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beharko dute kapitulu hauek irakasteko.

erabil ditzake ikasgaiak berrikusteko

edo irakasteko.

AITZINSOLASA
Liburu honek Jesu Kristoren ebanjelioaren oinarri garrantzitsuenak ikasten
eta irakasten

lagunduko dizu. Oinarri horien ezagutza lagungarri izango

zaizu bizitzaren helburua ulertzeko eta benetan zoriontsu izateko. Liburu

honetan azalduta dauden oinarriak egia

dira. Oinarri horiek ikasten ari

zaren

bitartean eta horietaz gogoeta egiten eta otoitzean, zeure kasa konturatuko
zara, eta Izpiritu

Santuak aitortuko dizu, egia

direla.

Liburu hau helburu askotarako erabil dezakezu. Erabil dezakezu zeure kasa
aritzeko eta ikasteko. Erabil dezakezu hitzaldiak prestatzeko

edo ebanjelioa

beste batzuei azaltzeko lagungarritzat.

Liburu hau erabil dezakezu familian ikasteko eta familia-elkartze arratsaldeetarako. Ikasgai bakoitzak galderak dauzka; eta zuk, guraso edo maisu
bezala, galdera horiek egin diezazkiekezu umeei, zenbat ulertzen duten
jakiteko.

Liburu honetatik irakasten

ari

zarenean, klase bat baino gehiago erabil deza-

kezu kapitulu bat irakasteko. Ziur izan zeure ikasleek oinarri bat ongi ulertzen dutela hurrengo gaira igaro baino lehen. Idatzi santuen itzulpena eskura

baduzu,

jo

ezazu hango erreferentzietara eta erabil itzazu eztabaidarako.

Maisu bazara, gogoan izan 46tik 50era klase izango duzula gutxi gora-behera
talde bati urtebetez irakasteko. Antola itzazu zeure irakasgaiak urte osoa

iraun dezaten. Horrek esan nahi

du

astebete baino luzaroagoan ari beharko

duzula irakasgaietako lOekin edo gehiagorekin. Ondokoekin komeni zaizu
hori egitea: 2, 3, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 30, 32 eta 36. kapituluekin. Erabaki
zein

antolamenduk erantzuten dien ongien zure ikasleen premiei.

Urtearen azken aldera, klase bat edo bi igaro behar zenuke Sinesgaiak jorratzen, haiek ere ageri dira liburu

honetan

eta.

Ikasgaiak berrikusteko ere ego-

kiak dira Sinesgaiak.

Guraso

hauek prestatzean eta iralagunduko dizue gauzak ulertzen eta irakasten.

eta maisu, egin otoitz eta eska argia ikasgai

kastean. Izpiritu Santuak

Aitzinsolasa

Ahal duen ikasleak irakurri egin behar ditu kapituluak

eta prestatuta etorri

behar du gaiak klaseko beste bat/.uekin eztabaidatzeko.
I.iburu

honetako irudiak lagungarri gertatuko dira irakasten diren oina-

rrietako eta doktrinetako batzuk ulertzeko.

Liburu honetako himnoak etxean, Eliz batzarretan edo toki egoki guztietan
abes ditzakezu. Jainkoak esana du himnoak abestea otoitz egiteko
dela, eta hark

Hitz bat

*

dohainak emanez erantzungo die

modu

bat

otoitz horiei.

zeinuaz lagunduta ikusten duzunean, haren esanahia liburuaren

azken atalean aurki dezakezu. Beste

hitz

batzuk ere sartu dira han, zuri haien

esanahia ulertzen laguntzeko.

Jainkoak bedeinka zaitzala

otoitzaren

ikasten ari zaren bitartean.

VI

laguntzaz

liburu

honetako egiak

ZERUAN JAINKOAREKIN
EGIN GENUEN BIZITZA
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Batzuetan jendeak galdetzen dio bere buruari: Ba ote da Jainkorik? Jainkoa bada,
nolakoa ote da? Nolajakin dezaket haren berri?

Gauza Askok Erakusten digute Jainkoa Badela
Lur honetako gauza harrigarri ugariei begira jartzen garenean, badakigu
hori dena izaki jakintsu eta onen batek asmatu eta egin zuela. Gauean, izar
eta planeta ugariak ikusten

ditugunean, zein bere lekuan

beti,

badakigu

izaki

ahaltsuren batek egin zituela eta menderatzen dituela. Jainkoak egin zituen
horiek guztiak.

Badira gizon on batzuk Jainkoa ikusi eta harekin hitz egin dutenak. Esan

digute Jainkoa nolakoa den eta

guk

zer egitea nahi duen. Esan digute hura

Zeruko Aita dugula. Eta liburu sakratuak

idatzi dituzte

hura nolakoa den

ikas dezagun.

Denak kontura gaitezke Jainkoa badela

eta

hura Zeruko Aita dugula. Hark

bera egiazkoa dela jabetzen lagunduko digu, eta gehiago ere jakin dezakegu
hartaz.

Aztergaia
•

Zein gauzak erakusten dute Jainkoa badela?

Zeruko Aita Akatsik Gabeko Gizona Da
Zeruko Aita ikusi duten gizon zintzoek esan dute hura egiazkoa

omen

da.

dela. Bizi

Gizonaren itxura omen du.

Zeruko Aita ez da ez idoloa ez animalia. Hezur eta haragizko gorputza du.
Haren gorputzak gizonarena dirudi, baina bestelakoa da. Haren gorputza ez
da sekulan hilko. Haren gorputzak ez du minik sentitzen, eta ezin da eritu.
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Baditu sentimenduak. Senti daiteke pozik edo betilun.
nahi

du zoriontsu izan

daitezen.

ditu bakarrik, eta egia baizik ez

Onbera

du

eta

esaten.

Denak maite

ditu, eta

zuzena da. Gauza onak egiten

Oro

daki.

Oro egiteko

Argia du inguru osoan. Haren dirdira eta edertasuna guk inoiz ikusi

gai da.

dugun

ezer baino handiagoak dira.

Zeruko Aita bakarrik behar genuke gurtu. Hura zerua deritzan leku batean
Leku hura lurra baino askoz ederragoa da.

bizi da.

Aztergaiak
•

Nolako gizona da Jainkoa?

•

Zertan da Jainkoa gugandik bestelakoa?

Zeruko Aitak Era Askotan Erakusten digu Bere Maitasuna
Zeruko Aitak guri laguntzeko erabiltzen du bere ahalmena. Bere Seme Jesusi
agindu zion zerua eta lurra egin zitzala. Agindu zion eguzkia, ilargia eta
izarrak egiteko. Esan zion landareak eta animaliak ipintzeko lurrean. Zeruko
Aitak gugatik egin zituen horiek guztiak, maite gaituelako.

Hark zintzoak

eta

zoriontsuak izaten lagundu nahi digu.

Zeruko Aitak guri laguntzeko erabiltzen du bere ezagutza. Hark badaki iraganean gertatu zen guztia. Badaki orain gertatzen ari den guztia. Eta badaki
geroan gertatuko den guztia. Hark ezagutzen ditu gure gogoeta guztiak. Oro
dakienez, badaki zer behar dugun zoriontsu izateko. Badaki, zoriontsuak
izango bagara, zintzoak izan behar dugula. Maite gaituelako lagundu nahi
digu zintzoak izaten.
Aztergaia
•

Nola erakusten digu Zeruko Aitak bere maitasuna?

Zeruko Aitak

Guk Bera

Ezagutzea Nahi du

Maite gaituenez, Zeruko Aitak bizia eta bizitzeko lur eder hau

Hark nahi du guk geure eginbeharrak

jakitea.

eman

dizkigu.

Agindu digu bera ezagut

dezakegula.

Zeruko Aitaz gehiago jakiteko lagungarri gerta dakizkiguke ondokoak:
1.

2.
3.
4.
5.

Hark egin duen munduari begiratzea eta eskerrak ematea.
Zeruko Aita egiazkoa dela eta hark maite gaituela sinestea.
Zeruko Aitaz gizon onek idatzi dituzten gauzak irakurtzea.
Hark guk ikastea eta egitea nahi duen gauzak ikastea eta egitea.
Zeruko Aitari hitz egitea eta bera ezagutzen lagun diezagun eskatzea.
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Zeruko Aita nolakoa den jakitea oso lagungarri gerta dakiguke bizitzan.
Hura ezagutzeak zoriontsu
seguru sentitzen lagun diezaguke. Hura
zintzoa d»i, t--ta ez digu ezer txarrik egingo. Hark guk egitea nahi duen
gauzak ikasiko ditugu. [kasiko dugu hari laguntza eskatzen. Pertsona hobe
«.-t.i

eta

zoriontsuago bihur gaitezke.

Aztergaiak
•

•

Zer egin dezakegu Zeruko Aita ezagutzeko eta ulertzeko?
Nola lagunduko digu Zeruko Aita ezagutzeak?

Erreferentziak

Gauza Askok Erakusten digute Jainkoa Badela
•

Eginak 7:55-56 (Gizon santu batek Jainkoa ikusi zuen.)

Zeruko Aita Akatsik Gabcko Gizotia
•

Da

Hasiera 1:26-27 (Jainkoak bere antzeko egin zuen gizakia.)

Zeruko Aitak Era Askotan Erakusten digu Bere Maitasuna
•

Hasiera 1:1-25 (Jainkoak zeru-lurrak eta haietako gauza guztiak egin
zituen.)

•

Lukas 12:6-7 (Jainkoak, egin dituen gauza guztien ardura du.)

Zeruko Aitak

Gnk

Bera Ezagntzea Nahi du

•

Deuteronomioa 4:29 (Jainkoa ezagutu nahi dutenek, ezagutuko

•

Joan 17:3 (Ezagut dezakegu Jainkoa.)

• 1
•

Joan 2:3 (Obeditzen badiogu, ezagutuko dugu Jainkoa.)

Mosiah

4:9 (Jainkoagan sinetsi

behar genuke.)

dute.)

ZERUAN EGIN
GENUEN BIZITZA
2
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ginen lur honetan jaio aurretik? Zer egin gemien bertan?

bizi izan

Gutako Bakoitza Zeruko Aitaren

Ume Da

Lur honetan jaio aurretik, zeruan bizi izan ginen. Zeruko gure etxea lurrean
ezagutzen dugun ezer baino ederragoa eta zoragarriagoa zen. Han familia
batekoak ginen. Elkar maite genuen eta zoriontsuak ginen. Zeruko Aita gure
izpirituen Aita zen, eta horregatik askotan Aita Zerutarra deitzen diogu. Aita

dugunez, maite gaitu eta zaintzen

Lur honetan

bizi

gaitu.

den pertsona oro anaia edo arreba, neba edo ahizpa genuen

zeruan. Gure familia zerutarrean *Jesu Kristo zen

ume zaharrena. Hura dugu

senide zaharrena.

Zeruan

bizi

ginenean ez ginen hezur eta haragizkoak orain bezala. Izpirituak

ginen. Izpirituak pertsonaren itxura du. Izpiritu bezala, elkarrekin hitz egi-

teko gai ginen; bai ibiltzeko, aukerak egiteko, eta ongia eta gaizkia bereizteko
ere.

Zeruan ez ginen denak berdinak. Ezberdinak ginen, orain bezala. Grina
eta gaitasun

ezberdinak genituen. Gaitasun horiek era ezberdinetan

genituen.

Aztergaiak
•

Nolakoa zen zeruko gure etxea?

•

Nor genuen Aita?
Nor genuen senide zaharrena?

•

erabili

Zeruko Aitak etxe bat eman zigun zeruan, lurreko edozein
eta ederragoa.

toki baino

aintzatsuagoa
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Zeruko Aitak Bazekien Gu Bera bezalako Bihurtuko ginela
Gure izpirituen Aita denez, Zeruko Aitak guztiz ongi ezagutzen gintuen.
Maite gintuen. Bazekien guk beragandik berak dakizkien gauzak jakiteko eta
bera bezalako bihurtzeko gaitasunak genituela jasoak. Hark nahi du gu beti
onak izatea, bera bezala. Lagundu nahi digu bera bezalako bihurtzen.
Aztergaiak
•

Jakin

al

ditzakegu Zeruko Aitak dakizkien gauzak eta bihur

al

gaitezke

hura bezalako?
•

Nola sentiarazten zaitu Zeruan Aita bat duzula jakiteak?

Zeruko Aitak Plan bat Asmatu zuen Guri Laguntzeko
Zeruan gauza ugari jakin genuen eta geure burua ahal beste hobetu, baina
zenbait gauza ez genuen jakiterik eta egiterik izan han. Zeruko Aitak plan bat
asmatu zuen guk gauza gehiago jakin genezan.
Batzar batera deitu gintuen zeruan.

Han

ginen denak. Guri gehiago jakiten

laguntzeko plana azaldu zuen, eta esan zigun hari jarraitzen bagenion bera

bezalako bihurtuko ginela.

Zeruko Aitak esan zuen
batez.

Lurrean ez

izango.
test bat

Gauza onak
izango

lur bat eginaraziko zuela, eta

omen genuen zeruan
eta gaiztoak

omen

han biziko ginela

aldi

berarekin egindako bizitza gogoan

aukeratzeko gai izango

zen, ikusteko ea

Zeruko

Aitari

omen

ginen.

Hura

obeditzen genion

berarekin ez geundenean.

Zeruko Aitaren planaren arabera, hezur eta haragizko gorputza jasoko
genuen. Gorputz mota hori beharko genuen hark dakizkien gauzak jakiteko
eta egiten dituenak egiteko. Gero, hil egingo ginen, eta gure izpiritua irten
egingo zen gure hezur eta haragizko gorputzetik. Baina izpiritu hori berriro
gure gorputzarekin juntatua izango zen, eta sekulan ez ginen berriro hilko.

Zeruko Aitak agindutako gauzak egin zituena, zerura itzuliko zen harekin
betiko bizitzeko.

genuen denok problemak izango genituela lurrean, esate baterako
genuen ikasi egingo
genuela gauza horietatik. Problema horiek elkar maitatzen eta batak besteari

Jakin

eritasuna, mina, nahigabea eta heriotza. Baina ulertu

laguntzen irakatsiko

omen

ziguten.

Zeruko Aitak aukeratuko zuen gutako bakoitza lurrean non eta noiz jaioko
zen. Hark bazekien lurreko zein lekutara bidali gutako bakoitza, jakin beharreko gauzak jakin genitzan. Guztiok gauza ezberdin ugari egiteko aukera

k
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izango genuen. Zeruko Aitak guk gauza onak egitea nahi zuen eta gu beragana itzuli ahal izatea. lala ere, berak e/ gintuen ezertara behartuko.
1

Gutako batzuek

hari obeditzea

aukeratuko genuen.

I

lari

obeditzen bagenion,

hura bezalakoago bihurtuko ginen eta berarekin bizitzera
zenbaitek hari ez obeditzea aukeratuko genuen.

I

Iari

itzuliko.

Gutako

obeditzen ez bagenion,

ez ginen hura bezalako bihurtzeko gai izango ez eta bcrarekin bizitzera
itzultzeko ere.

Zeruko Aitaren guretzako plana entzun genuenean,

izugarri poztu ginen.

Ikasteko eta hobetzeko gai izan nahi genuen. Lurrera bizitzera etorri den

orok haren planaren arabera bizitzea hitz

eman

zuen.

Aztergaiak
• Zein zen Zeruko Aitaren guretzako plana?
•

Zergatik alde egin behar izan genuen zeruko etxetik?

•

Zer egitea nahi du guk lurrean Zeruko Aitak?

Errcfcrcntziak
Gittako Bakoitza Zeruko Aitaren Unie

Da

•

Lukas 24:39 (Izpirituak ez du hezur-haragirik.)

•

Hebertarrei 12:9 (Jainkoa gure izpirituaren Aita da.)

Zeruko Aitak Bazekien

Gn

Bera bezalako Bilntrtuko ginela

•

Mateo

•

3 Nefi 12:48 (Jesusek esan zigun akatsgabe bihurtzeko, bera eta Jainkoa,

5:48 (Jesusek esan zigun

Zeruko Aita bezalako bihurtzeko.)

gure Aita, diren bezala.)
•

3 Nefi 27:27 (Jesu Kristok bezala jokatu behar

genuke

eta

hura bezalako

bihurtu.)

Zeruko Aitak Plan bat Asmatu zuen Guri Laguntzeko
•

Joan 14:2-3 (Zeruko Aitak esan zigun beragana itzul gintezkeela.)

•

Eginak 17:26 (Zeruko Aitak beraren planak zioen tokira eta garaian bidali
gintuen lurrera.)

• 1

Nefi 17:36 (Zeruko Aitak lur bat sortarazi zuen beraren

zitezen.)
•

2 Nefi 9:13;

Alma 42

(Jainkoak plan bat

du

guretzat.)

umeak bertan bizi

GURE SALBATZAILEA
3

Nor da gu

berriro
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Zeruko Aitagana gida gaitzakeen pertso)ia bakarra? Zergatik

jarraitu behar diogu liari?

Aitzindari bat Behar genuen
Zeruko Aitak bazekien lurrean ginen denboran ez genuela berarekin egindako bizitza gogoan izango. Ez genituen gogoratuko beragana itzultzeko
egin beharreko gauzak. Bazekien halaber bekatuak egingo genituela, eta
bekatu horiengatik beragandik betiko aldenduak izanez izango ginela
zigortuak. Eta hil ondoren, ez genuen berriro geure hezur eta haragizko

gorputza izango.
Norbait beharko genuen problema horiek konpontzen lagun ziezagun.
Pertsona hark Zeruko Aitagana itzultzeko egin beharreko gauzak irakatsiko

Hark egiten genituen hutsak gainditzen lagunduko zigun. Bide bat
emango zigun, hil ondoren berriro geure hezur eta haragizko gorputza
izan genezan. Pertsona hura gure Salbatzailea deituko zen. Hark bakarrik
izango zuen gu geure hutsegiteen zigorretik salbatzeko ahalmena. Hark
bakarrik lagundu ahal izango zigun Zeruko Aitari obeditzen ikasten. Hark
zizkigun.
ere

bakarrik lortuko zuen guk berriro hezur eta haragizko gorputza izatea
heriotza ondoren.

Aztergaiak
•

Zein dira, besteak beste, Zeruko Aitak guk lurrean topatuko genituela
bazekien problemak?

•

Zergatik behar

dugu

Salbatzaile baten laguntza?

Zeruko Aitak agindurik, Jesu Kristok hirra egin zuen.

10
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Zeruko Aitak Jesus Aukeratu zuen Gure Salbatzaile Izateko
Zeruko Aitak maite gaitu, eta bazekien laguntza beharko genuela. Bazekien
nahigabe handia hartuko genuela hezur eta haragizko gorputza izaterik ez
bageneukan eta, beraz, berarekin bizitzera itzultzerik ere ez. Guk laguntzaile
bat behar genuen. Zeruko Aitak Salbatzaile bat nahi zuen guretzat. Gure bi
senidek eskaini zuten bere burua gure Salbatzaile izateko.

Gure senide zaharrenak, Jesusek, bera bidaltzeko eskatu zion Zeruko Aitari.
Esan zuen berak Zeruko Aitaren planari jarraituko ziola. Lurrera etorri eta
Zeruko Aitagana itzultzeko egin beharrekoak irakatsiko omen zizkigun. Hil

omen zen gure hutsak ordaintzeko. Jarriko omen zigun, gainera, hil
ondoren berriro bizitzeko bidea. Eta geure esku izango omen genuen Zeruko
Aitari obeditzea edo ez obeditzea.
egingo

Jesusek bazekien guk aukeratu beharko genituela egingo genituen gauzak.

Norbaitek obeditzera behartzen bagintuen, ez genuen ikasiko eta ez ginen
Zeruko Aita bezalako bihurtuko. Jesusek nahi zuen aintza eta ohore guztia
Zeruko Aitarena izatea.
Beste senide batek, Satanek, bera aukeratzeko eskatu zion

Zeruko

Aitari,

berak nahi zuela gure Salbatzaile izan. Esan zuen lurrera etorri eta behartu

omen zen galduko.
Ez omen zigun geure kasa aukeratzen utziko. Ez omen zen gura hutsak
ordaintzeagatik hilko. Eta saritzat, Zeruko Aitak zeukan aintza eta ohore
guztia nahi zuen. Satanek gure jainko izan nahi zuen.
egingo gintuela egin beharrekoak egitera. Gutako inor ez

Maite gaituenez, Zeruko Aitak Jesus aukeratu zuen gure Salbatzaile izateko.
Horregatik, Jesusi askotan Jesu Kristo deitzen zaio. Kristok, Zeruko Aitak

Zeruko Aitak aukeratu zuen
guk geure kasa aukeratzeko eskubidea galtzerik nahi ez
zuelako. Hark bazekien guk nahi dugulako egin behar ditugula gauza onak,
Salbatzailea izateko aukeratua esan nahi du.

Jesus eta ez Satan,

ez inork behartzen gaituelako.

Aztergaiak
•

Zer egin nahi zuen Jesusek gugatik?
Zer egin nahi zuen Satanek?

•

Zergatik aukeratu zuen Zeruko Aitak Jesus gure Salbatzaile izateko?

•

Jesus

Da Gure

Salbatzailea eta Aitzindaria

Zeruko Aitak Jesus aukeratu zuenean, Satan zeharo haserretu zen. Satanek
zeruko izpirituetarik herena jarri zuen bere alde. Eta denak batera Jesusen eta
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haren jarraitzaileen aurka borrokatu ziren. Erasotzaileek nahi zuten Zeruko
Aitak Satanen plana onartzea. Zeruko Aitak zerutik alde egitera behartu
zituen Satan eta haren jarraitzaileak.

Satanek eta haren

jarrait/.aileek inoiz ez

jasoko. Sekulan ez dute zerura itzuli eta

dute hezur eta haragizko gorputzik

Zeruko Aitarekin

bizitzerik izango.

Jesus beren Salbatzailetzat onartu zutenek soilik izan dezakete hezur eta

haragizko gorputza.

Guk

badakigu, hezur eta haragizko gorputza baitugu, Jesus onartu genuela

Guk zuzen aukeratu genuen zeruan. Eta zuzen aukegenuke hemen lurrean. Jesusi jarraitu behar genioke.
Hark bakarrik irakats diezaguke Zeruko Aitagana itzultzen. Lagun diezaguke
geure hutsak gainditzen eta gauza onak egiten ikasten, Zeruko Aita bezalako

geure Salbatzailetzat.
ratzen jarraitu behar

bihurtzen garen

arte.

Zeruko Aitak nahi du guk

Jesusi jarraitzea eta obeditzea, badaki eta Jesusek

beraren bidea irakatsiko digula; beraz, Jesusi obeditzean Zeruko Aitari

obeditzen

mezua

ari gara.

Jesusen agindua edo

mezua Zeruko Aitaren agindua edo

da.

Aztergaiak
•

Zergatik dakigu Jesus aukeratu genuela Salbatzailetzat?

•

Nor da Zeruko Aitagana

•

Zergatik jarraitu behar genioke Jesusi?

itzultzen irakats diezagukeen pertsona bakarra?

Erreferentziak
Aitzitidari bat
•

Joan 14:6 (Jesusi behar diogu jarraitu Zeruko Aitagana itzultzeko.)

• 1
•

Behar gemien

Petri 2:21 (Jesu Kristoren urratsei jarraitu

behar diegu.)

2 Nefi 31:13, 16 (Salbatzailearen bidetik bagoaz, salbatuko gara.)

Zeruko Aitakjesus Aukeratu zuen Gure SalbatzaiJe Izateko
• 1

Joan 4:14 (Zeruko Aitak Jesus aukeratu zuen munduaren Salbatzaile

izateko.)
•

2 Nefi 9:6-26 (Jesus gugatik hil zen.)

•

3 Nefi 27:13-14 (Jesu Kristo gure Salbatzailea izateko etorri zen lurrera.)
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Salbatzailea eta Aitzindaria

gu geure bekatuetatik salbatzeko

•

Mateo

•

3 Nefi 11:10-11 (Jesu Kristok gizadiaren bekatuengatik sufritu zuen.)

1:21 (Jesus

etorri zen.)

•

3 Nefi 18:16 (Jesusek jarraitzeko bide bat erakutsi zigun.)

•

3 Nefi 27:21 (Jesusek zer egin erakutsi zigun.)
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AUKERATZEKO
ASKATASUNA DUGU
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Zeruko Aitak geure kasa aukeratzeko esku-

bidea ciuaii digu. Zergatik saiatu behar genuke aukera onakegiten?

Zeruko Aitak Aukeratzeko Eskubidea Ematen digu
Zerunn, aukeratzeko eskubidea genuen. Aske ginen Jesusi jarraitzeko edo
Satani jarraitzeko. Zeruko Aitaren ume gehienek Jesusi jarraitzea aukeratu
zuten. Gainerakoek, Satani jarraitzea. Zeruko Aitak guztiei utzi zien aukeratzen.

