megértésére vonat-
kozó képességünket?

A halandóság elŒtti életünkrŒl való tudásnak arra kellene ösztönöznie bennünket,
hogy a halandóságban hithıek legyünk, és továbbfejlesszük a tehetségeinket és a ké-
pességeinket.

Soroltass fel a tanulókkal számos olyan földi kihívást, melyet a halandóságban
mindannyian megtapasztalunk (például munkakeresés; elegendŒ anyagi forrás
birtoklása, hogy kielégítsük az alapvetŒ szükségleteinket; egészség megŒrzése;
és a megpróbáltatások megértése).

Neal A. Maxwell elder, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja ezt tanította:

Kérdezd meg:

• Mennyiben befolyásolja a kihívások elfogadásával és kezelésével kapcsola-
tos hozzáállásodat az arról való tudásod, hogy a halandóság elŒtti életed-
ben hajlandó voltál bizonyos körülményeknek alávetni magad a földön?

• Az arról való tudásunk, hogy a halandóság elŒtti életünkben különféle te-
hetségeket és képességeket fejlesztettünk ki, hogyan ösztönözhet bennün-
ket arra, hogy ebben az életben is fejlesszük azokat?

JAVASOLT TANULÓI FELADATOK

� Biztasd a tanulókat, hogy magyarázzák el a családtagjaiknak a szabadulás ter-
vét egy családi est alkalmával.

� A tanulók írják le a tanulói kézikönyvükben az alábbi kérdésekre adott vála-
szaikat:

• Milyen módon segíthet halandó céljaink betöltésében a tanulmányi és pá-
lyafutási készségeink fejlesztése?

• Hogyan áldhatja meg lelkileg és fizikailag a családunkat és másokat az, ha
nagyobb képzettségre és több tudásra teszünk szert?

„Ezért hát, a beleegyezés, hogy belépjünk ebbe a második állapotunkba,
olyan volt, mintha elŒre beleegyeztünk volna, hogy beadjanak egy érzéstele-
nítŒt – a felejtés érzéstelenítŒjét. Az orvosok nem adnak be érzéstelenítést
megszüntetŒ szert a már elŒzŒleg engedélyezett érzéstelenítés folyamata alatt,
csak hogy újra megkérdezzék a beteget, hogy folytathatják-e. Beleegyeztünk,
hogy idejövünk, és alávetjük magunkat bizonyos tapasztalatoknak, bizonyos
körülmények közepette” (Conference Report, Oct. 1985, 21; vagy Ensign,
Nov. 1985, 17).
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2 A LÉLEK ÚTMUTATÁSA
BEVEZETÉS

Mivel sok hamis hang verseng a figyelmünkért, fel
kell ismernünk az IstentŒl jövŒ személyes kinyilatkoz-
tatást. A lelki kommunikációhoz szükséges, hogy
megfelelŒképpen felkészítsük magunkat a Lélek befo-
gadására. A Szentlélek vigaszt, békét és útmutatást
nyújt az életünkben mind fizikai, mind pedig lelki
ügyekben. Segíts a tanulóidnak, hogy megértsék a
Szentlélek szerepét, és azt, hogy miként ismerhetŒk fel
a Lélek sugalmazásai. Amikor megtanuljuk felismerni
és követni a Lélek útmutatását, elkerülhetjük a felesle-
ges idŒpocsékolással járó vagy jelentéktelen dolgokat.

MEGÉRTENDÃ TANTÉTELEK

• A Szentlélek vigaszt, békét és irányítást hozhat az életünkbe.

• A Szentlélek útmutatása az egyház minden érdemes tagjának rendelkezésére áll.

• Az ima egyike azon eszközöknek, amely által elnyerjük a Lélek útmutatását.

TANÍTÁSI JAVASLATOK

A Szentlélek vigaszt, békét és irányítást hozhat az életünkbe.

Oszd el a következŒ szentírásokat a tanulók között. Olvassák el a szentíráso-
kat, és osszák meg az osztállyal, hogy azok mit tanítanak a SzentlélekrŒl.
Válaszaikat sorold fel a táblán A Szentlélek feladatai címszó alatt.

• János 14:26

• János 16:13

• Rómabeliek 5:5

• 2 Nefi 31:17 

• 2 Nefi 31:18 

• Tan és a szövetségek 6:15

Kérd meg a tanulókat, hogy osszanak meg egy olyan személyes élményt, ami
jól ábrázolja a Szentlélek egyik feladatát.

Olvassátok el a 2 Nefi 32:5-öt a tanulókkal. Írd fel a táblára: „A Szent[lélek]…
minden olyan dolgot meg fog mutatni nektek, amit meg kell tennetek” (2 Nefi 32:5).
Adj a tanulóknak egy percet, hogy megtanulhassák kívülrŒl az idézetet és a
hozzá tartozó hivatkozást. Ezután töröld le az idézetet, és hagyd, hogy két-
három önként jelentkezŒ elmondja fejbŒl az idézetet, és megadja hozzá a
hivatkozást.
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Írass le a tanulókkal a tanulói kézikönyvük „Jegyzetek és benyomások” részébe
hármat-négyet azon legfontosabb döntéseik közül, melyekkel az életükben
szembesülnek. Olvassátok el a Tan és a szövetségek 90:24-et, és kérd meg Œket,
hogy összegezzék, mit kell tenniük, hogy segítséget kapjanak az Úr LelkétŒl a
felsorolt döntések mindegyikéhez.

Olvasd fel a következŒ kijelentést Joseph B. Wirthlin eldertŒl, a Tizenkét
Apostol Kvórumának tagjától:

Kérdezd meg: Mit mondott Wirthlin elder azon információ biztosságáról, me-
lyet a SzentlélektŒl kaphatunk?

A Szentlélek útmutatása az egyház minden érdemes tagjának rendelkezésére áll.

Mondd el a következŒ tanítást:

Kérdezd meg: Mi a Szentlélek állandó társaságának a kulcsa? (Az érdemesség.)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el Henry B. Eyring eldernek a tanulói ké-
zikönyv 9. oldalán található kijelentését.

Kérdezd meg: Mit tehetünk azért, hogy érdemesek legyünk a Szentlélek befo-
lyására?

Az egyik tanuló olvassa fel Joseph B. Wirthlin elder, a tanulói kézikönyv 9–10.
oldalán található kijelentésének utolsó két bekezdését. Ezután kérdezd meg:

• Wirthlin elder szerint mely dolgok akadályozhatják meg, hogy a Szentlélek
befolyásolni tudja az életünket?

• Mire jöttél rá, milyen dolgokat kell rendszeresen megtenned, hogy meg-
hívd a Lelket? (A válaszok között lehetnek olyan tevékenységek, mint az
igazlelkı élet, a szentírás-tanulmányozás, az ima, az élŒ próféták követése,
a keresztelési szövetségek betartása, a jószívıség és gondolataink megféke-
zése. Kérd meg a tanulókat, hogy sorolják fel a táblán a válaszokat. Biztasd
Œket, hogy eközben magyarázzák el minden egyes javaslat fontosságát.
Ösztönözd Œket, hogy jegyzeteljék le a beszélgetést a tanulói kézikönyvük
„Jegyzetek és benyomások” részébe.)

„A Szentlélek hatalma reá szállhat valakire keresztelŒ elŒtt, és tanúbizony-
ságot tehet arról, hogy az evangélium igaz. A Szentlélek társaságának állan-
dó joga azonban egy olyan ajándék, amelyet csak a melkisédeki papság
viselŒjének kézrátétele által kaphat meg valaki, aki arra érdemes, miután
felhatalmazással megkeresztelkedett Jézus Krisztus igaz egyházába” (Kalauz
a szentírásokhoz, „Szentlélek”, 192). 

„[A Szentlélek] egy kinyilatkoztató és tanító, aki sokkal biztosabban juttat-
ja el az információkat a lelkünkhöz, mint amennyire a természetes érzéke-
ink képesek lennének rá. Minden választásunkban és döntésünkben képes
vezetni bennünket, és soha nem fog megtéveszteni vagy félrevezetni ben-
nünket. Ã a vigasztaló, aki békével tölti el a lelkünket a szükség idején”
(Conference Report, Oct. 1994, 100; vagy Ensign, Nov. 1994, 76).
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Az ima egyike azon eszközöknek, amely által elnyerjük a Lélek útmutatását.

Amennyiben használtad az elŒzŒ tanítási javaslat legutolsó kérdését, akkor
utalhatsz a tanulóknak az általuk javasolt gyakorlatok listájára, amelyek meg-
hívhatják a Lelket az életükbe. Olvasd el velük James E. Faust elnök kijelenté-
sét a tanulói kézikönyv 10. oldaláról. Kérdezd meg:

• Milyen gyakorlatot javasolt Faust elnök a harmadik és a negyedik pontban?

• Az ima rajta volt azon cselekedetek listáján, melyek meghívják a Lelket?
Miért, vagy miért nem?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa el Heber J. Grant elnök alábbi kijelentését:

Kérdezd meg: Miért fontos az ima annak, aki a Lélek útmutatására vágyik?

Oszd meg Ezra Taft Benson elnök alábbi kijelentését az ima és a Lélek kapcso-
latáról. Miközben e próféta tanácsát olvasod, kérd meg a tanulókat, hogy fi-
gyeljenek minden kérdésre, melyet feltesz, és gondolkodjanak el rajta, hogy
mit válaszolnának rá.

(Megjegyzés: Az alábbi tanítási javaslat azt hangsúlyozza, hogy mennyire fon-
tos megtanulnunk meghallani a Lelket ahhoz, hogy felismerjük az Úr imáink-
ra adott válaszát. A terjedelme miatt elképzelhetŒ, hogy az óra nagy részét ez
fogja kitölteni. Richard G. Scott elder tanácsa különösen fontos lehet a fiatal
felnŒttek számára, mert sok olyan keresztezŒdéshez érkeznek majd, amelyben
olyan döntésekkel szembesülnek, melyek tartós hatással lesznek az Œ, valamint
jövŒbeli családjuk életére. Segíts a tanulóidnak megtanulni bízni abban, hogy
fel fogják ismerni az Úr imáikra adott válaszát, hogy így naponta alázattal for-
duljanak majd Hozzá.)

„Amikor imádkoztok – amikor Mennyei Atyátokkal beszélgettek –, valóban
megbeszélitek vele a problémáitokat? Elmondjátok neki az érzéseiteket, két-
ségeiteket, bizonytalanságaitokat, örömötöket, legmélyebb vágyaitokat –
vagy az ima csupán ugyanazon szavak és szófordulatok szokványos kifejezé-
se? Elgondolkodtok azon, mit is akartok valójában mondani? Szakítotok
idŒt arra, hogy figyeljetek a Szentlélek sugalmazásaira? Az imára kapott vá-
lasz leggyakrabban egy csendes hang által érkezik, és legmélyebb, legben-
sŒbb érzéseinkben lelhetŒ meg. Azt mondom nektek, hogy megtudhatjátok
Isten rátok vonatkozó akaratát, ha idŒt szántok arra, hogy imádkozzatok és
figyeljetek” („To ’the Rising Generation’,” New Era, June 1986, 8).

„Abban a pillanatban, hogy az ember felhagy azzal, hogy Istenhez folya-
modjon az Ã Lelkéért és útmutatásáért, kezd idegenné válni számára és
mıvei számára. Amikor az emberek nem imádkoznak többé Isten Lelkéért,
bizodalmukat a maguk erejére utalt értelmükbe vetik, és fokozatosan elveszí-
tik Isten Lelkét, ugyanúgy, ahogy a közeli és kedves barátok is elidegenednek
egymástól, ha soha nem írnak egymásnak, vagy soha nem beszélnek egy-
mással. Mindannyiunknak imádkoznia kell, hogy Isten soha, egyetlen pilla-
natra se hagyjon minket magunkra, segítséget nyújtó Lelke nélkül, ami által
ellenállhatunk a bınnek és a kísértésnek” (Conference Report, Oct. 1944, 9).
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Óra elŒtt felírhatod a táblára Richard G. Scott eldernek az általános konferen-
ciai beszédében található elsŒ két-három fŒ kérdését (lásd tanulói kézikönyv,
11–12. oldal). Kérdezd meg a tanulókat, hogy elgondolkodtak-e valaha is eze-
ken a kérdéseken.

Használd Scott elder konferenciai beszédét arra, hogy megválaszold a tíz fŒ
kérdést, mely a tanulói kézikönyvben lévŒ beszédben található. Feloszthatod
az osztályt csoportokra, és minden csoport választ kereshet egy vagy több kér-
désre. Kérd meg a csoportokat, hogy az osztály többi részével is osszák meg a
tanultakat. Ahogy haladtok a kérdésekkel, felírhatod Œket a többi, táblán lévŒ
kérdéshez.

JAVASOLT TANULÓI FELADATOK

� A tanulók nézzék át a tanulói kézikönyv „Alkalmazás és példák” részét, és vá-
laszolják meg az abban felsorolt kérdéseket.

� Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el azon, hogy miként hívhatják
meg a Lelket az életükbe. Kérd meg Œket, hogy jegyezzék le gondolataikat ta-
nulói kézikönyvük „Jegyzetek és benyomások” részébe.
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3 CÉLOK KITÙZÉSE ÉS AZ IDÃVEL
VALÓ GAZDÁLKODÁS
BEVEZETÉS

Sok embernek nehezére esik célokat kitıznie és
hatékonyan beosztania az idejét. Segíts a tanu-
lóidnak megérteni, hogy a célok kitızése és a
bölcs idŒbeosztás javíthat az életükön, és abban
is segíthet, hogy jobban szolgáljanak másokat.

MEGÉRTENDÃ TANTÉTELEK

• Az érdemes célok kitızése irányt ad az életünknek.

• Számos különbözŒ területen kell célokat kitıznünk.

• Az idŒnkkel való gazdálkodás segít kézben tartanunk az életünket, hogy haté-
konyabban tudjunk szolgálni.

TANÍTÁSI JAVASLATOK

Az érdemes célok kitızése irányt ad az életünknek.

Oszd meg a következŒ naplóbejegyzést, mely egy farmertŒl származik:

„Eldöntöttem, hogy lekaszálom a szénát. Elkezdtem felszerszámozni a lovakat, és
megláttam, hogy a kantár elszakadt. Bevittem a raktárba, hogy megjavítsam, ek-
kor észrevettem, hogy néhány üres zsák hever szanaszét. A zsákok emlékeztettek
rá, hogy a pincében néhány burgonyáról még le kell szedni a csírát. Lementem a
pincébe, hogy elvégezzem a feladatot, és észrevettem, hogy a helyiséget fel kelle-
ne söpörni. Felmentem a házba, hogy hozzak egy seprıt, amikor láttam, hogy a
tızifás láda üres. Odamentem hát a farakáshoz, de megláttam néhány beteg csir-
két. Olyan szomorú volt az ábrázata a jószágoknak, hogy eldöntöttem: hozok
nekik egy kis gyógyszert. Mivel elfogyott a gyógyszer, beugrottam az autóba, és
elindultam a gyógyszertárba. Útközben kifogyott a benzinem.”

Kérdezd meg:

• Mi az, ami eltérítette a farmert attól a céljától, hogy lekaszálja a szénát?

• Miért viselkedünk néha úgy, mint a farmer?

• Mit jelent a cél?

• Miért fontos, hogy folyamatosan a célra összpontosítsunk?

• Miért fontos, hogy célokat tızzünk ki?

• Hogyan érjük el a célokat?

Oszd meg a következŒ elveket, melyek segíthetnek megtanulnunk, hogyan
tızzünk ki értékes célokat:

• A cél egy elŒre elvárt teljesítmény.

11

AZ EVANGÉLIUM ÉS AZ EREDMÉNYES ÉLET OKTATÓI KÉZIKÖNYV



• A cél értéke segít meghatározni annak fontosságát.

• A célok fontossági sorrendjének felállítása azt jelenti, hogy a kívánt sor-
rendbe helyezzük azokat.

• Egy naptár segít beterveznünk mindent, amit el kell végeznünk.

A legtöbb sikeres ember célokat tız ki. A célok segítenek nekünk a tervezés-
ben, és irányt adnak az életünknek.

Írd fel a táblára: Hosszú távú célok, Közepes távú célok, Rövid távú célok és Napi
teendŒk. Kérdezd meg:

• Miket tekintesz hosszú távú céloknak?

• Miket tekintesz közepes távú céloknak?

• Miket tekintesz rövid távú céloknak?

• Milyen példákat tudsz mondani a napi teendŒkre?

A válaszokat sorold fel a táblán a megfelelŒ címsorok alá (példákért lásd az
alábbi táblázatot).

Készségeim fejlesztése a munkám-
ban való elŒrejutás érdekében.

Érdemesnek lenni a felmagaszto-
sulásra, és olyanná válni, mint
Mennyei Atyám.

Egyéves kurzusok elvégzése, me-
lyekkel bizonyítvány vagy képzett-
ség szerezhetŒ.

Templomi szertartásokban való
részesülés.

A királyságban való szolgálat.

Egy szemeszterre vagy negyedévre
való beiratkozás és azok elvégzése,
bizonyítvány vagy képzettség
megszerzése céljából.

Tized és felajánlások rendszeres
fizetése.

Szorgalmasan elvégezni a havi házi-
vagy látogató tanítói feladatomat.

Elvégezni a feladataimat a követ-
kezŒ órámra.

Minden reggel 30 perc szentírás-
olvasás.

Imádkozni reggel és este.

Hosszú távú célok

Közepes távú célok

Rövid távú célok

Napi teendŒk
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Kérdezd meg:

• Miért segít a „Napi teendŒk” lista a célok elérésében?

• Miért lenne fontos, hogy a napi teendŒinket is átnézzük a hosszú távú cé-
lok kapcsán?

• Hogyan segíthetnek a rövid távú célok a hosszú távú tanulmányi és lelki
célok elérésében?

• Hogyan viszonyulnak egymáshoz a hosszú, a közepes és a rövid távú célok,
valamint a napi teendŒk?

Azt szokták mondani, hogy a le nem írt célok csupán kívánságok. Segíts meg-
érteni a tanulóknak, hogy a céljaik leírása segíthet nekik emlékezni a szándé-
kaikra, és segíthet nekik megvalósítani azokat.

Olvassátok el az akkor még a Tizenkét Apostol Kvórumának segédjeként szol-
gáló Franklin D. Richards elder alábbi tanácsát:

Kérdezd meg: Hogyan tudod megállapítani, hogy egy cél reális-e?

Számos különbözŒ területen kell célokat kitıznünk.

Kérj meg két tanulót, hogy jöjjenek ki a táblához. Az egyik írja fel, hogy fizikai,
a másik pedig, hogy lelki. Kérj meg egy harmadik tanulót, hogy olvassa fel han-
gosan a tanulói kézikönyv 20–21. oldalán található történetet a fiatal John
Widtsoe-ról, ahogyan azt G. Homer Durham elder elbeszélte. A táblánál álló ta-
nulók írják fel John Widtsoe céljait a megfelelŒ oszlopba, a fizikai vagy a lelki
címszavak alá.

Kérdezd meg a tanulókat, hogy melyik kategóriába (fizikai vagy lelki) sorolnák
be a következŒket: egyházi szolgálat, polgári szolgálat, család, tanulmányok, pá-
lyafutás, misszionáriusi munka, pénzügyek, családtörténet, testedzés, szabadidŒ.

Mondd meg a tanulóknak, hogy javasoljanak konkrét célokat az elŒzŒ lista
mindegyikéhez (például a családtörténethez: benyújtani egy nevet a templomi
munkához; a pénzügyekhez: költségvetés elkészítése).

Az idŒnkkel való gazdálkodás segít kézben tartanunk az életünket, hogy
hatékonyabban tudjunk szolgálni.

Beszéljétek meg a következŒ kérdéseket:

• Hányan szeretnék közületek, ha naponta több idŒtök lenne? Miért?

• Miért veszítjük el az irányítást az idŒnk felett?

Írd fel a táblára: Akkor tanuljuk meg uralni az életünket, ha megtanuljuk uralni az
idŒnket.

Kérdezd meg: Miért fontos, hogy tevékenyen irányítsuk az életünk útját ahe-
lyett, hogy engednénk a dolgokat csak úgy megtörténni?

Olvassátok el együtt a Tan és a szövetségek 60:13-at.

„A szándékok és a célok ne csak jelentŒségteljesek legyenek, hanem reáli-
sak is. Hatékony munkára kell ösztönözniük. Így a reális célkitızések és
azok elérése fontos részévé válik az örök fejlŒdés nagyszerı folyamatának”
(Conference Report, Oct. 1969, 123).
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Kérdezd meg: Miért fontos, hogy ne vesztegessük el az idŒnket?

Mondd el a következŒ kijelentést M. Russell Ballard eldertŒl, a Tizenkét
Apostol Kvórumának tagjától. Egy sor olyan dolog között, amelyet a fiatalok
megtehetnek azért, hogy „tiszták, szeplŒtelenek és bátrak” maradhassanak, és
missziót szolgálhassanak, ezt is megemlítette:

Kérdezd meg:

• Milyen tantételt tanít Ballard elder kijelentése?

• Mire pazaroljuk el gyakran az idŒt?

• Milyen hozzáállás vezet az idŒpazarláshoz?

• Miképpen lehetnek a modern találmányok idŒpazarlásra vagy idŒnyerésre
való eszközök?

Az egyik legnagyszerıbb eszköz, mellyel irányítani tudjuk az idŒnket, a terve-
zés. Ahogy valaki mondta egyszer: Tervezd meg a munkádat, majd munkál-
kodj a terveden. A tervezés segít nekünk a jövŒbeli eseményeket a jelenbe
hozni, hogy valamit már most tehessünk az érdekükben.

Írd fel a táblára a hatékony tervezés alábbi egyszerı szabályait. (Ezt a mintát
hozzá lehet igazítani az olyan közepes és hosszú távú célokhoz, mint a heti,
havi vagy éves célok.)

1. Készíts egy listát mindenrŒl, amit el kell ma végezned.

2. Mindegyik tételhez rendelj egy értéket (például: A = életbevágó, B = fontos,
C = van némi haszna, D = idŒpazarlás).

3. ElŒször végezd el az összes A, majd B (és így tovább) jelı feladatot.

A tanulók olvassák el a tanulói kézikönyv „Alkalmazás és példák” részét (22. o.).

Olvasd fel Thomas S. Monson elnök és Gordon B. Hinckley elnök kijelentéseit
a tanulói kézikönyvbŒl (21. o.). A tanulók keressék ki és foglalják össze a fon-
tossági sorrenddel kapcsolatos tanácsaikat. Soroljátok fel ezeket a táblára.

JAVASOLT TANULÓI FELADATOK

� Kérd meg a tanulóidat, hogy a következŒ hét folyamán szakítsanak idŒt arra,
hogy leüljenek egy csendes helyen, és leírják életcéljaikat; ezután részletesen
írják le, hogy mit kell ezért tenniük az elkövetkezendŒ öt évben, egy évben,
hat hónapban és egy hétben, hogy közelebb kerüljenek az egyik ilyen cél elé-
réséhez. Kérd fel Œket, hogy írjanak néhány sort minden egyes célról, melyben
kifejtik, hogy mit jelent az a számukra. Ezt leírhatják a tanulói kézikönyvük
„Jegyzetek és benyomások” részébe is.

„Csökkentsétek a számítógépes játékokkal való idŒtöltést. Az, hogy hány-
szor ölitek meg az ellenséget egy számítógépes játékban, semmilyen ha-
tással nem lesz azon képességetekre, hogy jó misszionáriusok legyetek”
(Conference Report, Oct. 2002, 51–52; vagy Liahóna, 2002. nov., 48).
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4 A PÉNZÜGYI FORRÁSOK BÖLCS
KEZELÉSE
BEVEZETÉS

Sokan aggódnak a pénzügyeik miatt. Sokuk amiatt
nyugtalankodik, hogy meg lesz-e a szükséges pénzü-
gyi forrása ahhoz, hogy gondoskodni tudjon önma-
gáról, illetve a családjáról. Mások talán nem értik
annak fontosságát, hogy becsületesek legyenek pénz-
ügyeik kezelésében, mert azt látják, hogy mások
sikeresnek tınnek azáltal, hogy becstelenek. Segíts
megérteni a tanulóidnak a tized és a felajánlások fi-
zetésének fontosságát, és azt, hogy miként kerülhe-
tik el az adósságot, hogyan spóroljanak a jövŒre,
annak szükségét, hogy becsületesek legyenek a pénz-
ügyi ügyleteikben, és hogy miként dolgozhatnak
együtt családként azon, hogy beosszák a forrásaikat.
Amikor hithıen megtartjuk az Úr parancsolatait,

boldogulni fogunk a földön (lásd 1 Nefi 2:20). Ez az ígéret nem csak anyagi javak-
ra, hanem az egyén és a család áldásaira is vonatkozik.

MEGÉRTENDÃ TANTÉTELEK

• A tized és a felajánlások fizetése áldásokat hoz.

• A szükségtelen adósságok elkerülése, valamint a jövŒre történŒ megtakarítás
függetlenít minket az anyagi kötöttségektŒl.

• Az anyagi ügyeinkben való becsületesség személyes feddhetetlenségünkrŒl ta-
núskodik.