Zeruko Aitak geure kasa aukeratzen uzten digu hemen lurrean ere. Lurrera
etorri ginenean, hark berarekin egin genuen bizitza ahantzarazi zigun. Geure
kasa aukeratzen ikasi behar genuen harekin ez geundenean.
Aztergaiak
•
•

Nola sentitzen zara zerbait egitera behartzen zaituztenean?
Nola sentitzen zara norbaitek egin nahi duzuna aukeratzen uzten dizunean?

Zeruko Aitaren Plana Gu Aukeratzeko Aske Bagara Bakarrik Ibil daiteke
Zeruko Aitaren planaren atal bat zen gu lurrera bidaltzea, lurrean gauza
onak eta gauza gaiztoak izango ziren eta. Hark nahi du guk ona dena
aukeratzea. Satanek, aldiz, eraman nahi gaitu gaiztoa aukeratzera. Aske gara
onaren eta gaiztoaren artean aukeratzeko.

Aukera zuzenak egiten ditugunean, Zeruko Aitak guk egitea nahi duen gauzak egiteko gaiago bihurtzen gara. Zeruko Aitak guk egitea nahi duen gauzak egiten ditugunean, hura bezalakoago bihurtzen gara.

dugu

zein diren aukera onenak. Garbiago ikusten

eta zerk nahigabetzen.
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Geure kasa aukeratzerik ez bageneuka, ez ginateke Zeruko Aita bezalakoago
bihurtzeko gai. Ez ginateke aukera onenak egiten ikasteko gai. Ezingo
genioke erakutsi Zeruko Aitari maite dugula eta benetan jarraitu nahi
diogula.

Aztergaia
•

Zergatik izan behar

dugu aukeratzeko eskubidea?

Zeruko Aitari Obeditzea Aukeratzeak Zoriontsu Egiten gaitu
Aukera zuzenek emaitza onak ohi dakarzkigute; aukera okerrek, emaitza
gaiztoak. Zeruko Aitari obeditzea aukeratzen badugu, pertsona zoriontsuagoak eta hobeak izango gara. Hari ez obeditzea aukeratzen badugu, zorigabeak

eta gaiztoagoak.

Aukera zuzenak egiten ditugunean, konturatzen gara haiexengatik gaudela
pozago. Jabetzen gara gauza on gehiago egin behar genukeela. Zuzen jokatzea
aukeratzeak pozten gaituela dakusagunean, zuzen aukeratzen jarraitu nahi
izaten dugu. Onak izateko gogoa sentitzen dugu. Errazago aukeratzen dugu,
bai baitakigu emaitzak onak izango zaizkigula. Eta Zeruko Aita bezalakoago
bihurtzeko jakin eta egin behar ditugun gauzak ikasten ditugu.
Aukera okerrak egiten ditugunean, nahigabea eta lotsa sentitzen ditugu.
Oker jokatzen jarraitzen badugu, Satan gugan agintzen hasten da. Gero eta
nekezago bihurtzen da zuzen jokatzea aukeratzea. Eta Zeruko Aitaren
planari jarraitzeari uzten diogu.

Aztergaiak
•

Gogora itzazu egin zenituen aukera batzuk. Zein izan zen aukera bakoitzaren emaitza?

•

Nola aukeratzen da zoriontsu izatea eta Zeruko Aitarekin bizitzera

itzul-

tzea?
•
•

Nola laguntzen du aukera zuzena egiteak aukera zuzen gehiago egiten?
Nola galarazten du aukera okerrak geroan aukera onak egitea?

Zeruko Aitak Aukera Onak Egiten Lagunduko digu
Zeruko Aitak nahi du guk aukera onak egitea, berak dakizkien gauzak
jakin, berak egiten dituenak egin, eta berak dituen gauzak izan ditzagun.
Hark badaki zoriontsuak izango garela, eta berarekin bizitzera itzultzeko gai,
zuzen jokatzea aukeratzen badugu.
Zeruko Aitak aukera onak egiten lagundu nahi digu. Beraren laguntzaz,
egiteko agindu digun guztia egitea aukeratuko dugu. Eskatzen diogunean,
15

/

k

a

/<

i

/

u

I

ii ii

Emango digu zuzena dena
aukeratzeko indarra. Lagunduko digu beraren planari {arraitzen eta bera
Satanen tentaldiei gogor egiten lagunduko digu.

bezalakoago bihurtzen.
Aztergaiak
•

Zergatik nahi du Zeruko Aitak guk aukera onak egitea?

•

Sekula behartuko

al

gaitu zuzena dena egitera? Zergatik?

Erreferentziak

Zemko Aitak Aukeratzeko

Eskubidea Ematen digu

•

Joan 14:15 (Jesus maite badugu, haren aginduei obeditzen diegu.)

•

2 Nefi 2:27-29 (Jesu Kristori jarraitzea aukeratzeko askatasuna dugu.)

•

Helaman 14:30-31 (Zeruko Aitak ongia edo
eman digu.)

Zcruko Aitnren Plana
•

2 Nefi 2:11

Gu

gaizkia aukeratzeko askatasuna

Aukeratzeko Aske Bagara Bakarrik

(Gauza on bakoitzeko bada beste gaizto

Ibil

daiteke

bat, hari kontra egi-

teko.)
•

Alma

41:3-5 (Ongia egiten badugu, Zeruko Aitarekin bizitzera itzuliko

gara; gaizkia egiten
•

badugu,

beti

zorigabeko izango.)

3 Nefi 27:14-15 (Egitea aukeratzen dugunaren arabera izango gara epaituak.)

Zeruko Aitari Obeditzea Aukeratzeak Zoriontsu Egiten gaitu
•

2 Nefi 9:18 (Zeruko Aitagan sinetsi dutenek poz handia izango dute.)

•

Mosiah 2:41 (Zeruko Aitaren aginduei obeditzen dietenak zoriontsuak
dira, dohainak jasotzen baitituzte.)

Zeruko Aitak Aukera Onak Egiten Eagunduko digu
•
•

Salmoak
Salmoak

5:12 (Zeruko Aitak zintzoak bedeinkatuko ditu.)
25:9 (Zeruko Aitak ongia egitea aukeratzen dutenei laguntzen

die.)
•

Erromatarrei 12:9 (Ongia egin behar genuke.)

• 1

Korintoarrei 10:13 (Zeruko Aitak ez

du ametituko

tentaldiak jasanezinak

izan daitezen.)
•

Moroni

7:28

(Zeruko Aitagan sinesten dutenek ongia egin nahi dute.)
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JESUSEK LURRA
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Nork egin zuen lurra? Zergatik egin zuen?
Toki bat Behar genuen

Zeruko Aitak azaldu zigun planaren atal bat zen gu aldi batez zerutik joatea.
Nora joana behar genuen, haren presentziatik aldentzeko; nora joana behar
genuen, hezur eta haragizko gorputza jaso eta ea aukera zuzenak egiten
genituen ikus zedin. Hark norbait behar zuen guretzat toki hura egin zezan.
Eta Jesus aukeratu zuen hartarako.
Aztergaia
•

Zergatik erabaki zuen Jainkoak guretzat toki bat egitea?

Jesusek Lurra Egin zuen
Jesusek lurra egin zuen.
ilargia eta izarrak.

Hark eguna

eta

gaua egin zituen. Egin zituen eguzkia,

Lehorretik ura bereizi eta egin zituen itsasoak, aintzirak

Landatu zituen belarra, zuhaitzak, loreak, eta gainerako landare
motak lurraren gainean. Ondoren, ipini zituen animaliak, arrainak, hegaztiak, eta intsektuak han. Jesusek hura dena egin zuenean, lurra prest zen
eta ibaiak.

bertan jendea bizi zedin.

Zeruko Aitak orduan gizon bat eta emakume bat egin zituen. Gizonari Adam
deitu zion. Emakumeari, Eva. Haiek hezur eta haragizko gorputza zuten,
Zeruko Aitarena bezalakoa. Lurra egitearen eta bertan gauza bizidunak
ipintzearen lan hari guztiari Kreazioa deitzen zaio. Zeruko Aita pozik gelditu
zen lurrarekin eta Jesusi han ipintzeko agindu zion gauza guztiekin.
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Aztergaia
•

Zertan ziren

Adam

eta

Eva Jainkoak egindako beste gauzetatik bestelakoak?

Zeruko Aitak Maite Gaituelako Eginarazi zuen Lurra
orain Zcruko Aitak Jesusi egiteko agindu zion mundu ederrean bizi gara.
Eguzkiak beroa eta argia ematen dizkigu. Euriak landareak hazten ditu eta
edateko ura ematen digu. Lurreko landareek eta animaliek janaria eta jantzia
ematen dizkigute.

Gu

Jesusek Zeruko Aitaren aginduz egin zituen horiek denak guretzat. Horiek

denak guretzat eginarazi

zituela

dakusagunean, konturatzen gara Zeruko

Aitak maite gaituela eta zaintzen gaituela.

Aztergaiak
•
•

Gogora itzazu Zeruko Aitak guretzat eginarazi zituen gauzetako batzuk.
Zertan igartzen dugu Zeruko Aitak maite gaituela eta zaintzen gaituela?

Eskerrak

Eman Behar ditugu

Lurragatik

Izan dezagun gogoan beti Zeruko Aitak guretzat eginarazi zituela lurrekoak
oro.

Hura ez da pozik

izaten

guk

hori

gogoan ez dugunean. Lurreko gauzak

zuhurki erabiliz erakutsi behar diogu hari geure esker ona. Lurreko ezer ez

genuke

alferrik

Eskerrak

galdu behar. Lurra zaindu egin behar dugu

eman behar dizkiogu Zeruko

lako otoitz egiten diogun bakoitzean.

Aitari

mundu

eta

txukun eduki.

eman

digu-

ere erakusten

dugu

eder hau

Haren nahia eginez

geure esker ona.
Aztergaia
•

Nola ager diezaiokegu Zeruko Aitari lurragatik diogun esker ona?

Erreferentziak
Toki bat Beliar

genuen

zuen

•

Isaias 45:18 (Jainkoak gizadia bertan bizi zedin egin

•

2 Nefi 2:15 (Jainkoak guretzat zeukan planaren barnean egin zuen lurra.)

Jesusek Lurra Egin zuen
•

Isaias 45:12 (Jainkoak lurra egin zuen.)
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Zentko Aitak Maite Gaituelako Eginarazi zuen Lurra
(Jainkoak guretzat egin zituen lurreko gauza guztiak.)

•

Hasiera

•

Erromatarrei 8:38-39 (Ezerk ez gaitzake Jainkoaren maitasunetik alden.)

Eskerrak
•

1

Eman Behar ditugu

Lurragatik

Efesoarrei 5:20 (Gauza guztiengatik

eman behar dizkiogu

eskerrak Jain-

koari.)
•

Mosiah 2:20-25

(Jainkoari

eman behar dizkiogu

eta.)
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Eva aldare baten aurrean belauniko.
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ADAM ETA EVA
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Eva? Zer egin zuten guri Jaguntzeko?

Adam eta Eva Lurrera Etorri Ziren Lehen Pertsonak Izan ziren
Zeruko Aitak Adam eta Eva deitu zien lurreko lehen bi pertsonei. Biak haren
ume onenetakoak ziren. Haiek jarri zuten gu denak lurrera etortzeko bidea.
Zeruan,

Adami Mikel

zeritzoten. Mikel lau aitzindarietako bat zen. Berak

gidatu gintuen Satanen aurkako guduan. Mikel gizon ona zen. Egin zuen

Zeruko Aitak agindu ziona,

eta hargatik bera izan

zen lurrera etortzen

lehena.

Eva Zeruko Aitaren alaba zen, oso zintzoa. Zeruko Aitak Adamen lagun
izateko eta hari laguntzeko bidali zuen lurrera. Zeruko Aitak bazekien ez
zela on Adam bakarrik egon zedin. Adamek, berez, ezin zuen gu lurrera
etortzeko biderik jarri. Evak planean zuen eginkizuna Adamena bezain
garrantzitsua zen.

Aztergaiak
•

Zergatik aukeratu zituen Zeruko Aitak

Adam eta

Eva lurreko lehen pertso-

nak izateko?
•

Zergatik bidali zuen Zeruko Aitak Eva

Edengo Baratzea Izan zen Adamen
Zeruko Aitak
zen. Toki hari

toki

Adamengana?

eta Evaren

Lehen Bizilekua

Adam eta Eva bertan bizi ziteAdam eta Eva Edengo Baratzean

eder bat sortu zuen lurrean

Edengo Baratzea

zeritzan.

zeudenean, biek hezur eta haragizko gorputza zuten, eta gorputz hura hilezkorra zen. Ez zuten umerik. Ez zuten ez erein beharrik ez uzta bildu beharrik
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edo lan egin beharrik behar zituzten gauzak eskuratzeko. Ez ziren oroitzen
zeruko bizitzaz. Ez zekiten zer zen ona eta zer zen gaiztoa.

Adam

Eva Zeruko Aitarekin ibiltzeko eta hitz egiteko
gauzak esan zizkien. Esan zien baratzea
eder edukitzeko. Esan zien umeak sortzeko. Esan zien ere

Edengo Baratzean,

eta

gai ziren. Hark, egin behar zituzten

zaintzeko eta

baratzeko zuhaitz ororen fruituak jan zitzaketela, batena izan ezik. Zeruko
Aitak esan zien ez jateko ongiaren eta gaizkiaren ezagutzaren zuhaitzeko
fruitua.

Abisatu zien zuhaitz hartako fruitua jaten bazuten

hil

egingo

zirela.

Aztergaiak
•

Zertan zen

Adamen

eta

Evaren Edengo Baratzeko bizitza gaurko

bizitzatik

bestelakoa?
•

Zer egiteko esan zien Zeruko Aitak

Adam

eta

Adami

eta Evari?

Eva Zeruko Aitagandik Bereizirik Gertatu ziren

Satanek Zeruko Aitaren plana hondatu nahi zuen. Etorri Edengo Baratzera
eta eginahalak egin zituen

Evak ongiaren

eta gaizkiaren ezagutzaren zuhai-

tzeko fruitua jan zezan. Esan zion fruitu hura jaten bazuen ez zela hilko. Esan
zion ongiaren eta gaizkiaren arteko aldea zein zen jakingo zuela, Zeruko

Aitak bezala. Evak sinetsi Satani eta fruitua jan zuen. Evak esan zionean

Adami

fruitua jan zuela,

zuela baratzetik.

Adamen

Adamek

Adam

jabetu zen bere lagunak alde egin beharko

ere fruitua jan zuen, biak elkarrekin egotearren.

Evaren bizitzak aldatu egin ziren Zeruko Aitak ez jateko agindu
Zeruko Aitak Edengo Baratzetik kanpora egotzi
zituen biak. Aurrerantzean ez zuten harekin ibiltzerik eta hitz egiterik
izango. Harrezkero, gizadia Zeruko Aitaren presentziatik bereizirik gelditu
zen. Zeruko Aitarekin egoterik ez izateari *heriotza izpirituala deritza.
Adamek eta Evak baratze ederretik kanpo bizi behar izan zuten. Lan egitera
behartuak aurkitu ziren behar zituzten gauzak eskuratzeko.
eta

zien fruitua jan ondoren.

Haien gorputzak aldatu egin ziren. Orduan sor zitzaketen umeak.
zitezkeen eta mina eta nahigabea senti zitzaketen, eta egunen batean
egingo ziren.

Adami

eta Evari gertatu zitzaizkien aldaketei

Adamen

Eri
hil

erorikoa

deitzen zaie.

Aldaketa haiek

Adamek

eta

Adamen

eta

Evak bezala, guk

Evaren ondorengo guztiak ukitzen dituzte.
umeak; eta eritasuna, mina,

ere sor ditzakegu

nahigabea, eta heriotza ere etortzen zaizkigu.
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Aztergaiak
•
•

Zer egin zuen Satanek Zeruko Aitaren plana hondatzeko?

Nola aldatu zen

Adamen

eta

Evaren bizitza ongiaren

eta gaizkiaren eza-

gutzaren zuhaitzeko fruitua jan ondoren?
•

Zer da heriotza izpirituala?

•

Zer da

Adamen

erorikoa?

Adamen Erorikoa Beharrezko Atala Zen Zeruko Aitaren Planean
Zeruko Aitaren asmoa zen beraren umeek lurrera etorri eta hezur
gizko gorputza jasotzea. Edengo Baratzetik egotziak izan ondoren,

eta hara-

Adam

eta

Haien umeak ere ezkondu ziren, eta umeak
ekarri zituzten. Era hartan, Zeruko Aitaren izpirituzko umeak, harekin bizi
zirenak, lurrera etortzen hasi ziren, hark nahi bezala. Adamek eta Evak egin
zutenagatik, gutako bakoitzak lurrera etorri eta hezur eta haragizko gorputza
Eva umeak ekartzen hasi

ziren.

jaso zezakeen.

Zeruko Aitaren beste asmo bat zen beraren umeek lan egitea, nahi eta behar
zituzten gauzak eskuratzeko. Adam eta Eva Edengo Baratzetik irten zirenetik, Zeruko Aitaren lurreko umeak lan egin beharrean izan dira, nahi eta
behar dituzten gauzak eskuratzeko.
Zeruko Aitak jatea galarazi zien fruitua jan ondoren, Adamek eta Evak jakin
zuten zein zen ongiaren eta gaizkiaren arteko aldea. Orain, lurrean gauden
guztiok jakin dezakegu ongiaren eta gaizkiaren arteko aldea zein den, eta
geuk aukera gauza onak ala gaiztoak egin.
Zeruko Aitak Edengo Baratzetik egotzi zituenean,

Adam eta Eva

haren nahia

umeei ere hari obezieten. Guk ere jakin behar genuke Zeruko Aitak gugandik zer
obeditu egin behar genioke eta geure umeei ere hari obeditzen

zein zen jakiten saiatu ziren. Hari obeditzen hasi ziren eta

ditzen irakatsi

nahi duen, eta
irakatsi

behar genieke.

Aztergaiak
•

Hondatu

al

•

Zergatik

eman behar ditugu

zuen Satanek Zeruko Aitaren plana?
eskerrak

gauzengatik?
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Erreferentziak
Adiuii eta r.vn Lurrera Etorri ziren Lehen Pertsonak Izan ziren

cmakumc

•

Hasiera 1:26-27 (Jainkoak gizon bat eta

•

Apokalipsia 12:7-9 (Adam, orduan Mikel zeritzotena, izan zen izpiritu

bat egin zituen.)

zintzoen buru Satanen aurkako guduan.)
•

1

Nefi 5:11; 2 Nefi 2:19-20

(Adam

Edengo Baratzea Izan zen Adamen
•

eta

eta

Eva lehen gurasoak izan

ziren.)

Evaren Lehen Bizilekua

Hasiera 2:15 (Zeruko Aitak Edengo Baratzea zaintzeko esan zien

Adami

eta

Evari.)
•

Hasiera 2:16-17 (Zeruko Aitak ongiaren eta gaizkiaren ezagutzaren zuhaitzeko fruitua ez jateko esan zien

Adam

eta

Adami

eta Evari.)

Eim Zeruko Aitagandik Bereizirik Gertatu ziren

•

Hasiera 3:1-5 (Satanek tentatu egin zuen Eva.)

•

Hasiera 3:23-24 (Jainkoak Edengo Baratzetik urrun bidali zituen

Adam

eta

Eva.)
•

Helaman

14:16

(Adami

eta Evari ez zitzaien Jainkoa

zegoen tokian egoten

utzi.)

Adnmen
•

Erorikoa Beharrezko Atala

Zen Zeruko Aitaren Planean

2 Nefi 2:22-25 (Ez ginen lurrera etorri ahal izango

Adamen

erorikoa ger-

tatu ez balitz.)
•

Alma

12:26-32

(Adamen

erorikoa Jainkoaren planaren barruan zegoen.)
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SANTUA

IZPIRITU
7.

ka p

i

l
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Zcruko Aitak norbait aukeratu du guk jakitea nahi duen gauzak guri

esateko.

Nor da

pertsona hori, eta nola ikas dezakegu Zeruko Aitareti tnezuak ulertzen?

Santua Zeruko Aitarekin
Laguntzeko
Izpiritu Santua Zeruko Aitarekin
Izpiritu

digu haiek

bizi direla eta

eta Jesusekin Aritzen

da Guri

eta Jesusekin batera aritzen da. Aitortzen

maite gaituztela. Laguntzen die haiei guri geure

egin beharrekoak irakasten, eta laguntzen digu guri haien aginduei obeditzen. Hark ez du hezur eta haragizko gorputzik, Zeruko Aitak
duten bezala. Hura izpiritu hutsa da. Gizonaren itxura du.

Zeruko

Aita, Jesu Kristo, eta Izpiritu Santua pertsona

bana

eta Jesusek

dira.

Hirurak

elkarrekin aritzen dira guri jakin eta egin behar ditugun gauzak irakasten.

Zeruko Aitagandik edo Jesusengandik mezuak jasotzen ditugunean, Izpiritu
Santua izan ohi da normalean mezu horien ekarlea. Izpiritu Santuak haien
aginduei obeditzen ere laguntzen digu.

Aztergaiak
•

Norekin aritzen da

•

Zertan da Izpiritu Santua Zeruko Aitagandik eta Jesusengandik bestela-

Izpiritu

Santua?

koa?

Eginkizuna
Santuak Zeruko Aitari buruz eta Jesusi buruz irakasten digu. Esaten
digu haiek bizi direla eta maite gaituztela. Esaten digu Zeruko Aita gure
izpirituen Aita dela. Esaten digu ere Jesus gure Salbatzailea dela.
Izpiritu Santuaren
Izpiritu

28
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kapitulua

Santuak Zeruko Aita eta Jesus ezagutzen eta zerura itzultzeko egin

Izpiritu

behar ditugun gauzak ulertzen laguntzen digu. Laguntzen digu halaber egia
oro ikasten eta ulertzen.
Izpiritu Santuak Zeruko Aitaren eta Jesusen aginduei obeditzeko indarra ere
ematen digu. Hark zuzen erabakitzen lagun diezaguke, bi bideren artean
aukeratu behar dugunean. Sosegua eman diezaguke, urduri gaudenean.

Aztergaiak
•

Zein da Izpiritu Santuaren eginkizuna?

•

Zertan laguntzen digu Izpiritu Santuak?

•

Zer egiten lagun diezaguke Izpiritu Santuak?

Izpiritu

Santuak Oso Era Sendoan Irakasten digu

Santuak zuzen dagoenaren eta oker dagoenaren froga ematen digu.
Froga hori hain da sendoa, non ez baitugu sekulan ahanzten. Izpiritu Santua
ez zaigu normalean guk belarriez entzuteko eran mintzo. Aitzitik, irakurtzen
Izpiritu

edo entzuten duguna egia ote den pentsatzen edo sentitzen jartzen

gaitu.

Sentipen horiek oso indartsuak izaten dira.

Santuaren indarra jende askok nabari dezake aldi berean. Hori

Izpiritu

hobeto ulertzeko, har dezagun eguzkia. Eguzkia bakarra da, baina haren
argia eta beroa toki askotako jendeak sentitzen ditu aldi berean.

daiteke Izpiritu Santuagatik ere.

dezake

Haren indarra

aldi berean, nahiz eta bera aldiko toki

toki

Orobat esan

askotako jendeak nabari

batean soilik egoten den.

Aztergaiak
•
•

Nola esaten dizkigu Izpiritu Santuak jakin behar ditugun gauzak?
Nola lagun diezaioke Izpiritu Santuak jende askori aldi berean?

Izpiritu Santuak Gutako Bakoitzari Lagunduko dio
Zeruko Aitak Edengo Baratzetik egotzi zituenean, Adamek eta Evak otoitz
egin eta galdetu zioten ea zer egin behar zuten. Zeruko Aitak Izpiritu Santua
bidali zien, beraz eta Jesusez eta haiek egin beharrekoez irakastera. Izpiritu
Santuak esan zien Adami eta Evari Zeruko Aitaren irakatsiak egia zirela, eta
ondoren indarra eman zien Zeruko Aitak haiengandik espero zuena egin

zezaten.

Hark, Zeruko Aitak haien alde egin zuenagatik apal eta esker oneko izaten
ere

lagundu

zien.
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eta haren
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Adamek

Santuak argiturik,

[zpiritu
bizi ahal

.

\>

i

I

eta

u

I

ii

n

Evak

Izango zirela berriro egunen batean,

zuten Zeruko Aitarekin

j.ikin

bazioten
aginduei obeditzen bazieten. [zpiritu Santuaren argitze hark oso
beti Jesusi jarraitzen

zoriontsu egin zituen.