• A családi tanácskozás segítséget nyújt annak eldöntésébe, hogy miként hasz-
náljuk fel a forrásainkat.

TANÍTÁSI JAVASLATOK

A tized és a felajánlások fizetése áldásokat hoz.

Pénzügyeink kezelésekor a tized fizetése kell, hogy az elsŒ legyen a fontossági
sorrendben. Oszd meg a következŒ beszámolót Joseph Fielding Smith elnöktŒl:

„Édesanyám özvegy volt, akinek egy nagy családról kellett gondoskodnia.
Egy tavaszi napon, amikor kiástuk a burgonyavermeinket, édesanyám meg-
kérte a fiait, hogy szedjenek össze egy szállítmányt a legszebb burgonyából,
majd elvitte azt a tizedirodába; abban az évben kevés burgonya termett.

15

AZ EVANGÉLIUM ÉS AZ EREDMÉNYES ÉLET OKTATÓI KÉZIKÖNYV



Kérdezd meg: Mit tanulhatunk Smith elnök édesanyjától a tizedfizetés fontos-
ságával kapcsolatban?

A tanulók olvassák el a tanulói kézikönyv 26. oldalán található kijelentést
Gordon B. Hinckley elnöktŒl, amely így kezdŒdik: „Nem azt mondom...”

Kérdezd meg: A nagyobb jóléten kívül milyen más módokon áldhat meg ben-
nünket az Úr, amikor hithıen fizetjük a tizedünket és a felajánlásainkat?

Magyarázd el, hogy amikor tizedet fizetünk, akkor megmutatjuk az Úrba ve-
tett hitünket, valamint az iránta való szeretetünket és elkötelezettségünket.
A tizedalapokat az ElsŒ Elnökség gondosan felügyeli, és azt az Úr földi király-
ságának az építésére használják (lásd T&Sz 120).

Mutass a tanulóidnak egy olyan pénzérmét, ami a ti lakóhelyeteken a legér-
téktelenebb.

Kérdezd meg: Hogyan lehet egy ilyen értéktelen pénzérme értékes az Úr szemében?

Földi szolgálata során az Úr látta, amikor egy özvegyasszony felajánlást fize-
tett. Az egyik tanuló olvassa el Lukács 21:1–4-et. Magyarázd el, hogy a fillér
volt Jézus napjaiban a legkevesebb értékkel bíró pénzérme.

Kérdezd meg:

• Mit jelent az, hogy a gazdagok „az Œ fölöslegükbŒl” adtak, de az özvegy
„minden[ét] amije volt” odaadta?

• Amikor adunk, miért fontosabb Isten számára a hozzáállásunk, mint az
adományunk értéke?

Oszd meg a következŒ esettanulmányt:

Steve iskolába járt. RészmunkaidŒben dolgozott, és nem kellett aggódnia az
adósság miatt. Amikor azonban megkapta a fizetését, rájött, hogy nincs elég
pénze arra, hogy a lakbért is és a tizedét is kifizesse.

Kérdezd meg: Milyen tanácsot adnál Steve számára?

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy nem azért fizetünk tizedet, mert van pén-
zünk, hanem azért mert van hitünk (lásd Joseph B. Wirthlin elder kijelentését
a tanulói kézikönyv 26. oldalán).

Én akkoriban kisfiú voltam, és én vezettem a fogatot. Amikor a tizediroda
lépcsŒjéhez értünk, és le akartuk rakodni a burgonyát, az egyik alkalmazott
kijött, és így szólt az édesanyámhoz: – Smith asszony, szégyen, hogy neked
is tizedet kell fizetned. […] Megfeddte édesanyámat, amiért fizeti a tizedét,
mindennek nevezte, csak bölcsnek vagy elŒrelátónak nem; majd azt mond-
ta, hogy vannak olyanok, akik erŒsek és alkalmasak a munkára, és mégis a
tizediroda támogatja Œket. Édesanyám odafordult hozzá, és ezt mondta: –
William, szégyellje magát! Megtagadna tŒlem egy áldást? Ha nem fizetném a
tizedemet, arra kellene számítanom, hogy az Úr megvonja tŒlem az áldásait.
Én befizetem a tizedemet, és nem csak azért mert ez Isten törvénye, hanem
azért is, mert áldást várok cserébe. Ezt és a többi törvényt is betartva elvá-
rom, hogy boldoguljak, és képes legyek eltartani a családomat” (Conference
Report, Apr. 1900, 48). 
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Az egyik tanuló olvassa el James E. Faust elnök kijelentését a tanulói kézi-
könyv 26. oldaláról.

Olvasd el a tanulókkal Malakiás 3:8–12-t (szentírás-memoriter, Malakiás 3:8–10).
Kérdezd meg:

• Szerintetek mit jelent megnyitni „az egek csatornáit” (a menny ablakait)?
(A válaszok között lehetnek mind lelki, mind pedig fizikai áldások.)

• Minek tekinted a tizedet: Isten számára adott ajándéknak, vagy egy adósság
kifizetésének? Miért?

Oszd meg a tanulókkal Jeffrey R. Holland elder, a Tizenkét Apostol Kvóruma
tagjának következŒ tanácsát:

Kérdezd meg:

• Milyen módokon áldatunk meg lelkileg, amikor tizedet fizetünk?

• Szerintetek mi az a „kártevŒ”, melyrŒl a Malakiás 3:11-ben szó van?

Magyarázd el, hogy a kártevŒ lehet egy olyan akadály az életünkben, ami haj-
lamos felemészteni a forrásainkat, mint például a költséges balesetek, egészsé-
gi gondok és a pénzköltéssel kapcsolatos hozzáállás. Néha a kártevŒt a saját
tetteink következményei dorgálják meg. Az Úr megtaníthatja nekünk, hogyan
kerüljük el vagy gyŒzzük le ezeket a kihívásokat.

Kérdezd meg: Tizedünk fizetése milyen módon segít nekünk felkészülni Jézus
Krisztus második eljövetelére? (A tanulók olvassák el a T&Sz 64:23-at [szentí-
rás-memoriter], hogy megtalálják a választ.)

Oszd meg a következŒ két kijelentést, és kérd meg a tanulókat, hogy nevezzék
meg azon áldásokat, melyben a tizedfizetŒk részesülnek, és mondják el, hogy
eme áldások többsége miért értékesebb a pénznél?

Heber J. Grant elder, aki akkoriban a Tizenkét Apostol Kvórumának volt a tag-
ja, bizonyságát tette:

„Tanúbizonyságomat teszem – és tudom, hogy a tanúbizonyságom igaz –,
hogy azok a férfiak és nŒk, akik tökéletesen becsületesek voltak Istennel,
akik fizették tizedüket..., az egész világnak tanúskodnak azon áldásokról,
melyeket IstentŒl kaptak e törvény betöltése miatt, és hogy Isten bölcses-
séget adott nekik, mely által képesek voltak beosztani a maradék kilenc ti-
zedet, és hogy ez nagyobb értékkel bírt a számukra, és többet értek el vele,
mint ha nem lettek volna becsületesek az Úrral szemben” (Conference
Report, Apr. 1912, 30).

„Ãszintén és feddhetetlenül fizessétek a tizedeteket és a felajánlásaitokat,
mivel ezek megilletik Istent! […]

A tizedfizetés nem egy jelképes ajándék, amit kegyesen felajánlunk Istennek.
A tizedfizetéssel adósságot törlesztünk” (Liahóna, 2002. jan., 39).
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N. Eldon Tanner elnök, aki az ElsŒ Elnökség egyik tanácsosa volt, azt tanította:

Kérj fel egy vagy két tanulót, hogy osszák meg tizedfizetéssel kapcsolatos él-
ményeiket, és azt, hogy miképpen erŒsítette ez a parancsolat a Szabadítóba ve-
tett hitüket.

A szükségtelen adósságok elkerülése, valamint a jövŒre történŒ megtakarítás
függetlenít minket az anyagi kötöttségektŒl.

Írd fel a táblára: Milyen módokon korlátozhatja a szabadságunkat, ha adósságunk van?

Oszd az osztályt négy csoportra, és mindegyik csoportnak add ki feladatul a
26–27. oldalon található általános felhatalmazottaktól származó elsŒ négy kije-
lentés egyikét „A szükségtelen adósságok elkerülése...” részbŒl. Kérj meg minden
csoportot, hogy keresse meg a számukra kijelölt kijelentés fŒ mondanivalóját.

Miután a csoportok megbeszélték a kijelentéseket, kérj meg minden csoport-
ból egy képviselŒt, hogy menjek ki az osztály elé egy vitafórumban részt ven-
ni. A kihívott tanulóknak tedd fel az alábbi kérdéseket, és ha lehetséges, a
tanulói kézikönyv kijelentései alapján válaszoljanak rájuk: 

• Milyen jó pénzügyi szokásokat kellene kialakítanunk az életünkben?

• Mit jelent az, hogy „legyetek szerények a kiadásaitokban”?

• Miért olyan könnyı adósságba keveredni, és miért olyan nehéz kikerülni
belŒle?

• Milyen elfogadható adósságok vannak?

• Milyen módokon korlátozhatja a szabadságunkat az adósság?

A tanulók olvassák el a Tan és a szövetségek 104:78–80-at. Ezután sorold fel
a táblán az adóssággal kapcsolatos tantételeket, valamint az Úr adósságra
vonatkozó tanácsát. Kérdezd meg:

• Szerintetek miért fontos tanács ez az adósságból való kikerüléshez? 

• Milyen módokon segíthetnek ezek a versek elkerülni, hogy adósságba ke-
rüljünk?

Mondd el a következŒ kijelentést Heber J. Grant elnöktŒl:

„Ha van olyan dolog, ami békét és megelégedettséget hoz az emberi szívbe
és a családba, akkor az az, hogy anyagi erŒforrásaink keretein belül élünk.
És ha van valami, ami felemésztŒ, lehangoló és szívfájdító, akkor az az, ha
olyan adósságaink és kötelezettségeink vannak, melyeknek nem tudunk
eleget tenni” (Gospel Standards, comp. G. Homer Durham [1969], 111).

„A tizedfizetés egy parancsolat, egy ígérettel adott parancsolat. Ha enge-
delmeskedünk ennek a parancsolatnak, akkor megkapjuk annak ígéretét,
hogy boldogulni fogunk ezen a földön. Ez a boldogulás nemcsak anyagi
javakra utal – magában foglalhatja a jó egészséget és az elme életerejét is.
Ide tartozik a család összetartása és a lelki fejlŒdés” (Conference Report,
Oct. 1979, 119; vagy Ensign, Nov. 1979, 81).
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A tanulók lapozzanak az adósságrendezŒ naptárhoz a tanulói kézikönyvben
(27. o.), és olvassák el Marvin J. Ashton magyarázatát, mely a naptár elŒtt ta-
lálható. Kérd meg Œket, hogy figyeljék meg a naptáron, hogy miután júliusban
ki lett fizetve az 1. adósság, akkor a kifizetett adósság havi összegét hozzáadták
a 2. adósság törlesztŒ részletének összegéhez azért, hogy a 2. adósság elŒbb ren-
dezésre kerüljön. Kérd meg a tanulókat, hogy magyarázzák el ezt a sémát a táblá-
zat fennmaradó részét illetŒen is.

Az anyagi ügyeinkben való becsületesség személyes feddhetetlenségünkrŒl
tanúskodik.

Írd fel a táblára a becsületesség szót. Kérd meg a tanulókat, hogy magyarázzák
el, mit jelent nekik a szó.

Kérdezd meg: Hogyan befolyásolja a másokhoz – például a szüleinkhez, házas-
társunkhoz, munkatársainkhoz vagy barátainkhoz – való viszonyunkat a be-
csületességünk?

Magyarázd el, hogy a másokkal való becsületességünk tükrözi azt, hogy mennyi-
re követjük az Urat. Az Úr az Ã szövetséges népének nevezett bennünket. Ez
azért van, mert hajlandóak vagyunk szövetségeket követni vele, és megtartani
azokat. Megparancsolta nekünk, hogy legyünk becsületesek vele és embertársa-
inkkal. Oszd meg James E. Faust elder következŒ élményét, aki akkoriban a
Tizenkét Apostol Kvórumának tagja volt:

Kérdezd meg:

• Azáltal, hogy az egyház tagjai vagyunk, miképpen érint másokat is rajtunk
kívül a becsületességünk?

• Milyen értelemben lehet a becstelenség az önzés egy formája?

Kérd meg a tanulókat, hogy osszanak meg olyan élményeket, melyek a pénzü-
gyekben való becsületességet szemléltetik.

„Míg területi felügyelŒként szolgáltam Dél-Amerikában, egy feledhetetlen él-
ményben volt részem az Uruguay állambeli Montevideóban. Pénzt akartam
váltani, mert akkoriban Brazíliában éltem, így hát Carlos Pratt testvér elvitt
engem Montevideo belvárosának egyik valutaváltó üzletébe. Bemutatott az
egyik hivatalnoknak, aki azt mondta, hogy csak 1000 dollárt hajlandóak
beváltani. Nem volt nálam 1000 dollár készpénzben, csak egy Salt Lake
Cityben lévŒ bankszámlához tartozó csekkfüzet. A valutaváltó hely azelŒtt
még soha nem üzletelt velem. SŒt, soha nem is találkoztak velem, és nem is
számíthattak rá, hogy valaha is újra lássanak. Semmi bizonyítékuk nem volt
rá, hogy tényleg van 1000 dollárom a bankszámlámon, amelyre a csekket ki-
állítottam. Ám gondolkodás nélkül elfogadták a csekkemet, ami csakis annak
volt köszönhetŒ, hogy mormon vagyok, és azelŒtt már kötöttek üzletet más
mormonokkal is. Röviden szólva, nagyon hálás és boldog voltam a bizalmuk
miatt” (Conference Report, Oct. 1980, 53; vagy Ensign, Nov. 1980, 36).
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Oszd meg N. Eldon Tanner elnök alábbi kijelentését:

Kérdezd meg: Szerintetek miért van az, hogy a templomi ajánlás egyik köve-
telménye a személyes becsületesség?

A családi tanácskozás segítséget nyújt annak eldöntésében, hogy miként
használjuk fel a forrásainkat.

Oszd a táblát három oszlopra, és írd fel a címsorba: Apa, Anya és Tágabb csa-
lád. Miközben az ElsŒ Elnökség és a Tizenkét Apostol következŒ kijelentését
tanulmányozzátok, a tanulók azonosítsák be az elvárásokat, és írják fel Œket
a megfelelŒ kategóriába:

Magyarázd el, hogy a létfenntartáshoz szükséges dolgok elŒteremtéséhez nagy
segítséget nyújthat egy terv, amely megmutatja, hogy mennyi a kereset, és mi-
re fogják elkölteni azt a pénzt. Az ilyen tervet hívjuk költségvetésnek.

Kérdezd meg: Miért fontos az, hogy mindkét házasfélnek beleszólása lehessen
a családi költségvetésbe?

Olvasd fel a következŒ tanácsot Marvin J. Ashton eldertŒl, aki a Tizenkét
Apostol Kvórumának tagja volt: Kérd meg a tanulókat, hogy keressenek továb-
bi meglátásokat a kijelentésében, melyekkel kiegészíthetik a táblán lévŒ listát.

„Az otthoni pénzgazdálkodásnak a férj és a feleség közti partneri kapcso-
laton kell alapulnia, mégpedig olyanon, amelyben mindkét félnek van
szava a döntéshozatal során és az eljárások kialakításában…

A család anyagi ügyeit a feleségnek és a férjnek együtt kell intéznie, a
nyíltság és a bizalom szellemében. Ha a pénz fölött a hatalom és a felhatal-
mazás forrásaként csak az egyik házastárs gyakorol felügyeletet, akkor az
egyenlŒtlenséghez vezet a házasságban, és ez nem helyes. A fordítottja is
igaz: ha az egyik házastárs önként és teljesen kivonja magát a család anya-
gi ügyeinek intézésébŒl, akkor azzal lemond egy elengedhetetlen felelŒs-
ségrŒl” (One for the Money: Guide to Family Finance [füzet, 1992], 2–3).

„Isten terve szerint az apáknak szeretetben és igaz módon kell családjukat
irányítaniuk, valamint gondoskodniuk kell a család szükségleteirŒl és annak
védelmérŒl. Az anyák elsŒsorban gyermekeik gondozásáért felelŒsek. Az
anyáknak és az apáknak egyaránt kötelességük, hogy egyenlŒ partnerekként
segítsék egymást e szent feladatok ellátásában. Fogyatékosság, halál vagy
más körülmények szükségessé tehetik ezen szerepek egyéni átalakítását.
Szükség esetén a tágabb család nyújtson segítséget” („A család: Kiáltvány
a világhoz”, Liahóna, 2004. okt., 49).

„A becsületesség ideálja soha nem fog kimenni a divatból. Mindarra vo-
natkozik, amit teszünk. Az egyház vezetŒiként és tagjaiként a becsületes-
ség mintaképének kell lennünk!” (Conference Report, Oct. 1979, 121;
vagy Ensign, Nov. 1979, 82)
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JAVASOLT TANULÓI FELADATOK

� A tanulók lapozzanak a tanulói kézikönyv 34. oldalán található költségvetési
munkalaphoz. Magyarázd el, hogy akár sok, akár kevés a jövedelmük, a javukra
válik, ha megtanulnak költségvetést készíteni a forrásaikról. A költségvetés segít
megterveznünk és kiértékelnünk a bevételeinket és a kiadásainkat. A tanulók
fogjanak hozzá egy hozzávetŒleges költségvetés elkészítéséhez a könyvükben lé-
vŒ munkalap használatával. Miközben magyarázol, szemléltesd a táblán azáltal,
hogy a költségvetés minden oszlopába felírsz példaként egy összeget. Biztasd a
tanulókat, hogy költségvetésüket kezeljék bizalmasan.

A tanulók sorolják fel a „Bevétel” rész „Tervezett” oszlopába a várható havi be-
vételüket. Ez tartalmazhatja a különbözŒ bevételi forrásokból – például mun-
kákból, takarékszámlákból vagy ösztöndíjakból – származó pénzösszegeket. 

A „Kiadások” rész „Tervezett” oszlopába írják le a becsült várható kiadásaikat.
Biztasd Œket, hogy írják bele az egyházi adományaikat, valamint a jövŒbeli
szükségleteik és vészhelyzetek esetére tervezett megtakarításaikat is.

Biztasd a tanulókat, hogy írják össze a tényleges havi bevételeiket, és írják be a
„Tényleges” oszlopba. Arra is kérd meg Œket, hogy jegyezzék fel a tényleges ha-
vi kiadásaikat, hogy lássák, mennyit költenek. Ez egy kihívást jelentŒ feladat
lesz, amihez szükség lesz arra, hogy napi szinten vezessék a feljegyzéseiket.
Valószínıleg több helyre lesz szükség hozzá, mint amennyi a tanulói kézikönyv
költségvetési munkalapján áll rendelkezésre. A részletes számokat vezethetik
egy külön papíron is, a tanulói kézikönyv költségvetési munkalapján pedig
összegezhetik a bevételeiket és kiadásaikat a hónap végén.

A hó végén a tanulók hasonlítsák össze kiadásaikat a bevételeikkel. Miután
összesítették tényleges bevételeiket és kiadásaikat, képesek lesznek megvizs-
gálni tényleges havi szükségleteiket, és azt is, hogy mely kiadásaikat kell
csökkenteniük. A bölcs költségvetés azt jelenti, hogy egyensúlyban tartjuk a
bevételeket a kiadásokkal, és hogy kevesebbet költünk, mint amennyit meg-
keresünk. (Készíthetsz a táblán egy költségvetés-mintát, a te területedre jel-
lemzŒ bevételi és kiadási példákkal.)
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5 A JÉZUS KRISZTUSBA VETETT 
HIT ERÃT AD AHHOZ, HOGY
GONDOSKODNI TUDJUNK
MAGUNKRÓL ÉS MÁSOKRÓL
BEVEZETÉS

A Jézus Krisztusba vetett hit a hatalom és a tettek
tantétele, mely utat mutathat számunkra abban,
hogy miképpen javítsunk az életünkön, és segít-
sünk másokon. Segíts megérteni a tanulóidnak,
hogy miközben a Krisztusba vetett hitet gyakorol-
ják, és szorgalmasan törekszenek arra, hogy javítsa-
nak az életszínvonalukon, az Úr segíteni fog nekik
fizikai és lelki szükségleteik ellátásában.

MEGÉRTENDÃ TANTÉTELEK

• A Jézus Krisztusba vetett hit erŒt ad ahhoz, hogy
lelkileg fejlŒdjünk és világi ügyekkel foglalkozzunk.

• Az Úr megígérte, hogy segíteni fog nekünk gondoskodni magunkról.

• Az Úr nem fog minden dologban parancsolni nekünk. Buzgón munkálkod-
nunk kell azon, hogy sok jót tegyünk.

• Amikor hithıen az Úrhoz fordulunk, Ã segíteni fog nekünk megérteni, hogy
miként tudunk javítani az életünkön és segíteni másokon.

TANÍTÁSI JAVASLATOK

A Jézus Krisztusba vetett hit erŒt ad ahhoz, hogy lelkileg fejlŒdjünk és
világi ügyekkel foglalkozzunk.

Kérdezd meg a tanulókat, hogy el tudja-e mondani valamelyikük kívülrŒl a
Példabeszédek 3:5–6-ot (szentírás-memoriter). Ha igen, adj lehetŒséget a tanu-
lónak, hogy megtegye; majd mondasd el az osztállyal egyszer-kétszer.

Kérdezd meg:

• Szerintetek mit jelent az, hogy „bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédbŒl”?

• Az Úrba vetett bizalmunk csökkenti annak szükségét, hogy fejlesszük a tu-
dásunkat? Miért?

Írd fel a táblára: A hit a hatalom tantétele. Kérdezd meg a tanulóktól, hogy sze-
rintük mit jelent ez.
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Mondd el a következŒ kijelentést Bruce R. McConkie eldertŒl, aki a Tizenkét
Apostol Kvórumának volt a tagja:

Kérdezd meg:

• Milyen példák találhatók a szentírásokban, melyek jól szemléltetik, hogy
a hit hatalom? (Például lásd Ether 12:7–22.)

• Hogyan segítenek e példák jobban megérteni a hit fogalmát?

Kérd fel a tanulókat, hogy osszák meg néhány élményüket azzal kapcsolatban,
amikor a hit megáldotta az életüket.

Olvasd el a hit alábbi magyarázatát:

Kérdezd meg:

• Mit tanít ez neked arról, hogy miképpen növelheted a hited?

• Milyen módokon adna erŒt a hit ahhoz, hogy javíts a földi helyzeteden?

A tábla tetejére írd fel a következŒ szavakat: Tanulás, Munka és Család.

Kérdezd meg: Hogyan segíthet a Jézus Krisztusba vetett hitünk e területek
mindegyikében fejlŒdést elérni?

A tanulók válaszait írd fel a táblára. (Segíts a tanulóidnak megérteni, hogy
amikor engedelmeskedünk Isten parancsolatainak, a Lélek bŒségesebben jelen
lehet az életünkben, hogy vezessen bennünket a világi tevékenységeinkben.
Az Úr képes megteremteni a tanuláshoz, valamint a készségeink, tehetségeink
és képességeink fejlesztéséhez való lehetŒségeket.)

A tanulóid írjanak a tanulói kézikönyv „Jegyzetek és benyomások” részébe egy
rövid beszámolót arról, hogy érzéseik szerint a hit és az engedelmesség hogyan
teszi Œket képessé arra, hogy mind lelki, mind pedig világi értelemben fejlŒdje-
nek. Kérj meg néhány tanulót, hogy olvassa fel, amit leírt.

„A Jézus Krisztusba vetett hit azt jelenti, hogy annyira bízunk benne,
hogy bármit parancsol, mi engedelmeskedünk neki. Ahol nincs engedel-
messég, ott nincs hit. Ugyanígy, csakis ott lehet valódi engedelmesség,
ahol hit van. Miközben Jézus Krisztusba vetjük a hitünket, és engedelmes
tanítványaivá válunk, Mennyei Atyánk megbocsátja a bıneinket, és fel-
készít bennünket arra, hogy visszatérhessünk hozzá” (Gospel Principles
[1997], 118).

„A hit, annak valódi jelentésében több, mint csupán egy ok, amely az em-
bereket és az angyalokat tettekre ösztönzi. A hatalom egyik tantétele is. A
hit hatalom. Ahol pedig hatalom van, ott van hit; ahol nincs hatalom, ott
nincs hit. Ezért Joseph Smith ezt mondta: »A hit nem csupán a tettek tanté-
tele, hanem hatalom is, mely minden intelligens lényben – legyen az a föl-
dön vagy a mennyben – ott lakozik.« A hit mindegyik szférára vonatkozik.
Minden intelligens lény – legyenek azok istenek, angyalok, lelkek vagy em-
berek – e hatalom által mıködnek” (A New Witness for the Articles of Faith
[1985], 164).
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Tégy bizonyságot arról, hogy ha a legjobb képességeikkel törekednek az evan-
gélium szerinti életre, az Úr meg fogja áldani Œket a lelki és a világi dolgaikban.