Zeruko Aitak gutako bakoitza maite du.

Izpiritu

Santua bidaltzen du gida

gaitzan eta egia irakats diezagun. Alabaina, [zpiritu Santuak lagunduko digu

berak Zeruko Aitagandik

Jesusengandik dakarzkigun aginduei
Haien aginduei obeditzen saiatzen ez bag.ua,
edota [zpiritu Santuak irakasterik nahi ez badugu, hark ez digu deus ere
esango. Bizitza hobea izango dugu [zpiritu Santuaren irakatsiei jarraitzen
soilik

«.'t.i

jarraitzen saiatzen bagara.

badiegu.

Aztergaiak
• Nola lagundu zien Izpiritu Santuak
•

Adami

eta Evari?

Zer egin behar dugu Izpiritu Santuagandik laguntza jasotzeko?

Errcfcrcntziak
Izpiritu

Smitua Zeruko Aitarekin

ctn Jcsusckin Aritzoi da

Guri Lagunlzeko

•

joan 14:26; 2 Nefi 33:1 (Izpiritu Santuak ikasi ditugun gauzak gogoratzen

•

Joan 15:26 (Izpiritu Santuak Jesusi buruzko egia agertuko digu.)

lagunduko digu.)
• 1

Joan 5:7 (Izpiritu Santua Zeruko Aitarekin eta Jesu Kristorekin aritzen

da.)
•

3 Nefi 28:11 (Izpiritu

Santuak Zeruko Aitari

eta Jesusi

buruzko ezagutza

ematen du.)
Izpiritu
• 1

Santuaren Eginkizuna

Korintoarrei 12:3; Hebertarrei 10:15 (Izpiritu Santuak Jesus Salbatzailea

dela jabetzen laguntzen digu.)
•

2 Nefi 32:5 (Izpiritu Santuak egin behar ditugunak jakiten

lagunduko

digu.)
Izpiritu
•

Santuak Oso Era Sendoan Irakasten digu

Moroni 10:5-7

(Izpiritu

Santuak zein diren egia

digu.)

30

eta zein ez diren esaten
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Izpiritu
•
•
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Santuak Gutako Bakoitzari Lagunduko dio

Joan 16:13 (Izpiritu Santuak egia betera gidatuko gaitu.)
Erromatarrei 8:16-17 (Izpiritu Santuak Zeruko Aitaren umeak garela jabetzen laguntzen digu.)

31

Bakarka etafamilia gisa otoitz egin behar dngu goiz eta gau.
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ZERUKO
AITAREKIN HIZKETAN
8

Zeruko Aitak
hitz egiteko.

biziki

.

ka p

i t

u

1

u a

maite gaitu. Hark bide bat jarri digu nalii dugunean berarekin

Nola hitz egin dezakegu Zeruko Aitarekin?

Hitz Egin dezakegu Zeruko Aitarekin
Zeruko Aitarekin hitz egiteari otoitza deitzen zaio. Zeruko Aita zeruan bizi
den arren, hitz egin dezakegu harekin, eta berak ere entzun diezaguke. Hark
lagundu egin nahi digu. Eskatu digu berarekin hitz egiteko. Harekin hitz egiten
badugu, egitea komeni zaigun gauzak egiten lagunduko digu.

gogoan darabiltzagun gauzak kontatu behar dizkiogu. Esan
behar diogu maite dugula. Esan behar diogu esker onez gaudela eman
Zeruko

Aitari

dizkigun gauzengatik. Eta laguntza eskatu behar diogu.

Premia dugun guztietan hitz egin dezakegu Zeruko Aitarekin. Bakarrik
gaudenean hitz egin behar dugu harekin. Bakarrik gaudenean geure sentimenduak eta buruhausteak agertu behar dizkiogu. Harekin goizero eta
gauero hitz egin behar dugu gutxienez.

dugu harekin. Goizero eta gauero
dezakegu hori. Otordu bakoitzaren aurretik ere bai, janariagatik
eskerrak ematen dizkiogunean.
Familiarekin batera ere hitz egin behar

egin

Zeruko Aitak

beti nahi

izango du guk berarekin hitz egitea. Hark beti maite

izango gaitu eta beti lagundu nahi izango digu. Oker egiten dugunean

hark maite gaitu. Entzun egingo digu eta lagundu.
Aztergaiak
•

Zergatik hitz egin behar

•

Noiz

hitz egin

dugu Zeruko Aitarekin?

behar dugu harekin?
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Zeruko Aitak Berarekin Nola Hitz egin Esan digu
Otoitz egitean, benetan sentitzen eta behar ditugun g.m/.ik agertu behar

dizkiogu Zeruko Aitari. Ez ditugu hitz berak erabili behar harekin
guztietan. Ez
I

dugu kantuan edo oihuka

lark rtola hit/ egin behar

nean, esanez: "Zeruko
hitz egin

behar diogu

I

hirrena, eskerrak

1

[ona ondoren

1.

Eman

garen

aritu behar.

diogun esan digu. Berari egin behar diogu /u/eedo antzeko zerbait. Maitasunez eta begirune/

Ait.i,"

beti.

eman behar dizkiogu gugatik

guk

ari

hari eskerrak

egin dituenengatik.

emateko arra/oietako bat/uk:

behar di/kiogu eskerrak lur eder honegatik eta geure janariengatik,

jant/iengatik, eta gainerako ondasunengatik.
2.

Eman behar di/kiogu

eskerrak bere irakaspenengatik eta guk berari buru/

gehiago ikasteko dugun gaitasunagatik.
3.

Eman

behar di/kiogu eskerrak geure familiagatik eta adiskideengatik,

geure osasunagatik eta lanagatik.

Ondoren, behar ditugun gau/ak eskatuko di/kiogu. Esate baterako, hauek:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

diogu egia/ko eta ge/urre/ko gau/ak berei/ten laguntzeko.
diogu gu eta familia eta au/okoak babesteko.
diogu guk egitea nahi duen gau/ak egiten lagun die/agula.
diogu /u/en jokat/ea aukerat/en lagun die/agula.
diogu geure bekatue/ damut/en lagun die/agula.
diogu eguneroko jatekoa eskurat/en lagun die/agula.
Eskatuko diogu geure problemak konpont/en lagun die/agula.
Eskatuko diogu, familiari edo adiskideei beren problemak konpont/en
lagun die/aiela.
Eskatuko
Eskatuko
Eskatuko
Eskatuko
Eskatuko
Eskatuko

dugu otoitza, esanez: "Jesu Kristoren izenean, amen."
Horrek Jesus Salbat/ailea dugula gogorara/ten digu. Jesus Zeruko Aitaren
agindu/ aritzen da guri ditugun premia guztietan laguntzen. Jesusen izena
begirunez esan behar dugu beti.
Eta bukatu behar

Aztergaiak
•

Zeruko Aitarekin

•

Zein dira, besteak beste, guk hari eskerrak emateko arrazoiak?

•

Zein dira, besteak beste, hari eskatu behar dizkiogun gauzak?
Zer esan behar dugu Zeruko Aitarekin hizketan bukatu dugunean?

•

hitz egitean, nola hasi

34

behar dugu?
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Zeruko Aitak

kap it ul ua

.

digu
Zeruko Aitak entzuten digula. Hark badaki zelako gauzak
edukitzea komeni zaigun. Hura laguntzeko prest dugu beti.

Gauden

Beti Erantzuten

sinetsita

Askotan Zeruko Aitak Izpiritu Santuaren bidez bidaltzen du erantzuna. Izpiritu Santuak jakin eta egin behar ditugun gauzak ulertzen laguntzen digu.
Batzuetan, Izpiritu Santuak beste lagun bat bultzatzen du guri laguntzera.

Gogo onez onartu behar ditugu Zeruko Aitak ematen dizkigun erantzunak.
Badaiteke guk eskatzen dizkiogunak ez ematea. Badaiteke guk espero dugun
eran ez erantzutea. Baina hark badaki guri zer komeni zaigun.

Aztergaiak
•

Nola erantzuten digu Zeruko Aitak?

•

Zergatik ez dizkigu beti ematen

Otoitz Eginez Pertsona

guk eskatutakoak?

Hobe Bihurtzen

gara

den bereizten ez jakitea. Badaiteke
zerbaiten beldur izatea. Badaiteke geure problemak nola konpondu ez
jakitea. Badaiteke egia eta gezurra bereizteko gauza ez izatea. Badaiteke
Badaiteke, inoiz, aukera zuzena zein

geure egin beharrekoak jakin bai baina haiek egiteko indarrik ez izatea.

Zeruko Aitarekin maiz
tzen laguntzen digu.

hitz egiten

badugu, hark geure problemak konpon-

Hark zuzena dena bereizten

eta egiten laguntzen digu.

Zuzena dena bereizten eta egiten dugunean, pertsona hobe bihurtzen
Zeruko Aita bezalakoago bihurtzen gara.

gara.

Aztergaia
•

Nola bihurtzen gara pertsona hobe Zeruko Aitarekin

hitz eginez?

Erreferentziak
Hitz Egin dezakegu Zeruko Aitarekin
•

Salmoak 55:16-17; 2 Nefi

32:9 (Maiz hitz egin behar

dugu Zeruko

Aita-

rekin.)
•

Lukas

•

Alma

18:1 (Otoitz egin

37:37 (Egiten

behar dugu

dugun

beti.)

guztiaz hitz egin behar
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Aitarekin.)
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egin Esan digu

•

Mateo

•

Jakue

•

Alma 34:17-27 (Ondoko gauzei buru/

6:

1:5

6-13 (Nola otoitz egin esaten zaigu.)

(Gauza ugariz

hitz egin

dezakegu Zeruko Aitarekin.)
otoitz egin behar

diogu Zeruko

Aitari.)
•

3 Nefi 19:6, 24 (Jesusek

Zeruko Aitarekin nola

hitz o^in irakasten digu.)

Zeruko Aiiak Beti Erantzuten digu
•

Esaera Xaharrak 15:29 (Zeruko Aitak entzuten ditu otoitzak.)

•

Mateo 7:7 (Eskatu, eta emango zaizu.)
Moroni 7:26; 3 Nefi 18:20 (Komeni zaigun edozer eskatu,

•

eta

zaigu.)
Otoilz Eginez Pertsona

Hobe Bihurtzen $arn

•

Lukas 22:40 (Egizue

•

jakue 5:15-16 (Zintzoen otoitzek ondorio on ugari ekarri ohi dute.)

otoitz, tentaldian ez erortzeko.)

36
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9

Nork

hitz egiten
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kapitulua

du Zeritko Aitaren ordez lurrean gaur

eta nork ager diezaguke zer

nahi duen Zeruko Aitak guk jakitea eta egitea?

Profeta Zeruko Aitaren Ordez Mintzo den Gizona Da
Zeruko Aitak gizon bat aukeratzen du lurrean beraren ordez hitz egin dezan.
Gizon horri profeta deitzen zaio. Profetak maite du Zeruko Aita eta egiten du
beti Zeruko Aitaren nahia. Zeruko Aitak guk jakin beharreko eta egin beharreko gauzak irakasten dizkio profetari. Profetak ondoren gauza horiek
esaten dizkigu. Zeruko Aitaren ordez ari denean, profetak Zeruko Aitak
berak esango lizkigukeen gauzak esaten dizkigu.

Hona, besteak
•

beste, profetak esaten dizkigunak:

Esaten digu Jesus Zeruko Aitaren Semea dela, Jesus gure Salbatzailea dela,
eta Jesusen irakatsiak egia direla.

guk

duen gauzak.

•

Irakasten dizkigu Zeruko Aitak

•

Esaten digu gauza gaiztoak egiteari uzteko.

•

Iragartzen dizkigu geroan gertatuko diren gauzak.

egitea nahi

Zeruko Aitak bakarrik aukera dezake profeta. Jendeak ezin du profeta aukeratu. Gizonak ezin du bera profeta izatea aukeratu. Zeruko Aitak beraren
lana egiteko eta beraren ordez hitz egiteko aginpidea ematen dio profetari.
Gizonak ezin du Zeruko Aita ordezkatu aginpide hori ez badu.
Aztergaiak
•

Noren ordez

•

Zein

hitz egiten

du profetak?

dira, besteak beste, profetak esaten

37

dizkigun gauzak?

Ezra Taft Benson

Hovvard W. Hunter

Zernko Aitak profetak

bidali ditu

38
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Zeruko Aitak Profetak Bidali ditu Beti Guri Laguntzeko
Zeruko Aita beti arduratu da lurreko bere umeez. Adamen garaiaz gero,
hark profetak bidali ditu beti bere umeei laguntzeko. Bidaltzen ditu jendea
arriskuaz ohartarazteko. Bidaltzen ditu jendea zailtasunetatik aldentzeko.
Bidaltzen ditu jendea gertakari handietarako prestatzeko.

Hona Zeruko

Aitak bidali dituen profeta batzuk:
1.

2.

3.

Noe: Abisatu zien bere herritarrei Zeruko Aitak uholde bat bidaliko zuela
denak galtzeko baldin eta gaiztakeriak egiteari uzten ez bazioten.
Abraham: Zeruko Aitari obeditu zion eta irakatsi zien bere umeei ere
Zeruko Aitari obeditzen. Zeruko Aitak agindu zuen gauza asko emango
zizkiela Abrahami eta haren ondorengoei.
Moises: Atera israeldarrak Egiptotik eta Zeruko Aitak prestatutako lurralde
baterantz gidatu zituen.

Gure garaian

ere

Zeruko Aitak profetak

bidali ditu. Horietako bat, orain

gutxi bizi izandako gizona, Joseph Smith deitzen zen.

Amerikako Estatu

Batuetan bizi izan zen. 1820an Joseph Smithek 14 urte zituen. Garai hartan,
jende asko eliza desberdinetan sartzen zen, egiazko Elizaren

bila.

Josephek

pertsona zintzoa izan nahi zuen eta Zeruko Aitaren egiazko Eliza aurkitu.

Egun

batean, Joseph Biblia deritzan liburu santua irakurtzen ari zen. Irakurri

zuen, zerbait jakin nahi dugunean, Zeruko Aitari eskatu behar diogula, eta

Zeruko Aitak esango digula. Josephek sinetsi egin zuen; bazekien Zeruko
Aitak zer egin agertuko ziola. Eta Zeruko Aitari otoitz berezi bat egitea
erabaki zuen.

Goiz batean, Joseph baso txiki batera joan zen otoitz egitera. Otoitzean ari
zela, eguzkia baino dirdira handiagoko argi bat jaitsi zen zerutik. Argi hartan
Josephek Zeruko Aita eta Jesu Kristo ikusi zituen. Zeruko Aitak Jesus
erakutsi eta esan zion, "Hau ene Seme maitea da. Entzun iezaiozu!"
Josephek, Jesusek esan zion dena entzun zuen eta Jesusek

agindu guztiei obeditu

eman

zizkion

zien.

Joseph zaharrago zenean, Zeruko Aitak profeta izateko aukeratu zuen. Hura
profeta handia izan zen. Erakutsi zizkion jendeari

nahi zuen gauzak.
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ondorcn,

Zemko

Aitak bestc gizon bat

aukeratu zuen profeta izateko. Egun, profeta hiltzen denean, Zeruko Aitak
beste gizon bat aukeratzen du, lurrean beraren ordez hitz egin dezan.
Aztergaiak
•

Zein dira, besteak beste, Zeruko Aitak aukeratu dituen profetak?

•

Zer

/uen Joseph Smithek?

oy;in

Profeta bat

Dago Lurrean Gaur

Zeruko Aitak maite ditu egun lurrean dituen umeak. Hark badaki problema
ugari dugula. Profeta bat bidali du guri laguntzeko. Uitz egiten dio profetari
lehengo profetei egiten zien bezalaxe. Zeruko Aitak mundu osoko jendearentzako aginduak ematen dizkio profeta horri. Profeta da Zeruko Aitagandik mundu osoko jendearentzako aginduak jaso ditzakeen bakarra.

Egun

bizi

den profeta gizon handia

egin nahi dio. Zeruko Aitak

guk

da. Maite

du Zeruko Aita eta obeditu
duen gauzak esaten

jakitea eta egitea nahi

dizkio profetari.

Aztergaiak
•
•
•

du Zeruko Aitak profeta bat orain?
Norengandik jasotzen ditu profetak aginduak?
Zergatik sinets dezakegu profetak dioskun guztia?
Zergatik bidali

Zeruko Aitak Lagundu Egiten digu Berak Profetari Emandako Aginduei
Obeditzen diegunean
Zeruko Aitak agindu digu beraren profetari obeditzeko, profeta hori beraren
ordez mintzo bada. Zeruko Aitak profetari ematen dizkion aginduei obeditzen diegunean, ikasten dugu Zeruko Aitaren antzekoago bihurtzen. Ikasten
ditugu egin behar ditugun gauzak. Ikasten dugu ere problemak (ditugunean)
konpontzen. Zeruko Aitak lagundu egingo digu, eta lasai sentituko gara.
Aztergaiak

emandako aginduei?

•

Zergatik obeditu behar diegu profetak

•

Nola lagunduko digu Zeruko Aitak profetaren bidez eman dizkigun aginduei obeditzen diegunean?
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Erreferentziak
Profeta Zernko Aitaren
•

Zenbakiak

•

Jeremias

12:6;

1:5,

Ordez Mi)itzo den Gizona Da

Lukas

1:70

(Zeruko Aitak profeten bidez hitz egiten du.)

7 (Zeruko Aitak agintzen die profetei zer esan.)

Zeruko Aitak Profetak Bidali ditu Beti Guri Laguntzeko
•

Amos 3:7

•

Hebertarrei

(Zeruko Aitak bere profeten bidez hitz egiten du
1:1

beti.)

(Antzina, Zeruko Aitak profeten bidez hitz egiten zien

gizakiei.)
Profeta bat
•

Dago Lurrean Gaur

2 Nefi 3:7-24 (Zeruko Aitak azken egunetan profetak aukeratuko zituela

agindu zuen.)
Zeruko Aitak Lagundu Egiten digu Berak Profetari Enmndako Aginduei Obeditzen
diegunean
•

Deuteronomioa 18:18-19

(Profetei entzuten ez dietenak ere profetek iraka-

tsitakoen arabera epaituko dituzte.)
•

3 Nefi 28:34 (Zeruko Aitak ez die berriro berarekin bizitzen utziko beraren

profeten hitza baztertzen dutenei.)
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Zeruko Aitak Utu liburu sakratu eman dizkigu laguntzeko. Ba

al

dakizkizu liburu

horien izenak?

Zeruko Aitak Idatzi Sakratuak Emanez Agertzen digu Bere Maitasuna
Zeruko Aitak esan die profetei guk jakitea nahi duen gauzak idazteko. Idazki
horiei idatzi santuak deitzen zaie. Oso sakratuak dira, horietan dauden gauzak
Zeruko Aitagandik baitatoz. Idazki horiek inork Zeruko Aitaren laguntzarik
gabe idatz lezakeen ezer baino handiagoak eta garrantzitsuagoak dira.
Zeruko Aitak guri laguntzeko ematen dizkigu idazki horiek. Horiek irakurriz,
Zeruko Aitak guretzat duen plan handia ezagutuko dugu. Jakingo dugu,
esate baterako, harekin bizi izan ginela jaio aurretik. Jakingo

Kristo badela. Jakingo

dugu

dugu

Jesu

zoriontsu izateko eta Zeruko Aita bezalako

bihurtzeko zer egin behar dugun.
Idazki horiek

Zeruko Aitak maite gaituela

eta

guk zuzen jokatzea nahi duela

jabetzen laguntzen digute. Horiek Zeruko Aita ezagutu zuten beste pertsona

batzuk agertzen dizkigute. Esaten digute hark denak maite dituela. Irakurtzen

dugu

horietan, pertsonek

Zeruko

Aitari obeditzea aukeratzen dutenean,

zoriontsu izaten direla, eta hark lagundu egiten diela. Hari obeditzen ez
diotenean, ez

omen

dira zoriontsu izaten, eta ez

jasotzen.

Aztergaiak
•

Zer dira idatzi santuak?

•

Zer jakin dezakegu idatzi santuetatik?
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Lau Idatzi Santu Dira

Hauek

dira lau liburu santuak: Biblia,

Itunak, eta Balio

Handiko

Perla.

Mormonen

Liburua, Doktrina eta

Horiek guztiek Zeruko Aitaren

toren hitzak dakartzate. Horiek guztiek

Zeruko Aitaren

eta Jesu Kris-

eta Jesu Kristoren

egiazko irakaspenak irakasten dituzte.
Biblia

Bibliak

Zeruko Aitak Adamen garaitik Jesusen *Apostoluak bizi izan ziren
esandako hitzak dakartza. Hitz horiek aztertu egin behar ditugu

arte jendeari

eta horiei jarraitu egin

behar diegu. Bibliak

bi atal ditu: Itun

Zaharra eta Itun

Berria.

Zeruko Aitak

Itun Zaharra hasten da kontatuz nola

gizona eta lehen

emakumea

zuen eta lehen
Zaharrak profeta

lurra sortu

bidali zituen bertara. Itun

askoren historiak dakartza, esate baterako Noerena, Abrahamena, Israelena,
Moisesena, Isaiasena, eta Eliasena. Historia horiek diote Zeruko Aitak lagun-

du

egiten ziela gizakiei haiek zuzen jokatzen zutenean. Diote ere gizakiek

Zeruko Aitaren

profetei entzuten ez zietenean eta

irakatsiei

obeditzen ez

zietenean ez zezaketela haren laguntza jaso.
Itun Berria Bibliaren bigarren atala da. Jesusen lurreko jaiotza eta bizitza

kontatzen ditu. Itun Berrian Jesusen irakaspen eder batzuk eta hark jendea
nola maite zuen eta haiei nola lagundu zien irakur daitezke. Liburu horrek
azaltzen

du hark

nola aukeratu zituen Apostoluak bere jarraitzaileen artetik,

eta Apostoluei nola irakatsi zien eta

eman

zien.

Haren

jarraitzaileek

ondoren beraren lana egiteko aginpidea

bazekiten hura Jauna zela. Geroagoko

idazleek Jesu Kristo Jauna deitu zioten.
Itun Berriak diosku nola Jesusek sufritu
tik.

zuen

eta bizia

eman zuen denonga-

Itun Berrian kontatzen dira, azkenik, nola Jesusen Apostoluek hari

irakatsi zieten beste batzuei, Jesus berriro etorri aurretik

buruz

gertatuko diren

gauzak, eta munduaren azkena.

Munduko

jendeak ez zituen Apostoluak onartu, baizik eta barregarritu,
azkenean hil egin zituen. Apostolu eta profeta guztiak hil zirenean,
inor ez zen gelditu Zeruko Aitaren hitzak idazteko.

jazarri eta

Biblia

Zeruko Aitaren

hitza da,

zuzen

itzulita
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Liburua

Mormonen Liburuak Zeruko

Aitak amerikar kontinenteetan

bi/.i

izandako

jendeari irakatsitakoak dakartza. Agiri horren atal batzuk Jesu Kristo jaio

baino 2.000 urte lehenago idatzi ziren. Beste

atal bat

baino 600 urte lehenago eta bukatzen da hura

jaio eta

hasten da jesu Kristo
4()()

urtera. I.iburu ho-

Zeruko Aitaren irakaspen garrantzitsuak dakartza. Mormonen Liburua
idat/.i zen orduko eta oraingo jendeari Jesus denon Salbatzailea dela konturrek

rat/.en

laguntzeko.

Mormonen Liburuaren
/ela Jerusalemetik

zati handi batek kontatzen du jende talde bat joan
amerikar kontinentera. Ibilaldi hura Jesu Kristo jaio baino

600 urte lehenago egin zuten. Lehi izeneko profeta bat eta haren seme Nefi
zituzten buru. Nefiren anaietako bi gaiztoak ziren eta ez zioten aitari obeditu
nahi.

Laman

Lehi

hil

eta

Lemuel

ziren.

zenean, haren familiako kideak

rraitu ziotenak nefitarrak ziren.

Lamani

bi

taldetan banatu ziren. Nefiri

jarraitu ziotenak,

ja-

lamandarrak. Talde

haiek nazio handi izateraino hazi ziren. Nefitarrek eta lamandarrek

txiki

gudu asko egin

zituzten elkarren aurka.

Zeruko Aitak beraren aginduak

betetzen zituztenak bedeinkatzen eta babesten zituen.

Zeruko Aitak profeta asko aukeratu zituen Amerikako jendea argitzeko eta
gidatzeko. Haien bizitzen eta irakaspenen kontakizunak Mormonen Liburuan aurkitzen dira. Liburu horretako profeta garrantzitsuenak hauek dira:
Nefi, Jakob, Benjamin, Alma, Mormon, eta Moroni. Gizon horiek guztiek
idatzi zuten Amerikako Zeruko Aitaren jendearen historia. Mormonek profeta

guztiek idatzitako agiriak hartu eta liburu batean ipini zituen.