Az Úr megígérte, hogy segíteni fog nekünk gondoskodni magunkról.

Írd fel a táblára: Segítségért imádkozni a lelki és a világi dolgokban. E cím alá so-
rold fel az alábbi szentírásutalásokat: 

• Alma 34:20

• Alma 34:21

• Alma 34:22

• Alma 34:23

• Alma 34:24

• Alma 34:25

• Alma 34:26

A tanulók olvassák el mindegyik verset, és mondjanak egy-egy példát arra,
hogy azok miként alkalmazhatóak napjainkban. Kérd meg Œket, hogy sorolják
fel a tanulói kézikönyvükben, hogy miért szeretnének imádkozni a következŒ
néhány hét folyamán.

Tegyél ki képeket a földrŒl, és annak néhány állatáról (ha rendelkezésre áll,
használd az Evangéliumi mıvészet képcsomag [cikkszám 34735 135] 100. képét:
„Teremtés – élŒ teremtmények”, és a 600. képet: „A világ”). Olvasd el a tanu-
lókkal a Tan és a szövetségek 104:14–18-at, és kérdezd meg:

• Mit tanítanak ezek a versek az Úr és a föld kapcsolatáról?

• Mit tanítanak az Úr azon képességérŒl, hogy gondoskodjon az Ã gyerme-
keirŒl?

• Milyen felelŒsségünk van abban, hogy kiérdemeljük az Úr segítségét?

Kérj fel két vagy három tanulót, hogy osszanak meg olyan példákat az életük-
bŒl, amikor a munkával társított hit áldásokhoz vezetett, például egy álláshoz
vagy tanulási lehetŒségekhez.

Az Úr nem fog minden dologban parancsolni nekünk. Buzgón munkálkod-
nunk kell azon, hogy sok jót tegyünk.

Kérd meg a tanulókat, hogy emlékezzenek vissza az utolsó alkalomra, amikor
valami kedveset tettek valakiért anélkül, hogy megkérték volna Œket arra.
Ezután kérdezd meg:

• Miért tetted?

• Hogyan érezted magad, miután megtetted?

A tanulók saját szavaikkal írják le a Tan és a szövetségek 58:26–27-ben (szentí-
rás-memoriter) található tanítást. Kérj meg közülük kettŒt vagy hármat, hogy
olvassák fel, amit írtak.
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Kérdezd meg:

• Mit jelent „buzgón munkálkodni”?

• Milyen jó ügyek találhatók az életedben, amelyek megáldanak téged, a csa-
ládodat és másokat?

• Milyen jó földi ügyek érdekében munkálkodsz?

Utalj Bruce R. McConkie elder kijelentésére a tanulói kalauz 37. oldalán.

Kérdezd meg: Milyen irányvonalakat tudnál megadni a hitünk és a cselekede-
teink közötti egyensúly meghatározásához?

Emlékeztesd a tanulókat, hogy a visszaállítás korai napjaiban az Úr engedélyt
adott Oliver Cowdery számára, hogy fordítson az aranylemezekrŒl. A tanulók-
kal olvassátok el a Tan és a szövetségek 9:7–8-at.

Kérdezd meg:

• A 8. vers szerint mit kellett volna tennie Oliver Cowderynek ahelyett, hogy
egyszerıen csak kérte az Urat, hogy segítsen?

• Mit tanulhatunk Oliver Cowdery élményébŒl, amikor az Úr segítségére tö-
rekszünk?

Amikor hithıen az Úrhoz fordulunk, Ã segíteni fog nekünk megérteni, hogy
miként tudunk javítani az életünkön és segíteni másokon.

Oszd meg a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjának, Joseph B. Wirthlin eldernek
az alábbi kijelentését, amely az Úr mások iránti könyörületét mutatja meg: 

Kérdezd meg: Milyen bizonyítékát látod annak az egyházban, hogy az Úr ma
is törŒdik földi szükségleteinkkel?

Használd fel a tanulói kézikönyv 39–40. oldalán található „Elgondolkodtató
pontok” kérdéseit egy órai beszélgetéshez.

Gordon B. Hinckley elnök elmagyarázta azt az elvet, amelyen az Állandó
Oktatási Alap nyugszik. A tanulók olvassák el a tanulói kézikönyv 38. oldalán
található elsŒ kijelentését, és keressék ki, hogy az Állandó Oktatási Alap mi-
ként áldhatja meg az Œ életüket és másokét.

„Könnyen el tudom képzelni annak a férfinek az eltorzult lábait, aki szüle-
tése óta képtelen járni, vagy azt, ahogyan az özvegyasszony arcán könnyek
gördülnek végig, miközben követi egyetlen fiának a testét, melyet a sírba
cipelnek. Látom az éhezŒk üres tekintetét, a betegek reszketŒ karját, az elí-
téltek könyörgŒ hangját, a kirekesztettek szomorú ábrázatát. Mindannyian
egy magányos férfi felé nyújtják a kezüket, egy férfi felé, akinek nincsenek
javai, nincs otthona, nincs rangja.

Látom, ahogy ez a férfi, az élŒ Isten Fia, végtelen könyörülettel tekint mind-
egyikükre. Szent kezének egyetlen érintésével vigaszt nyújt a csüggedŒknek,
gyógyulást hoz a betegeknek, megszabadítja az elítélteket. A halott pedig
egyetlen szavára kiemelkedik a koporsójából, és az özvegyasszony átöleli
megelevenedett fiát” (Conference Report, Apr. 1999, 98–99; vagy lásd
Liahóna, 1999. júl., 89).
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JAVASOLT TANULÓI FELADATOK

� Kérd meg a tanulókat, hogy készítsenek interjút egy-két emberrel a közösségük-
ben, akik továbbképzés segítségével magasabb képzettségre vagy jobb állásra
tettek szert. A tanulók ezután írjanak egy rövid beszámolót mindegyik interjúa-
lanyukról, összegezve azt, hogy milyen fejlŒdésen ment át az adott személy,
mióta elvégezte a tanulmányait, és hogyan változott meg az a képessége, hogy
másoknak segítsen az egyházban, vagy azon kívül. 

� Beszéljetek meg a tanulókkal, hogy a képzettség és a jövedelmezŒ állás konkré-
tan mi módon fejleszti azon képességüket, hogy szolgáljanak az Úr egyházá-
ban, és gondoskodjanak a családjukról.

� Beszéljétek meg, hogy az idŒnk felhasználása hogyan kapcsolódik azon tanté-
telhez, hogy buzgón munkálkodjunk a jó ügy érdekében.
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6 A MAGUNKRÓL, A CSALÁDRÓL ÉS A
MÁSOKRÓL VALÓ GONDOSKODÁS
BEVEZETÉS

A fizikai felelŒsségek összefüggnek a lelki
növekedéssel. Például, kapcsolat van az Úr
parancsolatainak betartása és a családról
való anyagi gondoskodás között. Segíts
a tanulóidnak megtanulni, hogyan állít-
sanak fel fontossági sorrendet és tızze-
nek ki érdemes célokat. Amikor olyan
tervet készítünk, amivel javíthatunk
fizikai körülményeinken, és követjük azt,
akkor Úr segíthet ellátnunk azon felelŒssé-

günket, hogy gondoskodjunk a szeretteinkrŒl.

MEGÉRTENDÃ TANTÉTELEK

• Kapcsolat van a fizikai és a lelki dolgok között.

• A prioritásainknak evangéliumi tantételeket kell tükrözniük.

• Az apák felelŒssége, hogy gondoskodjanak családjuk létszükségleteirŒl és vé-
delmérŒl. Az anyák elsŒsorban gyermekeik gondozásáért felelŒsek.

TANÍTÁSI JAVASLATOK

Kapcsolat van a fizikai és a lelki dolgok között.

Írd fel a táblára az idŒleges/fizikai kifejezést, és kérd meg a tanulókat, hogy
mondják meg, szerintük mit jelent a szó. Megoszthatod velük egy értelmezŒ
szótár meghatározását is. Segíts nekik megérteni, hogy kapcsolatban áll az idŒ-
vel és a földi élettel, és a lelki vagy szent dolgok helyett inkább a világiakkal.

Kérdezd meg:

• Milyen látszólag fizikai természetı parancsolatok léteznek? (A válaszokat ír-
játok fel a táblára.)

• Miért tınnek ezek a parancsolatok inkább fizikainak, mint lelkinek?

• Miért hibás azt gondolni, hogy amit vasárnap teszünk, az lelki, amit pedig
a hét többi napján teszünk, az csakis fizikai lehet?

Olvasd el a tanulókkal a Tan és a szövetségek 29:34–35-öt, és beszéljétek meg,
hogy a táblán felsorolt parancsolatok életünkre mind fizikai, mind pedig lelki
értelemben hatással vannak.
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Mondd el a következŒ tanítást George Q. Cannon elnöktŒl, aki tanácsosként
szolgált az ElsŒ Elnökségben:

Kérdezd meg:

• Hogyan segítenek lelki erŒsségeink a fizikai vagy anyagi szükségleteinkben?

• Milyen kapcsolatban áll a pénzkeresetünk a lelki növekedésünkkel?

A prioritásainknak evangéliumi tantételeket kell tükrözniük.

Oszd meg a következŒ példát:

Egy nemrégiben visszatért misszionáriusnak nagy gondot okozott munkát talál-
nia. Végül két munka közül választhatott. Az az állás, amelyik többet fizetett
volna, megkövetelte, hogy vasárnap dolgozzon. Így érvelt magában: „Tudom,
hogy fontos egyházba járni, de ez egy nagyon jó állásajánlat. És bár dolgoznom
kell vasárnaponként, attól tartok, hogy ha nem fogadom el ezt a munkát, soha
nem leszek képes ellátni az anyagi kötelezettségeimet.”

Kérdezd meg: Milyen fontos evangéliumi tantételeket kell, hogy átgondoljon
ez a személy? (A válaszokat írjátok fel a táblára.)

A tanulók olvassák el Máté 22:36–39-et, majd kérdezd meg tŒlük, mit taníta-
nak azok a versek a fontossági sorrendrŒl.

Vegyétek át a tanulókkal Russell M. Nelson elder, a tanulói kézikönyv 44.
oldalán található kijelentését.

Kérdezd meg:

• Hogyan jelenthet védelmet számunkra a helyes fontossági sorrend?

• Hogyan tudunk jó fontossági sorrendet felállítani?

Magyarázd el, hogy mivel Istent ugyanúgy érdekli a fizikai jólétünk, mint a
lelki jólétünk, Ã segíteni fog nekünk életünk mindkét területén, ha Ãt tesszük
a fontossági sorrendünk elsŒ helyére.

Oszd meg Ezra Taft Benson elnök következŒ tanácsát:

„Istent minden más elé kell helyeznünk az életünkben. Neki kell az elsŒ he-
lyen állnia, ahogyan azt a tízparancsolat elsŒ parancsolatában kijelentette:
»Ne legyenek néked idegen isteneid én elŒttem« (2 Mózes 20:3).

„A szabadulás terve magában foglal mindent, aminek köze van a testben
lévŒ emberhez itt a földön. Istenünk szemében nincs különbség a lelki és a
fizikai között. Azért használja ezt a kifejezést a kinyilatkoztatásokban, mert
a mi helyzetünkhöz és szemléletmódunkhoz igazodik; az Ã számára azon-
ban nincsen különbség a fizikai és a lelki dolgok között.

Nincs különbség a lelki szabadulás… és a fizikai szabadulás között. A tes-
tünk éppoly értékes Isten szemében, mint a lelkünk… Isten az Ã gyerme-
keinek fizikai szabadulása miatt ad kinyilatkoztatásokat – vagyis a testük
megszabadulása miatt –, és a maguk módján azok éppolyan fontosak,
mint a lelkünkkel kapcsolatos kinyilatkoztatásai” (Gospel Truth: Discourses
and Writings of President George Q. Cannon, sel. Jerreld L. Newquist, 2 vols.
[1957–74], 2:310).

28 A MAGUNKRÓL, A CSALÁDRÓL ÉS A MÁSOKRÓL VALÓ GONDOSKODÁS

AZ EVANGÉLIUM ÉS AZ EREDMÉNYES ÉLET OKTATÓI KÉZIKÖNYV



Kérd meg a tanulókat, hogy mondjanak példákat arra, hogy milyen dolgokat
hagynak ki az életükbŒl, ha Istent helyezik az elsŒ helyre.

A tanulók írjanak le a tanulói kézikönyvük „Jegyzetek és benyomások” részébe
három fontos döntést, melyrŒl tudják, hogy a közeljövŒben meg fognak hoz-
ni. Mondják el, hogy a helyes fontossági sorrend milyen hatással lesz ezekre
a döntésekre.

Az apák felelŒssége, hogy gondoskodjanak családjuk létszükségleteirŒl és
védelmérŒl. Az anyák elsŒsorban gyermekeik gondozásáért felelŒsek.

Kérd meg a tanulókat, képzeljék el, hogy néhány ember azt gondolja, nem az Œ
felelŒsségük eltartani önmagukat és a családjukat, valamint gondoskodni róluk.
Azt hiszik, mások feladata, hogy róluk gondoskodjanak.

Olvassátok el a tanulókkal a Tan és a szövetségek 42:42 és 56:17-et, majd kér-
dezd meg: Szerintetek miért olyan fontos evangéliumi tantétel az önállóság?

Írd fel a táblára: Az apa kötelességei és Az anya kötelességei.

Oszd három csoportra az osztályt. Kérd meg az elsŒ csoportot, hogy tanulmá-
nyozzák Gordon B. Hinckley elnöknek a tanulói kézikönyv 44. oldalán talál-
ható tanácsát. Kérd meg a második csoportot, hogy tanulmányozzák az ElsŒ

Amikor Istent tesszük az elsŒ helyre, minden egyéb dolog a megfelelŒ he-
lyére kerül, vagy pedig kihull az életünkbŒl. Az Úr iránti szeretetünk uralja
majd minden vonzalmunkat, ez szabja meg, mire fordítjuk idŒnket, ez hatá-
rozza meg elfoglaltságainkat és dolgaink fontossági sorrendjét.

Istent mindenki más elé kell helyeznünk az életünkben…

Ha valaki a templomon kívül szeretne veled házasságot kötni, kinek
akarsz majd a kedvében járni: Istennek vagy egy halandónak? Ha ragasz-
kodsz a templomi házassághoz, azzal örömet okozol az Úrnak, és megál-
dod vele a másik félt. Miért? Mert az a személy vagy érdemessé válik arra,
hogy elmenjen a templomba – ami áldást jelent majd –, vagy elhagy –
ami szintén áldás lehet –, hiszen egyikŒtök sem szeretne felemás igában
lenni (lásd 2 Korinthusbeliek 6:14).

Méltókká kell válnotok arra, hogy elmenjetek a templomba. Akkor majd
tudni fogjátok, hogy senki sem elég jó ahhoz, hogy a templomon kívül
házasodjatok össze vele. Ha az ilyen egyének tényleg annyira jók, akkor
olyan állapotba fogják hozni magukat, hogy Œk is a templomban köthesse-
nek házasságot.

Azzal áldjuk meg az embertársainkat a leginkább, ha az elsŒ parancsolatot
tesszük az elsŒ helyre…

Isten szeret bennünket; az ördög pedig utál. Isten azt szeretné, ha ugyanúgy
részünk lenne az öröm teljességében, mint Ãneki. Az ördög azt akarja, hogy
olyan nyomorulttá váljunk, mint amilyen Œ. Isten parancsolatokat ad szá-
munkra, hogy megáldjon bennünket. Az ördög azt akarja, hogy megszegjük
e parancsolatokat, hogy megátkozzon bennünket” (Conference Report, Apr.
1988, 3–5; vagy Ensign, May 1988, 4–6).

29A MAGUNKRÓL, A CSALÁDRÓL ÉS A MÁSOKRÓL VALÓ GONDOSKODÁS

AZ EVANGÉLIUM ÉS AZ EREDMÉNYES ÉLET OKTATÓI KÉZIKÖNYV



Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvórumának kijelentését a családról szóló kiált-
ványból, valamint Spencer W. Kimball elnöknek a tanulói kézikönyv 45.
oldalán található tanítását. Kérd meg a harmadik csoportot, hogy tanulmá-
nyozzák Bruce R. McConkie eldernek a tanulói kézikönyv 45. oldalán található
kijelentését.

Minden csoportból egy valaki írja fel a táblára az apa és az anya kötelességeit,
ahogyan azt a számukra kijelölt olvasnivaló tanítja.

Kérdezd meg:

• Általánosságban miben különböznek egymástól az apák és az anyák e köte-
lességei?

• A táblán felsorolt kötelességek közül melyek azok, amelyek közösek?

Olvasd fel Gordon B. Hinckley elnök következŒ kijelentését:

JAVASOLT TANULÓI FELADATOK

� A tanulók válaszoljanak az alábbi kérdésekre a tanulói kézikönyvük „Jegyzetek
és benyomások” részében:

• Szerintetek mit jelent jó ellátónak lenni?

• Miben különbözik egymástól az anya és az apa ellátó szerepe? Mi az, ami-
vel Œk el tudnak látni?

• Mit teszel azért, hogy majd jó ellátó légy magad és a családod számára?

„Néhány éve Benson elnök beszédet intézett az egyház nŒtestvéreihez.
Arra biztatta Œket, hagyják hátra munkahelyüket, és idejüket fordítsák
gyermekeikre. Támogatom az álláspontját.

Felismerem azonban, ahogyan Œ is felismerte, hogy van néhány nŒ (illet-
ve mostanra már sok olyan nŒ van), akinek dolgoznia kell, hogy elŒte-
remtse a család szükségleteit. Nekik azt üzenem: tegyetek meg minden
tŒletek telhetŒt! Remélem, hogy ha teljes idŒben dolgoztok, akkor azért
teszitek ezt, hogy biztosítsátok az alapvetŒ szükségleteket, és nem csupán
azért, mert díszes otthonra, elŒkelŒ autókra és egyéb luxuscikkekre tá-
madt kedvetek. Minden anya valaha is elvégezhetŒ legnagyszerıbb mun-
kája az, ha gondozza, tanítja, lelkesíti, biztatja, valamint igazlelkıségben
és igazságban neveli fel a gyermekeit. Senki más nem foglalhatja el a he-
lyét méltóképp.

Szinte lehetetlenség teljes idejı háziasszonynak és teljes idejı alkalma-
zottnak lenni egy idŒben. Tudom, hogy sokatok küszködik az ezzel kap-
csolatos döntés meghozatalával. Ismétlem, tegyetek meg minden tŒletek
telhetŒt! Ti vagytok azok, akik ismeritek a körülményeiteket, és tudom,
hogy nagyon is törŒdtök gyermekeitek jólétével. MindegyikŒtöknek van
egy püspöke, akivel tanácskozhattok, és aki segít nektek. Ha úgy érzitek,
szükségetek van arra, hogy egy megértŒ nŒtestvérrel beszéljetek, ne ha-
bozzatok felvenni a kapcsolatot a segítŒegyleti elnökötökkel” (Conference
Report, Oct. 1996, 93; vagy Ensign, Nov. 1996, 69).
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7 A TEHETSÉGEK ÉS A KÉPESSÉGEK
FELISMERÉSE ÉS FEJLESZTÉSE
BEVEZETÉS

Tehetségek és képességek különleges összetételével
jövünk a földre, melyeket a halandó élményeink so-
rán továbbfejlesztünk. Némelyeket a félelem vagy
a kétség visszatart attól, hogy felismerjék, milyen
lehetŒségek rejlenek a tehetségeikben és képessége-
ikben. Segíts a tanulóidnak felismerni egyedi tehet-
ségeiket és képességeiket, és elhatározni, hogy
elszántsággal, elhatározással és kemény munkával
kifejlesztik azokat. Az egyháztagok tehetségei és
képességei az áldások gazdag tárházai lehetnek,

amennyiben készségesen megosztják másokkal. 

MEGÉRTENDÃ TANTÉTELEK

• Részben a halandóság elŒtti életben történt fejlŒdésünknek köszönhetŒen
mindannyian tehetségek és képességek egyedülálló összetételével érkezünk
a földre.

• Ha a Lélekre támaszkodunk, az Úr segíteni fog nekünk felismerni és kifejlesz-
teni a tehetségeinket és a képességeinket.

• Az Úr segíteni fog nekünk leküzdeni a kételyeinket és a félelmeinket, miköz-
ben az Ã segítségét kérjük tehetségeink és képességeink kifejlesztésében.

• A tehetségek és képességek kifejlesztése egyéni munkát igényel.

TANÍTÁSI JAVASLATOK

Részben a halandóság elŒtti életben történt fejlŒdésünknek köszönhetŒen
mindannyian tehetségek és képességek egyedülálló összetételével érkezünk
a földre.

Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzenek meg néhány tehetséges vagy jó képes-
ségekkel megáldott személyt, és válaszaikat írd fel a táblára. Kérdezd meg:

• Mennyi idŒbe telik olyan képességeket kifejleszteni, mint amilyennel ezek
az emberek rendelkeznek?

• Hogyan hasznosíthatók mások javára a tehetségek és a képességek?

• Miért tınik úgy, hogy néhányan bizonyos tehetségekkel és képességekkel
születnek?
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Mondd el a következŒ tanítást Bruce R. McConkie eldertŒl, aki a Tizenkét
Apostol Kvórumának volt a tagja:

Kérdezd meg a tanulóktól:

• Miért olyan fontos kifejleszteni azon tehetségeket, melyeket a földi élet
elŒtti létbŒl hoztunk magunkkal?

• Hogyan segíthetnek a tehetségeink eldönteni azt, hogy milyen állást
keressünk?

• Hogyan tudjuk használni tehetségeinket a foglalkozásunkban?

• Hogyan tudjuk használni e tehetségeket egy család felnevelésében?

• Milyen tehetségeket találhat különösen hasznosnak egy édesanya a gyerme-
kek gondozásánál?

Ha a Lélekre támaszkodunk, az Úr segíteni fog nekünk felismerni és kifejlesz-
teni a tehetségeinket és a képességeinket.

Kérdezd meg: Hogyan fedezhetjük fel, hogy milyen tehetségeink és képessége-
ink vannak? A válaszok között lehet:

• Felismerjük, hogy mi az, amit jól tudunk végezni.

• Megkérdezünk másokat, például a szülŒket és a barátokat, hogy Œk mit
gondolnak, mihez van tehetségünk.

• Kitöltünk egy érdeklŒdési körrel vagy készségekkel kapcsolatos tesztet,
melyhez gyakran az iskolában vagy a munkaügyi hivatalokban lehet hoz-
zájutni.

• Tanulunk a különféle készségekrŒl vagy tehetségekrŒl olvasás, megfigyelés
vagy másokkal folytatott beszélgetés által.

• Gyakoroljuk az érdeklŒdési körbe tartozó tevékenységet hozzáértŒ emberek
segítségével, akik tanácsot és javaslatokat adhatnak.

• Imádkozunk az Úr vezetéséért.

• Imádságos lélekkel elolvassuk a pátriárkai áldásunkat.

• A szabadidŒnkben hasznos készségeket fedezünk fel, és kifejlesztjük azokat.

A tanulók írják le néhány tehetségüket a tanulói kézikönyvük „Jegyzetek és
benyomások” részébe, és fejtsék ki, hogyan tervezik azokat kifejleszteni.

A tanulók nevezzenek meg valakit, aki az alábbi területeken nagyon képzett vagy
tehetséges, és magyarázzák el, hogy miért keltett bennünk jó benyomást az illetŒ:

• Kereskedelem vagy egy szakma

• Zene, mıvészet vagy más tehetség

• Egy hobbi vagy háztartási készség

„Ebben az életben mindenki fel van ruházva azon tehetségekkel és készsé-
gekkel, amelyre a halandóság elŒtti élete feljogosította Œt. Vannak, akik a
törvénynek való engedelmesség által nyertek el egy tehetséget, mások pe-
dig a földi élet elŒtti létben, és mind magukkal hozzák azon tehetségeket
és készségeket, melyeket ott megszereztek (Ábrahám 3:22–23)” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vols. [1966–73], 1:688).
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A tanulók olvassák el 1 Nefi 17:7–11, 16-ot, és a 18:1–2-t. 

Kérdezd meg:

• Milyen tehetségeket és készségeket használt Nefi az Úr ügyének elvégzésé-
hez? (Képes volt megmunkálni az ércet és saját szerszámokat készíteni.)

• Mit tett az Úr, hogy segítsen Nefinek? (Az Úr megmutatta Nefinek, hogy
merre talál ércet, és hogyan építse meg a hajót.)

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy Nefi, mivel az Úrra támaszkodott, képes
volt használni és fejleszteni a tehetségeit.

A tanulók olvassák el 2 Nefi 5:15–17-et.

Kérdezd meg: Szerintetek miért volt Nefi képes arra, hogy megtanítsa a népé-
nek mindezen dolgok elvégzését? (Már korábban megtanulta és kifejlesztette
ezen készségeit.)

Az Úr segíteni fog nekünk leküzdeni a kételyeinket és a félelmeinket, miköz-
ben az Ã segítségét kérjük tehetségeink és képességeink kifejlesztésében.