Profetek esan zieten herritarrei Jesus Jerusalemeko bere lana bete ondoren

Amerikako zintzoengana.
ondoren Zeruko Aitagana itzultzeko egin behar

etorriko zela haiek bisitatzera. Etorri zen Jesus

Hark bere
dena

*ebanjelioa eta hil

irakatsi zizkien.

Jendeak sinetsi zion Jesusi, eta bai urte askoz obeditu ere. Zintzoak ziren eta
bakean zeuden. Halako batean, ordea, Jesus ahanzten hasi ziren. Ez zieten
haren profetei kasu egiten. Gaiztakeriak bakarrik egiten zituzten.
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kapitulua

Mormonek, liburuko azken profetetako batek, eman zion bere herriaren
seme Moroniri. Lamandarren kontrako gudu ikaragarri batean haren jende guztia hilik gertatu ondoren, Moronik muino batean
historia, nefitarrena, bere

ehortzi zuen profetek idatzitako bere herriaren historia.

Historia

hura ehundaka urtez egon zen muinoan ehortzita. Azkenean,

1820an, Zeruko Aitak Joseph Smith aukeratu zuen beraren profeta izan
zedin, eta Moroni, izaki *berpiztu bat, bidali, Josephi historia

zegoen erakuts ziezaion. Josephek ingelesera
hari egun Mormonen Liburua deitzen zaio.

Mormonen Liburua

idatzi

itzuli

zuen

non

ehortzita

historia. Historia

zen Zeruko Aitak lurreko bazter guztietako jendea

ezagutzen duela eta maite duela erakusteko.

Mormonen Liburuak

irakasten

digu Jesus lurreko jende guztiaren Salbatzailea eta Zeruko Aitaren Semea
dela.

Doktrina eta Ititnak

Doktrina eta Itunak liburuak Zeruko Aitak egungo jendeari esandako hitzak
dakartza. Liburu horrek Jesu Kristoren Eliza antolatzeko aginduak dauzka

barruan. Elizako kideen eta aitzindarien eginbeharrak zehazten ditu.

duko jendearentzat aspaldidanik galduak

Mun-

ziren irakaspenak ere badakartza.

Bibliako zenbait irakaspen azaltzen ditu.

Doktrina eta Itunak liburuak egun bizi garenontzako

mezuak dauzka.

Abisatzen digu, batetik, zer gertatuko zaigun Zeruko Aitari obeditzen ez

badiogu; eta bestetik, Zeruko Aitari obedituz gero hark zein eskuzabalki
sarituko gaituen.
Balio

Balio

Handiko Perla

Handiko Perlak Moisesen Liburua, Abrahamen Liburua,

Smithen

historia

eta Joseph

dauzka.

Moisesen Liburuak Zeruko Aitak Moisesi ikusarazitako ikuspenak dakartza.
Lurraren kreazioa kontatzen du. Bibliatik galdu ziren zenbait irakaspen ere
badauzka.

Abrahamen Liburua

lurraren kreazioaz ari da, eta

ahalmenaz.
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[oseph Smithen historiak kontatzen du noki Zcruko Aitak dei egin zion hari
profeta izan zedin.

pasarte batzuk eta

Liburuak dakartza baita ere hark

Bibliatik

Azken Bgunetako Santuen Jesu Kristoren

itzulitako

Elizaren sineste

batzuk. Sineste horiei Sinesgaiak deitzen zaie.

Bgun

bizi

den Zeruko Aitaren profetak ere idazten ditu Zeruko Aitak esatcn

dizkion gauzak. Zeruko Aitak gauza handi cta garrantzitsu asko jakinarazJ
dizkie profetei iraganean.
tzitsu

Bgungo bcre

profetari ere

gauza handi

eta garran-

asko jakinarazten dizkio.

Aztergaiak
•

Zein dira egun ditugun lau idatzi santuak?

•

Zergatik da liburu horietako bakoitza guretzat garrantzitsua?

Zeruko Aitak Lagundu Egingo digu Idatzi Santuak Aztertzen Baditugu
Idatzi santuetan, Zeruko Aitak beragana nola itzuli irakasten digu. Idatzi
santuak aztertuz, hark guk egitea nahi duena jakin dezakegu. Idatzi santuak
aztertzen ez baditugu, ez dugu jakingo zer dioten. Ez dugu jakingo Zeruko
Aitak guk zer egitea nahi duen.
Idatzi

santuak egunero aztertu behar ditugu. Familiari ere irakurri behar diz-

kiogu. Idatzi santuak ulertzen lagundu behar diegu haiei. Irakatsi behar

diegu umeei horiek liburu sakratuak direla, Zeruko Aitagandik datozenak.

Lagundu behar diegu

liburu horietan

dagoena ezagutzen

eta horiengatik

esker oneko izaten.

Aztcrgaia
•

Nola lagunduko digu Zeruko Aitak

idatzi

santuak irakurtzen baditugu?

Erreferentziak

Zeruko Aitak hiatzi Sakratuak Emanez Agertzen digu Bere Maitasuna
•

2 Timoteori 3:16-17 (Zeruko Aitak idatzi santuak

ematen dizkigu lagun-

tzeko.)
•

2 Nefi 29:3-13 (Zeruko Aitak idatzi santuak

ematen dizkie obeditzen

dioten guztiei.)
•

2 Nefi 33:10 (Idatzi santuek Jesu Kristoren hitzak dakarzkigute.)

Lau
•

Idatzi

Santu Dira

2 Nefi 3:12; 2 Nefi 29 (Zeruko Aitak idatzi santuak idazteko agintzen die

profeta askori.)
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Doktrina eta Itunak 20:9
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(Mormonen Liburuak Jesusek

irakatsitako ebanje-

lioa dakar.)

Zeruko Aitak Lagundu Egingo digu Idatzi Santuak Aztertzen Baditugu
•

Joan 5:39 (Azter idatzi santuak. Zeruko Aitagana itzultzen lagunduko
digute.)

•

Mormon

•

Moroni 10:3-5

duko

7 (Idatzi santuek jakin behar ditugun
(Izpiritu

Santuak

idatzi

digu.)
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gauzak irakasten dizkigute.)

santuak egia direla jabetzen lagun-

JESU KRISTO,

GURE SALBATZAILEA
Laugarren Atala

Jesu Kristo, Salbatzailea, korta apal batean jaio zen.
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JESU KRISTOREN BIZITZA
11
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Jesu Kristo da berriro Zeruko Aitagana gida gaitzakeen bakarra. Zer dakizu hari

buruz?

Jende Asko Jesu Kristo Noiz Etorriko Irrikatzen Egon zen
Jesusek bera gure Salbatzaile izatea eskaini zuen. Esan zuen lurrera etorriko

Zeruko Aitagana nola itzuli erakusteko. Hura jaio aurretik bizi izandako askok sinesten zuten Jesus beren Salbatzaile izateko etorriko zela. Hura
noiz etorriko irrikatzen egon ziren. Bazekiten hark beren bekatuengatik
zela guri

betiko zigorra jasotzetik salbatuko zituela.
Jesus jaio aurretik bizi izan ziren profeta guztiek iragarri zuten haren etorrera.

Zeruko Aitak aingeru bat

bidali

zuen Adami Jesus lurrera etorriko zela

esateko.

Jesus jaio baino urte asko lehenago, Isaias zeritzan profeta batek ikusi zuen

ikuspen batean Jesusek sufritu egingo zuela gure bekatuak garbitzearren.
Isaiasek esan

zuen jendeak gorrotatu eta arbuiatu egingo zuela Jesus

eta

Jesusek atsekabe handia hartuko zuela.
Nefik,

Mormonen Liburuan

aipatua den profeta batek, Jesusek egingo zituenak

ikusi zituen. Nefik Jesus jaio baino urte

asko lehenago ikusi zituen gauza

haiek. Ikusi zuen, esate baterako, Jesus haurra

batek esan zion Nefiri haur hura Zeruko Aitaren

Benjamin izeneko profeta ere aipatzen da

amaren besoetan. Aingeru
Semea zela.

Mormonen

Liburuan. Hark esan

zion jendeari Jesus laster etorriko zela lurrera; esan zien haiei Jesusek eriak

sendatuko

zituela, herrenei ibilarazi

entzunarazi.

Hark

egingo

izpiritu gaiztoak egotziko
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ziela, itsuei ikusarazi eta gorrei

omen zituen,

eta hildako pertso-

Artean mutikoa

zela, Jesnsek tenpliiko jakintsnei irakatsi zien.

Danimarkako Frederiksborg Gazteluko Kaperan dago.
Frederiksborg museoaren baimenaz erabilia.

Carl Blochek egina. Jatorrizkoa
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nak piztuko. Benjaminek esan zuen Jesusek Zeruko Aita

eta elkar maitatzen

irakatsiko zigula.

Jesus jaio ondoren bizi izan diren profeta guztiek ere esan digute etorri zela
hura. Jesu Kristo gabe,

Zeruko Aitaren planak porrot egingo zuen.

Aztergaiak
•

Zergatik eskaini zuen Jesusek bera lurrera etortzea?

•

Zein profetak esan zuten hura etorriko zela?

Jesusen Jaiotzak Poz Handia Ekarri zuen

Mundura

Jesus Belen izeneko herri txiki batean jaio zen. Aingeruak abesten hasi ziren

pozez zoratzen. Beste izar bat agertu zen zeruan. Artzainak eta gizon jakintsuak joan ziren hura ikustera eta gurtzera. Mundu osoko jende ugarik ospatzen du oraindik haren jaiotza.

ume guztiengandik bestelakoa zen. Jesusen Aita Zeruko Aita zen.
Zeruko Aita Jesusen izpirituaren Aita ezezik haren hezur eta haragizko
gorputzaren Aita ere bazen. Jesusek beste batzuek ez duten ahalmena jaso
zuen Aitagandik. Inork ez ziezaiokeen bizia ken berak uzten ez bazion. Hil

Jesus beste

ondoren, berriz pitz zitekeen.
Jesusen

ama Maria

izan zen:

emakume

gazte garbia, orain

ia

2.000 urte Israel

izeneko lurraldean bizi izan zena. Artean birjina gaztea zela, eta ezkongabea,

Zeruko Aitaren aingeru bat agertu zitzaion. Aingeruak esan zion Jesu Kristoren ama izango zela. Aingeruak esan zion halaber Zeruko Aita izango zela
Jesusen Aita eta ez lurreko gizonik.

Aingerua, Mariarekin ezkontzekoa zen gizonari ere agertu zitzaion. Gizonari

Aingeruak esan zion

zen haurra Zeruko Aitainongo gizonena. Aingeruak agindu
zion Mariarekin ezkontzeko. Beraz, Josef eta Maria ezkondu egin ziren. Jesus
jaio ondoren, Josefek semea bezala zaindu zuen.
Josef zeritzan.

ren

Semea izango

Josefi jaiotzekoa

zela eta ez lurreko

Ama hilkorra zuenez, Jesusek gosea, egarria, eta
egin zitekeen.
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Aztergaiak
•

Zergatik dakigu Jesusen jaiotza gertakari garrantzitsua

•

Zein ahalmen

•

Zer

j<i^o

i/.an

zela?

zituen Jesusek Aitagandik?

sonti zitzakeen Jesusek

ama

lurtarra

zuelako?

Jesus Guri Bere Ebanjelioa Irakastera Etorri zen
Jesusek

i.z

zuen Bekaturik

[esusek ez zuen bekaturik.
[esus beste

Zeruko Aitak eskatzen zion guztia egiten zuen.

umeak bezalaxe

hazi zen. Hazi ahala, jakintsuago bihurtzen

zihoan. Hark Zoruko Aitaren ahalmena zuen.
I

lamabi urte zitueneko, Jesusek bazekien Zeruko Aitaren nahia egitera bidalia

izan zela. Bazekien lurrean lan berezi bat egin behar zuela.

Egun batean Jerusalemera joan zen Mariarekin

eta Josefekin. Etxera zetozela,

Maria eta Josef ohartu ziren Jesus ez zutela berekin. Jerusalemera itzuli ziren
haren bila. Handik hiru egunera tenpluan topatu zuten gizon jakintsuekin
hizketan eta haien galderei erantzuten.

Denak

harrituta

zeuden haren

jakin-

duriaz eta jakintsuen galderei nola erantzuten zien ikusirik. Josef eta Maria

pozik zeuden semea aurkitu zutelako, baina

triste

alde egin zielako. Jesusek

esan zien Zeruko Aitaren lana egin beharra zeukalako alde egin zuela.
Jesus *Bataiatua Izan zen

Hogeita hamar urte zituenean, Jesus Joanes Bataiatzaileagana joan zen
bataioa hartzera. Joanesi iruditu zitzaion ez zuela Jesus bataiatu behar, Jesu-

sek ez zuen inoiz bekaturik egin

Baina Jesusek bataioa hartu nahi zuela

eta.

esan zion. Jesusek Zeruko Aitaren agindu guztiak bete nahi zituen. Joanesek
bataiatu egin zuen, bada, Jesus uretan erabat murgilduz eta gero berriro

ondoren, Zeruko Aitak hitz egin zerutik eta esan
zuen Jesus Semea zuela eta Bera, Zeruko Aita, oso pozik zegoela harekin.
Izpiritu Santua ere etorri zitzaion Jesusi bataiatu zutenean.

jasoz. Jesusek bataioa hartu

Satanek Tentatu zuen Jesus

Bataioa harturik, Jesus basamortura joan zen bakarrik egoteko eta barau eta
otoitz egiteko. Berrogei

egunez barau egin ondoren, Satanek

etorri eta tentatu

egin zuen. Satanek bazekien Jesusi bekatu bakar bat eragiten bazion, Jesus ez
zela bere misioa betetzeko gai izango.

Orduan, Zeruko Aitaren planak porrot

egingo zuen.
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Jesusek gogor egin zien Satanen tentaldi guztiei. Eta azkenean, alde egiteko

agindu zion. Satan joan ostean, aingeruak
Jesitsek

Zeruko Aita

etorri zitzaizkion Jesusi.

eta Elkar Maitatzeti Irakatsi zigtttt

Satani gogor egin ondoren, Jesus jendeari irakasten hasi zen.
lurrera, besteak beste, guri nola bizi

Hura

etorri

zen

behar genuen irakastera.

Jesusek esan zigun geure bihotz, gogo, eta indar guztiaz maitatu behar genuela

Zeruko

Aita.

Esan zigun lagun hurkoa ere geure burua bezala maitatzeko.

Jendeari barkatu eta lagundu egin behar
kutsi zigun Jesusek.

omen

genion. Horiek nola egin era-

Hark Zeruko Aitak agindutako guztia eginez

erakutsi

zuen Zeruko Aitari zion maitasuna.
Jesusek Dettak Maite Izan zituett

Jesusek denentzat izan zuen maitasuna. Eriak sendatzen zituen. Itsuei ikusarazi egiten zien eta herrenei ibilarazi.

Hartu

ume

koskorrak besoetan eta

bedeinkatu egiten zituen.
Jesusek bekatarientzat ere izan zuen maitasuna. Esan zien beren bekatuengatik

damutzeko

eta

bekatu gehiago ez egiteko. Jesusek bere hiltzaileak ere

maitatu zituen. Otoitz egin zion Zeruko Aitari haien alde. Jesusek dio berak

gu maitatu gaituen bezala behar dugula elkar maitatu.
Aztergaiak
•

Zer egin dezakegu Zeruko Aitari geure maitasuna agertzeko?

•

Zer egin dezakegu besteengatik maite ditugula agertzeko?

Jesusek Eliza bat Atttolatu zuett

Jesusek nahi zuen jende orok Zeruko Aitagana itzultzeko bidea jakitea.

Haren bideari ebanjelioa

deritza. Jesusek eliza bat antolatu

zuen jende guztiek

ebanjelioa ikasteko aukera izan zezaten.

Jesusek hamabi gizon, Apostoluak deituak, aukeratu zituen Eliza gida zezaten.

Haiek irakatsiko zioten ebanjelioa jendeari bera zerura

Jesusek bera ordezkatzeko aginpidea

eman

zien

Hamabi

itzuli

ondoren.

Apostoluei. Haiek

ebanjelioa irakatsiko zieten denei eta bataioa emango. Haiek beste lagun
batzuk ere aukera zitzaketen, ebanjelioa irakasten eta Jesusek agindutakoak
egiten lagun zezaten.
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Aztergaia
•

Zergatik aukeratu zituen Jesusek

Jesus Ezagutzcn

I

iamabi Apostoluak?

dugunean Hura Zein Handia den Konturatzen gara

behar dugun erakutsiz lagundu digu guztioi. laren antzeko
zoriontsu egiten gaituzten gauzak egiten hasten
dugunean,
ikasten
izaten
gara. Bide beretik, Zeruko Aitagana itzultzen lagunduko diguten gauzak

Jesusek nola

bi/.i

I

egiten ikasiko dugu.

Jesusek maite gaituela dakigunean, hura lasaitasuna! Seguru eta beldurrik

gabe sentitzen gara. Badakigu aitzindari seguru bat dugula. Badakigu hark
gure problemak ederki ulertzen dituela. Haren irakaspenei esker konpontzen ditugu problema horiek. Jesusek gugatik egin duen guztiaz jabetzen
garenean, hari diogun maitasuna handitu egiten da. Diogun maitasunak

obeditzeko gogoa sortzen digu. Irrikaz itxaroten dugu harekin egongo garen
eguna.

Aztergaiak
•
•

Nola laguntzen du Jesus ezagutzeak?
Nola sentitzen zara Jesus ezagutuz zoazenean?

Erreferentziak
Jende Asko Jesu Kristo Noiz Etorriko Irrikatzen Egon zen
• Isaias
•

53:3-7 (Isaiasek Jesusen etorrera iragarri zuen.)

Mosiah 3:5-7 (Benjaminek Jesusek egingo zituenak

Jesusen Jaiotzak Poz Handia Ekarri zuen
•

Lukas

2;

3 Nefi

1

iragarri zituen.)

Mundura

(Jesusen jaiotza.)

Jesus Guri Bere Ebanjelioa Irakastera Etorri zen
•
•
•

•

•
•
•

Mateo 3:15-17 (Jesus bataiatua izan zen.)
Mateo 4:1-11 (Satanek Jesus tentatu zuen.)
Mateo 25:35-46; Joan 15:12 (Jesusek nahi du guk besteei laguntzea.)
Marko 1:34; Mateo 14:14 (Jesusek eriak sendatu zituen.)
Lukas 2:40 (Jesus oso jakintsu egin zen, artean umea zela.)
Lukas 2:46-47 (Jesusek tenpluko gizon jakintsuei irakatsi zien.)
Joan 8:28-29 (Jesusek Zeruko Aitak atsegin zuena egiten zuen.)
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dugunean Hura Zein Handia den Konturatzen gara

Mateo, Marko, Lukas, Joan (Jesusen bizitza eta irakaspenak.)
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Getsemaniko Baratzean, Jesusek gizadi osoaren bekatitakliartu zitnen bere gain.
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Jesusek oinaze latzak jasan zituen gure bekatuengatik.

Zergatik aukeratu zuen

gugatik hiltzea?

Zeruko Aitak Gure Salbatzaile Izateko Bidali zuen Jesu Kristo Lurrera
Guk hezur eta haragizko gorputza behar dugu Zeruko Aita bezalako bihurtzeko, baina Zeruko Aitak bazekien gu denak hil egingo ginela eta geure
gorputza galduko genuela Adamek eta Evak obeditu ez ziotelako. Zeruko
Aitak ez jateko esan zien fruitua jan zutelako, haiek hil egingo ziren egunen
batean, eta haien ondorengo guztiak ere bai. Era berean, Zeruko Aitak
bazekien guk guztiok bekatu egingo genuela lurrean, eta bekatu horiengatik
ez ginela berarekin bizitzera itzultzeko gai izango. Laguntza beharko genuen
geure bekatuen zigorra ordaintzeko eta obeditzaile bihurtzeko, Zeruko
Aitagana itzuli ahal izateko. Laguntza beharko genuen hil ondoren geure
hezur eta haragizko gorputza berreskuratzeko. Jesusek esan zuen berak
lagunduko zigula. Bera izango omen zen gure Salbatzailea.

Guk

bekaturik gabeko norbait behar genuen gure bekatuengatik ordain

bekaturik. Hark
ondoren gorputza berreskuratzen lagun ziezagukeen. Hark izugarri maite gintuen. Prest zegoen gure
bekatuengatik sufritzeko, garbi geldi gintezen. Prest zegoen gugatik hiltzeko,
hil ondoren berriro pitz gintezen. Jesusek gugatik egin zuen sakrifizioari
zezan. Jesus bakarrik zen horretarako gai.

herioaren gainean ere agintzen zuen, eta

Hark ez zuen

hil

Ordaintza deitzen zaio.
Aztergaia
•

Zergatik bidali behar izan zuen Zeruko Aitak Jesus lurrera?
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Jesus guztien bekatuengatik hil zen gurutzean.
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Jesusen Oinazeak Erakusten digu Hark eta Zeruko Aitak Zenbat Maite
gaituzten

Zeruko Aitak hainbeste maite
lurrera, eta hari

gaitu,

non bere Seme Jesus

bidali baitzuen

gugatik sufritzen eta hiltzen utzi baitzion. Jesusek hainbeste

eman

maite gaitu, non oinaze ikaragarria jasan eta bizia

baitzuen gugatik.

Jesusek bazekien oinazea ikaragarria izango zela; egia esan, jasanezina iruditu zitzaion. Baina nahi

zuen gu Zeruko Aita bezalako bihurtzeko gai

Jesus Getsemaniko Baratzea zeritzan tokira joan zen.
otoitz egin zion

Zeruko

Aitari,

Han

izatea.

belaunikatu eta

lagun ziezaion. Eskatu zion Zeruko Aitari,

ahal bazen, ez ziezaiola sufriaraz. Baina esan

zuen ere Zeruko Aitaren nahia

egingo zuela. Jesus ez zen sufritzera behartua izan; aukeratu zuen sufritzea
hura Zeruko Aitaren planaren barruan zegoelako, gu bekatutik garbi geldi
gintezen.

Getsemanin, Jesusek gizadi osoaren bekatuengatik sufritu zuen, haiek bereak

Hark bekatu haiengatik sufritu zuena guk ezin dugu
amestu ere. Mina hain zen latza, ikara eragiten baitzion. Eta odola zerion
gorputzeko poro guztietatik.
izan balitu bezala.

Ondoren, jende gaizto batzuek
zuten.

Han

buruan

etorri eta

Jerusalemeko agintariengana eraman

tu egin zioten eta jo egin zuten.

ezarri zioten.

Denen barreak

Arantzazko koroa bat egin
behar izan zituen.

Agintariek Jesus gurutziltzatzeko agindua

eman

zieten soldaduei. Haiek

bizkarrean egurrezko gurutze astun bat eramanarazi zioten Jesusi,

zuen

eta

eta isekak jasan

hil

behar

Eskuetan eta oinetan iltzeak sartuta josi zuten gurutzean.
Gurutzean, Adamen obedientzia ezaren eta gure bekatu guztien zigorra
pairatu behar izan zuen.
tokiraino.

Ordu askoz eduki zuten han

zintzilik.

Oinazetan bazegoen

artean burlaka ari zitzaizkion arren, bera

isilik

Azkenean, esan zion Zeruko Aitari izpiritua

ere, eta batzuk
zegoen eta dena jasaten zuen.
itzuli behar ziola, eta hil egin

zen.

Jesusek salba zezakeen bere burua heriotzatik; jarrai zezakeen bizirik. Baina
hiltzea aukeratu zuen,

gu berriro Zeruko Aitarekin
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ondorengo hirugarren egunean, haren

zuen

gorputzetik.

Jesus

hil

izpiritua gorputzera itzuli zen, eta

Jesus bizi egin /en berriro. [zpiritua gorputzera itzultzeari piztuera deitzen
zaio.

Jesus Apostoluei eta beste lagun batzuei agertu zitzaien berpiztu eta gero.
Iltzeek eskuetan eta oinetan utzitako seinaleak erakutsi zizkien Apostoluei.
Haiek ukitu zituzten zauriak, eta konturatu ziren gizon hura aitzindaria,

Jesus, zutela, hilen artetik piztua.

Hark

hitz egin zien eta haiekin jan zuen.

Aztergaiak
•
•

Nola agertu zigun Zeruko Aitak bere maitasuna?
Nola agertu zigun Jesusek bere maitasuna?