A tanulók olvassák el Mózes 6:31-et. Rajzold fel a táblára a következŒ számskálát:

(Bátortalan) 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 (Magabiztos)

A tanulók válasszanak ki egy számot a skálán, amely azt mutatja, hogy szerin-
tük Énók hogyan vélekedett saját képességeirŒl. (Valószínıleg egy alacsony
számot fognak választani.) Kérd meg Œket, hogy osszanak meg olyan élménye-
ket, amikor olyan feladattal álltak szembe, amelynek elvégzésére nem érezték
képesnek magukat, vagy úgy érezték, nem jól végeznék azt, és mondják el,
hogy mit tettek annak érdekében, hogy állják a kihívást.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa el Mózes 7:13-at, és azonosítsa be Énók el-
ért eredményeit.

A tanulók válasszanak ki egy számot a skálán, ami jelzi, hogy szerintük milyen
szintı volt az önbizalma akkor. Kérdezd meg, hogy mit gondolnak, mi az, ami
változtatott Énók önbizalmán.

Egy tanuló olvassa fel Mózes 6:32–34-et! Kérdezd meg:

• Hogyan segített az Úr Énóknak legyŒzni a kétségeit és a félelmeit?

• Ezen szentírásokból mely tantételeket vonatkoztathatjuk az életünkre ah-
hoz, hogy önbizalmat nyerjünk?

Kérdezd meg a tanulókat, hogy milyen tanácsot adnának a következŒ helyze-
tekben:

1. Egy fiatal férfi vagy nŒ önbizalomra tett szert, miközben sikeres missziót
szolgált. Mégis, mióta hazatért, nem volt elég önbizalma ahhoz, hogy értel-
mes munkát találjon, vagy elkezdje a tanulmányait.

2. Egy fiatal papsági vezetŒ nem biztos benne, hogyan tartson egyensúlyt az
egyházi elhívása és a tanulmányai között.

3. Egy fiatal házaspár amiatt aggódik, hogy képesek lesznek-e anyagilag eltar-
tani egy családot.
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Írd fel a táblára: Ne add fel! és Nehogy abbahagyd!

Oszd meg a következŒ élményt:

Jeffrey R. Holland elder, a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke elmondta, hogy
fiatalemberként hogyan utazott át fiatal családjával az Egyesült Államokon, a
Utah állambeli St. George-ból a Massachusetts állambeli Bostonba, ahol Œ egye-
temre akart járni. Még csak 55 kilométert utaztak, amikor lerobbant az autójuk.
Holland elder az autóban hagyva feleségét, Pat-et, és két kisgyermeküket, elsétált
a közeli városba, hogy segítséget hozzon. Miután segítséget kaptak, az autót pe-
dig megszerelték és visszautaztak vele St. George-ba, hogy ott átvizsgálják azt,
újra elindultak, mire az autó ismét lerobbant, körülbelül 5 méterre onnan, ahol
elŒször romlott el.

Harminc évvel késŒbb Holland elder, akiknek addigra már felnŒttek a gyermekei
és meg is házasodtak, a feleségével egy utazás során pontosan ott haladtak el,
ahol egykor otthagyta Œket, hogy elgyalogoljon segítségért. Mikor visszagondolt
arra az esetre, azt mondta, hogy lelki szemeivel látta akkori önmagát, elcsüggedt
fiatalemberként. Ezt mondta: „A vállai kissé roskadtnak tıntek, egy fiatal édesa-
pa félelmének súlya látszódott a lépésein… Abban az elképzelt pillanatban nem
tudtam megállni, hogy oda ne kiáltsak neki: – Ne add fel, fiacskám! Nehogy ab-
bahagyd! Menj tovább! Próbálkozz tovább! Kapsz majd segítséget, és boldogság
vár rád – nagyon sok – immár harminc évnyi, és még annál is több. Emeld fel a
fejed! A végén minden jó lesz. Bízz Istenben, és higgy benne, hogy jó dolgok
történnek majd!” (Conference Report, Oct. 1999, 47–48; vagy lásd Liahóna,
2000. jan., 44–45).

Kérdezd meg: Hogyan segíthet legyŒzni kétségeinket és félelmeinket, ha nem
adjuk fel?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa el Gordon B. Hinckley elnök tanácsát a ta-
nulói kézikönyv 50–51. oldalán. Kérdezd meg: Mi fogott meg titeket Hinckley
elnök tanácsában?

A tehetségek és képességek kifejlesztése egyéni munkát igényel.

Mutass a tanulóknak egy képet valakirŒl, akit csodálsz, és magyarázd el, miért
tekinted tehetségesnek ezt a személyt. Vagy tegyél ki egy képet egy sportoló-
ról, zongoramıvészrŒl, vezetŒrŒl vagy más sikeres személyrŒl. Egy helyi újság
jó forrás lehet egy olyan személy képérŒl, akit példaként lehet használni.
Kérdezd meg:

• Hogyan válnak ilyen sikeressé ezek a személyek? (A tehetségeiket gyakran
sok gyakorlás és erŒfeszítés árán fejlesztik ki.)

• Milyen szerepet játszik a munka és a gyakorlás a tehetségek fejlesztésében?

• Ha mindannyian elég keményen gyakorolnánk, mindegyikünkbŒl válhatna
zongoramıvész? Miért?

• Mi történik annak az embernek a tehetségével, aki nem használja vagy fej-
leszti azt?
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Oszd meg a következŒ kijelentést James E. Faust elnöktŒl, aki tanácsosként
szolgál az ElsŒ Elnökségben:

Grant elnök életének alábbi két története megmutatja, hogyan fejlesztett ki bi-
zonyos készségeket olyan területeken, melyekhez eredetileg alig értett:

• Heber J. Grantnek gyermekkorában nem sok tapasztalata volt a sportokban.
Csatlakozott egy baseball klubhoz, de a fiatalabb játékosokkal kellett játsza-
nia. Így magyarázta:

„Ennek egyik oka az volt, hogy nem tudtam a labdát elhajítani az egyik
alapvonaltól a másikig, a másik ok pedig az volt, hogy híján voltam az erŒ-
nek a futáshoz vagy a labda elütéséhez. Amikor felkaptam a labdát, a fiúk
általában azt kiabálták: – Dobd ide, anyámasszony katonája! Fiatal társaim
szemében oly sokszor voltam már mulatság tárgya, hogy ünnepélyes eskü-
vel megfogadtam, ott leszek azon kilenc játékos között, akik megnyerik
majd a Utah területi bajnokságot.

Édesanyám akkoriban bérlŒket tartott, hogy megéljünk, én pedig addig fé-
nyesítettem a csizmáikat, míg össze nem spóroltam egy dollárt, amin vet-
tem egy baseball labdát. Hosszú órákat töltöttem azzal, hogy a labdát a
szomszéd pajtája falához dobáltam… Gyakran úgy fájt a karom, hogy éjjel
alig bírtam aludni. De tovább gyakoroltam, és végül sikerült bekerülnöm a
klubunk másodikként játszó csapatába. Aztán egy jobb klubhoz csatlakoz-
tam, és végül abban a csapatban játszottam, amelyik megnyerte a területi
bajnokságot. Ezzel valóra váltottam a magamnak tett ígéretet, és búcsút
mondtam a baseball pályának” („Work, and Keep Your Promises”,
Improvement Era, Jan. 1900, 196–97).

• Fiatalemberként Heber J. Grant „eldöntötte, hogy egy nap a Wells Fargo
and Company Bank könyvelŒje lesz. Akkoriban a bank minden feljegyzé-
sét és számláját kézzel írták, és egy jó könyvelŒvel szemben támasztott
egyik követelmény az volt, hogy szépen tudjon írni. A szépírás volt az
elsŒ dolog, amivel biztosíthatta, hogy majd megkapja ezt az állást, és
hogy beteljesüljön az elhatározása; így hát azon kezdett dolgozni, hogy
írnok lehessen.

Eleinte annyira csúnyán írt, hogy amikor két barátja ránézett, az egyik így
szólt a másikhoz: – Ez az írás olyan, mint a macskakaparás! – Dehogy! –
mondta a másik. – Inkább olyan, mintha belecsapott volna a villám a tinta-
tartóba. Ez sértette Heber Grant büszkeségét, és az íróasztalra csapva azt
mondta: – Barátocskáim, egyszer majd képes leszek rá, hogy leckéket adjak
nektek szépírásból! […]

„[Heber J.]Grant elnöknek volt egy kedvenc idézete Ralph Waldo
Emersontól, amit követett életében: »Ha kitartunk valami mellett, megté-
tele könnyebbé válik számunkra; nem azért, mert magának a dolognak a
természete megváltozik, hanem mert a cselekvésre való erŒnk növek-
szik«” (Liahóna, 2000. júl., 52).
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Mikor Heber, aki még mindig tizenéves volt, titkárként dolgozott H. R.
Mann and Co. irodájában, fizetésének háromszorosát ajánlották, hogy ír-
nokként San Franciscóba menjen dolgozni. KésŒbb szépírást és könyvelést
oktatott a Deseret Egyetemen (Utah Egyetem)” (Bryant S. Hinckley, Heber J.
Grant: Highlights in the Life of a Great Leader [1951], 39–40).

Heber 19 éves korára elérte célját, hogy a Wells Fargo and Company-nál
dolgozzon (lásd Hinckley, Heber J. Grant, 42).

Kérdezd meg: Miért a kemény munka eredményezi legtöbbször a sikert?

Biztasd a tanulókat, hogy fejlesszék a tehetségeiket és képességeiket. Mondd el
Gordon B. Hinckley elnök következŒ kijelentését:

JAVASOLT TANULÓI FELADATOK

� Kérd meg a tanulókat, hogy sorolják fel, vagy nézzék át a tanulói kéziköny-
vük „Jegyzetek és benyomások” részében, hogy szerintük milyen tehetségeik
és készségeik vannak. Ezután mindegyik tanuló kérjen meg egy általa tisztelt
személyt, hogy sorolja fel a tanuló azon tehetségeit és képességeit, mellyel
szerinte rendelkezik. A tanulók hasonlítsák össze a két listát, és azonosítsák
be, hogy melyik két tehetségre vagy képességre fognak összpontosítani a to-
vábbiakban.

� Miután a tanulók beazonosították néhány tehetségüket és képességüket, kérd
meg Œket, hogy döntsék el, melyik vezethet jelentŒségteljes munkához. Ezután
kérdezd meg: Ha a beazonosított tehetségek és képességek közül egyik sem kap-
csolódik szakmai készségekhez, használhatóak-e arra, hogy pozitív légkört te-
remtsen vele a munkahelyen? Hogyan? 

„Nem kívánhatok nektek jobbat annál, mint hogy gyümölcsözŒ legyen az
életetek, hogy odaadó és nagylelkı legyen a szolgálatotok, hogy hozzájárul-
jatok a világ tudásához és jólétéhez, amelyben éltek, és hogy ezt Istenetek
elŒtti alázattal és hithıséggel tegyétek. Ã szeret titeket. Mi is szeretünk tite-
ket. Azt akarjuk, hogy boldogok legyetek és sikeresek, hogy jelentŒsen hoz-
zájáruljatok a világhoz, amelyben élni fogtok, valamint az Úr ezen nagyszerı
és méltóságos munkájának a továbbviteléhez!” (Lásd „Egy próféta tanácsa és
fiatalokért mondott imája”, Liahóna, 2001. ápr., 30.)
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8 MINDANNYIAN SEGÍTHETÜNK ISTEN
KIRÁLYSÁGÁT ÉPÍTENI A FÖLDÖN
BEVEZETÉS

Az egyház minden tagjának van valamije,
amit fel tud ajánlani Isten királyságának 
építéséhez. A legjobb hely ahhoz, hogy ezt
megtegyük, a saját otthonunk, a saját egy-
házközségünk és a saját cövekünk. Segíts
megérteni a tanulóknak, hogy az Úr szolgá-
lata során nem az számít, hol szolgálunk, 
hanem az, hogyan. A királyság munkájában
bármilyen szinten való tevékeny részvétel

meg fogja áldani az életünket, és számtalan helyzetben nyújt fejlŒdési lehetŒséget.

MEGÉRTENDÃ TANTÉTELEK

• Azáltal segítünk Isten királyságát építeni, hogy igazlelkıen élünk.

• Az egyének és a családok megerŒsödnek az egyházban végzett tevékenység által.

• Hajlandónak kell lennünk a szolgálatra, bárhol is legyünk.

• Áldásokat kapunk, amikor Isten királyságában szolgálunk.

TANÍTÁSI JAVASLATOK

Azáltal segítünk Isten királyságát építeni, hogy igazlelkıen élünk.

Írd fel a táblára az Isten királysága kifejezést. A tanulók mondják el, hogy sze-
rintük mi Isten királysága. Ezután egy tanuló olvassa fel az osztály számára a
tanulói kézikönyv 8. fejezetének bevezetését (55. o.).

Oszd meg velük Gordon B. Hinckley elnök következŒ felhívását:

Kérdezd meg: Miért van az, hogy minden egyes egyháztag fontos szerepet tölt
be az egyház növekedésében?

„Ennek az egyháznak a tagjaiként azt kérem mindannyiótóktól, bárhol is
legyetek, álljatok meg a lábatokon, és dalt zengŒ szívvel haladjatok elŒre,
éljetek az evangélium szerint, szeressétek az Urat, és építsétek a királyságot!
Együtt mindvégig kitartunk, és hithıek maradunk, hiszen a Mindenható az
erŒnk” (Conference Report, Sept.–Oct. 1995, 96; vagy Ensign, Nov. 1995, 72).
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Kérd meg a tanulókat, hogy javasoljanak néhány olyan hozzáállást és tettet,
melyekkel az egyháztagok segítenek erŒsíteni az egyházat. A válaszokat írjátok
fel a táblára. Ezek lehetnek a következŒk:

• Legyél boldog.

• Legyél pozitív.

• Naponta imádkozz és tanulmányozd a szentírásokat (lásd Józsué 1:8 [szentírás-
memoriter]).

• Bánd meg a bıneidet (lásd T&Sz 58:42–43 [szentírás-memoriter]).

• Élj érdemesen a templomi ajánlásra. 

• Hallgass a próféta tanácsára (lásd T&Sz 1:38 [szentírás-memoriter, T&Sz
1:37–38]).

• Szolgálj hithıen az egyházi elhívásokban.

• Fizess teljes és becsületes tizedet (lásd Malakiás 3:8–10 [szentírás-memoriter]).

• Vegyél részt az egyházi gyıléseken.

• Tarts családi estet.

Kérdezd meg: Hogyan erŒsítik az egyházat a táblán felsorolt egyes magatartás-
formák és tevékenységek?

Kérdezd meg a tanulóktól: Milyen módokon erŒsíthetjük meg önmagunkat
Isten királyságának a tagjaiként?

Magyarázd el, hogy Gordon B. Hinckley elnök egy, a fiataloknak és fiatal egye-
dülálló felnŒtteknek tartott beszédében hat módszert adott, ami segít megerŒ-
síteni magunkat azon kihívásokkal szemben, melyekben részünk van (lásd
„Egy próféta tanácsa és fiatalokért mondott imája”, Liahóna 2001. ápr., 30.).
Sorold fel ezt a hat módszert a táblán, és kérd meg a tanulókat, hogy osszanak
meg példákat vagy meglátásokat a próféta azon tanácsára, hogy:

1. Legyetek hálásak!

2. Legyetek okosak!

3. Legyetek tiszták! 

4. Legyetek hıek!

5. Legyetek alázatosak!

6. Legyetek imádságos lelkıek!

Az egyének és a családok megerŒsödnek az egyházban való tevékenység által.

Egy tanuló olvassa fel az osztálynak Thomas S. Monson elnök, a tanulói kézi-
könyv 56. oldalán található történetét. Kérdezd meg:

• Hogyan függ össze a „forró szén” az egyházban való tevékenységgel?

• Mit tehetünk azért, hogy tevékenyek legyünk az egyházban, és az Úr iránti
kötelességünk szerint éljünk?
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Mondd el, és beszéljétek meg az alábbi listát, melyet Ezra Taft Benson elnök
adott (készíthetsz belŒle vetítést vagy emlékeztetŒ cédulákat a tanulóknak):

Javasold a tanulóknak, hogy válasszanak ki három területet Benson elnök listá-
járól, és dolgozzanak rajtuk a következŒ néhány hét során. Tanulói kéziköny-
vük „Jegyzetek és benyomások” részébe írják le, hogy mit akarnak tenni annak
érdekében, hogy javítsanak a kiválasztott területeken. Biztasd Œket, hogy osszák
meg a tapasztalataikat egy jövŒbeli óra folyamán.

Hajlandónak kell lennünk a szolgálatra, bárhol is legyünk.

Kérj meg egy tanulót, hogy mondja el kívülrŒl vagy olvassa fel a Móziás 2:17-
et (szentírás-memoriter). Kérd meg a tanulókat, hogy magyarázzák el, mit je-
lent ez a vers számukra.

Az egyház korai napjaiban az Úr arra kérte a szenteket, hogy gyülekezzenek az
egyház olyan központi helyszínein, mint az Ohio állambeli Kirtland, a Missouri
állambeli Jackson megye, az Illinois állambeli Nauvoo, valamint Utah.

Kérdezd meg: Napjainkban hol kell gyülekeznie az egyháztagoknak?

Hogy segíts megválaszolni az elŒbbi kérdést, mondd el az ElsŒ Elnökség 1999.
december 1-jén kelt levelének következŒ kijelentését, melyben újra megerŒsí-
tették a papsági vezetŒk régóta fennálló tanácsát, miszerint fontos, hogy az
egyháztagok a saját országukban építsék az egyházat:

„1. Jézus Krisztus evangéliumának »világossága« kell, hogy legyünk má-
sok számára…

2. Keresnünk kell az alkalmat, hogy megosszuk az evangélium üzenetét
másokkal...

3. Minden tŒlünk telhetŒt meg kell tennünk azért, hogy segítsünk fia-
inknak és unokáinknak felkészülni a misszionáriusi szolgálatra…

4. Otthonunk legyen a menedék, a szeretet és az összhang helyszíne…

5. Törekednünk kell a templom áldásaira és szertartásaira…

6. Kötelességünk, hogy elhunyt rokonainkért templomi munkát végez-
zünk…

7. Családként törekedjünk rá, hogy önellátóak legyünk…

8. A papságviselŒk figyelŒ gondoskodásban részesítik a kvórumtagokat
és családjukat a megszervezett házitanítás segítségével...

9. Vegyünk részt az egyház programjaiban és tevékenységein: szentel-
jük meg a sabbat napját, járjunk el a gyıléseinkre, fogadjuk el a fela-
jánlott elhívásokat, és magasztaljuk fel azokat az elhívásokat...

10. Minden felnŒtt egyháztag legyen teljes tized fizetŒ és adományoz-
zon nagylelkı böjti felajánlást” („Strengthen Thy Stakes”, Ensign, Jan.
1991, 5). 
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Kérdezd meg: Miért fontos Isten királyságát a saját országunkban építeni?

Olvasd fel a következŒ kijelentést Bruce R. McConkie eldertŒl, aki a Tizenkét
Apostol Kvórumának volt a tagja:

Kérdezd meg:

• Mit tanított McConkie elder Sionról?

• Mit jelent az „átformáló hatás”?

• Milyen módon tud az egyház átformáló hatással lenni egy országra?

„Sion cövekeit… a világ minden végében megszervezik. Ennek kapcsán
gondolkodjunk el ezeken az igazságokon: Sion cöveke része Sionnak. Nem
hozhatjátok létre Sion egy cövekét anélkül, hogy létre ne hoznátok Sion
egy darabját. Sion a tisztaszívıeket jelenti; keresztelkedés és engedelmes-
ség által válik tisztává a szívünk. Egy cöveknek földrajzi határai vannak.
Egy cövek létrehozása olyan, mintha egy Szent Várost alapítanánk. A föld
összes cöveke gyıjtŒhelyként szolgál Izráel azon elveszett nyája részére,
akik annak területén élnek.

A peruiak gyıjtŒhelye a Peruban lévŒ Sion cövekeiben található, vagy
azokon a helyeken, amelyek nemsokára cövekké válnak. A chileiek számá-
ra a gyülekezési hely Chilében van; a bolíviaiak számára Bolíviában; a ko-
reaiak számára Koreában; és ez így folytatódik a föld teljes széltében és
hosszában. A szétszóródott Izráelt minden nemzetbŒl meghívják, hogy
gyıljenek Krisztus nyájába, Sion cövekeibe, mivel azokat megalapították
az Œ országukban...

Akkor pedig ez a Fivérek a tanácsa: Építsétek fel Siont, de azon a területen
építsétek azt, amelyen Isten helyet készített nektek, hogy megszülessetek
és állampolgárságot kapjatok. Építsétek fel ott, ahol polgárságot, családot
és barátokat adott nektek. Sion itt van Dél-Amerikában, és azoknak a
szenteknek, akikbŒl Sionnak ez a része áll, jó és átformáló hatással kell
lenniük mindezen nemzetekre.

És tudjátok: Isten meg fogja áldani azt a nemzetet, amely úgy intézi az
ügyeit, hogy azzal továbbvigye az Ã munkáját” („Come: Let Israel Build
Zion”, Ensign, May 1977, 118).

„Amikor az egyháztagok szerte a világon szülŒföldjükön maradnak, azon
munkálkodva, hogy a saját hazájukban építsék az egyházat, hatalmas áldá-
sok érik majd Œket személyesen, és az egyház egészét is. A cövekek és az
egyházközségek szerte a világon megerŒsödnek majd, lehetŒvé téve az
evangélium áldásainak megosztását a Mennyei Atya még több gyermeké-
vel. Biztosak vagyunk abban, hogy az egyház tagjai világszerte áldásokban
fognak részesülni, ha megfogadják ezt a tanácsot, és azon dolgoznak, hogy
megerŒsítsék a helyi egyházi egységüket és a közösségüket” („Counsel
about Immigration”, Ensign, Mar. 2000, 79).
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Kérd fel a tanulókat, hogy osszák meg élményeiket olyan általuk ismert egy-
háztagokról, akik átformáló hatással vannak a gyülekezetükre, az egyházközsé-
gükre, a cövekükre vagy a közösségükre, továbbá arról, hogy miként idéznek
elŒ változást és áldanak meg másokat.

Áldásokat kapunk, amikor Isten királyságában szolgálunk.

A tanulók olvassák el Derek A. Cuthbert elder kijelentését a tanulói kéziköny-
vük 58. oldaláról. Kérd meg Œket, hogy nevezzék meg a szolgálatból származó
áldásokat. Kérd meg a tanulókat, hogy mondjanak példákat a saját élményeik
alapján.

JAVASOLT TANULÓI FELADATOK
� Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzenek meg konkrét területeket az életükben,

melyen változtathatnának azért, hogy még igazabbul éljenek.

� Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzenek meg három olyan módszert, mellyel
építhetik az Úr királyságát ott, ahol élnek, és sorolják fel azokat a tanulói kézi-
könyvük „Jegyzetek és benyomások” részében. Kérd meg Œket, hogy tızzenek
ki néhány konkrét célt, ami segít nekik, hogy sikerrel járjanak.
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9 ÖNELLÁTÓVÁ VÁLNI AZ ÚR MÓDJÁN
BEVEZETÉS

„Az egyház korai idŒszakától fogva a próféták azt
tanították az utolsó napi szenteknek, hogy legye-
nek függetlenek és önellátók, és kerüljék a semmit-
tevést. Az igaz utolsó napi szentek nem helyezik
önként a saját magukról való gondoskodás terhét
másokra. Ellátják saját maguk és családjuk szükség-
leteit, ameddig csak képesek rá” (Gospel Principles
[1997], 182).

Segíts a tanulóidnak megérteni annak szükségét, hogy az Úr módján fejlesszük az
önellátásra való képességünket. Miközben megtanuljuk az önellátást, hitet fej-
lesztünk ki Ãbenne, ami arra indít bennünket, hogy naponta törekedjünk az Ã
segítségére. Miközben egyensúlyt teremtünk az Úr segítsége és az ÃtŒle kapott
források és tehetségek között, megtanulunk gondoskodni a saját szükségleteink-
rŒl és segítséget nyújtani másoknak.

MEGÉRTENDÃ TANTÉTELEK

• Az igazlelkı önellátás magában foglalja a Szabadítóba vetett hitet és bizalmat.

• Az evangélium arra tanít bennünket, hogy legyünk fizikailag önellátóak, fej-
lŒdjünk lelkileg, és segítsünk másoknak ugyanezt tenni.

• FelelŒsséggel tartozunk azért, hogy fejlesszük magunkat.

• Az önellátás magában foglalja a készségek és tehetségek számos különbözŒ te-
rületen történŒ fejlesztését.

TANÍTÁSI JAVASLATOK

Az igazlelkı önellátás magában foglalja a Szabadítóba vetett hitet és
bizalmat.

Állítsd ki Jézus Krisztus képét. A tanulók soroljanak fel példákat arra, hogy mi
olyat tett értük az Úr, amit Œk képtelenek lettek volna saját magukért megten-
ni. Olvass el az osztállyal néhányat az alábbi szentírások közül, és a tanulók
magyarázzák el, hogy azok mit tanítanak az Úrtól való függésünkrŒl:

• Példabeszédek 3:5–10 (szentírás-memoriter: Példabeszédek 3:5–6)

• 2 Nefi 4:34

• 2 Nefi 9:42–43

Oszd meg a tanulókkal a fenti bevezetés elsŒ bekezdését. Írd fel a táblára az önellá-
tás szót. Olvassátok el Bruce R. McConkie elder önellátásról szóló meghatározását
a tanulói kézikönyv 62. oldalán. A tanulók keressék ki McConkie elder magyaráza-
tait az önellátás szó jelentésérŒl.
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Kérd meg a tanulókat, hogy osszanak meg azzal kapcsolatos élményeket, amikor
saját maguktól tettek valamit, és az Úr támogatta az erŒfeszítéseiket. (Ezek lehetnek
például: egy Œket foglalkoztató kérdés tanulmányozása, és döntéshozatal a tanul-
takkal kapcsolatban, majd az Úr megerŒsítésének megszerzése; az elérhetŒ legjobb
szakmai képzés megszerzése, majd az Úr irányításának elnyerése a megfelelŒ állás-
hoz; vagy becsületes munkavégzés azért, hogy az illetŒ eltartsa a családját, majd ez-
után az Úr segítségének elnyerése ahhoz, hogy bölcsen kezelje a forrásokat.)

Az evangélium arra tanít bennünket, hogy legyünk fizikailag önellátóak és
fejlŒdjünk lelkileg, hogy segíthessünk másoknak ugyanezt tenni.

Írd fel az 1847. július 24. dátumot a táblára. Kérdezd meg a tanulóktól, hogy milyen
jelentŒsége van ennek az idŒpontnak az egyház történetében. (Brigham Young el-
nök és az Œ pionír társaságának utolsó tagjai megérkeztek a Nagy Sóstó-völgybe.)
Amikor a szentek megérkeztek a Sóstó-völgybe, keményen dolgoztak, hogy az elha-
gyatott területet virágzó településsé változtassák. Mondd el Gordon B. Hinckley el-
nök alábbi beszámolóját, aki akkoriban tanácsos volt az ElsŒ Elnökségben:

Közel száz évvel azután, hogy az elsŒ pionírok a völgybe értek, súlyos gazdasá-
gi válság sújtotta a világot, és nagy volt a munkanélküliség. Az ElsŒ Elnökség
készített egy jóléti programot az egyház számára.

Oszd meg Heber J. Grant elnök alábbi kijelentését, amelyben bemutatja az
egyházi jóléti programjának alapelveit:

Kérdezd meg:

• Mit tanít az egyházi jóléti rendszer az önellátásról?

• Hogyan tudnak az emberek segíteni magukon, hogy kikerüljenek a több
nemzedék óta tartó szegénységbŒl?

• Miért tiszteletre méltó a jövedelmezŒ munkára való törekvés? (Mert így el-
láthatjuk magunkat és a családunkat.)

„ElsŒdleges célunk egy olyan rendszer lehetŒségeink szerinti felállítása
volt, amely elızi a semmittevés átkát, megszabadít az alamizsna gonosz
velejáróitól, és újra megvalósítja népünk között a függetlenséget, a szor-
galmat, a takarékosságot és az önbecsülést. Az egyháznak az a célja, hogy
segítsen az embereknek saját maguk megsegítésében. A munkát vissza kell
helyezni trónjára, egyháztagságunk és életünk uralkodó tantételeként”
(Conference Report, Oct. 1936, 3).

„A Missouri folyótól indultak, három hónap alatt megtéve azt a távolsá-
got, amit mi két óra alatt teszünk meg repülŒgéppel. Hitet gyakorolván
azon képességükben, hogy meg tudják tenni mindazt, amit szükséges meg-
tenni, nekiláttak a munkának. Ez volt az önellátás filozófiája. Nem volt
kormány, ami segíthetett volna nekik. Voltak természeti forrásaik, ez igaz.
De ki kellett ásniuk és meg kellett munkálniuk azokat... Ügyesek voltak,
türelmesen tanulták meg a kŒmıvességet, a fa megmunkálását, a gipszva-
kolat elŒállítását és felvitelét a falra, valamint az üvegezést” („The Faith of
the Pioneers”, Ensign, July 1984, 3).
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Olvasd el a tanulókkal a tanulói kézikönyv 67. oldalán található „Alkalmazás
és példák” részt. Válaszolják meg az utána következŒ kérdéseket.

Olvasd el az osztállyal Spencer W. Kimball elnöknek a tanulói kézikönyv 63.
oldalán található két kijelentését.

Kérdezd meg:

• Milyen áldásokat hoz a munka?

• Mit jelent számodra az a kijelentést, hogy „a munkának kell uralkodó tan-
tételnek lennie az egyház minden tagja életében”?

FelelŒsséggel tartozunk azért, hogy fejlesszük magunkat.

Kérdezd meg: Miért olyan fontos az életünkben a személyes felelŒsség?

Írd fel a táblára a következŒ kijelentést: Személyes felelŒsségünk, hogy fejlesszük
magunkat.

Oszd négy csoportra az osztályt. Minden csoportnak adj egyet a tanulói kézi-
könyv 65. oldalán található négy kijelentés közül, melyek Joseph Smith
prófétától, Robert D. Hales püspöktŒl, Russell M. Nelson eldertŒl és Joseph B.
Wirthlin eldertŒl származnak. Mindegyik csoport készítsen vázlatot egy két-
perces beszédhez a táblára felírt témával kapcsolatban. A beszédükbe foglalják
bele a tanulói kézikönyvbŒl feladatként számukra kijelölt idézetet. Minden
csoportból kérj meg valakit, hogy adja elŒ a beszédét az osztálynak.

Az önellátás magában foglalja a készségek és tehetségek számos különbözŒ
területen történŒ fejlesztését.

Sorold fel a táblán az alábbi kategóriákat: 

1. Oktatás

2. Egészség

3. Munkavállalás

4. Források kezelése

5. Társas, érzelmi és lelki erŒ

Kérd meg a tanulókat, hogy sorolják fel, milyen tekintetben válhatnak önellá-
tóbbá az iskolázottságnak köszönhetŒen. Ezután olvassák el a tanulói kézi-
könyv 65–66. oldalán található „Oktatás” alcím alatti anyagot.

Tegyél így a táblán felsorolt öt kategória mindegyikével.

JAVASOLT TANULÓI FELADATOK

� Kérd meg a tanulókat, hogy imádkozzanak a szükségleteikrŒl, és beszéljék meg
a helyénvaló céljaikat egyik szülŒjükkel, a házastársukkal, egy bizalmas barát-
tal vagy tanárral. Kérd meg Œket, hogy írjanak le egy vagy több célt az alábbi
öt kategória mindegyikével kapcsolatban: oktatás; egészség; munka; források
kezelése; valamint társas, érzelmi és lelki erŒ. Helyezzék el a leírt céljaik egy
példányát egy olyan helyre, ahol azt rendszeresen átnézhetik.
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10 ISMERETEK SZERZÉSE TANULÁS ÉS
HIT ÁLTAL
BEVEZETÉS

Az Úr azt tanította nekünk, hogy „töreked[jünk] a tanu-
lásra, méghozzá tanulmányozás és hit által is” (T&Sz
88:118). Az Úr megáld bennünket, miközben törek-
szünk mind a lelki, mind pedig a világi tudásra. Az ok-
tatás a lehetŒségek kulcsa, és egy életre szóló törekvéssé
kell, hogy váljon. Felkészíthet bennünket a családunk
támogatására, valamint arra, hogy közremıködjünk
mind az egyházban, mind pedig a közösségben. Segíts
megérteni a tanulóknak, hogy mennyire szükséges ki-
használni azon lehetŒségeket, melyekkel fejleszthetik
magukat és továbbtanulhatnak. Mindig lehet új és iz-
galmas igazságokat tanulni és megosztani azokat másokkal.

MEGÉRTENDÃ TANTÉTELEK

• Törekednünk kell tudásra és bölcsességre.

• A lelki tudás fontosabb a világi tudásnál.

• Az iskolázottság a lehetŒségek kulcsa.

• Az Úr el fog vezetni bennünket olyan tanulási területekre, amelyek segíteni
fognak nekünk jobban szolgálni másokat.

• A tanulás egy egész életen át tartó törekvés.

TANÍTÁSI JAVASLATOK

Törekednünk kell tudásra és bölcsességre.

Beszéld meg a tanulókkal a következŒ kérdéseket.

• Mi a különbség a tudás és a bölcsesség között? (A válaszok tükrözhetik azt a
gondolatot, hogy a tudás lehet az, hogy valaki képes felmondani és megér-
teni bizonyos tényeket, eszméket vagy tantételeket, míg a bölcsesség azt je-
lenti, hogy a tudást a kellŒ idŒben mások javára használjuk.)

• Hogyan járulhat hozzá a tanulás a tudáshoz és a bölcsességhez?

Mondd el Gordon B. Hinckley elnök következŒ kijelentését:

„Hiszek a tanulásban. Mi is a tanulás? A legegyszerıbb meghatározásra
szorítkozva, az elme és a test képzését jelenti… A tanulás egy hatalmas át-
formáló folyamat, mely során az elméleti tudás használható és eredményes
tevékenységgé változik. Ez olyasvalami, aminek soha nem kell, hogy vége 
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Kérdezd meg: Hogyan segíthet Isten és mások szolgálatában a magasabb fokú
tanultság?

Tekintsétek át Henry B. Eyring eldernek a tanulói kézikönyv 70–71. oldalán
található kijelentését az elszalasztott tanulmányi lehetŒségekrŒl.

Kérdezd meg: Hogyan összegeznéd Eyring elder tanácsát?

A tanulók olvassák el a Tan és a szövetségek 88:77–80-at! Kérdezd meg: A ta-
nulásnak milyen általános területeire utal a 79. vers? (A válaszok között lehet
a csillagászat, a földrajz, a történelem stb.)

Olvasd fel John A. Widtsoe elder következŒ tanítását, aki akkoriban a Tizenkét
Apostol Kvórumának tagja volt:

Kérdezd meg: Milyen értékkel bír az, hogyha különféle dolgokról tanulunk?
(Lásd T&Sz 88:80.) 

Olvassátok el és beszéljétek meg 2 Nefi 9:28–29-et (szentírás-memoriter).
Kérdezd meg:

• Hogyan segíthet nekünk a tanulás?

• Hogyan árthat nekünk a tanulás?

„Az elderek ne csak a hittudomány tárgyai iránt érdeklŒdjenek.
Tanulmányozzák:

Az égben lévŒ dolgokat: a csillagászatot.

És a földön lévŒ dolgokat: mindent, ami a termŒföld megmıvelésével
kapcsolatos.

És a föld alatt lévŒ dolgokat: kŒzettant, geológiát stb.

Azon dolgokat, melyek voltak: a történelmet és annak minden ágazatát. 

Azon dolgokat, amelyek rövidesen bekövetkeznek: a próféciákat.

Az otthon és a külhonban lévŒ dolgokat: a bel- és külpolitikát.

A háborúkat; bonyodalmakat; ítéleteket: az idŒk jeleit, melyekbŒl a megfi-
gyelŒ tudhatja, hogy közeleg az Úr napja.

Az országokat és királyságokat érintŒ ismereteket: fizikai és politikai föld-
rajzot, nyelveket stb.

E tanulmányokat az Úr szükségesnek tartja. [T&Sz 88:80] Az Úr nem köve-
teli meg minden szolgájától, hogy orvos, professzor vagy akár kiváló tudósa
legyen e tárgyaknak, de elvárja tŒlük, hogy tudjanak eleget ezen dolgokról
ahhoz, hogy képesek legyenek felmagasztalni elhívásukat az Ã követeiként
a világ számára” (Priesthood and Church Government in The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints [1939], 55–56).

legyen, nem számít mennyi idŒsek vagyunk, mindig tehetünk szert tudás-
ra, és használhatjuk azt. Összegyıjthetjük a bölcsességet, és a hasznunkra
fordíthatjuk azt” (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 170). 
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Kérd meg az egyik tanulót, hogy ossza meg egy élményét azzal kapcsolatban,
amikor nagyon szomjas vagy éhes volt. Kérdezd meg: Mi elégítette ki az éhsé-
gedet vagy a szomjadat?

Oszd meg Gordon B. Hinckley elnök alábbi kijelentését, megkérve a tanuló-
kat, hogy figyeljék meg, mire kell éheznünk Hinckley elnök szerint:

Kérdezd meg: Hinckley elnök szerint mit kell tennünk azért, hogy kielégítsük
a tanulás iránti éhségünket?

Oszd meg Henry B. Eyring elder, a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjának követ-
kezŒ kijelentését, és figyeljétek meg, hogyan használja a szomjúság szót:

Kérdezd meg: Mi jelenti a kulcsot a tanulásra való szomjunk kielégítéséhez?

A lelki tudás fontosabb a világi tudásnál.

Olvasd fel az alábbi példát a tanulóidnak:

Juan 18 éves volt, és mérnök szeretett volna lenni. Komolyan gondolta, hogy
missziót szolgál majd, de nem volt biztos abban, hogy mikor tegye. Az elŒtt töl-
tené be a 19. életévét, hogy elkezdené a mérnökséghez szükséges alapképzéseket.
Azon gondolkodott, hogy megszakítsa-e a tanulmányait, hogy missziót szolgál-
hasson, vagy végezze el az elŒképzéseket, majd azután szolgáljon missziót.

Kérdezd meg:

• Milyen lehetséges veszélyekkel jár, ha halogatják a misszionáriusi szolgálatot?

• Milyen tanácsot adnál Juannak? Miért?

„A tanulásra való szomjúság, amely az evangélium által hozott változással
jár, lehet áldás vagy átok, az indítékainktól függŒen. Ha továbbra is törek-
szünk rá, hogy jobban szolgáljuk Istent és az Ã gyermekeit, akkor nagyon
értékes áldás. Ha azzal a szándékkal kezdünk törekedni a tanulásra, hogy
egyedül magunkat magasztaljuk fel vele, az önzéshez és kevélységhez ve-
zet, ami eltérít bennünket az örök élettŒl” (Education for Real Life [address
to young adults, May 6, 2001], 2).

„Nem elég csak élni, csak túlélni. Ennek az egyháznak minden tagján ott
nyugszik az Úr azon megbízása, hogy készítsük fel magunkat arra, hogy va-
lami érdemlegeset tegyünk a társadalomban. Az Úr világosan megmondta a
Tan és a szövetségekben, hogy oktatásban kell részesülnünk tanulmányozás
és hit által mindazon dolgokat illetŒen, melyek a föld alatt, a földön, és a
föld felett vannak; a nemzetek háborúiról és bonyodalmairól, valamint a
földön lévŒ minden dolog idejérŒl és évszakáról. (Lásd T&Sz 88:79.) Arra
szeretném buzdítani a fiataljainkat, hogy éhezzék a tanulást! Az Úr akaratát
teszitek, ha mıvelitek az elméteket és a kezeiteket a késŒbbi munkára, hogy
hozzájáruljatok a világhoz, amelynek részei vagytok. Hozzatok érte áldoza-
tot, dolgozzatok érte, spóroljatok rá, tervezzétek meg, és tegyétek meg!”
(Teachings of Gordon B. Hinckley, 172).
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Mondd el Spencer W. Kimball elder következŒ kijelentését, aki akkoriban a
Tizenkét Apostol Kvórumának tagja volt:

Kérdezd meg:

• Mit tanított Kimball elder a tanulás fontossági sorrendjérŒl?

• Hogyan egészíti ki a Szabadítóról szerzett tudás a világi tanulást?

Mondd el a következŒ kijelentést Gordon B. Hinckley eldertŒl, aki akkoriban a
Tizenkét Apostol Kvórumának tagja volt:

A tanulók olvassák el a Tan és a szövetségek 88:118-at.

Kérd meg Œket, hogy jellemezzék egy ismerŒsüket, aki példaként szolgál a lelki
és a világi tudás közötti egyensúly megtartására. 

Az iskolázottság a lehetŒségek kulcsa.

„Jézus ezt mondta: »…tanulj[atok] tŒlem…

Mert az én igám gyönyörıséges, és az én terhem könnyı« (Máté 11:29–30).

Szeretném javasolni nektek, hogy kövessétek ezt az Isten Fia által adott
rendelkezést. Minden tanulási képességetekkel tanuljatok tŒle. Minden ta-
nulmányotokban törekedjetek arra, hogy a MestertŒl szerezzetek tudást.
Az a tudás csodálatos módon fogja kiegészíteni a világi képzést, melyben
részesültök, és oly módon teljesíti ki az életeteket és a jellemeteket, amire
semmi más módon nincs lehetŒség” (Conference Report, Oct. 1964, 118).

„Fiatalok, drága fiatalok, értitek, hogy miért kell, hogy a lelki képzés az elsŒ
helyre kerüljön? Hogy miért kell hittel imádkoznunk és tökéletesítenünk az
életünket, mint ahogy a Szabadító tette? Értitek, hogy a lelki tudást kiegé-
szíthetjük a világi tudással ebben az életben és az egész örökkévalóságon ke-
resztül, de hogy a világi tudás a lelki tudás alapjai nélkül olyan, mint a tej
habja, egy múló árny?

Ne engedjétek, hogy megtévesszenek benneteket! Az ember nem kell, hogy
a kettŒ közül válasszon, csak a sorrendet kell betartania, hisz lehetséges
mindkettŒben egyidejıleg részesülni; de értitek azt, hogy fontosságát te-
kintve az ifjúsági hitoktatás kurzusait még a középiskolai tantárgyaknál is
elŒbbre kell helyezni és a felsŒfokú hitoktatásét az egyetemi oktatásnál is
elŒbbre; a szentírások tanulmányozását az ember alkotta szövegek elé; hogy
az egyházi elfoglaltságok fontosabbak, mint bármely klub, szövetség vagy
egyesület; és hogy a tizedfizetés fontosabb mint a tandíj?

Értitek, hogy a templom szertartásai fontosabbak, mint a PhD vagy bár-
mely más tudományos fokozat?” („Beloved Youth, Study and Learn”, Life’s
Directions [1962], 190)
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Mutass (vagy rajzolj a táblára) egy kulcsot.

Kérdezd meg: Mi történik, ha zárva van egy ajtó, amihez nincs kulcsunk?

Írd fel a táblára: Az iskolázottság a lehetŒségek kulcsa.

Kérdezd meg: Milyen értelemben hasonlít az iskolázottság egy kulcsra? (Olyan
lehetŒségeket tár fel, melyek máskülönben nem állnának rendelkezésünkre.)

Olvasd fel Gordon B. Hinckley elnök következŒ tanácsát:

Kérdezd meg:

• Szerinted mit jelent képezni a kezeinket? (Olyan készségeket elsajátítani,
melyekhez a kezünkre van szükség.)

• Az iskolázottság vagy a készségek mely kulcsaira szeretnétek szert tenni?

Hagyj elég idŒt a tanulóknak, hogy sorolják fel az oktatással és a készségekkel
kapcsolatos néhány kívánságukat a tanulói kézikönyvük „Jegyzetek és benyo-
mások” részében.

Az Úr el fog vezetni bennünket olyan tanulási területekre, amelyek segíteni
fognak nekünk jobban szolgálni másokat.

ÍrásvetítŒvel vetítsd ki vagy készíts emlékeztetŒ cédulákat Henry B. Eyring el-
der alábbi kijelentésérŒl. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az osztálynak.
Kérj meg egy másik tanulót, hogy a saját szavaival foglalja össze, mit mondott
Eyring elder.

„Gondosan Œrködnek az életetek felett, ahogyan az enyém felett is tették.
Az Úr tudja, mit szeretne, hogy megtegyél, és mi az, amit tudnod kell majd.
Ã kedves és mindentudó. Így hát bízhatsz benne, hogy készített számodra
olyan tanulási lehetŒségeket, melyekkel felkészülhetsz a szolgálatra, melyet
végzel majd. Nem fogod tökéletesen felismerni ezeket a lehetŒségeket, aho-
gyan én sem tettem. Amikor azonban a lelki dolgokat helyezed az elsŒ
helyre az életedben, áldott leszel, mert azt fogod érezni, hogy a tanulás felé
vezéreltetsz, és ösztönözve leszel, hogy keményebben dolgozz. KésŒbb rá
fogsz jönni, hogy a szolgálatra való erŒd növekedett, és hálás leszel érte”
(Education for Real Life, 3–4).

„Annyira fontos, hogy ti, fiatal férfiak és fiatal nŒk annyi iskolázottságra te-
gyetek szert, amennyire csak tudtok. Az Úr nagyon világosan megmondta,
hogy az Ã népének tudást kell szereznie az országokról és a királyságokról,
valamint a világ dolgairól az oktatásban való részvétel által, igen, tanulmá-
nyozás és hit által is. Az iskolázottság az a kulcs, amely megnyitja számo-
tokra a lehetŒségek kapuját. Megéri az áldozatot. Érdemes dolgozni érte, és
ha képzitek az elméteket és a kezeiteket, akkor nagyban hozzá tudtok járul-
ni a társadalomhoz, amelynek része vagytok; és méltón tükrözitek majd az
egyházat, melynek a tagjai vagytok. Drága fiatal fivéreim és nŒtestvéreim,
használjatok ki minden tanulmányi lehetŒséget, amelyet csak megenged-
hettek magatoknak” („Inspirational Thoughts”, Ensign, June 1999, 4).
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Kérdezd meg:

• Mit tehetsz azért, hogy meggyŒzŒdj róla, hogy fel vagy készülve a lehetŒsé-
gekre, melyeket Isten ad majd számodra?

• Hogyan segíthet a napi szentírásolvasás felkészülni arra, hogy minden
döntésünk sugalmazott legyen? (Lásd 2 Nefi 32:3–5 [szentírás-memoriter,
2 Nefi 32:3].)

• Mi volt az utolsó olyan alkalom, amikor a Szabadító tanításai segítettek egy
bizonyos döntésed meghozatalában?

Az egyik tanuló olvassa fel az osztálynak Howard W. Hunter elnök történetét,
mely a tanulói kézikönyv 73. oldalán található.

A tanulás egy egész életen át tartó törekvés.

Kérdezd meg: Miért kell, hogy a tanulás egy életen át tartó törekvés legyen?

Oszd meg Gordon B. Hinckley elder következŒ tanácsát, aki akkoriban a
Tizenkét Apostol Kvórumának tagja volt:

Osztályként szakítsatok idŒt arra, hogy beszéljetek az olyan könyvtárakról, is-
kolákról és tanulási lehetŒségekrŒl, melyek a hivatalos tanulmányaik után is
sokáig a rendelkezésükre állnak. Megemlíthetitek a helyi iskolákat és képzési
központokat is.

Kérdezd meg: Kik azok az egyének a közösségedben, akik segíthetnek eldönte-
ni, hogyan folytasd az életen át tartó tanulást?

A tanulók példaként hozzanak fel olyan egyéneket, akik egész életük során
folytatták a tanulást.

JAVASOLT TANULÓI FELADATOK

� Kérd meg a tanulókat, hogy az ezen az órán írt jegyzeteikbŒl válasszanak ki
egy készséget vagy tanulmányi célt, melyet szeretnének elérni. Kérd meg Œket,
hogy beszéljék meg ezt a célt valakivel az osztályon kívül, aki segíthet nekik
fontos döntéseket hozni arról, hogy miként érhetik el a célt.

„Állandóan fejlŒdjetek, fivéreim és nŒtestvéreim, akár harminc évesek
vagytok, akár hetven! Ha ezen iparkodtok, akkor az idŒ talán gyorsabban
múlik, mint szeretnétek, de csodálatos és édes zamattal telik meg, amely
megízesíti az életeteket, és erŒt ad nektek a tanításhoz. Mindehhez pedig
hozzájön az az ígéret is, hogy ha »az intelligenciának bármely tantételét ma-
gunkévá tesszük ebben az életben, velünk ébred az a feltámadáskor« (T&Sz
130:18)” (Four Imperatives for Religious Educators [address to religious edu-
cators, Sept. 15, 1978], 2).
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11 ÖRÖKKÉVALÓ TÁRSAT VÁLASZTANI
ÉS AZZÁ VÁLNI
BEVEZETÉS

Ahhoz, hogy elnyerjük a celesztiális királyság legma-
gasabb fokozatát, szükséges belépnünk a házasság új
és örökkévaló szövetségébe (lásd T&Sz 131:1–4). Az
egyik legfontosabb döntés, amit meghozunk, az
örökkévaló társunk megválasztása, és nem csak a jó
társ megtalálása a fontos, hanem az is, hogy mi ma-
gunk is jó társak legyünk. Segíts megérteni a tanuló-
idnak, hogy az életmódjuk a hasonló értékekkel,
érdeklŒdési körrel, vágyakkal és célokkal rendelkezŒ-
ket fogják vonzani. Mivel a férj és a feleség közötti
elkötelezettség örökre szól, az isteni útmutatás kere-

sése és elnyerése döntŒ szerepet játszik ebben a kérdésben. „A család: Kiáltvány
a világhoz” tanácsot nyújt az örökkévaló társ megválasztásához, és ahhoz, ho-
gyan váljunk mi is azzá.