Jesusek Bekatutik Garbi Gelditzeko Bidea Jarri zigun
Jesusek bakarrik ordain zezakeen gure bekatuengatik. Haren sufrimendua
hura

haren aginduak betez bihurtzen dugu probetxugarri.
dugu geure bekatuengatik. Ez dugu bekatu gehiago egin
Kristoren irakaspenei jarraitu behar diegu. Orduan barkatzen

bizi dela sinetsiz eta

Damutu

egin behar

behar. Jesu

dizkigu Zeruko Aitak bekatuak.

Aztergaiak
•

Zergatik behar da Jesusen laguntza bekatuak gainditzeko?

•

Zer egin behar da Jesusen ordaintzak gure bekatuak garbi ditzan?

Jesusek Geure Gorputza Berreskuratzeko Bidea
Jesus nahita

hil

zen, eta

Jarri zigun
ondoren berpiztua izan zen. Hark bakarrik du bere

burua berpizteko ahalmena. Guri ere berpiztuak izateko bidea

Nahiz

eta hil

jarri

digu.

beharrak garen, biziko gara berriz. Hiltzen garenean, izpirituak

alde egiten digu gorputzetik. Baina Jesusek heriotza gainditu zuenez, gure
izpiritua eta

gorputza ere batu egingo dira berriro betiko. Sekulan ez gara

berriro hilko. Jesusek lurrean jaiotako guztioi

eman digu dohain

hori.

Aztergaiak
•
•

jarri du Jesusek guk geure gorputza berreskuratzeko bidea?
Nor gertatuko da berpizturik?

Nola
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Erreferentziak

Zernko Aitak Gure Salbatzailea Izateko Bidali zuen Jesu Kristo Lurrera
•

Mateo

•

Alma

16:21 (Jesusek esan zien bere Apostoluei hil eta piztu

egingo

zela.)

34:9-16 (Jesusek bakarrik ordain zezakeen gure bekatuengatik.)

Jesusen Oinazeak Erakusten digu

Hark

eta

Zeruko Aitak Zenbat Maite gaituzten

•

Lukas 22:39-46 (Jesusek Getsemaniko Baratzean egin zuen egonaldiaren

•

Joan 3:16 (Zeruko Aitak hainbeste maite gintuen, non Jesus bidali baitzuen

kontakizuna.)

gu

salbatzeko.)

Jesusek Bekatutik Garbi Gelditzeko Bidea Jarri zigun
•

Erromatarrei 5:12-17 (Jesusen

eginengatik jasotzen

dugu piztueraren

dohaina.)
• 1

Korintoarrei 15:21-22 (Hiltzea

Adamengatik

etorri zen; piztuera, Jesusen-

gatik.)
• 1

Petri 1:18-20 (Jesusek isuritako odolagatik salbatzen gara.)

• 1

Joan

•

1:7 (Jesusek

bekatu guztietatik garbi gelditzeko bidea

jarri

zigun.)

2 Nefi 9:21-22 (Jesusen sufrimenduak Jesusen aginduei obeditzen badiegu

salbatuko gaitu.)
•

Helaman

•

Mormon 9:12-14

14:15-18 (Jesus

gu

berriro bizitzeko hilko zen gugatik.)

(Piztuerak heriotza gainditzeko bidea ematen digu.)

Jesusek Geure Gorputza Berreskuratzeko Bidea Jarri zigun
•

Joan 5:28-29 (Guztiak izanen gara berpiztuak.)

•

Alma

11:40-45 (Gorputza bere osotasunera bihurtua izango da.)
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itzuliko bagara,fedea izan behar
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Jesu Kristogan.

JESU KRISTOGAN

FEDEA IZATEA
13.

kapitulua

Nola sinets dezakegu Jesu Kristogan sekulan ikusi ez dugun arren?
Sinets dezakegu eta Fida gaitezke Jesu Kristogan
Fedea izateak esan nahi du ez dakusagun norbaitengan edo zerbaitetan
sinesten dugula eta sinesmen horren arabera jokatzen dugula. Adibidez,

nekazariak uzta haziko zaion fedea du hazia erein eta zaintzen badu. Beraz,
hazia erein eta ureztatu eta zaindu egiten du. Hori egiten badu, uzta hazten

da eta janaria eskuratzen du.
Era berean, Jesusengan fedea izateak esan nahi

du

sinesten dugula haren

izatean eta obeditu egiten diogula, nahiz eta bera ez ikusi.
sinesten ditugun gauza batzuk harengan fedea
1.

Sinesten

dugu Zeruko Aitak

guri

Hona

Jesusez

dugunean:

Zeruko Aitaren planari

jarraitzen

laguntzeko aukeratu zuela Jesus.
2.

Sinesten

3.

Sinesten

4.

Sinesten

dugu Jesus gure Salbatzailea dela.
dugu hura Zeruko Aitaren Seme jaio zela mundu honetan.
dugu hura guri Zeruko Aitagana nola itzuli irakastera etorri

zela

lurrera.
5.

Sinesten

6.

Sinesten

dugu hark maite gaituela.
dugu hark sufritu zuela gure bekatuengatik damu gaitezen

eta

zigorrik jaso ez dezagun.
7.

Sinesten

8.

Sinesten

9.

Sinesten

dugu hura hil egin zela eta berpiztua izan zela.
dugu haren irakaspenak egia direla.
dugu Jesusi obeditzen badiogu Zeruko Aitarekin

tzeko gai izango garela.
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Zeruko Aitagana itzultzeko.
Harengan fedea dugunean, fidatzen gara harengan eta gehiago jakin nahi
dugu berari buruz. Jesusek bakarrik gida gaitzake berriro Zeruko Aitagana.
Jesusengan sinesten dutenak eta hari obeditzen diotenak soilik bizi daitezke
berriro Zeruko Aitarekin.
Jesu Kristogan fedca izatea funtsezkoa zaigu

Aztergaiak
•

Zer da fedea?

•

Zer da Jesusengan fedea izatea?

•

Zein dira, besteak beste, Jesusez sinesten ditugunak?

•

Zergatik izan behar

dugu

Jesu Kristogan fedea?

Jesusek Beragan Fedea Izateko Bidea Eman zigun
Jesusek bide bat eman digu berari buruz gehiago jakiteko eta beragan fedea
izateko. Esan digu idatzi santuak irakurtzeko eta profetek berari buruz
diotena aurkitzeko. Eskatu digu egun bizi den profetari entzuteko. Horiek
eginez, Jesus

sakonago ezagutzen dugu.

Jesusen ezagutzan sakonduz goazen eran, otoitz egin behar dugu. Eskatu

behar diogu Zeruko Aitari lagun diezagula Jesusi buruz irakurtzen eta entzuten duguna ulertzen. Zeruko Aitak Izpiritu Santua bidaliko du guri gauza
horiek ulertzen laguntzeko. Izpiritu Santuak esango digu Jesus Zeruko Aitaren

Semea

dela,

hura gure Salbatzailea dela, eta haren irakaspenak egia

direla.

Alma zeritzan profeta batek esan zuen zerbait egia den jakin nahi badugu,
probatu egin behar dugula. Hori hazia ereitearekin konparatu zuen. Hazi
ona ereiten badugu eta hura zaintzen badugu, hazi egingo da, eta jakingo
dugu hazi ona zela. Hazia hazten ez bada, jakingo dugu txarra zela. Jesusen
irakatsiak egia diren jakin nahi badugu, ikasi egin behar ditugu eta obeditu
egin behar diegu.
Jesusengan fedea izatea harengan sinesten dugula esatea baino gehiago da;
harengan erabat fidatzea da eta, agintzen diguna agintzen digula, beti
obeditzeko prest egotea. Benetan obeditzen diotenek soilik dute harengan

diogun eran, harengan dugun fedea sendotu egiten da.
Jabetzen gara haren irakaspenak Zeruko Aitagandik datozela, eta ez
fedea. Eta obeditzen

gizakiengandik.
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gure fedea ahuldu egiten da. Hark agindutakoak egiten baditugu, gure fedea sendotu egiten da. Eta fede hori gero eta
sendoago bihurtuz joango zaigu, Jesus bizi dela zeharo sinetsi arte.

Jesusi obeditzen ez badiogu,

Aztergaiak
•

Nola izan dezakegu fedea Jesusengan bera ikusi gabe?

•

Zergatik obeditu behar diogu Jesusi beragan fedea izateko?

Ezagutza Zabala eta Ahalmen Handia Jasoko ditugu Jesusengan Fedea

Badugu
Idatzi santuetan aipatzen diren profetek fede

sendoa zuten Jesusengan. Fede

hark beren jendeari laguntzeko ahalmena ematen zien. Eta Jesusengan fedea
zutelako, beren kasa egin ezin zituzten

Jesus lurrean jaio baino lehen,

gauzak egin zitzaketen.

Zeruko Aitak agindu zion Noe izeneko profe-

tagana joateko eta hari ontzi bat egiteko esateko, Zeruko Aitak uholde ikara-

omen zuen-eta Noeren garaiko jende gaiztoa damutzen
Noek sinetsi egin zion Jesusi eta ontzia
Uholdea iritsi zenean, damutu ez ziren guztiak hilik gertatu ziren;

garri bat bidali

behar

ez bazen. Jende hura ez zen damutu.

egin zuen.

baina

Noe

eta haren familia

seguru zeuden ontzian,

sinetsi eta

obeditu egin

baitzioten Jesusi.

Moises bere herria esklabotzatik askatu zuen profeta bat izan zen. Zeruko
Aitak Jesus bidali zuen Moisesi laguntzera, Moisesek sinesten baitzuen

Jesusengan eta bai Jesusen esana egiten
Jesus lurrean bizi zenean,

Emakumea

eri

emakume

zen aspalditik, eta

ere.

batek fede ikaragarria zuen harengan.

sinetsita

zegoen Jesusen jantziak ukitzen

bazituen sendaturik geldituko zela. Jesus jendetza baten erdian zebilen.

kumeak

jendartetik bultzaka igaro eta jantziak ukitu zizkion.

Hura

Ema-

egitea-

rekin batera sendaturik gertatu zen. Jesusek esan zion fedeak sendatu zuela.

Joseph Smith profetak ere izan zuen fedea Jesu Kristogan. Irakurri zuen
Biblian Zeruko Aitak erantzuten diela gure otoitzei sinesmena badugu.

Josephek otoitz egin zion Zeruko
zitzaizkion.

Aitari. Eta Zeruko Aita eta Jesus agertu
Zeruko Aitak esan zion Josephi kasu egiteko Jesusi eta egiteko

Jesusen esana. Josephek obeditu zion Jesusi, eta hala

Mormonen Liburua jaso

ahal izan zuen eta Jesu Kristoren Eliza berreratzen lagundu.
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Guri ere lagunduko digu Jesusek beragan fedea badugu. Lagunduko digu
geure problemak konpontzen. Lagunduko digu etsipenak jota gaudenean.

Lagunduko digu bekatua

Ilaren laguntzaz, familiari eta beste

garaitzen.

batzuei laguntzeko gai izangogara.

Jesusengan fedea dugunean, Zeruko Aitaren planari jarraitzen hasten gara;

Zeruko Aitagana eramango gaituzten gauzak bizitzen eta egiten hasten gara.
Eta jarraituz gero, egunen batean harekin betiko bizitzeko gai izango gara.
Aztcrgaia
•

Nolako ezagutza
badugu?

eta

nolako ahalmena izan ditzakegu Jesusengan fedea

Erreferentziak
Sinets dezakegu eta Fida gaitezke Jesu Kristogan
•

Joan 14:6 (Jesusek bakarrik erakuts diezaguke Zeruko Aitagana itzultzeko
bidea.)

•

Eginak

4:12: 2

Nefi

2:9; 9:23;

Mosiah

3:12 (Jesusengan fedea

dutenak

soilik

salba daitezke beren bekatuetatik.)

Alma

32:21 (Fedea izatea ez

•

Hebertarrei 11:1;

•

Hebertarrei 11:6 (Federik gabe, ezin

•

Mosiah 4:10-11 (Fedea izan

dakusaguna sinestea

dugu Zeruko Aita
behar dugu Jesusengan.)

Jesusek Beragan Fedea Izateko Bidea

da.)

zerbitzatu.)

Eman Zigun

•

Joan 5:39 (Idatzi santuek Jesusi buruzko testigantza ematen dute; beraz,

•

Joan 7:16-17 (Jesusen aginduak betetzen baditugu, ikusiko dugu haren

aztertu egin behar ditugu.)

irakaspenak egia
• 1

direla.)

Korintoarrei 12:3 (Izpiritu Santuak Jesusengan fedea izaten laguntzen

digu.)
•

Jakue 2:17 (Haren aginduak betez erakusten dugu Jesusengan sinesten
dugula.)

•

Alma 32:27-39

(Jesusi

irakaspenak onak

obeditzen saiatzen bagara, ikusiko dugu haren

direla.)
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Ahalmen Handia jcisoko ditugu Jesusengan Fedea baditgu

Lukas 8:43-48 (Jesusek hark erakutsi zion fedeagatik sendatu zuen emakumea.)
Hebertarrei 11 (Jesusek beren fedeagatik lagundu die askori.)
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Gaiztakeriak egiteak zorigabeko egiten gaitu. Nola senti gaitezke berriro zoriontsu
gaiztakeriaren bat egiii ondoren?

Zeruko Aitak Guk Bekatua Gainditzeko Era Asmatu zuen
Zeruko Aitak bazekien guk lurrean gaiztakeriak egingo genituela. Gaiztakeria
horiek bekatuak dira. Jainkoak galarazitakoak egitean egiten dugu bekatu.
Jainkoaren aginduak ez betez egiten dugu bekatu.
Zeruko Aitak ez du bekaturik egiten, eta ez die bekatariei berarekin bizitzen
uzten. Harekin bizitzeko, lehenik geure bekatuez damutu behar dugu.

Damutzeak esan nahi du geure bekatuengatik atsekabeturik egotea

eta

halakorik gehiago ez egitea.

Zeruko Aitak maite

gaitu, eta ez

du nahi bekatuek beragana

itzultzea galaraz

diezaguten. Beraz, guri laguntzeko era bat asmatu zuen.

Zeruko Aitak Jesus bidali zuen guri geure bekatuez damutzen laguntzeko.
Jesusek bekatutik urrun egoteko egin behar ditugunak irakasten dizkigu.
Gauza horiek egiteko indarra ere ematen digu. Harengan sinesten badugu
eta hari jarraitzen badiogu,

berak aldatu egiten gaitu, eta ez dugu gehiago

bekaturik egin nahi izaten, baizik eta ongia bakarrik. Geure bekatuengatik

badugu, Jesusengan sinetsi behar dugu. Jesusengan sinesten
dutenak damutzen dira beren bekatuez.

zigorrik nahi ez

Jesusengan sinesten badugu eta damutzen bagara, Jesusen sufrimenduak
ordaintzen du gure bekatuengatik, eta garbi gelditzen gara. Orduan gai gara

Zeruko Aitarekin bizitzera

itzultzeko, garbi baikaude.
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Aztergaiak
•

Zer esan nahi du damutzeak?

•

Zergatik nahi du Zeruko Aitak gu geure bekatuez damutzea?

•

Zergatik damutzen dira beren bekatuez Jesusengan fedea dutenak?

Zeruko Aitak Damutzeko Zer Egin Behar dugun Esan digu
Damutzeko, Jesusengan eta haren irakatsietan sinetsi behar dugu.

Sinetsi

behar dugu hark gure bekatuengatik sufritu zuela. Sinetsi behar dugu hark
bakarrik ordain zezakeela gure bekatuengatik. Sinetsi behar

dugu hark guk

bekatua gainditzea nahi duela eta berak lagunduko digula. Gogor saiatu

behar dugu haren aginduak betetzen.

Damutzen garenean, Jesusek zeharo alda gaitzan ametitzen dugu. Gaiztakeriak egiteari utzi eta

gelditu

eta

gauza onak egiten hasten gara. Gezurretan

aritu bagara,

aurrerantzean egiak bakarrik esaten ditugu. Zerbait ebatsi

badugu, hura jabeari

ez

itzuli eta

dugu sekulan gehiago

lapurretarik egiten.

Inorekin zakar izan bagara, aldatu eta gozo izaten hasten gara.

Damutzen garenean ondokoak

egiten ditugu:

Aitortzen diogu geure buruari bekatu egin dugula.

garela

Zeruko

Badakigu bekatu egiten

ari

Damutzen garenean, ez dugu
Oker egin dugula aitortu eta

Aitari obeditzen ari ez garenean.

aitzakiarik bilatzen geure gaiztakerientzat.

aldatzen saiatzen gara.
Atsekabetu egiten gara egin ditugun gaiztakeriengatik.

benetan

triste

Damutzen garenean,
dugu esan

sentitzen gara egindako bekatuengatik. Eta hori ez

bakarrik egiten; hala izaten da:

min

izaten

dugu egindako

okerrengatik. Eta

ordutik aurrera, Zeruko Aitak agintzen diguna egiten saiatzen gara.
Gaiztakeriak egiteari uzten diogtt.
eta atsekaturik

Bekatu egin dugula aitortzen badugu bakarrik,

gaudela badiogu bakarrik, ez gara benetan damutu. Benetan

damutzeko, gaiztakeriak

egiteari ere utzi

behar diogu. Batzuetan ez da erraza

izaten uztea, baina Jesus guri laguntzera etorri zen lurrera.

Zeruko Aitak

nahi du guk Jesusen laguntza izatea, hori baita gu akatsgabe bihurtzeko eta

Jainkoarekin bizitzera itzultzeko era bakarra.

Azken Egunetako Santuen Jesu Kristoren
du Zeruko Aitari eta Elizaren aitzindari bati

Geure bekatuak aitortzen ditugu.
Elizan, aitortzeak esan nahi

geure gaiztakeria esatea. Egiten ditugun bekatu batzuek geu bakarrik ukitzen
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Zcruko Aitnri otoitz egitean, bekatu horick esan behar dizkiogu, eta
barkamena eta horiek gainditzeko laguntza eskatu. Gure bekatuak beste
gaituzte.

pertsona bat ere ukitzen badu, bekatu hura hari eta Jainkoari aitortu behar
diegu. Bckatu larrircn bat egiten badugu, adultcrioa esate baterako, geure
Eliz aitzindariari aitortu

behar diogu; Eliz aitzindari hori *apezpikua edo

*adarrarcn lchcndakaria izan daiteke.
Egin dugun okerra zuzentzen saiatzen gara.

Damutzen garenean,

egin ditugun

okerrak zuzentzen ditugu. Adibidez, auzokoari zerbait ostu badiogu,
egitcn diogu. Ostu

itzuli

genuena ez badaukagu, beste bat edo dirua ematen diogu.

Zeruko Aitak agindu digu besteei barkatzeko. Hark guri barkatzea nahi badugu, guk ere barkatu behar diegu
besteei. Inori gorrotorik badiogu egin dituen gaiztakericngatik eta barkatzen
ez badiogu, Zeruko Aitak ere ez digu guri barkatuko.
Besteen bekatuak barkatzen ditugu.

jcsusen agindu guztiak betetzen saiatzen gara bizitza osoan.

aldatzen jarraitzen

dugu egunero,

dugu

Oker egiten duguna
duguna egiten

harik eta dena zuzen egin arte. Ahal

egiten ditugun okerrak zuzentzeko.

Gaiztakeria egin

dugun

guztietan

damutu behar dugu. Badaiteke

oraintxe

bertan damutzea zail iruditzea. Badaiteke gero damutzea errazago izango

Damutzea zailagoa izaten da atzeratzen
dugunean. Damutzea atzeratzeak izpiritualki aurrera egin ezina ere badakar,
Jesusek ezin baitigu lagundu Zeruko Aita hobeto ezagutzen eta Zeruko
dela uste izatea, baina ez da izango.

damutzen ez bagara. Gaiztakeria
ohartzen garenean, damutu egin behar dugu segituan.

Aitarekin bizitzeko prestatzen
garela

egiten ari

Aztergaia
•

Zer egin behar dugu damutzeko?

Guztiak

Damu gaitezke

Guztiak

damu

gaitezke. Batzuetan,

damutzea

zailegia irudituko zaigu.

Geure

burua ahulegia ikusiko dugu horretarako. Guk horixe sinestea nahi du Satanek, okerrak egiten jarrai dezagun. Baina denak gara damutzeko gauza. Ezin
dugu geure kasa egin. Laguntza behar dugu. Gu denak Zeruko Aitaren ume
gara, eta hark Jesus bidali du guri laguntzeko. Jesusen laguntzaz, Zeruko
Aitak egiteko agindu digun guztia egin dezakegu.
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Jesusek damutzen lagunduko digu, Zeruko Aitari Jesusen laguntza emateko
otoitz egiten badiogu. Hark eta Zeruko Aitak nahi dute guk zuzen jokatzea.
Ez zaizkie gure gaiztakeriak atsegin. Halere maite gaituzte, baita gaiztakeriak egiten ditugunean ere. Eta nahi dute gu damutzea, Zeruko Aitak barka
diezagun eta zoriontsu izan gaitezen.

Aztergaiak
•

•

damutu behar dugu, zaila
Nork lagunduko digu damutzen?

Zergatik

iruditu arren?

Zeruko Aitak Saritu Egiten gaitu Damutzen Garenean
Jesusengan fedea dugunean eta damutzen garenean, Zeruko Aitak osoki barkatzen digu. Ordutik aurrera, ez
kezkarik izan behar.

dugu geure bekatuengatik

Hark barkatu ezezik lagundu

ere egiten digu, bekatu

gehiago egiteko gogorik izan ez dezagun eta beti zuzen

ematen digu laguntza

zigorra jasotzeko

ibil

gaitezen. Jesusek

hori.

Zeruko Aita bezalako ez gara instantean bihurtuko. Baina Jesusengan fedea
izaten jarraitzen badugu, eta geure bekatuez damutzen eta Jesusi obeditzen,
Zeruko Aitak gure bekatuak barkatzen jarraitzen du. Jesusek ere guri laguntzen jarraitzen du. Gero eta Zeruko Aitaren antzekoago bihurtuz joaten gara.
Azkenean, Zeruko Aitarekin bizitzera itzul gaitezke.

Damutzen garenean, pozik sentitzen gara. Ez gara triste sentitzen egin ditugun gaiztakeriengatik, baizik eta pozik Jesusen laguntzaz geure ahultasunak
gainditu ditugulako. Orduan badakigu tentaldiei gogor egiteko eta zuzen
jokatzeko gai garela.

Aztergaia
•

Zein

sari jasotzen

ditugu damutzen garenean?

Erreferentziak

Zeruko Aitak Guk Bekatua Gainditzeko Era Asmatn zuen
•

Jakue 4:17 (Bekatu egitea Jainkoak galarazitakoa egitea da.)
(Bekaturik ez dugula egin esaten badugu, ez diogu egia.)

• 1

Joan

• 1

Joan 5:17 (Gaiztakeria oro bekatu da.)

1:8
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Egin Behar dugun Esan digu

Mateo 6:14-15; 3 Nefi 13:14-15 (Barkatu egin behar diegu besteei.)
apal geure gogoz bihurtzea, inork behartuta

Alma 32:13-16 (Hobe dugu
baino.)

•

Alma 34:32-36 (Orain dugu damutzeko

Guztiak
•

•

1

Damu

garaia.)

gaitezke

Nefi 3:7 (Zeruko Aitak sekulan ez digu ezinezkorik eskatzen.)

Alma 42:29-30

(Ez

dugu geure bekatuentzat

aitzakiarik bilatu behar.)

Zcruko Aitak Saritu Egitengaitu Damutzcn Garenean
•

Mosiah 5:5-9 (Jesusek damutzen direnei

eta obeditzen diotenei

die.)
•

Moroni 8:24-26 (Damutzen direnak bataia daitezke.)
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BATAIOA
15.

kapitulua

Bataioa hartzea lurrean egin daitekeen gauzarik garrantzitsuenetako bat da. Zergatik

da bataioa hain garrantzitsua? Zein da bataioa hartzeko era egokia?

Zeruko Aitak Bataioa Hartzeko Agindu digu
Bataioa hartzeak esan nahi

du erabat ur azpian

ipinia izatea

une batez

eta

gero berriro altxatua. Hori bataioa emateko aginpidea duen norbaitek egiten
du. Bataioa Zeruko Aitak guretzat

duen planaren

atal bat da.

Hark

bataioa

hartzeko agintzen digu, erakuts dezagun Jesu Kristogan sinesten dugula,

hura maite dugula eta hari obeditu nahi diogula, eta damutu garela geure
bekatuengatik.

ume guzLurrean zegoenean, Jesusek bataioa hartu zuen. Zeruko Aitari obeditu
nahi ziolako egin zuen hori. Eta guri erakusteko Zeruko Aitari obeditu behar
diogula eta bataioa hartu behar dugula.

Jesusek bazekien Zeruko Aitak bataioa hartzeko agindu ziela bere
tiei.

Zortzi urtera

iritsi

den pertsona orok, ongia

eta gaizkia bereizten badaki, eta

Jesusengan fedea badu eta damutu bada, bataioa hartu behar du. Zortzi urtez
beheko umeek ez dute zertan bataioa harturik. Zeruko Aitak ez ditu horiek
beren ekintzengatik epaitzen.

Adimen

urriagatik ongia eta gaizkia zer diren

ez dakitenak ere ez dago bataiatu beharrik. Gainerako pertsona guztiek
bataioa hartu behar dute

Zeruko Aitarekin

Jesusek bataioa noiz hartu behar
jarraitzaileei,

sinetsi

dugun esan

digu.

Hark esan zien bere

bataiatzeko jendea, jendeak bera ezagutu ondoren, beragan

ondoren, eta bekatuen

aginpidea

bizitzera itzuliko badira.

eman

damua

sentitutakoan.

zien bere Elizako gizon batzuei.
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Hark jendea bataiatzeko

Almak Mormoneko Urctan
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Aztergaiak

guk bataioa hartzea?

•

Zergatik nahi du Zeruko Aitak

•

Zergatik bataiatu zen Jesus?

•

Zein dago bataioa hartzera behartua?

Bataioa Hartzea Egin

Dezakegun Gauzarik Garrantzitsuenetako bat Da

Bataioa hartuz, erakusten diogu Zeruko Aitari beraren planari jarraitu nahi
diogula. Hitz

ematen dugu Jesus gidaritzat onartuko dugula

aginduei obedituko diegula. Hitz ematen

dugu hura

eta

eta

haren

hark gugatik egin

dituen gauzak beti gogoan izango ditugula.

damutzen garenean, eta
Zeruko Aitak bekatuak barkatzen dizkigu. Hitz
ematen digu berarekin bizitzera itzuli ahal izango garela. Hark Jesusen

Jesu Kristogan fedea dugunean, geure bekatuez
bataioa hartzen dugunean,

Elizako kidetzat onartzen gaitu. Izpiritu Santua bidaltzen digu bera hobeto

ezagutzen eta ekintza onak egiten lagun diezagun. Dohain horiek denak
jasotzen ditugu bataioan hitz

emandako guztiak

Dohain horiek bataiatzen bagara

egiten jarraitzen badugu.

soilik jaso ditzakegu.

Aitarekin bizitzera itzultzeko bide bakarra. Hori

dugu

Hori dugu Zeruko

Jesu Kristoren Elizako

kide bihurtzeko era bakarra. Hori eginez bakarrik jaso dezakegu Izpiritu

Santuaren dohaina, hau da, Izpiritu Santuaren laguntza jasotzeko eskubidea.

Dohain hori bataioa hartu ondoren ematen zaigu. Gauza horiek oro dira
beharrezkoak Zeruko Aitarekin bizitzera itzuliko bagara.
Aztergaiak
•

Zer hitz ematen diogu Zeruko Aitari bataiatzen garenean?
Zer hitz ematen digu Zeruko Aitak bataiatzen garenean?

•

Zergatik da bataioa hain garrantzitsua?

•

Prestatu Egin Behar dugu Bataioa Hartzeko
Gauza batzuk egin behar ditugu bataioa hartu aurretik. Jesu Kristo ezagutu
behar dugu eta harengan sinetsi, geure bekatuez damutu, eta Jesusek

agindutako guztia egin.
Aztergaia
•

Zer egin behar dugu bataiorako prestatzeko?
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liartu

behar dngn bataioa, bekatuen barkamena erdiesteko.
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Bataioak Hasiera Berri bat Ematen digu
Bataioak bizitza berri bat hasten uzten digu, bekatutik garbi. Jesusek esan

zuen bataioa berriz jaioko bagina bezala dela. Esan zuen, pertsona ez bada
izpiritualki berriro jaiotzen, ez duela Zeruko Aitarekin bizitzera itzultzerik
izango.

Jesusen jarraitzaileetako batek, Paulok, esan zuen bizitza berri bat hasi behar

dugula bataioa hartu ondoren. Esan zuen, ur azpian ipiniak garenean bataiorako, hori geure bekatu guztiak ehorztea bezala dela; eta uretatik irtetea,
pertsona berria eta garbia, bizitza berri bati ekiteko prest dagoena, bilakatzea
bezala. Bataioak jartzen gaitu

Zeruko Aitagana itzultzeko bidean.

Erreferentziak

Zernko Aitak Bataioa Hartzeko Agindu dign
•

2 Nefi 31:4-7 (Jesusek bataioa hartu behar dugula erakutsi zigun.)

•

3 Nefi 11:21-27 (Jesusek pertsona nola bataiatu

•

Moroni 8:9-22 (Ume

behar den irakatsi zuen.)

txikiak ez dira bataiatu behar.)

Bataioa Hartzea Egin Dezakegun Ganzarik Garrantzitsnenetako bat

Da

•

Erromatarrei 6:3-7 (Bataioaren bidez garbitzen gara.)

•

3 Nefi 27:16 (Zeruko Aitak bataiatzen direnak bedeinkatzen ditu.)
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Esku-ezarketaren bidez jaso behar dugit Izpiritu Santuaren dohaina.
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Santuak egia diren gauzak ezagutzen eta ulertzen laguntzen digu. Nola jaso

dezakegu Izpiritu Santuaren dohaina?
Izpiritu

Santuak Egiara Gida gaitzake

Izpiritu Santuak, bataioa hartu aurretik

lagun diezaioke pertsonari. Esan die-

zaioke hari Jesusen irakaspenak egia direla. Batzuetan, hark Jesu Kristoren

benetako Eliza non aurkitu esaten digu. Baina Izpiritu Santua ez da gugan
izango harik eta guk bataioa hartu eta Izpiritu Santuaren dohaina jaso

arte.

Itun Berrian Kornelio zeritzan gizon baten pasartea dator. Kornelio bataiatu
gabea zen. Izpiritu Santuak esan zion Jesusen irakaspenak egia zirela.
Handik gutxira, Kornelio bataiatua izan zen, eta Izpiritu Santuaren dohaina
jaso zuen.

Zeruko Aitak Izpiritu Santuaren Dohaina Jasotzeko Bidea Eman digu
Zeruko Aitak guretzat dituen planen berri jakitean, geure bekatuez damutu
nahi

dugu

eta Jesusek

agindutako guztia egin. Laguntzarik gabe ezin dugu,

ordea. Izpiritu Santuaren dohaina Izpiritu Santuagandik noiznahi laguntza

jasotzeko eskubidea da. Eskubide hori bataioa hartu eta gutxira eskuratzen

dugu.
Prestatu egin behar
sinetsi

dugu

Izpiritu

Santuaren dohaina jasotzeko. Jesusengan

behar dugu eta hark agindutako guztia egiten saiatu. Geure bekatuez

damutu behar dugu

eta bataioa hartu.
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Zcruko Aitagandik aginpidea

dizkigute cskuak buruan, ematen digute

I/.piritu

jaso

dutcnck ezartzen

Santuaren dohaina, eta

Azken Egunetako Santuen Jesu Kristoren Llizako kide
Bedeinkapcna ere ematcn digute.

ofizial egitcn gaituzte.

Aztcrgaia
•

Nola jasotzen dugu

Izpiritu

Izpiritu

Santuaren dohaina?

Santuarcn dohainak era askotan lagunduko digu. Jesusen mezuak

ekarriko dizkigu. Jesusi buruzko eta Zeruko Aitari buruzko gauza ugari
irakatsiko dizkigu.

Geure problemak konpontzen lagunduko digu. Kontsolatu egingo gaitu.
Geure bekatuak gainditzen lagunduko digu. Ekintza onak egiten ere bai.
Izpiritu

Santuak lagunduko digu beste pertsona batzuk ulertzen

Lagunduko digu

haiei

laguntzeko

Jesusen irakaspenak ulertzen.

modua

asmatzen.

Lagunduko digu

eta maitatzen.

Lagunduko digu

beste batzuei Zeruko Aitaz

eta Jesusez irakasten.

Aztergaia
•

Zein eratan lagunduko digu Izpiritu Santuaren dohainak bizitzan?

Geure Bekatuez Damutu Behar dugu Dohain Hori Izateko
Santuaren dohainaz, pertsona hobe bihurtuko gara eta gauza onak
egingo ditugu. Hura badugu, Zeruko Aita bezalakoago bihurtuko gara.
Baina beti gauza onak egiten saiatu behar dugu, edo Izpiritu Santua ez da
gugan izango. Gogoeta onak egiten ahalegindu behar dugu. Ahal dela, Jesusen irakaspenei jarraitu behar diegu. Okerren bat egiten dugunean, damutu
egin behar dugu. Horiek guztiak eginez gero, Izpiritu Santuak lagundu
Izpiritu

egingo digu.
Batzuetan, Izpiritu Santuak bihotzean sentipen bero eta lasaigarri bat jarriz

gidatzen gaitu. Okerren bat egiten hasten garenean, sentipen gozo horrek
alde egiten digu. Askotan ahots bat entzungo

dugu kolkoan,

zer egin behar

egon behar dugu beti Izpiritu Santuak
dioskunari kasu egiteko eta obeditzeko, Izpiritu Santuak Jesusen nahia agertzen baitigu beti; eta Jesusi obedituz soilik itzul gaitezke Zeruko Aitagana.

dugun

eta zer ez ari zaiguna. Prest
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badiogu, eta gaiztakerietan hasten bagara,
Santuak alde egiten digu. Hura ez da gugan izango, hark ez digu
lagunduko, zuzen jokatzen ez badugu. Haren esanei kasu egiten badiegu,
aldiz, Izpiritu Santua geurekin izango dugu beti. Hark hobeak izaten eta
Zeruko Aitarekin bizitzeko prestatzen laguntzen digu.
Izpiritu Santuari obeditzen ez

Izpiritu

Aztergaia
•

Zer egin behar dugu Izpiritu Santuak lagun diezagun?

Beste Dohain Berezi Batzuk ere Jasotzen ditugu Izpiritu Santuaren bidez
Izpiritu

Santuaren bidez jasotzen ditugun dohain berezi batzuei dohain

dagoen guztietan
ematen dizkie dohain horiek bere egiazko Ehzako kideei. Hark Izpiritu
Santuaren indarraren bitartez ematen dizkigu dohain horiek. Dohain horiek
ezagutzea komeni zaigu, zuhurki erabil ditzagun.
izpiritualak deitzen zaie. Jesusek, beraren Eliza lurrean

Beste Hizkuntza Batzuetan Hitz Egiteko Dohaina

Dohain batek beste hizkuntza batzuetan

hitz egiten laguntzen die eliztarrei.

Jesusek beste hizkuntza batzuetan mintzo direnei ebanjelioa irakasteko

ematen du dohain

hori.

Beste Hizkuntza Bat Interpretatzeko Dohaina

Beste dohain batek ebanjelioko gauzak entzuten ari diren pertsonei laguntzen die. Beste hizkuntza batzuk interpretatzeko dohainak Jesusen
ulertzen laguntzen die horiei, nahiz eta

emanak

mezuak

mezuak

beste hizkuntza batean

izan.

Jesus Zeruko Aitaren

Semea Dela Jabetzeko DoJiaina

Beste dohain batek Jesus

Zeruko Aitaren Semea dela jabetzen laguntzen

digu. Idatzi santuek diote Izpiritu Santuaren laguntzaz bakarrik jakin dezakeela pertsonak Jesus Salbatzailea dela.
testigu bat

dugu,

eta

Dohain

hori Izpiritu Santuagandiko

diosku Jesus Zeruko Aitaren Semea eta munduaren

Salbatzailea dela.
Beste Batzuen Aitortnenak Sinesteko Dohaina

Beste batzuen aitormenak sinesteko dohainak Jesusez esaten direnak egia

diren jakiten laguntzen digu. Izpiritu Santuak egia diren aitormenak bereizten eta haiek sinesten laguntzen digu.

85

Josepli

Smithek Izpiritu Santuaren indarraz

86

itzuli

zuen Mormonen Liburua.

16.

kapittilua

Fedearen Dohaina

Fedearen dohainak Jesusen aginduei obeditzen laguntzen digu. Federik

dugu beste dohain izpiritualik jaso. Federik gabe, ezin gara
Zeruko Aitagana itzuli. Jende askok fede handia du Jesusengan. Mormonen
Liburuan aipatzen den profetetako batek halako fede handia zuen Jesusengan, non Jesus agertu baitzitzaion. Joseph Smith profetak halako fede handia
zuen Jesu Kristogan, non Zeruko Aita eta Jesus agertu baitzitzaizkion.
gabe, ezin

Testnak Itzultzeko DoJiaina

Testuak itzultzeko dohainak laguntzen dio jendeari Zeruko Aitaren eta Jesusen eta Jesusen jarraitzaileen hitz idatziak hizkuntza batetik bestera itzultzen.

Joseph Smith profetak bazeukan dohain hori
nean. Dohain horrek

Mormonen Liburua

mezuaren esanahia zuzen ulertzen

eta

itzuli

zue-

mezua zuzen

itzultzen laguntzen dio itzultzaileari.

Ezagueraren Dohaina

Ezagueraren dohainak Zeruko Aitaren eta Jesusen lana ulertzen laguntzen
dio jendeari. Zeruko Aitak esan du ezin gaitezkeela berarengana itzul
beraren nahia ezagutzen edo ulertzen ez badugu. Beharrezkoa zaigu, bada,

Zeruko Aitak eman digun plana ezagutzea berarengana
Jesusek esan

du

bizitza

munduan lagunduko

itzuliko bagara.

honetan geureganatzen dugun ezagutzak izpirituen
digula

hil

ondoren. Hark nahi du guk ezagutzea

beraren irakaspenak eta aginduak, zerua eta lurra, gertatu diren gauzak, eta

geure herriko eta beste herri batzuetako gauzak. Hark esan du ezagutza hori

zuhurki

erabili

behar dugula. Izpiritu Santuaren laguntza eskatu behar

genuke ezagutza

bila gabiltzanean.

Jakinduriaren Dohaina

Jakinduriaren dohainak Zeruko Aitak

emandako ezagutza zuzen

erabiltzen

laguntzen digu. Dohain hori geure bizitza hobetzeko eta jendeari irakasteko
eta

aholku onak emateko

erabili

behar genuke.

Irakasteko Dohaina

Irakasteko

dohainak beste batzuei ebanjelioa irakasten

eta

hori

haiek

ulertzeko eran egiten laguntzen digu. Dohain hori Jesusengan fedea izanez
eta ikastearen eta otoitzaren bidez bakarrik izan
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Profeziaren Dohaina

Profeziaren dohainak laguntzen dio jendeari iraganean gertatutako gauzak,
orain gertatzen ari direnak, eta gero gertatuko direnak jakiten eta ulertzen.

Dohain hori

profetei

ematen

zaie; baina

guk

ere jaso dezakegu, bizitzan gida

gaitzan.

*Agerpenak fasotzeko Dohaina
Izpiritu

Santuak gauza lagungarriak agertzen dizkie pertsonei. Denok jaso

ditzakegu geure onerako agerpenak. Baina Eliza osoarentzako agerpenak
profetari bakarrik egiten zaizkio. Ezin

da Zeruko Aitaren eta

dugu

Elizan aitzindari

dugun

pertso-

Santuak agertzen digun oro bat etorriko
Jesusen beste aginduekin eta irakaspenekin.

naren ordez agerpenik

jaso. Izpiritu

Sendatzeko Dohaina

Sendatzeko dohainak osatzen laguntzen dio

eriari.

Batzuek sendatuak

iza-

teko fedea dute, eta beste batzuek jendea sendatzekoa.
Mirariak Egiteko Dohaina

Mirariak egiteko dohaina jendeari laguntzeko ematen da. Miraria Zeruko
Aitak gure ordez egiten duen zerbait da, guk geurez egin dezakegun baino
anitzez handiagoa. Jesuek esan zuen, Itun Berrian eta

Mormonen

Liburuan,

mirariak izango zirela berarengan sinesten zutenen artean.
Satanek hnitatu Egiten Ditu Ahalmen Izpiritualak

Satanek egiazko dohain izpiritualen emaitzak imita ditzake. Bere burua

ia

aingeru baten itxurako bihur dezake. Gaiztoa dena ona eta zuzena dela
sinetsarazten du. Profeta faltsua egiazko profeta dela. Mirariak egin ditzake

jendea engainatzeko. Sorginek, bitartekariek, aztiek eta abarrek Satanengandik dute ahalmena, eta ez dira Jesusen jarraitzaileak. Urrun

ibili

behar dugu

haiengandik.

Satanek hain egiazko itxura ematen die gauzei, non Zeruko Aitaren laguntzaz bakarrik jakin baitezakegu gezurrezkoak direla. Zalantza sentituko
dugu, ez lasaitasuna, Satanek edo haren jarraitzaileek dohain izpiritualak
imitatzen dituztenean. Dohain izpiritualak noiz diren egiazkoak eta noiz
Satanen imitazioak jakiteko dohainari, bereizteko dohaina deitzen zaio.
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Aztergaiak
•
•

Zer dira dohain izpiritualak?
Nola beroiz ditzakegu egiazko dohain izpiritualak

eta

Satanen imitazioak?

Ditugun Dohainak Sendotzen

eta Erabiltzen Saiatu Behar dugu
barau eginez, eta otoitzaren bidez jakingo dugu zein dohainen jabe
garen. Jesusen aginduei obeditzen diegunean bakarrik erabil ditzakegu
Ikasiz,

geure dohainak. Beste batzuei laguntzeko eta Azken Egunetako Santuen Jesu
Kristoren Eliza eraikitzen laguntzeko erabiliko ditugu horiek. Geure

dohainak sendotzen

eta erabiltzen ez baditugu,

kendu egingo zaizkigu.

du ez dugula harrotu behar jaso ditugun dohain izpiritualengaEz ditugu aipatu behar sakratutzat ez dauzkatenen aurrean. Dohain
horiek geure onerako eta beste batzuei mesede egiteko ematen zaizkigu.
Gogoan izan behar dugu sakratuak direla. Jesusek Izpiritu Santuaren bidez
ematen dizkigu horiek. Eta eskatzen digu soilik eskerrak eman diezazkiogula
eta dohain horiek berak nahi duen moduan erabil ditzagula.

Jesusek esan
tik.

Aztergaiak
•

•

Nola jakin dezakegu zein dohain ditugun?
Nola gorde ditzakegu dohain izpiritualak sakratu?

Dohaina Baliotsua Izan dakiguke
Saiatu behar dugu beti gauza onak egiten eta Jesusi obeditzen, edo Izpiritu
Santuaren eragina ez da gugan izango. Ahalegindu behar dugu gogoeta onak
egiten. Okerren bat egiten dugunean, damutu egin behar dugu. Saiatu behar
dugu Izpiritu Santuak esaten dizkigunak ulertzen. Eta kasu egin behar diegu
Izpiritu Santuaren

haren aholkuei.

badiogu benetan, Izpiritu Santuaren dohainak mesede
egongo digu. Lagunduko digu bizitza zoriontsua izaten eta

Jesusi obeditu nahi

ikaragarria

Zeruko Aitarekin bizitzeko prestatzen.
Aztergaia
•

Zer egin behar dugu Izpiritu Santuak lagun diezagun?

Erreferentziak
Izpiritu
•

Santuak Egiara Gida gaitzake

2 Nefi 32:5;

Moroni 10:5-7

(Izpiritu

Santuak zerbait egia den esaten digu.)
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Zeruko Aitak Izpiritu Santuaren Doliaina Jasotzeko Bidea Einan
•

•

ciigu

(Izpiritu Santuaren dohaina bataioaren
ondoren ematen da.)
Moroni 8:25-26 (Izpiritu Santua jaso dezakegu.)

Eginak 10:44-48; 2 Nefi 31:17-18

Geure Bekatuez Damutu Behar dugu Dohain Hori Izateko
•

Mosiah

2:36 (Zeruko Aitaren aginduei obeditzen ez diegunean, Izpiritu

Santuaren dohaina galtzen dugu.)
•

Moroni

8:28 (Izpiritu

Santuak ez du guri laguntzen jarraituko damutzen ez

bagara.)
Beste Dohain Berezi Batzuk ere Jasotzen ditugu Izpiritu Santuaren bidez
• 1

Korintoarrei

(Izpiritu
•

Marko

12:1-11:

Moroni

10:8-19;

Doktrina eta Itunak 46:10-33

Santuak dohain izpiritualak emango dizkigu.)
Mormon 9:7-24 (Dohain izpiritualak Jesu Kristoren

16:17-18:

ebanjelioaren atal dira.)

Ditugun Dohainak Sendotzen
•

eta Erabiltzen Saiatu

Behar dugu

Mateo 25:14-30 (Zeruko Aitak beraren lanean erabiltzeko ematen dizkigu
dohainak, eta erabiltzen ez baditugu galdu egin ditzakegu.)

Izpiritu
•

Alma

Santuaren DoJiaina Baliotsua Izan dakiguke

34:37-38 (Izpiritu Santuaren esanak betetzen saiatu behar dugu.)
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Jesu Kristoren jarraitzaileak gainerako pertsonak ez bezalakoak dira. Zein dira haren
jarraitzaileak? Zertan dira bestelakoak?

Jesusen Jarraitzaileek Maite dute Zeruko Aita
Jesusen jarraitzaileak harengan sinesten dutenak eta hari obeditzen diotenak
dira.

Haiek Jesusek irakatsitako eran ikasten dute Zeruko Aitaren plana,

eta

plan haren arabera bizi nahi dute. Maite dute Zeruko Aita, eta sinesten dute
diela. Sinesten dute Jesus Zeruko Aitaren
Semea dela. Sinesten dute Jesus Salbatzailea dela. Sinesten dute Jesusek jarri
diela Zeruko Aitarekin bizitzera itzultzeko bidea. Sinesten dute Jesusi jarrai-

hark ahalik eta bizitza onena opa

tuz eta haren aginduei obedituz bakarrik barkatuko zaizkiela bekatuak eta
itzuli

ahal izango direla Zeruko Aitagana.

Jesusen jarraitzaileak esker onez daude Jainkoarekin eta Jesusekin, Jainkoak
eta Jesusek egin dizkieten

Damutzen

mesedeengatik. Horiek Jesusi obeditu nahi diote.

dira beren bekatuez. Bataioa hartu eta Izpiritu Santuaren dohaina

jasotzen dute. Badakite pertsona guztiak direla Jainkoarentzat garrantzitsu.
Besteei ahal

den eran laguntzen saiatzen

dira.

Jesusen egiazko jarraitzaileek promesa sakratuak egiten dituzte. Hitz ematen
diote

Zeruko

Aitari Jesu Kristoren izena

hartuko dutela. Horrek esan nahi du

haren Elizako kidetzat edukia izatea, haren irakaspen oro onartzea eta haiei

hura beti gogoan izatea. Hitz ematen dute ere beste pertsona
batzuk maitatuko dituztela eta haiei lagunduko dietela.

jarraitzea, eta
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Zeruko Aitak promesa sakratuak egiten dizkie Jesusen
ematen die.

jarraitzaileei.

Hitz

.

1.

Jesu Kristoren Elizako kidetzat onartuko dituela.

2.

Izpiritu Santuaren

3.
4.

Behar dituzten gauzak eskuratzen lagunduko
Beraren lana egiteko ahalmena emango diela.

5.

Dohain handiak emango dizkiela orain

6.

Berarekin bizitzera

dohaina emango

itzultzen

diela.

diela.

eta beti.

utziko diela Jesusi obeditzen jarraitzen

badute.

Aztergaiak
•

Zertan dira Jesusen jarraitzaileak gainerako pertsonak ez bezalakoak?

•

Zer egingo dutela hitz ematen dute Jesusen jarraitzaileek?
Zer hitz ematen diete Zeruko Aitak eta Jesusek Jesusen jarraitzaileei?

•

Jesusek Zeruko Aitaren Ahalmena Ematen die Bere Jarraitzaileei
Jesusek beraren lana egiten laguntzeko aginpidea ematen die bere
leei.

Aginpide horri apaizgoa deitzen

zaio.

Zeruko Aitak

Jesusi

jarraitzai-

eman

zion

aginpide hori.

dohain handia da. Apaizgoa aginpide sakratua da. Jesusen
haren aginduak betetzen saiatzen direnei bakarrik
uzten zaie apaizgoa izaten.