Miközben az örökkévaló házasság eme témájáról beszélgettek, legyetek körülte-
kintŒek azzal kapcsolatban, hogy sok olyan igaz ember van, különösen nŒtest-
vérek, akiknek még nem volt lehetŒségük a házasság áldásait élvezni. A tanulóid
közül talán néhányan egy tönkrement házasság következményei miatt szenved-
nek, vagy esetleg a jelenlegi házasságukkal küszködnek. Bár a házasság követel-
mény a celesztiális királyság legmagasabb fokának eléréséhez, kérünk, légy
tapintatos a tanulóid érzéseivel szemben.

MEGÉRTENDÃ TANTÉTELEK

• A házasság erŒsebbé válik, amikor a férjnek és a feleségnek hasonlóak az érté-
keik és az érdeklŒdési körük.

• Fel kell készülnünk arra, hogy a tŒlünk telhetŒ legjobb társak legyünk.

• Házastársunk kiválasztásakor törekednünk kell az Úr megerŒsítésére.

• A családról szóló kiáltvány útmutatást nyújt abban, hogy felmérjük a saját,
illetve a jövŒbeli házastársunk jellemvonásait.

• Mind a férjnek, mind a feleségnek komoly kötelessége, hogy szeressék egymást
és törŒdjenek egymással, valamint gyermekeikkel.
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TANÍTÁSI JAVASLATOK

A házasság erŒsebbé válik, amikor a férjnek és a feleségnek hasonlóak az
értékeik és az érdeklŒdési körük.

Kérd fel a tanulókat, hogy gondoljanak egy általuk ismert, boldog házasság-
ban élŒ párra. Kérdezd meg:

• Mely közös érdeklŒdési körben és értékekben osztozik a férj és a feleség?

• Hogyan segítenek ezek a hasonlóságok megerŒsíteni a házasságukat?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el Spencer W. Kimball és N. Eldon
Tanner elnök kijelentését a tanulói kézikönyvük 78–79. oldalán. Kérd meg
Œket, hogy nevezzenek meg olyan jellemvonásokat, melyek segítenek egy
boldog házasság felépítésében. Írd fel a táblára a válaszaikat. A felsoroltak
között lehetnek a következŒk:

• Hasonló gazdasági, tanulmányi, vallási és társadalmi háttér

• Hasonló érdeklŒdési kör

• Hasonló értékek vallása a pénz, a vallás, a munka, a gyermekek, a szabadi-
dŒ felhasználása és az oktatás terén

• Kommunikációs készségek

• Templomi érdemesség

Kérdezd meg:

• Általában miért erŒsítik a hasonlóságok a házasságot?

• Milyen módokon gyengítheti az eltérŒ értékrend a házasságot?

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék meg a boldog házasságot építŒ jellemvo-
nások listáját, és gondolják át, hogy szerintük mely jellemvonások fontosak.
Kérj meg több tanulót, hogy osszák meg az általuk választott jellemvonásokról
való érzéseiket.

Olvasd fel a következŒ kijelentést Spencer W. Kimball elnöktŒl:

Kérdezd meg:

• Mit gondolsz, miért igaz ez a kijelentés?

• Hogyan kapcsolódik az egyházi vezetŒk azon tanácsához, hogy csak azok-
kal randevúzzunk az egyházban, akiknek magasak a normái?

• Az evangélium milyen értelemben képez köteléket a házasságban?

Fel kell készülnünk arra, hogy a tŒlünk telhetŒ legjobb társak legyünk.

Kérd meg a tanulókat, hogy soroljanak fel öt-hat olyan tulajdonságot, amit
fontosnak tartanak, hogy a leendŒ házastársukban meglegyen. Kérdezd meg:

• Hogyan fogjátok megtalálni azt, aki mindezen tulajdonságokkal rendelkezik?

• Ti magatok mennyire fejlesztettétek ki ezeket a tulajdonságokat?

„A vallási különbségek valamennyi különbség között a legkeservesebbek és
legmegoldhatatlanabbak” („Oneness in Marriage”, Ensign, Mar. 1977, 5).
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Írd fel a táblára Ezra Taft Benson elnök következŒ kijelentését, és beszéljétek
meg, hogyan vonatkozik az a házasságra: „Ne várjátok el, hogy választott tár-
satok tökéletes legyen” („To the Single Adult Sisters of the Church”, Ensign,
Nov. 1988, 96).

Kérdezd meg: Miért jó tanács ez a kijelentés?

Segíts megérteni a tanulóknak, hogy az irreálisan magas követelmények tá-
masztása egy leendŒ férjjel vagy feleséggel szemben ellehetetleníti azt, hogy
találjanak valakit, akivel el tudják képzelni a boldog házasságot. Olvasd fel a
következŒ kijelentést Spencer W. Kimball elnöktŒl:

Kérdezd meg: Mit jelent „megfizetni az árát” egy boldog és sikeres házasságnak?

A tanulók olvassák fel Richard G. Scott elder kijelentését a tanulói kézikönyvük
79. oldalán, mely így kezdŒdik: „Az örök igazsággal összhangban...”,és keressék
ki benne, hogy mit javasol a házasságra való felkészüléssel kapcsolatban.

Házastársunk kiválasztásakor törekednünk kell az Úr megerŒsítésére.

Kérdezd meg:

• Hogyan választasz házastársat?

• Miért ne tedd azt, hogy egyszerıen csak imádkozol, és megkérdezed az
Urat, hogy kivel házasodj össze?

• A házastárs kiválasztásánál miért fontos megérteni azt, hogy annak eldön-
tése, hogy kivel házasodjunk, a mi dolgunk?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a tanulói kézikönyvük 80. oldalán, a
„Házastársunk kiválasztásakor törekednünk kell az Úr megerŒsítésére” alcím
alatti kijelentéseket.

Segíts megérteni nekik, hogy az Œ felelŒsségük találni valakit, akivel fel tudnak
építeni egy boldog házasságot. Meg kell tenniük minden tŒlük telhetŒt azért,
hogy helyes döntést hozzanak az örökkévaló társukkal kapcsolatban, és az Úr
megerŒsítését kérjék böjt és ima segítségével.

A családról szóló kiáltvány útmutatást nyújt abban, hogy felmérjük a
saját, illetve a jövŒbeli házastársunk jellemvonásait.

A tanulók lapozzanak „A család: Kiáltvány a világhoz” részhez, mely a tanulói
kézikönyv 118. oldalán található. Magyarázd el, hogy ez a sugalmazott kiált-
vány útmutatást adhat a saját és jövendŒ házastársunk hozzáállásának felméré-
séhez. A tanulókkal olvasd el a kiáltvány következŒ kijelentéseit, és beszéljétek
meg az egyes kijelentések utáni kérdéseket. Más részeket is választhatsz a kiált-
ványból, amelyek fŒleg a tanulóid szükségleteire szabottak. Emlékeztesd a tanu-
lóidat, hogy a lehetséges házastárs hasonló nézeteket kell, hogy valljon e fontos
kérdésekben.

„Jóllehet, minden fiatal férfi és fiatal nŒ teljes szorgalommal és imádságos lé-
lekkel azon igyekszik, hogy egy olyan társat találjon, akivel az élet a leghar-
monikusabb és a leggyönyörıbb lehet, mégis biztos, hogy csaknem bármely
jóravaló férfinak és bármely jóravaló nŒnek lehet boldog és sikeres a házas-
sága, ha mindkettŒ hajlandó megfizetni az árát” (Ensign, Mar. 1977, 4).
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• Szerintetek miért rendelte el Isten a házasságot?

• Miképpen játszik fontos szerepet a család Mennyei Atyánk gyermekeinek
örökkévaló rendeltetésére vonatkozó tervében?

• Hogyan segít az elsŒ állapotunkról való tudás jobban megérteni a nemek
szerepét az Úr tervében?

• Milyen tulajdonságokat fejleszthetünk ki magunkban és a családunkon be-
lül már most, melyek örökkévaló értékkel bírnak?

• Hogyan segíthet a gyakori templomlátogatás élénken elménkben tartani a
szövetségeket és azok jelentŒségét?

• Szerintetek miért parancsolta meg nekünk az Úr, hogy sokasodjunk és töl-
tsük be a földet?

• Hogyan vonatkozik ez a kijelentés az élet szentségérŒl az abortuszra, általá-
nosságban?

• Hogyan használható ez a kijelentés útmutatásként annak a személynek a
kiválasztásában, akivel össze fogtok házasodni?

„Boldogság leginkább akkor érhetŒ el a családi életben, ha az az Úr Jézus
Krisztus tanításaira épül.”

„MegerŒsítjük az élet szent voltát, és Isten örökkévaló tervében játszott
fontos szerepét.”

„Kijelentjük, hogy Isten gyermekeinek adott azon parancsolata, mely
szerint sokasodjanak és töltsék be a földet, még mindig érvényben van.
Továbbá kijelentjük, hogy Isten megparancsolta, hogy csak olyan férfi és nŒ
között használható a szent nemzŒ erŒ, akik mint férj és feleség törvényes
házasságot kötöttek.”

„A szent templomokban elérhetŒ szent szertartások és szövetségek lehetŒ-
vé teszik az egyének számára azt, hogy visszatérjenek Isten jelenlétébe, a
családok számára pedig, hogy az örökkévalóságra egyesüljenek.” 

„Minden emberi lény – férfi és nŒ – Isten képmására teremtetett.
Mindegyikük mennyei szülŒk szeretett lélekfia vagy lélekleánya… Az
ember neme alapvetŒ jellemvonása az egyén halandó élet elŒtti, halandó
és örökkévaló azonosságának, valamint rendeltetésének.”

„Mi, az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza ElsŒ Elnöksége és
a Tizenkét Apostol Tanácsa ünnepélyesen kijelentjük, hogy a férfi és a nŒ
közötti házasságot Isten rendelte el, és a család központi szerepet játszik a
TeremtŒ gyermekeinek örökkévaló rendeltetésére vonatkozó tervében.” 
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• Férjként és feleségként mit fogtok tenni, hogy a családi életet „az Úr Jézus
Krisztus tanításaira” építsétek, és fenn is tartsátok?

Oszd meg Gordon B. Hinckley elnök következŒ ellenszerét, melyet a családo-
kat súlytó pusztító hatás leküzdésére javall: 

Kérdezd meg: A családról szóló kiáltványban tanított tantételek hogyan segíte-
nek majd abban, hogy az otthonaink a családunk számára biztonságos hellyé,
valamint a világ kísértései és bınei elleni erŒdítménnyé változzanak?

Mind a férjnek, mind a feleségnek komoly kötelessége, hogy szeressék egymást
és törŒdjenek egymással, valamint gyermekeikkel.

Kérdezd meg: Hogyan segít felkészíteni egy férjet és egy feleséget a szeretet és
az egymással való törŒdés az apaságra és az anyaságra?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel Boyd K. Packer elder, a Tizenkét
Apostol Kvóruma tagjának következŒ kijelentését:

„Én hiszek a házasságban. Hiszem, hogy ez az emberi lét követendŒ min-
tája. Tudom, hogy Isten rendelte azt el. A vele kapcsolatos korlátozások
azért vannak, hogy megvédjék a boldogságunkat.

Az egész világtörténelemben nem ismerek jobb idŒt arra, hogy egy fiatal
pár – akik elég idŒsek, felkészültek és szerelmesek –, a házasságon gondol-
kodjon. Nincs jobb idŒ ennél, mert ez a ti idŒtök.

„Ahogy a jövŒre tekintek, kevés olyan dolgot látok, ami lelkesedéssel töl-
tene el a családdal kapcsolatban Amerikában vagy szerte a világban. A
drogok és az alkohol nagy árat fizettetnek, amely valószínıleg nem fog
csökkenni. Az egymással való durva beszéd, az egymás szükségletei iránti
közöny – mind növekedni látszik. Oly nagymértékı a gyermekek elleni
erŒszak! Oly nagymértékı a házastárs elleni erŒszak! Növekszik az idŒsek
elleni erŒszak! Ezek mind megtörténnek, és még súlyosbodnak majd, ha
nem vesszük tudomásul, igen, ha meg nem gyŒzŒdünk szilárdan arról a
tényrŒl, hogy a család a Mindenható eszköze. Ez az Ã alkotása. Ez a társa-
dalom alapvetŒ egysége. 

FigyelmeztetŒ szót emelek népünkhöz. Túlságosan megközelítettük napja-
ink társadalmát ebbŒl a szempontból. Természetesen vannak jó családok.
Mindenütt vannak jó családok. De oly sokan vannak, akik bajban vannak!
Ez egy olyan betegség, aminek megvan az ellenszere. A recept egyszerı, és
csodálatosan hatásos. Ez pedig a szeretet. A tiszta, egyszerı, hétköznapi
szeretet és megbecsülés. Ez egy kényes növény, amelyet táplálni kell. Ám
megér minden fáradságot, amit csak képesek vagyunk belé fektetni.

Nos, befejezésül: csodálatos jövŒt látok egy nagyon bizonytalan világban.
Ha ragaszkodunk az értékeinkhez, ha építünk az örökségünkre, ha az Úr
elŒtt engedelmességben járunk, ha egyszerıen csak az evangélium szerint
élünk, hatalmas és csodálatos módon áldottak leszünk. Úgy fognak ránk
tekinteni, mint egy különleges népre, amely megtalálta a különleges bol-
dogság kulcsát” (Conference Report, Oct. 1997, 94; vagy lásd Liahóna,
1998. jan., 71).

55ÖRÖKKÉVALÓ TÁRSAT VÁLASZTANI, ÉS AZZÁ VÁLNI

AZ EVANGÉLIUM ÉS AZ EREDMÉNYES ÉLET OKTATÓI KÉZIKÖNYV



Folytasd a „A család: Kiáltvány a világhoz” címı kiadvány (tanulói kézikönyv
118. oldal) következŒ kijelentésének felolvasásával, és az egyes kijelentések
utáni kérdések megbeszélésével:

• Hogyan tudunk gondoskodni gyermekeink fizikai és lelki szükségleteirŒl?

• Mit tesztek most azért, hogy felkészüljetek a szülŒi feladatokra?

• Mit tehettek azért, hogy biztosítsátok, hogy e tantételek részét képezzék a
házasságotoknak és a családi kapcsolataitoknak?

• Mit vagytok hajlandók tenni azért, hogy egy sikeres házasságot építsetek fel?

• Mit tartotok a legsúlyosabb dolognak, ami napjainkban veszélyezteti a családot?

• A család megerŒsítése hogyan járul hozzá az erŒsebb közösséghez és nemzethez?

Kérd meg a tanulóidat, hogy imádságos lélekkel gondolkozzanak el azon
tulajdonságokon, melyeket szeretnének, hogy meglegyenek a házastársukban.
Biztasd Œket, hogy tızzenek ki jelentŒségteljes célokat azért, hogy olyan há-
zastársakká váljanak, akik mindig „A család: Kiáltvány a világhoz” normái
szerint élnek.

„Figyelmeztetjük azokat az egyéneket, akik megszegik az erkölcsi tisztaság
szövetségeit, akik házastársukat vagy gyermeküket bántalmazzák, vagy
nem látják el családi kötelezettségeiket, hogy egy napon mindezért felelni
fognak Isten elŒtt. Továbbá felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a családok
széthullása Œsi és újkori próféták által megjósolt csapásokat fog hozni az
egyénekre, közösségekre és nemzetekre.”

„A sikeres házasságok és családok a hit, az ima, a bınbánat, a megbocsá-
tás, a tisztelet, a szeretet, az együttérzés, a munka és a tartalmas szabadi-
dŒs tevékenységek tantételeire épülnek, és azok által tartatnak fenn.”

„A szülŒk szent kötelessége, hogy gyermekeiket szeretetben és igazságban
neveljék, gondoskodjanak fizikai és lelki szükségleteikrŒl, arra tanítsák
Œket, hogy szeressék és szolgálják egymást, betartsák Isten parancsolatait,
és bárhol is éljenek, az ország törvényeinek engedelmeskedŒ állampolgá-
rok legyenek.”

Tudom, hogy nagyon háborgó idŒkben élünk. A gondok, melyekkel szem-
benézünk, nagy csapást mérnek a házasságokra.

Ne veszítsétek el a házasságba vetett hitet! Még akkor se, ha egy válás bol-
dogtalanságán vagytok túl, és körülöttetek hevernek egy széthullott házasság
szilánkjai” (Conference Report, Apr. 1981, 16; vagy Ensign, May 1981, 15).
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JAVASOLT TANULÓI FELADATOK

� A tanulók nevezzenek meg két családot, akiket csodálnak. Kérdezd meg:

• Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek hozzájárulnak a sikerük-
höz és a boldogságukhoz?

• Miben különböznek, és miben hasonlítanak egymásra?

• Hogyan reagálnak a különbözŒ helyzetekre?

Kérd meg a tanulókat, hogy készítsenek interjút az egyik házaspárral, hogy
megtudják:

• Milyen jellemvonásokat szeretnek egymásban.

• Milyen szokásokat vezettek be a személyes életükben azért, hogy segítségé-
vel jobb házastárssá váljanak.

• Házaspárként hogyan erŒsítik a hitüket.

Tanulói kézikönyvük „Jegyzetek és benyomások” részébe írják le, amit meg-
tudtak, majd írjanak még hozzá egy bekezdést arról, Œk mi olyat terveznek,
amivel felkészülnek a házasságra, vagy amivel jobb házastársakká válnak.
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12 A FIZIKAI EGÉSZSÉG
TÖRVÉNYEINEK BETARTÁSA
BEVEZETÉS

Pál Apostol azt tanította, hogy testünk Isten temploma
(lásd 1 Korinthusbeliek 3:16–17), de sokan nem így gon-
dolkoznak és cselekszenek. Az Úr egészségtörvénye szerint
való élet számtalan áldást hoz. Segíts a tanulóidnak meg-
érteni, hogy milyen különféle módokon tudják megŒrizni
az egészségüket és tudnak javítani azon. Az egészséges
szokások, valamint az ártalmas szerek hatásának megfi-
gyelése segít megerŒsíteni azon elhatározásunkat, hogy

áhítattal és tisztelettel bánjunk a testünkkel.

MEGÉRTENDÃ TANTÉTELEK

• Az egészséggel kapcsolatos jó szokások elengedhetetlenek az evangélium sze-
rinti élethez.

• A Bölcsesség szava fontos részét képezi az Úr egészségre vonatkozó törvényének.

• A megfelelŒ diéta, pihenés és mozgás jelentŒsen javítja az egészségünket.

• El kell kerülnünk azokat az anyagokat és szokásokat, amelyek károsak a tes-
tünkre és az elménkre.

TANÍTÁSI JAVASLATOK

Az egészséggel kapcsolatos jó szokások elengedhetetlenek az evangélium
szerinti élethez.

Állíts ki néhány templomról készült képet, és beszéljétek meg az épületek és
azok területének néhány gyönyörı vonását. A tanulók megválaszolhatják a ta-
nulói kézikönyvük „Jegyzetek és benyomások” részében az alábbi kérdéseket:

• Mit és kit képviselnek ezek az épületek? 

• Miért ilyen gondozottak?

• Az ezen épületekrŒl való gondoskodás hogyan segít érezni a Lelket azok-
nak, akik elmennek oda?

Egy tanuló olvassa fel az 1 Korinthusbeliek 3:16-ot.

Kérdezd meg: Miképpen hasonlítható a testünk a templomhoz?

Olvassátok el Thomas S. Monson elnök kijelentését a tanulói kézikönyv 86.
oldaláról.

Kérdezd meg: Miért fontos egyensúlyt tartani mind a fizikai, mind pedig a lel-
ki szükségletekben?
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Kérd meg a tanulókat, hogy mondjanak példákat olyan egészségi gondokra,
melyeket nem tudunk befolyásolni. Oszd meg velük a következŒ tanácsot,
mely Russel M. Nelson eldertŒl származik, aki a Tizenkét Apostol Kvórumának
tagja, és korábban szívsebész volt:

Kérdezd meg:

• Hogyan segíthetnek a fizikai kihívások a lelkierŒ kifejlesztésében?

• Hogyan befolyásolhatja lehetŒségeinket az, ha nem törŒdünk a fizikai
egészségünkkel?

• Milyen módokon segítettek jó egészségi szokásaid a napi feladataid teljesí-
tésében?

A Bölcsesség szava fontos részét képezi az Úr egészségre vonatkozó törvényének.

Írd fel a táblára, hogy Bölcsesség szava, és a tanulók meséljék el, mit jelent szá-
mukra ez a kifejezés.

Kérdezd meg: Szerinted miért adta nekünk az Úr a Bölcsesség szavát? (lásd
T&Sz 89:4).

Készíts három oszlopot a táblán. Az egyes oszlopok tetejére írd fel a következŒ
szavakat: figyelmeztetések, javaslatok és ígéretek. Kérd meg a tanulókat, hogy

„Általában ismeretlen okokból, néhányan fizikai korlátokkal születnek. A
test egyes részeiben rendellenesség léphet fel. A szervrendszer egyes részei
talán nem mıködnek megfelelŒen. Valamint mindegyikünk teste ki van
téve a betegségeknek és a halálnak. Mindazonáltal a fizikai test ajándéka
felbecsülhetetlen. Nélküle nem részesülhetünk az öröm teljességében [lásd
T&Sz 138:17].

Nincs szükség tökéletes testre ahhoz, hogy elérjük isteni rendeltetésünket.
SŒt, a legdrágább lelkek néha törékeny vázban lakoznak. Gyakran azok fej-
lesztik ki a leghatalmasabb lelkierŒt, akik fizikai kihívásokkal küszködnek,
éppen amiatt, mert kihívással állnak szemben. Az ilyen egyének jogosultak
mindazon áldásokra, melyeket Isten tartogat az Ã hithı és engedelmes
gyermekei számára [lásd Ábrahám 3:25–26].

Végül el fog jönni az idŒ, amikor minden »lélek és… test újra egyesül…
tökéletes formá[ban]; a végtagok és az ízületek is visszaállíttatnak a saját
testükhöz« [Alma 11:43; lásd még Alma 40:23; Prédikátor 12:7; T&Sz
138:17]. Majd Jézus Krisztus engesztelésének köszönhetŒen tökéletessé
tétethetünk Ãbenne.

Hogyan kellene befolyásolniuk eme igazságoknak a személyes viselkedé-
sünket? […]

A testünket a saját templomunknak tekintjük majd [lásd 1 Korinthusbeliek
3:16]. Nem hagyjuk, hogy bármilyen módon megszentségteleníttessen
vagy megrongálódjon. Odafigyelünk a táplálkozásunkra és sportolunk a
fizikai állóképesség érdekében” (Conference Report, Oct. 1998, 112–13;
vagy Ensign, Nov. 1998, 86–87).
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olvassák el a Tan és a szövetségek 89:4–9-et. A táblán sorolják fel az Úr, szá-
munkra adott figyelmeztetéseit, javaslatait, valamint a Bölcsesség szava által
nyújtott ígéreteket.

A Bölcsesség szavának betartásából származó fizikai áldások kihangsúlyozásá-
hoz oszd meg az ElsŒ Elnökség tanácsosa, James E. Faust elnök által elmondott
történet eme részét:

Kérdezd meg: Ha Haymond testvér barátja lennél, mit tanácsolnál neki, mit
tegyen?

Faust elnök így folytatta:

Kérdezd meg:

• Máshogy vélekednél azon döntésérŒl, hogy nem iszik a borból akkor, ha Œ
gyengén teljesített volna, a csapattársai pedig jól? Miért, vagy miért nem?

• A helyes döntéseink pozitív eredményét mindig rögtön meglátjuk azután,
hogy meghoztuk a döntést?

• Milyen szerepet játszik a hit az olyan parancsolatok betartásában, mint a
Bölcsesség szava?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Tan és a szövetségek 89:18–21-et, és
sorolják fel a Bölcsesség szava szerinti életbŒl, valamint a parancsolatok be-
tartásából származó lehetséges áldásokat. Beszéljetek meg minden áldást, ha
lehetséges.

„Másnap az atlétikai találkozón az összes többi csapattag nagyon beteg
volt, és vagy nagyon gyengén szerepelt, vagy túl beteg volt ahhoz, hogy
fusson. Haymond testvér azonban jól érezte magát, és megnyerte a 90 és
a 200 méteres rövidtávfutást. Az edzŒje ezt mondta neki: »Gyorsabban
futottad le a kétszáz métert, mint azt emberi lény valaha is tette!« Azon
az estén és élete hátralévŒ részében Creed Haymond hálás volt a
Bölcsesség szavának betartásába vetett egyszerı hitéért” (lásd Liahóna,
2001. jan., 54–55).