Apaizgoa
benetako

izatea

jarraitzaileei eta

Apaizgoa izanez gero, gizonak Jesusek jarri dizkion eginkizun hauek egin
ditzake: Zeruko Aitari buruz eta Jesusi buruz irakatsi, jendea bataiatu, eta
jendeari Izpiritu Santuaren dohaina eman. Apaizgoa duen gizonak familia
bedeinka dezake, haiek eri direnean edo beste problema batzuk dituztenean.
Jendeak Jesusi sinetsi eta obeditu dion guztietan, Jesusek apaizgoa eta beste
dohain batzuk eman dizkie.
Aztergaiak
•

Zer da apaizgoa?

•

Zergatik ematen die Jesusek apaizgoa bere jarraitzaileei?
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Lurrera Etorri aurretik Sinesten zuten Harengan eta Obeditzen

Haren Aginduei

Adamekeia Evaketa Haieti Umeetako Batzuekjesus Lurrera
zuten Harengan eta Obeditzen zieten Haren Aginduei.

Etorri aurretik Sinesten

Zeruko Aitak esan zien Adami eta Evari Jesu Kristogan sinesteko eta haren
aginduei obeditzeko. Esan zitzaien hura lurrera etorriko zela egunen batean.
Adamek eta Evak obedituko zutela agindu zuten. Eta bete zuten promesa.
Bataioa hartu eta Izpiritu Santuaren dohaina jaso zuten.

Adami eman zion apaizgoa. Eta utzi zion
Adami apaizgoa Jesusen esaneko semeei ere ematen. Adamek, bada, ezarri
eskuak Jesusen esaneko semeen gainean eta apaizgoa eman zien. Beranduago,
Adamen semeek ere modu berean eman zieten apaizgoa beren semeei.
Lurrera etorri aurretik, Jesusek

Aztergaiak

Adamek

Evak Jesusen

•

Zer egin zuten

•

Nola jaso zuten Jesusen jarraitzaileek apaizgoa?

eta

Abrahamek Goretsi Egin zuen Jesus

Abrahamek

eta

eta

jarraitzaile

bihurtzeko?

Obeditu Egin zien Haren Aginduei

haren familiak sinesten zuten Jesusengan. Sinesten zuten

hura lurrera etorriko zela egunen batean. Abrahamek hitz eman zion Zeruko
Aitari Jesusi

eman

obedituko ziola eta haren lana egingo zuela. Zeruko Aitak hitz

zion Abrahami, obeditzen bazion, hura eta haren ondorengo guztiak

bedeinkatuko
1.

2.

3.
4.
5.

zituela.

Hona Zeruko

Aitak hitz

eman

zituen batzuk:

Abrahami eta haren ondorengoei apaizgoa emango omen zien.
Abrahami eta haren ondorengoei bizileku bat emango omen zien.
Abrahami ondorengo ugari emango omen zion.
Abrahamen ondorengo asko Jesusen jarraitzaile izango omen zen.
Abrahamen ondorengo askok Jesusen lana egitea aukeratuko omen zuen
eta beste pertsona batzuei Zeruko Aitaz eta Jesusez irakastea.

Abrahamek Jesusengan sinesten eta haren aginduei obeditzen irakatsi zien
Abrahamek bere seme Isaaki eman zion apaizgoa. Isaakek, berriz,
bere seme Jakobi. Beranduago, Zeruko Aitak Jakobi izena aldatu eta Israel
ezarri zion. Israelek hamabi seme izan zituen. Irakatsi zien Jesusengan
bere umeei.
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Haiek ere apaizgoa izan zuten.
semeen ondorengoei Israelgo hamabi leinuak deitu zitzaien.

sinesten eta haren aginduei obeditzen.
Israelen

Aztergaiak
•

Zer hitz

•

Nor

eman

zion Zeruko Aitak Abrahami?

izan zen Israel?

Israeldarrek Jesusengan Sinesten zuten eta

Haren Aginduei Obeditzen

zieten

Beren lurraldean jateko adina ez zutenez, Israel eta haren semeak Egipto
zeritzan lurraldera joan ziren bizitzera. Egiptoarrek gogor lan eginarazi
zieten.

Egipton gelditzera behartu zituzten zerbitzari gisa. Haiek ez zieten

israeldarrei Jesusek

Handik

agindutako lurreraldera itzultzen utzi nahi.

Zeruko Aitak Moises zeritzan gizon bat aukeratu zuen
ondorengoak Egiptotik ateratzeko. Moisesek apaizgoaren ahalmena
erabili zuen haiei egiptoarregandik ihes egiten laguntzeko. Hark Jesusek
agindutako lurraldera eraman zituen israeldarrak. Lurralde hari Kanaan
urte askora,

Israelen

zeritzan.

Egun

Israel deitzen zaio.

Aztergaia
•

Zer ahalmen

erabili

zuen Moisesek Jesusen jendeari Egiptotik ihes egiten

laguntzeko?
Israeldarrek Jesusengan Sinesteari Utzi zioten

Kanaango lurraldean
gan

sinesteari eta

bidali zizkien,

bizitzen urte asko zeramatzatela, israeldarrek Jesusen-

haren aginduak obeditzeari utzi zieten. Jesusek profetak

damutzeko

eta beraren aginduei obeditzeko esateko. Isaias,

Elias eta Jeremias profetak bidali zituen Jesusek. Eta beste profeta asko.

damutu. Beraz, Zeruko Aitak beste herri batzuei
menderatzen eta haien lurraldeaz jabetzen eta haietako asko
beste lurralde batzuetara sakabanatzen. Hark apalago bihurtu zituen israelIsraeldarrak, ordea, ez ziren
utzi zien haiek

darrak, eta hasi ziren Jesusez oroitzen eta hari obeditzen. Baina Jesus Belenen

baino urte batzuk lehenago, israeldarrak gaiztotu egin ziren berriro, eta
Zeruko Aitak erromatarrei utzi zien haiek menderatzen. Erromatarrek israel-

jaio

darren lurrak eta etxe sakratuak eskuratu zituzten.
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Aztergaia
•

Zer gertatu zen jendeak Zeruko Aitari hitz emanak ahantzi eta Jesusi
obeditzeari utzi zionean?

Jesusek Lurrera Etorri eta Bere farraitzaileak Antolatu zituen

Lurrera etorri zenean, Jesusek bera Jainkoaren Semea zela irakatsi zion jendeari. Irakatsi zien ez zutela beren

bekatuengatik

beti sufritu

beharko beraren

irakaspenei obeditzen bazieten. Esan zien beragan sinesteko eta damutzeko.

Esan zien bataioa hartu behar zutela. Agindu zien Izpiritu Santua bidaliko

Esan zien Jainkoa maitatzeko

ziela laguntzeko.

eta hari obeditzeko.

Esan zien

besteak maitatzeko eta haiei laguntzeko.
Jesusi sinetsi eta obeditu ziotenak haren jarraitzaile bihurtu ziren.

denak talde

Hark haiek

gisa antolatu zituen eta Jesu Kristoren Eliza deitu zien. Eta Elizan

aitzindari eta irakasle zebiltzan gizonei

eman

zien apaizgoa.

Aztergaiak
•

Zer egin zuen Jesusek jendeak

•

Zer egin behar zuen jendeak Jesusen

jarrai

ziezaion?
jarraitzaile

bihurtzeko?

Jesusen Jarraitzaileetako bat Izatea Pribilegio Handia Da
Jesusi jarraitzen diotenak zoriontsuak dira. Ezagutzen dute Zeruko Aitak
prestatu dien plana. Badakite Zeruko Aitak maite dituela. Badakite hark
berek Jesusi jarraitzea nahi duela, Jesusek harengana itzultzen lagun diezaien.
Badakite zer egin behar duten zoriontsu izateko. Izpiritu Santuaren dohainak

laguntzen die eta lasaitzen ditu. Problemak dituztenean, badakite Jesusek

lagunduko

Badakite Jainkoak bedeinkatuko dituela Jesusi jarraitzeko

diela.

fedea izateagatik.

onez daude Zeruko Aitak ematen dizkien
dohain ugariengatik. Eskerrak ematen dizkiote horiengatik Zeruko Aitari,
otoitz egiten dutenean.

Jesusi jarraitzen diotenak esker

Jesusen jarraitzaile ez direnak ere bihur daitezke haren

jarraitzaile. Idatzi

santuak irakurriz eta haren Elizaren aitzindariei entzunez ezagut dezakete
hura.
Jesusi

Harengan

sinets dezakete,

damu

daitezke, eta bataioa jaso dezakete.

obeditzen badiote, Jainkoak Jesusen jarraitzaileentzat

gauzak jaso ditzakete.
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Aztergaia
•

Zergatik da pribilegio handia Jesusen jarraitzaileetako bat izatea?

Erreferentziak
Jesusen Jarraitzaileek Maite dute Zernko Aita
•

Joan 8:12 (Jesusek nahi du guk berari jarraitzea.)

•

2 Nefi 31:12 (Agintzen zaigu Jesu Kristori jarraitzeko eta hark egin zuena
egiteko.)

•

Mosiah

2:41

(Jesusen aginduei obeditzen dietenak era guztietan

dira

bedeinkatuak.)
•

3 Nefi 18:37 (Jesusek Izpiritu Santuaren dohaina

emateko ahalmena eman

zien bere ikasleei.)
Jesusek Zeruko Aitaren
•
•

Ahahnena Ematen

die Bere Jarraitzaileei

Irteera 3 (Moisesek Zeruko Aitagandik jaso zuen aginpidea.)
Zenbakiak 27:18-23 (Moisesek ezarri zituen eskuak Josueren buru gainean
eta Zeruko Aitagandiko aginpidea eman zion.)

Askok Jesus Eurrera Etorri aurretik Sinesten
Haren Aguinduei
•

zitten

Harengan

Hasiera 12:1-2; 17:1-8 (Abrahami, Jesusen jarraitzaile

eta

bati,

Obeditzen zieten

zenbait promesa

egin zitzaizkion.)
•

Deuteronomioa 28:9-10 (Jainkoak hainbat promesa egin zizkion Israelgo
jendeari.)

•

Jeremias 23:3-4 (Jesusek elkartu egingo

du

Israelgo jendea,

damutzen

direnean.)
•

Ezekiel 20:33-36 (Israelgo jendea elkartua izango da.)

•

Lukas

•

Joan 15:16 (Jesusek aginpidea eta ahalmena

•

3

6:13 (Jesusek bere

Nefi

21:26-29

Hamabi Apostoluak aukeratu zituen.)
eman zizkien bere Apostoluei.)

(Jesusen jarraitzaileak

elkartuak.)
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Jesusen Jarraitzaileetako bat Izatea Pribilegio Handia
•

Da

2 Nefi 31:13 (Dohain bereziak jasoko dituzte Jesusi jarraitzen eta obedit/en

diotenek.)
•

Alma

•

Moroni

5:57 (Jesusi jarraitzen diotenak zintzotzat joak izango dira.)
7:48 (Jesu Kristoren jarraitzaileak Jainkoa bezalako bihurtuko dira.)
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Jesusek eliza bat antolatu zuen hirrean izan zenean. Nola deitu zitzaion?

Nork

zuzentzen zuen haren Eliza?

Jesus

Zen Berak Antolatu zuen Elizaren Burua

Lurrean zegoenean, Jesusek eliza bat antolatu zuen. Eliza hari Jesu Kristoren
Eliza deitu zitzaion. Jesusen Elizako kideei Santuak deitzen zitzaien. Jesus

Hamabi gizon aukeratu

bera zen Elizaren burua. Berak zuzentzen zuen.

zituen Eliza zuzentzen lagun ziezaioten. Haiei Apostoluak deitu zitzaien.

Apostolu haiek profetak ere baziren. Jesusek ezarri zizkien eskuak gainean
eta apaizgoa eman zien. Hark beraren lana egiteko izendatu zituen haiek.

Apostolu eta profeta haiek ziren Jesu Kristoren Elizaren aitzindari.
Jesu Kristoren Elizan, apaizgoa jasoa zuten gizonek eskuak ezartzen zituzten
beste gizon zintzo batzuen gainean eta apaizgoa

ematen

zieten.

Horixe da

gizon batek beste bati apaizgoa emateko era bakarra. Apaizgoa ezin da erosi.

Aztergaiak
•

Nor zen

•

Nola deitu zitzaien Jesusi lagundu zioten gizonei?

Jesu Kristoren Elizaren aitzindaria?

Jesu Kristoren Elizak Lurrean Jarraitu zuen Hura Zerura Itzuli Zenean
Jesus zerura itzuli zenean, haren Elizak lurrean jarraitu zuen.

Hamabi Apos-

toluek zuzentzen zuten. Apostolu bat hiltzen zenean, Jesusek beste gizon

bat aukeratzen zuen hura ordezteko. Jesusek Izpiritu Santuaren bitartez
jakinarazten zien beste Apostoluei hurrengo Apostolua nor izango zen.

Hamabi Apostoluek beste gizon zintzo batzuk aukeratu zituzten eta
goa eman zieten, Jesusen Elizaren lana egiten lagun zezaten. Gizon

apaizzintzo

haiei deitu zitzaien hirurogeitamartarrak, goi apaizak, elderrak, apezpikuak,
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apaizak, maisuak eta diakonoak. Horien eginbeharrak 20. kapituluan azaltzen dira.
Jesusek Agerpenen bidez Gidatu zuen Eliza

Jesusek Izpiritu Santuaren bitartez lurreko jendeari ematen dizkion mezuei

agerpenak deitzen

zaie. Jesusek, profetari eta beste aitzindari batzuei

behar dutena agertuz gidatzen du bere
Zerura
beti.

itzuli aurretik,

Jesusek esan

gidatuko

egin

Eliza.

Jesusek esan zien bere Apostoluei haiekin izango zela

nahi

zien

aurrerantzean

Izpiritu

Santuaren bitartez

zituela.

Aztergaia
•

Nola gidatu zuen Jesusek bere

Jesu Kristoren Elizak

Eliza, zerura itzuli

ondoren?

Haren Egiazko Irakaspienak Zeuzkan

Jesu Kristoren Elizaren aitzindariek Jesusen agerpenak jasotzen zituzten
Izpiritu

Santuaren

bitartez.

ebanjelioa jende guztiari

Adibidez, Jesusek esan zion Petri Apostoluari

irakatsi

behar zitzaiola, eta ez

soilik

Israelgo

gauza asko esan zizkion Paulo
Apostoluari. Jesusek geroari buruzko gauza anitz agertu zizkion Joan

jendeari. Jesusek jendeari irakatsi beharreko

Apostoluari.

Lurrean

bizi zela,

Jesusek beragan sinesteko, damutzeko, eta bataioa har-

tzeko irakasten zion jendeari. Jesusek Izpiritu Santuaren dohaina ematen
zien.

Zeruko Aita maitatzen

eta hari obeditzen irakasten zien. Besteak maita-

tzeko eta haiei laguntzeko esaten zien.
Jesus zerura itzuli zenean, Apostoluek Jesusek irakatsi izandako gauza berak

nahi zutenek Jesu Kristobehar zuten, bekatuengatik damutu, eta bataioa hartu. Hala,
Izpiritu Santuaren dohaina jasoko zuten. Zeruko Aita maitatzen eta hari
irakatsi zituzten. Jesu Kristoren Elizako kide izan

gan

sinetsi

obeditzen ikasiko zuten. Besteak maitatzen eta haiei laguntzen ere bai.

Aztergaia
•

Zer egin behar zuen jendeak Jesu Kristoren Elizako kide izateko?

105

1

Jesu Kristoren Elizako Kiiieck

S

A

ii

/>

i

t

ii

I

ii

n

Dohain Izpiritualak Jasotzen zituzten

Jesu Kristoren Elizako kideek dohain izpiritualak jasotzen zituzten. Hauek,

besteak beste: eriak sendatzeko fedea, geroa iragartzeko gaitasuna, eta

ikuspenak ikusteko ahalmena.
Aztergaia
•

Zein dohain izpiritual dira, besteak beste?

Halako Batean Jesusen Elizarik Ez Zen Lurrean
Jesus zerura itzuli zenean, haren Apostoluek gidatu zuten Eliza. Jende

gehiago egin zen Elizako kide. Baina haietarik zenbait gezurrezko gauzak
irakasten eta sinesten hasi ziren Jesusen eta Apostoluen irakatsien ordez.

Esate baterako, batzuek irakasten zuten Zeruko Aitak ez duela hezur eta

haragizko gorputzik.
Zenbait pertsona gaizto Elizako aitzindariak eta beste kide batzuk jazartzen
hasi ziren.
ten. Jesu

Apostoluak

eta

apaizgoa zuten beste aitzindari batzuk

Kristoren Elizako kide

mordoa

hil

hil zituz-

zuten.

Egunetik egunera jendeak gezurrezko gauza gehiago irakasten zuen, eta
halako batean inork ez zituen Jesusen egiazko irakaspenak sinesten. Inork ez

zuen apaizgorik, beraz inork ez zezakeen Jesusen lurreko lana egin edo
Jesusengandik Zeruko Aitaren

ume

guztientzat agindurik jaso. Inork Jesusen

egiazko irakaspenak sinesten ez zituen garaiari, inork haren aginpidea ez

zuen denborari, apostasia deitzen

zaio.

Apostasian zehar jendeak elizak antolatu zituen, baina Jesusek antolatu izan
Elizatik bestelakoak. Jende haiek Jesusek sekulan irakatsi ez zituenak

zuen

irakasten zituzten. Ez zuten apaizgorik. Egiten zituzten elizkizunak, baina

Jesusen Elizan egiten zirenak ez bezalakoak. Ez zuten Jesusengandik agerpenik jasotzen. Ez zituzten ebanjelioko agindu guztiak irakasten, Jesusek eta

haren Apostoluek berei irakatsi izan zizkieten bezala. Profetek iragarria
zuten hura dena gertatuko zela.

Aztergaia
•

Nola

iritsi

zen apostasia?

Jesusek Agindu zuen Bere Eliza Berreratuko zuela Lurrean
Jesusek bazekien jendeak beraren ahalmena eta egiazko irakaspenak galduko
zituela. Beraz, lurrean egiazko Eliza berreratzeko bidea prestatu zuen.
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Joan Apostoluak ebanjelioa atzera lurrera ekarria izango zen garaia ikusi

zuen ikuspen batean. Ikusi zuen Jesusek aingeruak bidaliko zituela gizonei
Zeruko Aitari buruzko egia irakasteko. Jesusek hala nahirik, Zeruko Aitaren
ume guztiek ebanjelioa, apaizgoa, dohainak, eta Zeruko Aitagana itzuli ahal
izateko gainerakoak jasoko zituzten.

Aztergaia
•

Zergatik prestatu zuen Jesusek lurrean bere Eliza berrantolatzeko bidea?

Erreferentziak
Jesus

Zen Berak Antolatu znen Elizaren Bnrua

Lukas

9:1 (Jesusek

ahalmena eman zien bere Apostoluei.)

3 Nefi 27:8 (Jesu Kristoren Elizak haren izena darama.)
Jesu Kristoren Elizak Lurrean Jarraitu zuen

Hura Zerura

Itzuli

zenean

Mateo 16:16-18 (Petri aukeratu zuten Eliza gidatzeko Jesus hil ondoren.)
Mateo 28:20 (Jesusek beti Apostoluekin izango dela agintzen du.)
Marko 3:14 (Jesusek hamabi gizon aukeratu zituen Apostolu izateko.)
Marko 16:17-18; Korintoarrei 12:4-11 (Jesusen jarraitzaileek dohain izpiritualak izango dituzte.)

Lukas

10:1 (Jesusek hirurogeita

hamar gizon aukeratu zituen

ebanjelioa

predikatzeko.)

Joan 14:26 (Jesus Apostoluekin izango da

beti, Izpiritu

Santuaren eragina-

ren bitartez.)

Eginak 1:23-26 (Apostolu berria aukeratzen dute hildako beste baten lekua
har dezan.)

Eginak 8:18-20 (Petrik diotso gizon bati apaizgoa ezin dela erosi.)
Eginak 10 (Agerpen bidez, Petrik jakin du ebanjelioa guztientzat dela.)
Eginak 14:23 (Elderrak

eliz

batzarretan *ordenatzen dituzte.)

Efesoarrei 2:19-20 (Jesus da Elizaren giltzarri nagusia, Apostoluek eta

profetek lagundurik.)
Efesoarrei 4:11-13

(Jesusek izendatutako

kargudunen

tituluak

ematen

dira.)

Jakue 5:14-15 (Eriak apaizgoaren aginpidea duen batek bedeinka ditzake.)
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Ez Zen Lurrean

•

Amos 8:11-12

•

Mateo 24:9-12 (Apostoluak

•

2 Tesalonikarrei 2:3-4 (Apostasia iragartzen da.)

•

2 Petri 2:1 (Sasiprofetek gezurrak irakatsi zituzten.)

(Gizonak egiaren
hil

bila ibiliko dira,

non aurkitu ez

dakitela.)

egingo zituzten.)

Jcsntck A^iitdtt zuen Berc Eiiza Berreratuko zuela Lurrean

•

Eginak 3:20-21 (Jesus bere ebanjelioa berrezartzera itzuliko da lurrera.)
Apokalipsia 14:6 (Aingeru batek lagunduko du ebanjelioa berrezartzen.)

•

Daniel 2:44-45 (Zeruko Aitaren erreinua azken egunetan ezarriko da.)

•
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anrki dezakegu Jesu Kristoren egiazko ebanjelioa gaur?

Urte Askoz Jesu Kristoren Elizarik Ez zen Izan Lurrean
Jesusek lurrean izan zenean antolatu zuen bere Eliza. Haren Elizak lurrean
iraun zuen hura zerura itzuli eta aldi batez. Jendeak haren egiazko irakaspenak irakasteari eta sinesteari utzi zionean, Jesusek apaizgoa eta bere Eliza
kendu zituen lurretik.

Urte askoz, jendea egiazko ebanjeliorik eta Jesu Kristoren Elizarik gabe bizi
izan zen. Jendeak eliza asko antolatu zituen, beren ideietan eta Bibliako zenbait irakaspenetan oinarriturik. Baina eliza haiek ez zuten

Zeruko Aitaren

apaizgoa. Haiek ez zituzten Jesusen irakaspenak. Haiek ez zituzten Jesusen-

gandik etengabe agerpenak jasotzen. Haiek ez zituzten dohain izpiritualak.
Jendeari Zeruko Aitari buruzko egia jakiteko gogoa piztu zitzaion. Zeruko
Aitari eta haren irakaspenei

buruzko egiaren

bila hasi ziren.

Haietako batzuk

jabetu ziren egiazko ebanjelioa eta Jesu Kristoren Eliza joanak zirela lurretik.

Zeruko Aitak erabaki zuen

iritsia

zela egiazko ebanjelioa eta Jesu Kristoren

Eliza lurrean berrezartzeko unea.

Aztergaiak
•

Zergatik kendu zuen Jesusek apaizgoa lurretik?

•

Zergatik ez ziren jendeak antolatu zituen elizak Jesu Kristoren Eliza?
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eta Jesusek bisitatu zuten Joseph Smith.
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Zeruko Aitak Bete Egin zuen Egiazko Eliza Berreratzeko Promesa
Zeruko Aitak bere ume guztiak maite ditu. Eta nahi du haiek jakitea hil eta
berpiztuak izan ondoren berarekin bizitzera itzultzeko zer egin behar duten.
Jesu Kristoren egiazko Eliza lurretik kendu aurretik, Jesusek esan zien profetei eta Apostoluei huraxe gertatuko zela. Agindu zien baita ere egunen
batean Eliza berreratuko zuela lurrean. Eta hori, berriro egiazko ebanjelioa

onartzeko prest zen jendea zegoenean egingo

omen

zuen.

Jesusek Bere EJiza Berreratu du Lurrean

Jesusek bere Eliza berreratu

du

lurrean, eta lehenago antolatu

zuen

Eliza

haren aginpide eta dohain berdinez hornitu du. Jesusen aginduei obeditzeko
prest

den oro haren Elizako kide bihur daiteke.

Zeruko Aitak Joseph Smith Aukeratu zuen Eliza Berreratzen Laguntzeko
1820an, Jesus egiazko ebanjelioa eta Eliza berrezartzen hasi zen lurrean.

Joseph Smith zeritzan gizon gazte batek jakin nahi zuen zein eliza ote zen
Jesu Kristoren Eliza.

Zeruko

Hark

irakurri

zuen

Biblian, inork ezer jakin nahi badu,

zuen Zeruko Aitari galdetzea
ondoko basora eta galdetu
zion Zeruko Aitari ea zein elizatan sartu behar zuen. Zeruko Aita eta Jesus
agertu zitzaizkion Joseph Smithi. Zeruko Aitak esan zion Josephi Jesusi enAitari galdetu behar diola. Eta erabaki

zein elizatan sartu behar zuen. Joan zen bere etxe

tzuteko eta obeditzeko. Jesusek esan zion Josephi inongo elizatan ez sartzeko.