„Amikor a Cottonwood Cövek elnöke voltam, az egyik cövekpátriárkánk
dr. Creed Haymond volt. […] Fiatalemberként a Pennsylvania Egyetem
atlétikai csapatának kapitánya volt. 1919-ben Haymond testvér és csapa-
ta meghívást kapott, hogy vegyenek részt az egyetemek közötti éves atlé-
tikai találkozón. A találkozó elŒestjén az edzŒje… azt az utasítást adta a
csapattagoknak, hogy igyanak egy kis sherryt. Abban az idŒben az edzŒk
abban a tévhitben éltek, hogy a bor izomlazítóként szolgál a kemény
edzések során megerŒltetett izmoknak. Az összes többi csapattag elfogad-
ta a bort, de Haymond testvér visszautasította azt, mert szülei megtaní-
tották neki a Bölcsesség szavát. Haymond testvér nagyon aggódott, mert
nem szeretett engedetlen lenni edzŒjével szemben. A világ leggyorsabb
férfijai ellen kellett versenyeznie. Mi lesz, ha másnap gyengén szerepel
a versenyen? Hogyan tud majd az edzŒje szemébe nézni?”
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A megfelelŒ diéta, pihenés és mozgás jelentŒsen javítja az egészségünket.

Oszd meg Ezra Taft Benson elnök alábbi kijelentését, aki akkoriban a Tizenkét
Apostol Kvórumának elnöke volt, és a tanulók keressék ki, mit mondott, mit
kell tennünk azért, hogy egészségesek maradjunk:

Kérdezd meg:

• Miért képesek az emberek jobban szolgálni az Urat, ha kipihenték
magukat?

• Milyen elŒnyei vannak lelkileg a tartalmas szabadidŒs tevékenységeknek?

Készítsd el az alábbi kérdŒívet minden egyes tanuló számára:

Az alábbi kijelentések mindegyikében értékeld magad egy 1-es és 5-ös közötti
skálán, melyben az 5-ös a legmagasabb érték.

1. Az étrendem tartalmaz gyümölcsöt, zöldséget és gabonát is.

2. Rendszeresen végzek testmozgást.

3. Legtöbbször kialszom magam éjjel.

4. Jól értesült vagyok az általános betegségekrŒl, és a szükség esetén ren-
delkezésre álló gyógymódokról.

5. Elkerülöm az olyan szokásokat és anyagokat, melyek rossz hatással
vannak a testemre és az elmémre.

6. Törekszem rá, hogy tisztán és rendben tartsam önmagam, a családo-
mat és az otthonomat.

Miután a tanulók kitöltötték a kérdŒívet, beszéljék meg, hogy miképpen befo-
lyásolhatja az egészségüket, ha az egyes pontok mindegyikében jobban teljesí-
tenek. Buzdítsd Œket, hogy tızzenek ki értelmes célokat, melyek egészségesebbé
teszik Œket, és hogy jegyezzék fel e célokat a tanulói kézikönyvük „Jegyzetek és
benyomások” részében.

Kérdezd meg: Milyen módokon segít a testmozgás a súlyunk szabályozásában
és a jó egészség megŒrzésében?

„A fizikai test állapota hatással lehet a lélekre. Ezért adta nekünk az Úr
a Bölcsesség szavát. Azt is mondta, hogy korán térjünk nyugovóra, és
korán keljünk fel (lásd T&Sz 88:124), hogy ne fussunk gyorsabban, mint
ahogy erŒnkbŒl telik (lásd T&Sz 10:4), és hogy minden jó dologban le-
gyünk mértékletesek. Általában minél több ételt eszünk a maga természe-
tes állapotában, és az minél kevésbé finomított, valamint minél kevesebb
adalékanyag van benne, annál egészségesebb a számunkra. Az étel hatás-
sal lehet az elmére, és a test bizonyos elemeinek a hiányosságai elŒidéz-
hetnek mentális depressziót. A rendszeresen végzett alapos egészségügyi
kivizsgálás biztosíték, és rámutathat olyan problémákra, amelyeket orvo-
solni lehet. A pihenés és a testmozgás elengedhetetlen, a friss levegŒn
tett séta pedig felfrissítheti a lelket. A tartalmas szabadidŒs tevékenység
része a vallásunknak, továbbá szükség van a változatosságra is, és még
az arra való várakozás is felemelheti a lelket” (Conference Report, Oct.
1974, 91–92; vagy Ensign, Nov. 1974, 66).
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Röviden emlékeztesd a tanulókat, hogy a testmozgás kalóriát éget; segít szabá-
lyozni a súlyunkat, és csökkenti a vérnyomást; erŒsíti az izmokat; csökkenti a
stresszt, a feszültséget és a kimerültséget; növeli az energiát; valamint növeli
mentális és érzelmi egészségünket.

Olvasd fel Ezra Taft Benson elnök következŒ kijelentését:

Azokat a tanulókat, akik nem végeznek rendszeres testmozgást, biztasd, hogy
válasszanak egy olyan gyakorlatot, melyet a következŒ hónapok folyamán vé-
gezhetnek. Magyarázd el, hogy ésszerı célokat tızzenek ki. Akár meg is oszt-
hatják egymással a céljaikat, vagy együtt dolgozhatnak rajtuk. Hasznos lehet,
ha a fejlŒdésüket feljegyzik egy táblázatban. Az is motiválhatja Œket, ha szerez-
nek egy társat, akivel együtt végzik a gyakorlatokat.

El kell kerülnünk azokat az anyagokat és szokásokat, amelyek károsak
a testünkre és az elménkre.

Kérdezd meg a tanulóktól: Ha olyan szülŒ lennél, akinek a gyermeke ezt
mondja, „ez az én testem, és azt tehetek vele, amit csak akarok”, hogyan
válaszolnál neki?

Írd fel a táblára a következŒ egyenletet: Drogok = FüggŒség = Nyomorúság.
Kérdezd meg:

• Miért nem vezet boldogsághoz a drogfüggŒség? 

• Hogyan befolyásolhatja a drogok helytelen használata azt, amit az ember
elérhet az életében?

Oszd meg Marvin J. Ashton elder következŒ tanácsát, aki a Tizenkét Apostol
Kvórumának tagja volt:

„Eszembe jut az a fiatal férj és apa, aki kábítószerezik. Elveszítheti a csa-
ládját, a munkáját, az önérzetét és a saját életét. Segélykiáltása, hogy »füg-
gŒ vagyok« a szívekbe markol. A kokain és más drogok teljes mértékben
függŒséghez láncolják a használóikat. A kábítószer-kereskedŒk nem csak
másokat vernek láncra, de a becstelenséggel saját magukat is megbéklyóz-
zák. Ti, akik nem foglalkoztok ilyesmivel, tegyetek meg minden tŒletek
telhetŒt azért, hogy elkerüljétek a drogok minden formáját! Ti pedig, akik
benne vagytok, kérjetek segítséget, hogy levethessétek a láncokat, melyek
lehúznak és megfojtanak benneteket! A drog nem jelent »gyorssegélyt« a
problémákra. Az egy gyors kijárat egy olyan ajtón, mely túl gyakran csak
egy irányba nyílik: a szívfájdalom és az önpusztítás irányába.

Higgyétek el, ha mondom, hogy az életem során tapasztalt legszomorúbb
látványok némelyikei azon emberek voltak, akik drogfüggŒségben éltek. 

„A testnek szüksége van arra a megújulásra, mely a testmozgásból fakad.
A friss levegŒn való séta élénkíthet és felfrissíthet. A megfelelŒen célból
végzett futás jótékony hatással bírhat. Az egyszerı hasizomgyakorlatok
vagy sporttevékenységek hasznosak lehetnek” (The Teachings of Ezra Taft
Benson [1988], 479).
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Kérdezd meg:

• Mit mondanátok annak, aki azt mondja, hogy a drogfüggŒséggel az ember
csak önmagának árt?

• Hogyan tudja lerombolni valakinek a családját az illetŒ drogfüggŒsége?

• Milyen lépéseket tehet az ember azért, hogy megszabaduljon egy függŒségétŒl?

Az osztály egyik fele olvassa el Gordon B. Hinckley elnök kijelentését a tanulói
kézikönyv 89. oldalán, a másik fele pedig Boyd K. Packer elnök kijelentését a
tanulói kézikönyv 89–90. oldalán. Mindegyik csoport tanítsa meg a másiknak,
hogy mit tanultak a számukra kijelölt kijelentésbŒl.

JAVASOLT TANULÓI FELADATOK

� A tanulók figyeljék a saját étkezési szokásaikat egy héten keresztül, és döntsék
el, hogy kiegyensúlyozottan étkeznek-e.

� Kérd fel a tanulókat, hogy kezdjenek bele egy edzésprogramba, ha még nem
tették volna.

Ãk saját testük börtönŒrei. Néhányuk teljesen elhagyatottnak, kiszolgálta-
tottnak és kétségbeesettnek érzi magát. Ám senkinek nem kellene remény-
telennek éreznie magát. Rázzátok le azokat a láncokat, és küzdjetek a saját
méltóságotokért, békétekért és céljaitokért! Bárki, aki azt mondja nektek,
hogy a kábítószer használata »jó mulatság«, az egy hazug” (Conference
Report, Oct. 1986, 16; vagy Ensign, Nov. 1986, 15).
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13 „MINDEZEN DOLGOK
TAPASZTALATOT ADNAK NEKED”
BEVEZETÉS

A kihívások és a megpróbáltatások részét képezik halan-
dó próbatételünknek. Amikor megbirkózunk az életben
adódó nehézségekkel, azok lehetŒséget nyújthatnak szá-
munkra, hogy lelkileg növekedjünk. Segíts a tanulóid-
nak megérteni, hogy a Szabadító segítségével békére
lelhetünk a nehézségeink közepette is (lásd János
16:33). Neal A. Maxwell elder, a Tizenkét Apostol
Kvórumának tagja azt tanította, hogy ki kell állnunk a
csapásokat, és tanulnunk kell belŒlük: „Az igazi viharok
valóban vadul söpörnek át az életünkön, de nem tarta-
nak örökké. Megtanulhatjuk a lényeges különbséget a
múló, helyi felhŒtakaró és az általános sötétség között”

(Lord Increase Our Faith [1994], 43).

MEGÉRTENDÃ TANTÉTELEK

• A nehézség halandó tapasztalatszerzésünk része.

• A halandóság kihívásai segíthetnek nekünk fejlŒdni.

• A Jézus Krisztusba vetett hitünk megtartása segít nekünk megoldani a problé-
mákat és legyŒzni a nehézségeket.

• Ki kell tartanunk mindvégig.

TANÍTÁSI JAVASLATOK

A nehézség halandó tapasztalatszerzésünk része.

Kérdezd meg a tanulóktól, hogyan egészítenék ki az alábbi mondatot: „Az éle-
tem könnyebb lesz, amikor végre .”

Emlékeztesd Œket, hogy gyakori dolog azt remélni, hogy az élet lehetne egy-
szerı és kellemes, ám sokak számára az élet nehéz. Olvasd fel a következŒ kije-
lentést Boyd K. Packer elnöktŒl, a Tizenkét Apostol Kvórumának ügyvezetŒ
elnökétŒl:

„Nem mentesülünk sem népként, sem családként, sem egyénként az elŒt-
tünk álló nehézségek alól. Senki nem lesz megkímélve a gyakori megpró-
báltatásoktól, melyet a család és az otthon, a munka, a csalódás, a bánat,
az egészség, az öregedés, majd végül a halál jelent” (Conference Report,
Apr. 2000, 8; vagy Ensign, May 2000, 8).
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Magyarázd el, hogy a megpróbáltatások az alábbi három osztályba sorolhatók:

1. Azok, melyek a saját hibáink következményei.

2. Azok, melyeket mások okoznak nekünk.

3. Azok, melyek csupán a halandó élet részei.

Kérd meg a tanulókat, hogy osszanak meg példákat a három kategória bárme-
lyikébŒl.

Olvasd el Gordon B. Hinckley elnök következŒ tanácsát, és kérd meg a tanuló-
kat, hogy határozzák meg, hogyan kellene reagálnunk a megpróbáltatásainkra:

A tanulókkal olvassátok el a Tan és a szövetségek 122:7-et és a 136:31-et. Kérd
fel Œket, hogy jelöljék meg mindegyik versben azt a kifejezést, ami utal rá,
hogy az Úr miért engedi meg a megpróbáltatásokat gyermekei életében. A ta-
nulói kézikönyvük „Jegyzetek és benyomások” részében soroljanak fel néhány
olyan megpróbáltatást, melybe részük volt.

Kérdezd meg: Hogyan váltatok jobb emberré a megpróbáltatásaitok követ-
keztében?

Mutass egy csiszolópapírt és egy darab fát. Miközben a fát csiszolod, kér-
dezd meg:

• Milyen értékkel bírhat ez az érdes papír?

• A saját életünkben mihez hasonlítható ennek a fának a csiszolása?

Olvasd fel a következŒ kijelentést Neal A. Maxwell eldertŒl, a Tizenkét Apostol
Kvórumának tagjától:

„Az életben a körülmények csiszolópapírja gyakran simít a durvaságainkon,
és türelmesen csiszolgatja az érdes részeinket. Jóllehet, ez egyáltalán nem
kellemes. Az Úr pedig a legmesszemenŒbbekig elmegy, hogy megtanítson
nekünk egy bizonyos leckét, és segítsen nekünk legyŒzni egy konkrét gyen-
geséget, különösen akkor, ha erre nincs más mód” (Nothwithstanding My
Weakness [1981], 67–68).

„Élvezettel olvastam Jenkins Lloyd Jones szavait, melyeket egy újságból
vágtam ki néhány évvel ezelŒtt. Ezt mondta: …

»Aki úgy gondolja, hogy a boldogság… mindennapos dolog, az rengeteg
idŒt fog elpazarolni azzal, hogy rohangál, azt kiabálva, hogy meglopták. 

A [helyzet az, hogy]… a marhahús általában rágós. A legtöbb gyermekbŒl
hétköznapi ember lesz. A legtöbb sikeres házasság magas fokú kölcsönös
toleranciát igényel. A legtöbb állás általában inkább egyhangú, mint
valami más…

Az élet egy régimódi vonatúthoz hasonlít – késések, vakvágányok, füst,
por, hamu és rázkódás, melyet csak idŒnként szakít meg egy-egy csodála-
tos látvány vagy lelkesítŒen gyors iram.

A titok nyitja, hogy megköszönjük az Úrnak az utazás lehetŒségét« („Big
Rock Candy Mountains”, Deseret News, 12 June 1973, A4)” („A Conversation
with Single Adults”, Ensign, Mar. 1997, 60).
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Kérdezd meg:

• Hogyan tudnak a megpróbáltatásaink finomítani rajtunk és felkészíteni
minket az örök életre?

• Min változtat a hozzáállásunk, mikor a halandóság kihívásaival szembe-
sülünk?

A halandóság kihívásai segíthetnek nekünk fejlŒdni.

Kérj meg egy tanulót, aki fizikailag képes rá, hogy jöjjön ki az osztály elé, és
csináljon tíz fekvŒtámaszt. Majd kérj meg egy másik tanulót, hogy álljon fel,
és a levegŒben mutassa meg a fekvŒtámasz karmozdulatait.

Kérdezd meg:

• Miképpen jelent fontos tényezŒt az izomnövekedésben az ellenállás?

• Hogyan hasonlítható ez a lelki növekedéshez?

Segíts nekik megérteni, hogy az élet megpróbáltatásai gyakran biztosítják azt
az ellenállást, melynek segítségével utolsó napi szentekként erŒsebbekké vál-
hatunk.

Írd fel a táblára a következŒket:

• Gázlókövek vagy botránykövek?

• A megpróbáltatások csiszolhatnak.

• A csapások lehetnek isteni fenyítések.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el John B. Dickson elder, Richard G. Scott
elder és Neal A. Maxwell elder kijelentéseit a tanulói kézikönyvük 95. oldalán.
Magyarázzák el, hogy a táblán lévŒ mondatok hogyan kapcsolódnak az egyes
kijelentésekhez.

Kérdezd meg:

• Melyek a legjellemzŒbb kihívások, amelyekkel a fiatalok szembe találják
magukat?

• Milyen reakciókat találsz a leghasznosabbnak az ilyen jellegı kihívásokra?

• Milyen módokon segítettek a nehézségek jobb emberré válnod?

A Jézus Krisztusba vetett hitünk megtartása segít nekünk megoldani a prob-
lémákat és legyŒzni a nehézségeket.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan alkalomra, amikor legyŒz-
hetetlennek vélt akadályokkal kellett szembenézniük, és nem voltak biztosak
benne, hogy mit kellene tenniük. Ezután azonosítsák be az alábbi kérdések kö-
zül azokat, melyek a leginkább elŒsegítik a növekedést a komoly nehézségek
közben, és magyarázzák el, miért:

• Miért kell ennek velem megtörténnie?

• Mit tanulhatok ebbŒl a tapasztalatból?

• Van-e valami bennem, amin változtatnom kellene?

• Miért kell ezt most elszenvednem?

• Vajon én tettem valamit, ami ezt elŒidézte?
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• Hogyan áldott meg engem az Úr, és hogyan segített át a múltbéli nehézsé-
geken?

A tanulók olvassák el a 2 Királyok 6: 14–15-öt, és keressék meg, mit kérdezett
Elizeus szolgája. Olvassák el a 16–17-es verseket, majd kérdezd meg:

• Milyen nagyszerı leckét tanított Elizeus a szolgájának az ellenséggel és a
csapásokkal kapcsolatban? (Lásd 16. v.)

• Mit tudott Elizeus, amit a szolgája nem? (Lásd 17. v.)

• Mit gondolsz, mit érzett a fiatal szolga, amikor meglátta a tüzes lovakat és
szekereket?

• Miként vonatkoztathatjuk ezt a történetet a saját életünkre?

Mondd el a tanulóknak a következŒ kijelentést Jeffrey R. Holland eldertŒl, aki
a Tizenkét Apostol Kvórumának a tagja:

Kérdezd meg: Miért fontos emlékezni arra, hogy ha követjük az evangéliumi
tantételeket, akkor a „mennyei seregek” támogatni fognak bennünket?

Ki kell tartanunk mindvégig.

Add ki feladatul a tanulóknak, hogy olvassák el az alábbi három szentírást, és
mondják el, hogy mit tanítanak a mindvégig kitartásról: 2 Nefi 31:20; Tan és
a szövetségek 24:8; 121:7–8.

Magyarázd el, hogy soha nem szabad abbahagynunk a próbálkozást, amikor
sokasodnak a gondok, és az azokkal járó fájdalmak. ErŒt meríthetünk az
Úrból, tudván azt, hogy a gondjainkkal kapcsolatos bizonytalanságaink eme
halandó próbatételünk részét képezik. Amikor váratlan kihívásokkal találjuk
szembe magunkat, az evangélium tantételei szerinti élettel megmutatjuk az Úr
iránti hithıségünket és szeretetünket. A mindvégig kitartás nem csak abból
áll, hogy végigüljük az élet nehéz idŒszakait.

Oszd meg Neal A. Maxwell elder következŒ kijelentését:

„Ha Krisztus nem kaphatott felmentést a szenvedés alól, mi hogyan is
kaphatnánk? Valóban szeretnénk mentesülni a csapásoktól? Akkor is, ha
a szenvedés bizonyos fajtái elŒsegítik a növekedésünket ebben az életben?
Ha megfosztanánk magunkat e tapasztalatoktól – akármennyire is szeret-
nénk pillanatnyilag megtenni –, az olyan lenne, mintha megfosztanánk
magunkat attól a következménytŒl, ami miatt örömujjongásban törtünk
ki, amikor oly nagyon régen elmagyarázták nekünk ennek az életnek a ta-
pasztalatait abban a világban, ahol azelŒtt éltünk, hogy ide jöttünk.

„Jézus Krisztus evangéliumához a fátyol mindkét oldaláról kaptok segítsé-
get, és ezt soha nem szabad elfelejtenetek! Amikor lesújt a csalódottság és
a csüggedés – márpedig le fog –, akkor emlékezzetek rá, és soha ne feledjé-
tek, hogy ha szemeink megnyílhatnának, ameddig csak a szem ellát, lova-
kat és tızszekereket látnánk, melyek vadul vágtatnának a segítségünkre. A
menny ezen seregei mindig is ott lesznek, hogy megvédelmezzék Ábrahám
magját” („For Times of Trouble”, New Era, Oct. 1980, 15).
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Olvasd vagy énekeld el a tanulókkal a „Mily szilárd az alapja” címı himnusz
ötödik versszakát (Hymns, no. 85). Kérd meg Œket, hogy hallgassák meg, mit
tanít a csapásokról:

Ha tüzes próbákon visz téged utad,
A kegyelmemre bizton támaszkodhatsz;
A láng meg nem perzsel – azt akarom én,
Égjen el a salak, tiszta arany légy.

JAVASOLT TANULÓI FELADATOK

� Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzék meg két ismerŒsüket, akiknek sok pró-
batételben volt része az élete során, és ha lehetséges, kérdezd meg, miképpen
növekedtek ezen élményeik következtében. Buzdítsd a tanulókat, hogy fejez-
zék ki hálájukat e személyek iránt, és mondják el érzéseiket és köszönetüket
azzal kapcsolatban, amit megosztottak. Mondd meg nekik, hogy készüljenek
fel arra, hogy a következŒ órán megosztják azzal kapcsolatos meglátásaikat,
hogy miképpen kell megfelelŒen kitartani a kihívásokban, melyekkel gyakor-
ta szembesülünk.

Az élet egy olyan iskola, melybe nem csak hogy önként, de ujjongva irat-
koztunk be; és ha az iskola igazgatója bevezet egy tantervet – ami más
bolygókon újra és újra kiállta a próbát, hogy boldogságot hozzon a résztve-
vŒknek –, és ha mi beleegyeztünk abba, hogy miután beiratkozunk, nem
lépünk vissza, és alávetjük magunkat olyan vizsgáknak, amelyek igazán
próbára teszik a képességeinket és a felfogásunkat, nos, mit tenne egy ta-
pasztalt igazgató, ha a késŒbbiekben panasz merülne fel? Különösen abban
az esetben, ha az Ã látszólagos távollétében az iskolás gyermekek közül so-
kan széttépnék a tankönyveiket, és azt követelnék, hogy szüntesse be a
vizsgákat, mivel azok némiképpen fáradságosak? […] Az ember abból ta-
nul, ha elvégzi a teljes kurzust!” (All These Things Shall Give Thee Experience
[1979], 26–27)
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14 A SZÖVETSÉGEK TISZTELETBEN
TARTÁSA
BEVEZETÉS

A szövetségek megkötése és betartása elengedhetet-
len szerepet játszik a szabadulás tervében. Miközben
isteni lehetŒségeink elérésére törekszünk, részesül-
nünk kell az evangélium szertartásaiban és szövetsé-
geiben azok közremıködése által, akik megfelelŒ
papsági felhatalmazással rendelkeznek. Segíts a ta-
nulóidnak megérteni, hogy bár olyan világban
élünk, amelyben gyakran figyelmen kívül hagyják
az ígéretek megtartását, az Úr elvárja tŒlünk, hogy
betartsuk az ígéreteinket, és Ã megáldja azokat, akik
hajlandóak szövetségeket kötni Ãvele, és betartani
azokat. Amikor szövetségeket kötünk az Úrral, be-

tartjuk azokat, és mindvégig kitartunk, elnyerjük az örök élet ígéretét.

MEGÉRTENDÃ TANTÉTELEK

• A szövetség egy szent ígéret Isten és az Ã gyermekei között. 

• Szövetségeink tiszteletben tartása által képesek vagyunk betölteni isteni lehe-
tŒségeinket.

• A papsági felhatalmazás elengedhetetlen ahhoz, hogy elnyerjük a szabadulás
szövetségeit és szertartásait.

• A szövetségeink tiszteletben tartása felkészít bennünket az örök élet elnyerésére.

TANÍTÁSI JAVASLATOK

A szövetség egy szent ígéret Isten és az Ã gyermekei között. 

Mutass egy házassági anyakönyvi kivonatot, egy jegygyırıt vagy egy esküvŒi
képet. Kérdezd meg, mit jelképez a tárgy. Ezután kérdezd meg:

• Milyen ígéretet tesz egymásnak két személy, amikor házasságot kötnek?

• Milyen áldások érhetik Œket, amikor megtartják ezeket az ígéreteket?

• Milyen veszteség éri Œket, ha nem tartják be a szövetségeiket?

Írd fel a táblára a szövetség szót. Kérdezd meg a tanulóktól, hogy mit jelent a
szó. Egy tanuló olvassa fel a tanulói kézikönyv 102. oldalán található, Kalauz a
szentírásokhoz-ból vett idézetet. Kérd fel a tanulókat, hogy válaszolják meg a
tanulói kézikönyvük „Jegyzetek és benyomások” részében az alábbi kérdéseket:

• Milyen szövetségeket kötöttél?
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• Hogyan kapcsolódnak az ígéret, szerzŒdés és kötelezettség szavak a szövetsé-
gekhez?

• Kit érint az, amikor nem tartják be a szövetségeket?

• Az Istennel kötött szövetségeink miben különböznek az egymással kötött
megállapodásainktól?

• Milyen elŒkészületeknek kell megelŒznie az evangéliumi szövetségeket?

Magyarázd el, hogy a szövetségek kétoldalúak. A tanulók olvassák el ifj. Jack H.
Goaslind elder magyarázatát a tanulói kézikönyv 102. oldalán.

Írd fel a táblára az alábbi szentírásutalásokat. A tanulók olvassák el azokat, és
beszéljék meg, hogy mit tanulhatnak az egyes szentírásrészekbŒl a szövetsé-
gekkel kapcsolatban.

• Móziás 18:13

• Tan és a szövetségek 42:78

• Tan és a szövetségek 101:39

Oszd meg a következŒ kijelentést James E. Faust elnöktŒl, aki tanácsosként
szolgál az ElsŒ Elnökségben:

Kérdezd meg: A szövetségek betartása hogyan segíthet ellenállni a kísértéseknek?

Szövetségeink tiszteletben tartása által képesek vagyunk betölteni isteni
lehetŒségeinket.

A tanulók énekeljék el az „Úr gyermeke vagyok” címı himnusz elsŒ versszakát
(Egyházi énekek 96). Kérdezd meg: Milyen fontos leckéket tanulunk ebbŒl az
énekbŒl?

Olvassátok fel és beszéljétek meg Ábrahám 3:22–26-ot (szentírás-memoriter,
Ábrahám 3:22–23). Kérdezd meg:

• Mit tanult Ábrahám a lehetŒségeirŒl?

• Mit segít ez megértenünk saját magunkkal kapcsolatban?

Olvasd fel Spencer W. Kimball elnök alábbi kijelentéseit:

„Ne feledjétek, az ideérkezésünk elŒtti világban a hithı nŒk bizonyos fela-
datokat kaptak, míg a hithı férfiakat bizonyos papsági feladatokra rendel-
ték el elŒre. […] El kell majd számolnotok azokkal a dolgokkal, amelyeket
hajdan elvártak tŒletek, csakúgy, mint azoknak, akiket prófétákként és
apostolokként támogatunk!” („The Role of Righteous Women”, Ensign,
Nov. 1979, 102) 

„A szövetségek nem egyszerıen külsŒséges szertartások. Valós és hatásos
módjai a változásnak. »Az újjászületés Isten Lelke által jön létre, a szertartá-
sokon keresztül« [Teachings of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph Fielding
Smith (1976), 162]. Mindig tiszteletben és szentnek kell tartanunk azokat
a szabadító szövetségeket, amelyeket az Úrral kötünk” (Conference Report,
Apr. 1998, 19; vagy Ensign, May 1998, 17).
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Kérdezd meg:

• Hogyan befolyásolhatja a halandóságban meghozott döntéseinket annak
megértése, hogy a halandóság elŒtti életben szövetségeket kötöttünk?

• Hogyan segíthet lehetŒségeink kiaknázásában a szövetségek megkötése?

A papsági felhatalmazás elengedhetetlen ahhoz, hogy elnyerjük a szabadu-
lás szövetségeit és szertartásait.

Oszd meg Gordon B. Hinckley elnök, az akkori ElsŒ Elnökség tanácsosának
papsággal kapcsolatos kijelentését, és a tanulók figyeljenek oda, hogy mit
mondott, mi „az alkalmasság feltétele”:

Kérdezd meg a tanulóktól: Mik a papsági kulcsok?

Oszd meg a Kalauz a szentírásokhoz következŒ magyarázatát a papsági kul-
csokról:

„Kulcsoknak nevezzük az elnökség jogait, illetve azt a hatalmat, amelyet
Isten ad az embernek, hogy irányítsa, kézben tartsa és kormányozza Isten
papságát a földön. Az elnökségi pozíciókba elhívott papságviselŒk kulcso-
kat kapnak a felhatalmazásuk értelmében felettük állóktól. A papságvise-
lŒk csak a kulcsokkal rendelkezŒk által kijelölt határok között használják
a papságot. Az egyház elnöke rendelkezik a papsági kulcsok összességével”
(„A papság kulcsai”, 1).

„Az Úr olyan férfiaknak adja [a papságot], akiket társadalmi helyzetüktŒl,
bŒrük színétŒl és nemzetiségüktŒl függetlenül érdemesnek tart rá. Ez az a
hatalom és felhatalmazás, amivel Isten királyságának ügyeit kormányoz-
zuk. Csak azok kézrátétele által kapható meg, akiknek felhatalmazásuk
van annak átadására. Az arra való alkalmasság feltétele az Isten parancso-
latainak való engedelmesség.

Semmi ehhez fogható hatalom nincs a földön. Felhatalmazása túlmutat
az életen, a halál fátylán keresztül az elŒttünk álló örökkévalóságba.
Következményei örökkévalóak” (Conference Report, Oct. 1984, 69–70;
vagy Ensign, Nov. 1984, 52–53).

„Fogadalmakat tettünk, ünnepélyes fogadalmakat a mennyekben, mielŒtt
eljöttünk e halandó életbe. […]

Szövetségeket kötöttünk. Még azelŒtt megkötöttük Œket, hogy elfogadtuk
volna a helyzetünket itt a földön.

Nos, vállaltuk ezt a kötelezettséget, hogy »[megteszünk] minden olyan
dolgot, amit az Úr, [a mi] Istenük megparancsol [nekünk]«. Elköteleztük
magunkat Mennyei Atyánknak, hogy ha Ã leküld bennünket a földre, tes-
tet ad nekünk, és a földi élet felbecsülhetetlen lehetŒségeit, akkor tisztán
tartjuk az életünket, a szent templomban kötünk házasságot, családot ne-
velünk, és az igazságot tanítjuk nekik. Ez egy ünnepélyes eskü volt, egy
ünnepélyes ígéret” („Be Ye Therefore Perfect” [áhítaton elhangzott beszéd,
Salt Lake Institute of Religion, 1975. jan. 10.], 2).
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A tanulók olvassák el a Tan és a szövetségek 132:7–14-et. Ezután kérdezd meg:
Milyen ígéretek és figyelmeztetések találhatók ezekben a versekben?

Olvassák el a Tan és a szövetségek 138:58-at. Ezután kérdezd meg: Hogyan le-
hetnek hatással a helyettes által végzett szertartások azokra, akik elhunytak?

A szövetségeink tiszteletben tartása felkészít bennünket az örök élet elnyerésére.

Kérdezd meg:

• Hogyan éreznéd magad, ha egy ló árát fizetnéd ki, és végül az egész ménest
megkapnád?

• Hogyan hasonlít ez azon áldásokra, melyeket Isten ad a gyermekeinek?

Rajzolj fel a táblára két oszlopot. Az egyik tetejére írd fel, hogy Szertartások, a
másikra, hogy Ígéretek. Az alábbi szertartásokat sorold fel a „Szertartások” osz-
lopban: keresztelés, úrvacsora, papság, templomi felruházás, templomi házasság.

A tanulók olvassák el az alábbi szertartásokhoz felsorolt szentírásutalásokat,
és keressék ki, hogy milyen ígéreteket teszünk. Az ígéreteket sorolják fel az
„Ígéretek” oszlopban. Segíts megérteni a tanulóknak, hogy a szertartások el-
nyerése és a szövetségek megkötése miért játszik fontos szerepet az életükben.
Elvégezhetik ezt a feladatot a tanulói kézikönyvük „Jegyzetek és benyomá-
sok” részében is, hogy késŒbb fel tudják lapozni.

• Keresztelés. Olvasd el Móziás 18:8–10-et és a Tan és a szövetségek 20:37-et.
(Megígérjük, hogy „egymás terheit visel[jük]”, „Isten tanújaként áll[unk]
mindig és mindenben, és minden helyen”, „hogy szolgálni fog[juk] [Istent]
és betartj[uk] parancsolatait”, hogy bınbánatot tartunk, „magu[nkra]
[vesszük] Jézus Krisztus nevét”, és „mindvégig szolgálj[uk] Œt”.)

• Úrvacsora. Olvasd el a Tan és a szövetségek 20:77, 79-et. (Jézus Krisztus emlé-
kezetére veszünk az úrvacsorából, és megújítjuk a kereszteléskor tett ígérete-
ket. Ezen ígéretek között van, hogy magunkra vesszük Jézus Krisztus nevét,
hogy mindig emlékezünk Ãrá, hogy betartjuk a parancsolatait, és az Ã tanúi
vagyunk, hogy megmutassuk, hogy emlékezünk Ãrá.)

• Papság. Olvasd el a Tan és a szövetségek 84:33–42-t (szentírás-memoriter,
T&Sz 84:33–39) és a 121:34–36-ot (szentírás-memoriter). (Azok, akik elnye-
rik a papságot, megígérik, hogy felmagasztalják a papsági elhívásaikat, en-
gedelmeskednek a parancsolatoknak, és Isten minden szava szerint élnek
[lásd Carlos E. Asay elder konferenciai beszédét: Conference Report, Oct.
1985, 56–60; vagy Ensign, Nov. 1985, 43–45]).

• Templomi felruházás és templomi házasság. Mondd el James E. Talmage elder,
a Tizenkét Apostol Kvóruma egykori tagjának alábbi tanítását. (Legyetek kö-
rültekintŒek, amikor részletesebben beszélgettek a templomi felruházáskor
tett ígéretekrŒl, mint ahogyan arról Talmage elder kijelentésében szó esik.)

„A felruházás szertartása az egyén részére bizonyos kötelezettségeket teste-
sít meg, úgy mint szövetség és ígéret arra, hogy megtartja a szigorú erény
és erkölcsi tisztaság törvényét; jószívı, jóindulatú, türelmes és makulátlan
lesz; tehetségét és anyagi eszközeit az igazság terjesztésére és az [emberi]
faj felemelésére áldozza; hıséges marad az igazság ügyéhez; és törekszik 
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Oszd meg bizonyságodat arról a nagyszerı lehetŒségrŒl és áldásról, hogy ré-
szesülhetünk a szertartásokban és szövetségeket köthetünk az Úrral.

JAVASOLT TANULÓI FELADATOK

� Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azon szövetségekrŒl, melyet
eddigi életük során kötöttek. Javasold, hogy az imáik során, valamint a követ-
kezŒ úrvacsoragyılés folyamán kérjék meg az Urat, hogy megérthessék, Ã mit
szeretne, hogy tegyenek azért, hogy tiszteljék és felmagasztalják a megkötött
szövetségeiket.

minden módon hozzájárulni ahhoz a nagyszerı munkához, amely a föl-
det arra készíti fel, hogy fogadja Királyát: az Úr Jézus Krisztust. Minden
megkötött szövetséggel és minden vállalt kötelezettséggel egy megígért ál-
dás jelentetett ki, a feltételek hıséges megtartásától függŒen” (The House
of the Lord [1968], 84).
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15 EGYMÁS SZOLGÁLATA
BEVEZETÉS

A szolgálat örök fejlŒdésünk fontos részét képezi.
FejlŒdünk azáltal, amikor másokat szolgálunk, és
amikor hagyjuk, hogy mások szolgáljanak bennün-
ket. Biztasd a tanulóidat, hogy határozzák el, hogy
egész életük során érdemleges szolgálatot végeznek,
és segíts megérteniük, hogy nem kell bıntudatot
érezniük vagy szégyenkezniük amiatt, hogy elfogad-
ják a segítséget. Azok, akiket szolgálnak, szolgáljanak
tovább másokat, sok különféle módon.

MEGÉRTENDÃ TANTÉTELEK

• Az Úr szolgái és a szentírások arra tanítanak bennünket, hogy szolgáljuk
egymást.

• IdŒnként mindenkinek szüksége van segítségre.

• Számos különbözŒ módon szolgálhatjuk egymást.

• Egy életen át kell törekednünk egymás szolgálatára.

TANÍTÁSI JAVASLATOK

Az Úr szolgái és a szentírások arra tanítanak bennünket, hogy szolgáljuk
egymást.

Mondd el a tanulóknak a következŒ történetet: Andrew népszerı sportoló volt
az iskolájában. MeglehetŒsen büszke is volt az elért eredményeire. Egy nap a
püspöke megkérte, hogy hetente két órát szánjon arra, hogy segít egy közeli
árvaházban. Haragudott a püspöke kérése miatt.

Kérd meg a tanulókat, hogy a szentírásaik tanulmányi segédleteit felhasználva
keressenek olyan verseket, melyeket megoszthatnának Andrew-val a püspöktŒl
kapott szolgálatra való felkéréssel kapcsolatban. Kérj meg több tanulót, hogy
osszanak meg egyet azon versek közül, melyeket találtak, és mondják el, hogy
az szerintük miért vonatkozik Andrew-ra.

A tanulók olvassák el a tanulói kézikönyvük 110–111. oldalán található alcím,
„Az Úr szolgái és a szentírások arra tanítanak bennünket, hogy szolgáljuk egy-
mást” alatti, általános felhatalmazottaktól származó kijelentéseket, és keresse-
nek olyan tantételeket és gondolatokat, melyeket szintén megoszthatnának a
püspök kérésére vonatkozóan.
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Kérdezd meg:

• Ez a tapasztalat miképpen segíthet Andrew-nak a fejlŒdésben?

• Milyen értékkel bírhat az árvaházban lévŒk számára ez a szolgálat?

• Mit gondoltok, miért emlegetik olyan gyakran a szolgálat témáját a szentí-
rások és az Úr szolgái?

• Hogyan juttat benneteket mások szolgálata közelebb a Szabadítóhoz?

IdŒnként mindenkinek szüksége van segítségre.

Oszd meg a következŒ történetet: Cinthiára mindig lehetett számítani, hogy
segítsen másokon. Az egyházközségben majdnem mindenki kapott már tŒle
segítséget valamikor. Úgy tınt, már azelŒtt tudta, hogy kinek mire van szüksé-
ge, mielŒtt Œk bárkinek is elmondták volna. Egy napon, mikor éppen egy má-
sik családnak segített a takarításban, megbotlott a lépcsŒn. Eltörte a lábát, és
hónapokig be volt gipszelve az egész lába. A sok ember, akinek segített, oda-
gyılt köré, és felajánlották a segítségüket, hogy szolgálják Œt. Meglepetésükre
azonban visszautasította a segítségüket.

A tanulók beszéljék meg ezt a helyzetet, és mondják el, mit tanácsolnának
Cinthiának és az egyházközségébe járóknak.

Kérdezd meg: Milyen típusú embereknek lehet szüksége a szolgálatra vagy az
erŒre, melyet nyújtani tudunk? Írd fel a táblára a tanulók válaszait. A felsorol-
tak között lehetnek a következŒk:

• A betegeknek

• A magányosoknak

• A szomorkodóknak

• Az özvegyeknek

• Az éhezŒknek

• A szegényeknek

• Az újonnan elhívott misszionáriusoknak

• A kisgyermekes szülŒknek

• Az egyedülálló szülŒknek

• A gyermekeknek, akik apa vagy anya nélkül maradtak

• A bın következményeitŒl szenvedŒknek

Magyarázd el, hogy néha keressük a lehetŒséget, hogy szolgáljunk másokat,
miközben azok, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá, a saját otthonunk
falain belül vannak.

Kérdezd meg: Miért nem vesszük észre néha a saját családunkban fellépŒ szük-
ségleteket?

Olvasd fel „A család: Kiáltvány a világhoz”, tanulói kézikönyv 111. oldalán
található részletét. Kérdezd meg:

• Mit tanít a családról szóló kiáltvány a szolgálatról?

• Mivel indokoljuk néha azt, hogy nem szolgáljuk a saját családunkat?
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A tanulók mondjanak példákat arra, amikor szolgálták a családtagjaikat, és
mondják el, mit éreztek, amikor szolgálták Œket.

Oszd meg Gordon B. Hinckley elnök következŒ tanácsát:

Kérdezd meg:

• Milyen érzés, amikor megkapod a szükséges segítséget?

• Miért fontos elég alázatosnak lennünk ahhoz, hogy ne csak nyújtani tudjunk
gyakori szolgálatot, hanem el is tudjuk fogadni azt, amikor szükségünk van rá?

Számos különbözŒ módon szolgálhatjuk egymást.

A Jézus által véghez vitt csodák jól példázzák a szolgálat tetteit. Írd fel a táblára
az alábbi szentírásutalásokat a zárójelben található kifejezések nélkül. Oszd
szét az utalásokat az osztály tagjai között, a tanulók pedig magukban olvassák
el a számukra kijelölt szentírást. Ezután írják fel a táblára a szentírásutalás mel-
lé röviden, hogy milyen szolgálatot nyújtott a Szabadító. (Az osztály méretétŒl
függŒen felírhatsz további utalásokat, vagy használhatsz kevesebbet belŒlük.)

• Máté 8:1–3 (meggyógyított egy leprást)

• Máté 9:27–31 (visszaadta a vak látását)

• Máté 14:16–21 (jóllakatta a tömeget)

• Márk 1:23–26 (kiızte a tisztátalan lelket)

• Márk 2:5 (megbocsátotta a bınöket)

• Lukács 7:11–17 (feltámasztotta egy özvegy halott fiát)

• János 2:1–10 (a vizet borrá változtatta az esküvŒi vendégek számára)

• János 4:46–54 (meggyógyította a nemes ember fiát)

Kérdezd meg:

• Milyen szolgálatokat végezhetünk el mi magunk másokért?

• Milyen szolgálatokat végezhetünk Istenért? (A válaszok után az egyik tanuló
olvassa fel Móziás 2:17-et [szentírás-memoriter] ha nem került még szóba.)

• Mennyire fontos a hozzáállásunk, amikor szolgálatot nyújtunk? Miért?

„Hajlamosak vagyunk olyan nagy számokról beszélni, mint például az egy-
ház teljes létszáma. Soha nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy mind-
annyian egyének vagyunk, akiknek megvannak a saját szükségletei és
gondjai, a saját álmai és vágyai, a saját hite és meggyŒzŒdései. Néhányan
erŒsek vagyunk, néhányan gyengék, de mind próbálkozunk. Vannak prob-
lémáink, melyekkel foglalkoznunk kell: ezek komolyak és bonyolultak.
Szükségünk van egymásra, hogy építsük és erŒsítsük egymást. Soha nem
szabad szem elŒl tévesztenünk annak tényét, hogy segítenünk kell a gyen-
géket, fel kell emelnünk a lecsüggesztett kezeket, és meg kell erŒsítenünk
az ellankadt térdeket (lásd T&Sz 81:5)” (lásd Liahóna, 1999. júl., 5).
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Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza nemzetközileg elismertté
vált a humanitárius erŒfeszítéseirŒl. Olvasd fel Gordon B. Hinckley elder aláb-
bi kijelentését, aki akkoriban a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja volt:

Oszd meg az alábbi kijelentést, melyet Mary Ellen Smoot nŒtestvér, akkoriban
a SegítŒegylet általános elnöke tett az egyház nŒtestvérei számára:

Kérdezd meg: Miképpen tudsz te és a családod többet tenni azért, hogy segít-
setek azoknak, akiknek szüksége van rá?

Olvassátok el, és beszéljétek meg Móziás 4:16–27-et. A következŒ kérdések
hasznosak lehetnek:

• Milyen hozzáállással kell rendelkeznünk azzal kapcsolatban, hogy adjunk a
rendelkezésünkre álló javakból? (Lásd 21. v.)

• Mindenkinek adnunk kellene pénzt, aki kér tŒlünk? Van olyan, amikor más
típusú szolgálat hasznosabb lenne?

• Milyen legyen a hozzáállásunk, ha „nincsen, de azért [van] elég” (24. v.)?

• Mit jelent az, hogy „figyeljetek rá, hogy mindezen dolgokat bölcsen és
rendben tegyétek” (27. v.)?

Oszd meg H. Burke Peterson püspök, akkoriban az ElnöklŒ Püspökség tanácso-
sának következŒ tanácsát:

„Folyamatosan ösztönöz engem a hitetek, a jóságotok, és azon vágyatok,
hogy megtegyétek, amit az Úr elvár tŒletek. Köszönet a szolgálatotokért...
Bárhová megyek, mindenhol látom a SegítŒegylet gyümölcsének megnyil-
vánulásait a nŒtestvérek életében az egyházban. Mindannyian eszközök
vagyunk Isten kezében. […]

Ha egységesen szolgáljuk egymást és Atyánk minden gyermekét, akkor esz-
közzé válhatunk Isten kezében, nem csak a fizikai szenvedés enyhítésére, ha-
nem, ami még fontosabb, azok támogatására, akiknek lelkileg van szükségük
erre” („Eszközök vagyunk Isten kezében”, Liahóna, 2001. jan., 104, 106).

„[Az egyházban] több százezer, az élet tisztességes területeirŒl származó
olyan férfi található, akiket felruháztak azzal a hatalommal, hogy Isten
nevében cselekedjenek, és elkötelezték magukat azon szent ajándék iránt,
melyet arra kaptak, hogy erŒsítsék és segítsék egymást. […]

Ez az egyik legnagyobb célja az egyház papsága kvórumszervezeteinek:
hogy felhívják a figyelmet mások szükségleteire, valamint lehetŒséget és
eszközt biztosítanak ahhoz, hogy megerŒsítsék egymást” (Conference
Report, Apr. 1972, 75; vagy Ensign, July 1972, 71).
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Segíts a tanulóknak megérteni, hogy olyan módszereket kell keresnünk a szük-
ségben lévŒk megsegítésére, amelyek valóban megerŒsítik Œket. Átismételhetitek
a tanulókkal az „Önellátóvá válni az Úr módján” címı részben található tanté-
teleket (lásd 42. o.).

Egy életen át kell törekednünk egymás szolgálatára.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy személyes ismerŒsükre, akirŒl
tudják, hogy az életét rengeteg szolgálattal töltötte. Írd fel a táblára a Hogyan
szolgáltak kifejezést. Anélkül, hogy megneveznék az illetŒt, akire gondolnak,
kérd meg a tanulókat, mondják el, hogy az a személy milyen szolgálatot végez
másokért. A válaszaikat írd fel a táblára.

Kérdezd meg:

• Hogyan felel meg ennek az illetŒnek a szolgálata a Máté 6:3–4-ben mega-
dott tantételeknek?

• A Tan és a szövetségek 64:33 szerint mit tanít az Úr a kisebb szolgálatokról?

• Milyen dolgokat tesznek az idŒsebb ismerŒseid, amivel segítenek másokon?

• Mit tanít számodra az Œ példájuk annak fontosságáról, hogy egész életünk
során szolgáljunk?

Mondd el a tanulóknak, hogy amikor némelyeket olyan elhívásokból mente-
nek fel, melyek hatalmas szolgálatot követeltek, például egy misszió, akkor az
illetŒ személyek tévedésbŒl azt gondolják, hogy mivel már olyan sokat tettek,
joguk van megpihenni mások szolgálatától. Kérdezd meg: Miért lehet lelkileg
veszélyes az ilyen hozzáállás?

„Azt tanították nekünk [a szentírásokban], hogy nem számít, milyen
nagyszerı és jelentŒs eredményeket érünk el a halandóságban, nem szá-
mít, mennyi minden ment végbe a kezünk által püspökként, írnokkén, el-
nökként, tanítóként vagy szülŒként; ha nem tanuljuk meg kinyilvánítani
a jószívıséget, akkor semmik vagyunk. (Lásd 1 Korinthusbeliek 13:1–3.)
A jótetteinket nem fogják a javunkra írni, ha hiányzik a jószívıség.

A jószívıség sokféle módon mérhetŒ. A jószívıség egy magasabb formája
talán abban nyilvánulhat meg, amikor valaki nem ítéli meg másvalaki tet-
teit vagy viselkedését, emlékezve arra, hogy csak egy valaki van, aki képes
belenézni a szívbe és ismerni a szándékot – és ismerni az abban található
Œszinte vágyakat. Csupán egy valaki van, akinek jogában áll megítélni
valaki életútjának a sikerét. A felesleges bírálgatás vagy elŒítélet sok embert
megakadályoz abban, hogy kimutassa az igazán könyörületes hozzáállását,
vagy azon hajlandóságát, hogy segítsen a szükséget szenvedŒkön, még a
saját családján belül is” (Conference Report, Apr. 1981, 109; vagy Ensign,
May 1981, 81).
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Oszd meg a következŒ tanácsot M. Russell Ballard eldertŒl, a Tizenkét Apostol
Kvórumának tagjától:

Kérdezd meg:

• Hogyan vonatkozhat Ballard elder tanácsa minden utolsó napi szentre?

• Miért kell továbbra is szolgálnunk az Urat és az Ã gyermekeit egész éle-
tünkön át?

JAVASOLT TANULÓI FELADATOK

� Kérd meg a tanulókat, hogy találjanak ki olyan módszereket, melyekkel a jövŒ
hét folyamán segíthetnek valakinek a családjukban, a helyi egyházi gyülekeze-
tükben és a közösségükben. Ha lehetséges, mindhárom kategóriából keresse-
nek valakit. A tanulók írják le gondolataikat tanulói kézikönyvük „Jegyzetek
és benyomások” részébe.

„[Ti pedig], akik már szolgáltak [teljes idejı missziót], ne feledjétek, hogy
csak a misszióból mentettek fel benneteket és nem az egyházból! Két évig
képviseltétek az Úr Jézus Krisztust. Elvárjuk, hogy mindig az Ã tanítvá-
nyához illŒen nézzetek ki és cselekedjetek! Öltözködjetek ehhez illŒn!
Cselekedjetek ehhez illŒn! Ne a világi divatot kövessétek! […] A boldogság
és a siker titka a missziótok után is nagyjából ugyanaz, mint ami a misszi-
ótokban volt: fáradhatatlan ima, kemény munka és engedelmesség”
(Liahóna, 2002. nov., 49).
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