Esan zion egiazko Eliza ez zegoela lurrean.
Sekulan ez zen Zeruko Aitagandik halako agerpenik jaso izan, lurretik
egiazko ebanjelioa eta Jesu Kristoren Eliza kenduak izan zirenetik. Agerpen
haren ondoren, beste agerpen asko etorri dira. Zeruko Aitak ordezkari bat
nahi zuen lurrean eta Joseph Smith aukeratu zuen. Harexen bitartez berrezarri zituen Jesusek

egiazko ebanjelioa eta Jesu Kristoren Eliza.

Aztergaia
•

Zergatik ikusi zuen Joseph Smithek ikuspen bat?

Apaizgoa Berrezarri zen

1829an berrezarri zen apaizgoa lurrean. Joanes Bataiatzaileak etorri zerutik
eskuak gainean ezarririk apaizgoaren aginpidearen parte bat eman zion

eta

Joseph Smithi. Apaizgo aginpide horri Aarondar apaizgoa deitzen zaio.
Joanes Bataiatzailea, apaizgo aginpide hori berrezari zuena, Jesus bataiatu

zuen pertsona bera zen.

Petri,

Jakue eta Joan, Jesusen lehen Apostoluetarik
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apaizgo aginpide gehiago eman zioten Josephi.
Melkisedek apaizgoa deitzen zaio.

hiru, otorri ziren halaber, eta

Apaizgo aginpide

horri

Beste profeta batzuk ere, Moises eta Elias barne, etorri ziren, eta beste lan

sakratu batzuk egiteko aginpidea
irakasteko,

lan

eman

/ioten Joseph Smithi. Ebanjelioa
sakratuak egiteko, eta Eliza gidatzeko aginpidea, beraz,

lurrean da berriro ere. Aginpide hori Zeruko Aitak

eman

digu.

Aztergaia
•

Nola jaso zuen Joseph Smithek apaizgoa?

}csusck Bcrc Eliza Bcrrantolatu zuen

Agerpen bidez, Jesusek beraren

Eliza berrantolatzeko

agindu zion Joseph

Smithi. Hori 1830eko apirilaren 6an izan zen. Jesus zen bere Elizaren burua,

lurrean bizi zenean. Bera da Eliza horren burua orain. Haren Elizako kideei
Santuak deitzen zaie oraindik.

Jesusek Azken Egunetako Santuen Jesu Kristoren Eliza deitu zion bere

gaurko

Azken Egunetako hitzek erakusten dute lurraren geroagoko
zuen beraren Eliza dela
egiazko Eliza bakarra, eta pozik dela horrekin.

Elizari.

garai batean dela Jesu Kristoren Eliza. Jesusek esan

munduko

Jesusek profeta bat aukeratzen du lurreko Eliza gidatzeko. Jesusek agintzen
dio profeta horri. Berak ematen dio profeta horri Eliza gidatzeko aginpidea.

Joseph Smith izan zen Azken Egunetako Santuen Jesu Kristoren Elizaren
lehen profeta. Elizaren profetari Elizaren Lehendakaria ere deitzen zaio.

Lehendakariak

gizonezko

laguntzaile

batzuk

ditu.

Laguntzaile

horiei

Kontseilariak deitzen zaie. Profeta hiltzen denean, Jesusek beste profeta bat

aukeratzen du hilaren lekua har dezan.
Jesusek hamabi Apostolu ere aukeratzen ditu Eliza gidatzen lagun dezaten.
Beste gizon eta mutil zintzo talde batek ere jasotzen

du apaizgoa. Horiek

Apostoluei eta profetari laguntzen diete. Horiek deitzen dira goi apaizak,
elderrak, apezpikuak, apaizak, maisuak, eta diakonoak, Jesu Kristoren an-

tzinako Elizan bezala.

Jesusek beraren Eliza nola antolatu behar zen esan zion Joseph Smithi.
jakin batean Eliza guztiz antolaturik denean,

Lehendakari batek zuzentzen du taketa.
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eremu

Eremu

horri *taketa deritza.

Bi kontseilari izaten ditu laguntzeko.

19.
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Taketa eremu txikiagotan banatuta dago.

Auzoa apaizgodun
kua

Eremu

horiei

*auzoak deitzen

zaie.

aitzindari batek zuzentzen du. Aitzindari horri apezpi-

laguntzen diote.

deritza. Horri bi kontseilarik

Oraindik taketak antolatu ez diren lekuetan, *barrutiak egon daitezke. Barrutiak adarrez

osatuak dira. Adarra lehendakari batek eta bi kontseilarik

zuzentzen dute. Ebanjelioa irakasten misiolari asko

ari

diren eremuei, berriz,

*misioak deitzen zaie.
Apaizgoa Duten Gizonak Quorumetan Antolatzen dira

Apaizgoa duten gizonak taldeka antolatzen dira. Talde horiei quorumak
deitzen zaie. Apaizgodunen quoruma apaizgoan kargu bera duten gizon
taldea da. Horiek elkarri eta beste batzuei laguntzeko elkartzen dira.
Aztergaiak
•

Nor da

•

Zer deitzen zaie Eliza zuzentzen laguntzen duten gizonei?

Eliza

Jesu Kristoren Elizaren buru gaur?

Egun Jesusek Lurrean Zegoenean Antolatu zuen Elizaren Modu Berean
Dago

Antolaturik

Jesusek Agerpenen bidez Gidatzen du Oraindik Bere Eliza
Izpiritu

Santuaren bitartez, Jesusek Eliza nola gidatu behar den esaten dio

profetari.

Apostoluei eta Elizako beste aitzindari batzuei ere haiek zer egitea

nahi duen agertzen die. Agerpenen bidez, Jesusek etengabe gidatzen ditu
Elizako kideak.

Edonor Izan daiteke Elizako Kide

Edonor egin daiteke Jesu Kristoren Elizako kide
jendea haren Elizan sartzen zen
fedea izan behar

modu

du Jesusengan

eta

orain, Jesus lurrean

berean. Gizon edo

damua

bere bekatuengatik. Pertsona

horrek bataioa hartu behar du. Bataioa hartu ondoren, gizon edo
horrek Izpiritu Santuaren dohaina jasotzen du.
Aztergaia
•

Zer egin behar dugu Jesu Kristoren Elizan sartzeko?

EHzako Kideek Egun DoJiain Izpiritualak Jasotzen dituzte
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horrek

emakume

emakume
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Jesusek dohain izpiritualak ematen dizkie beti bere Elizako kideei.

Ahalmen

izpiritual horiek guztiak Hli/.an dira orain.

Aztergaia
•

Zein dohain izpiritual dira, besteak beste? (Ikus

16. kapitulua.)

Jesusek Bere Egiazko Irakaspenak Berrezarri zituen

Jesusek, berak eta Apostoluek irakatsi zituzten irakaspenak berrezarri ditu.

Oinarrizkoak hauek dira: Jesu Kristogan fedea izatea, damutzea, bataioa, eta
Izpiritu Santuaren dohaina. Hona ondoren Jesusek bere Elizari eman dizkion
egia garrantzitsu batzuk:
1.

2.

Zeruko Aitak hezur eta haragizko gorputza du.
Gu Zeruko Aitaren izpirituzko umeak gara. Izpiritu

gisa bizi izan ginen

harekin zeruan, lurrean jaio aurretik
3.

Geure bekatuengatik bakarrik izango gara zigortuak, eta ez Adamek egin
zuenagatik. Jende askok uste du, Adamek eta Evak fruitu debekatua jan
zutenez, gu, haien umeak, bekatariak garela jaiotzean. Hori ez da egia.
Umeak ez dira bekatariak jaiotzean. Errugabeak dira. Beraz, ez dago haiek
bataiatu beharrik zortzi urte betetzen dituzten arte.

4.

Gizonak apaizgoa izan behar du Jesu Kristoren Elizaren *ordenantzak
emateko (Ikus 21. kapitulua).

Aztergaia
•

Zein irakaspen

eman

dizkio Jesusek jendeari berriro, besteak beste?

Jesu Kristoren Eliza Sekula Gehiago Ez

Da

Lurretik

Kendua Izango

Jesu Kristoren egiazko Eliza, apaizgo aginpidea, eta ebanjelioa berrezarri dira
lurrean, eta sekulan ez dira

kenduak izango. Zeruko Aitak esan zuen erreinu

bat ezarriko zuela eta erreinu hura sekulan ez zela suntsitua izango. Erreinu

hura Azken Egunetako Santuen Jesu Kristoren Eliza da. Eliza horrek
iraungo du.

beti

Jende asko egin da Azken Egunetako Santuen Jesu Kristoren Elizako kide.
Munduko herri askotan daude Elizako kideak. Jende gehiago eta gehiago
sartuko da oraindik Elizan. Zeruko Aitaren
jelioa eta

ume guztiek entzungo dute eban-

guztiek izango dute hura onartzeko parada.
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Aztergaia
•

Zer egin dezakezu besteei Jesu Kristoren ebanjelioaren berri jakiten laguntzeko, haren Elizan sartu ahal izan daitezen?

Erreferentziak

Urte Askoz Jesu Kristoren Elizarik Ez zen Izan Lurrean
•

Isaias 24:5 (Jendeak

•

Amos 8:11-12

egiazko irakaspenak aldatuko zituen.)

(Profetak esan zuen jendeak ez zuela

Zeruko Aitaren egiazko

hitza aurkitzen asmatuko.)
•

4 Nefi 1:26-29 (Jendeak bere elizak sortu zituen.)

Zeruko Aitak Bete Egin zuen Egiazko Eliza Berreratzeko Promesa

(Zeruko Aitak azken egunetan ezarriko zuen bere erreinua.)

•

Isaias 2:2-4

•

2 Nefi 3:6-15 (Joseph izeneko profeta batek lurrean egia berrezartzen

lagunduko zuen.)
Eliza

Egun Jesusek Lurrean Zegoenean Antolatu zuen

Elizaren

Modu

Berean

Antolaturik dago
•

Eginak 3:20-21 (Profetek esan zuten gauza guztiak berrezarriko

•

2 Nefi 29:9 (Jesus pertsona bera da, atzo, gaur, eta beti.)

•

Moroni 10:7-19 (Jesusek dohain

izpiritual

zirela.)

berak ematen ditu, atzo, gaur, eta

beti.)

Jesu Kristoren Eliza Sekula Geluago Ez
•

Da

Lurretik

Kendua Izango

Daniel 2:44-45; Mateo 21:43 (Zeruko Aitak inoiz suntsitua izango ez zen
erreinua ezarriko zuela agindu zuen.)
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Elder

Ebanjelari

Goi apaiz

Hirurogeitamartar

Apostoluak eta Profetak

Jesu Kristo

Jesu Kristoren Eliza eraikin baten antzeko da; Kristo da giltzarri nagusi
eta

Apostoluak

eta profetak dira ziiuendu.
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Nola eskura dezake gizonak Zeruko Aitaren lana egiteko aginpidea?

Apaizgoa Duenean Gizona Zeruko Aitaren Ordez Ari daiteke
Apaizgoa, Zeruko Aitak gizon eta mutil zintzo batzuei lurrean beraren lana
egiteko ematen dien aginpidea da.

eman

Hark Jesusi eman zion aginpide

hori. Jesu-

Apaizgoa duten gizonek
eta mutilek Zeruko Aita eta Jesus ordezkatzen dituzte. Gizon horiek beste
gizonek eta mutilek egin ezin dituzten gauzak egin ditzakete. Misiolariak
sek lurreko gizon batzuei

die aginpide hori.

izan daitezke eta Jesu Kristoren egiazko ebanjelioa irakats dezakete. Eriak

bedeinka ditzakete. Lan sakratuak egin ditzakete Elizan.

eman behar dion apaizgoa beste gizon edo
Apaizgoa duen gizonak eskuak ezarri behar ditu gizon edo mutil
horren buru gainean. Ondoren, apaizgoa ematen dio Jesu Kristoren izenean
eta duen apaizgoaren aginpideaz.

Jesusek esan digu gizonak nola
mutil

bati.

Jesusen aginduei obeditzen dien gizonak edo mutilak bakarrik jaso dezake
apaizgoa. Jesusek beraren aginduak betetzen badituzte bakarrik utziko die
gizonei eta mutilei beraren lana egiten.

Ez da lurrean pertsona handiagorik apaizgoa era egokian darabilen gizona
edo mutila baino.
Aztergaiak
•

Zer da apaizgoa?

•

Nork jaso dezake apaizgoa?
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Apaizgoa Bi Mailatan Banatuta Dago
Apaizgoko bi mailak hauek dira: Aarondar Apaizgoa eta Melkisedek Apaizgoa. Aarondar Apaizgoari apaizgo txikia deitzen zaio batzuetan. Melkisedek
Apaizgoari, apaizgo handia.

Aarondar Apaizgoa

Aarondar Apaizgoak Aaronen izena darama. Aaron Moisesen anaia izan zen
Aaron Moisesen garaiko aitzindari bat izan zen.

eta profeta.

Gutxienez 12 urte dituen gizonak edo mutilak izan dezake Aarondar apaizgoa. Aarondar Apaizgoa duten gizonek eta mutilek irakats diezaiokete
jendeari.

Aarondar Apaizgoa duten batzuek bataia dezakete jendea. Horiek

Jesusez oroitzen laguntzen diote jendeari. Era askotan lagun diezaiokete
jendeari.

Melkisedek Apaizgoa

Melkisedek Apaizgoak Melkisedeken izena darama. Melkisedek oso gizon
Abrahamen garaian bizi izan zen. Goi apaiza
zen. Haren izena ezarri aurretik, apaizgoari apaizgo santua deitzen zitzaion,
Jainkoaren Semearen Ordenari bezala. Apaizgoari izena aldatu eta Melkisezintzoa zen, apaizgoa zuena.

dek

ipini zioten,

jendeak Zeruko Aitaren izena gehiegi erabil ez zezan.

Gizonak 18 urte izan behar ditu gutxienez Melkisedek Apaizgoa izateko.
Melkisedek Apaizgoa duten gizonek Elizako kideei bedeinkapenak emateko
ahalmena dute. Jesusek agertzen dizkie bedeinkapen horiek emateko jakin
eta esan

behar dituzten gauzak.

Aztergaia
•

Zein dira Elizaren bi apaizgoak?

Apaizgo Bakoitzeko Karguak eta Aginpideak
Aarondar Apaizgoa duten eta apaizgo horretan apaiz kargurako ordenatu
dituzten gizonek eta mutilek ondokoak egin ditzakete:
1.

Ebanjelioa irakatsi.

2.

Jendea bataiatu.

3.

*Sakramentua prestatu, bedeinkatu, eta banatu.
Melkisedek Apaizgoa dutenei Elizako kideak bisitatzen

4.

lagundu.
5.

Aarondar Apaizgoa beste batzuei eman.
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Melkisedek Apaizgoa duten gizonek ondokoak egin ditzakete:
1.

Eliza Gidatu.

2.

Ebanjelioa predikatu.

3.

Izpiritu

5.

Santuaren dohaina eman.
Bedeinkapen bereziak eman.
Haurrei izena eta bedeinkapena eman.

6.

Eriak sendatu.

7.

Apaizgoa beste batzuei eman.
Aarondar Apaizgoa duten gizonek

4.

8.

eta mutilek egin ditzaketen

gauza

guztiak egin.

Pertsonak apaizgoa jasotzen duenean, apaizgoko kargu baterako ordenatzen

Aarondar Apaizgoak bai Melkisedek Apaizgoak zenbait kargu
Kargu bakoitzak eginbehar bereziak ditu.

dute. Bai
dituzte.

Aztergaiak
•

Zer egiteko aginpidea dute Melkisedek Apaizgoa dutenek?

•

Zer egiteko aginpidea dute Aarondar Apaizgoa dutenek?

Aarondar Apaizgoko Kargnak

eta

Haien Eginbeharrak

Aarondar Apaizgoko karguak honako hauek

dira: diakono, maisu, apaiz, eta

apezpiku.

Diakono
Elizako gizonezko kideak apaizgoa jaso dezake eta diakono ordenatua izan
daiteke 12 urte beteak baditu.

Hark Jesusen aginduei

eta Elizaren arauei

obeditu behar die.

Hona diakonoaren eginbeharrak:
1.

Sakramentua banatu.

2.

Aitzindariei lagundu.

3.

Aarondar Apaizgoko maisuei beren eginbeharrak egiten lagundu, haiek
eskatutakoan.

Diakonoak ez dauka apaizgoa ematerik. Ezin du inor bataiatu. Ezin du sakramentua bedeinkatu.
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Maisu
Elizako gizonezko kidenk apaizgoa jaso dezake eta maisu ordenatua izan
daiteke 14 urte beteak baditu.

Hark jesusen aginduei

eta Elizaren arauei

obeditu behar die.

Hona maisuaren eginbeharrak:
1.

Elizako kideez arduratu eta haiei beren behar fisikoak eta izpiritualak
asetzen lagundu.

2.
3.

Kideei Jesusen aginduei obeditzen lagundu.

Melkisedek Apaizgoa dutenei lagundu, haiekin batera familiak bisitatuz
eta haiei familia horiei Jesusi obeditzen irakasten lagunduz.

4.
5.

Sakramentua prestatu.
Behar denean, diakonoak egiten dituen gauza guztiak

egin.

Maisuak ez dauka apaizgoa ematerik. Maisuak ere ezin du inor
Ezin du sakramentua bedeinkatu.

bataiatu.

Apaiz
Elizako gizonezko kideak apaizgoa jaso dezake eta apaiz ordenatua izan daiteke 16 urte beteak baditu.

behar

Hark Jesusen aginduei

eta Elizaren arauei obeditu

die.

Hona apaizaren eginbeharrak:
1.

Ebanjelioa irakatsi.

2.

Kideak Jesusen aginduei obeditzera bultzatu.

3.

Jendea bataiatu.

4.

Sakramentua bedeinkatu.

5.

Beste diakono, maisu, eta apaiz batzuk ordenatu.

6.

Batzarrak zuzendu, bertan Melkisedek Apaizgoa duenik ez denean.

Apaizak, maisuak eta diakonoak egiten dituzten gauza guztiak egin ditzake.

Hark ezin du inor apezpiku kargurako edo Melkisedek Apaizgoko inongo
kargutarako ordenatu.

Apezpiku
Apezpikua auzo baten aitzindaria

da.
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Hona apezpikuaren eginbeharrak:
1.

Bere auzoko Aarondar Apaizgodunak gidatzea.

quoruma

2.

Bere auzoko apaizen

3.

Estualdietan Elizako kideei jana, jantziak eta halakoak eskuratzen lagun-

gidatzea.

tzea.
4.

Elizako kideak dohain eta pribilegio jakin batzuk jasotzeko duin diren
neurtzea.

ematen dizkion diruak

gauzak jasotzea

5.

Jendeak

6.

Bere auzoko kideei aholku ematea, haiek gidatze izpirituala eskatzen

Elizari

eta

eta zaintzea.

dutenean edo aholku premian direnean.
Elizaren Lehendakariak zenbait gizon apezpiku ordenatzeko agintzen die

taketetako lehendakariei.

Aztergaia
•

Zein dira diakonoaren, maisuaren, apaizaren, eta apezpikuaren eginbeharrak?

Melkisedek Apaizgoko Karguaketa Haien Eginbeharrak

Melkisedek Apaizgoko karguak honako hauek dira:
patriarka, hirurogeitamartar, eta apostolu.

behar jakin batzuk

elder,

goi

apaiz,

Kargu horietako bakoitzak egin-

ditu.

Elder
1.

Jendea bataiatu.

2.

Izpiritu

3.

Batzarrak zuzendu.

4.

Batzarren buru aritu bertan goi apaizik ez denean.

Santuaren dohaina eman.

5.

Ebanjelioa predikatu.

6.

Eriak bedeinkatu.

7.

Haurrak bedeinkatu.

8.

Beste batzuei apaizgoa

9.

eman eta haiek elder, apaiz, maisu, edo diakono
kargurako ordenatu.
Behar denean, apaizaren, maisuaren, edo diakonoaren eginbehar guztiak

egin.
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Goi apaiz
Goi apaizaren eginbehar nagusia da Elizako kideen artean aitzindari izatea
eta gai izpiritualez arduratzea. Goi apaizak elderraren, apaizaren, maisuaren,

edo diakonoaren edozein eginbehar ere egin dezake, premia denean.
Patriarka
Patriarka Elizako kideei bedeinkapen bereziak

ematen dizkien goi apaiz bat
Bedeinkapen horiei *patriarkaren bedeinkapenak deitzen zaie. Patriarkaren bedeinkapenek Jesusen nahia zein den jabetzen laguntzen diete kideei.

da.

Hirurogeitamartar
Hirurogeitamartar baten eginbehar nagusia da Elizako kide ez direnei ebanjelioa

predikatzea.

Hirurogeitamartarrek Apostoluei ere laguntzen diete

Eliza zuzentzen.

Apostolu

Apostolua Jesu Kristoren lekuko berezi bat da, mundu osorako jarria.
Apostoluek Elizak munduan zehar dituen eginbeharrak zuzentzen dituzte.

Apostolu bakoitzak apaizgoaren aginpide osoa du. Baina Elizaren Lehendakariak (apostolua da baita ere) soilik erabil dezake apaizgoaren aginpide
osoa. Gainerako apostoluek Elizaren Lehendakariak agintzen dien eran

bakarrik erabiltzen dute beren aginpidea.
Apaizgoaren Giltzak

Apaizgoa Jesusen izenean aritzeko

eta

gu berriro Zeruko Aitagana gidatzeko

aginpidea da. Apaizgoaren giltzak aginpide hori erabiltzeko baimena emateko aginpidea dira. Beraz, apaizgoa gizon askok badute ere, norbaitek izan

behar du apaizgo hori erabiltzeko baimena emateko aginpidea. Adibidez:
apaizak jendea bataiatzeko aginpidea du. Baina hark ezin du inor bataiatu

apezpikuak uzten dion

arte.

Apezpikuak

ditu

Aarondar Apaizgoaren

auzoan. Beste adibide bat: apaizgoa duen batek beste bati ere

eman

giltzak

diezaioke

apaizgoa, baina soilik toki horretan apaizgoaren giltzak dituen gizonak

baimena ematen badio. Hori apezpikuak, taketaren lehendakariak, edo
misioburuak egin lezake.
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Aztergaia
•

Zer dira apaizgoaren giltzak?

Apaizgoa Dnten Gizonen eta Mutilen Taldeak

Apaizgoko kargu bera duten gizonak eta mutilak taldetan antolatuak dira.
quorumak deitzen zaie. Melkisedek Apaizgoan elderren quoru-

Talde horiei

mak eta

goi apaizen

quorumak

dira.

Aarondar Apaizgoan diakonoen quorumak, maisuen quorumak,

quorumak

eta apaizen

dira.

Gizona edo mutila apaizgoko kargu baterako ordenatua denean, kargu bera
dutenen quorumeko kide bilakatzen da. Gjuorum horretan egoten da' beste
kargu baterako ordenatua den arte. Çjuorumaren aitzindariek quorumeko
kide bakoitzari irakasten eta laguntzen diote.
Melkisedek Apaizgoko

Quorumak

Elderren Cjuoruma
Elderren

quorumak 96

elder arte izan dezake, eta bertan

auzoan

bizi diren

elder guztiak egon ohi dira. Elderrak 96 baino gehiago badira, beste elder

quorum

bat antolatzen da. Oraindik Melkisedek Apaizgoa jaso ez duten

gizonak ikasteko, gizarte jardueretan parte hartzeko, edo lan jakinak egiteko
elkar daitezke elderrekin.

Lehendakari batek eta

bi kontseilarik

zuzentzen dute elderren quoruma.

Goi Apaizen Quoruma

Goi apaizen quorumak taketeko goi apaiz guztiak hartzen ditu barnean.
Taketaren lehendakariak eta haren bi kontseilariek zuzentzen dute goi apaizen
quoruma.
Aarondar Apaizgoko Quorwnak

Diakonoen Quoruma
Diakonoen quorumak 12 diakono
gehiago badira, beste diakono

arte izan dezake.

quorum

Auzoan

12 diakono baino

bat osatzen da. Diakonoen

lehendakari bat eta bi kontseilari ditu.
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Maisucn Quoruma
Maisuen quorumak 24 maisu
gehiago badira, beste maisu
lehendakari bat eta

arte izan dezake.

quorum

Auzoan 24 maisu baino
quorumak

bat osatzen da. Maisuen

bi kontseilari ditu.

Apaizen Quoruma

Apaizen quorumak 48 apaiz

arte

izan dezake.

Auzoan 48 apaiz baino

gehiago badira, beste apaiz quorum bat antolatzen da. Apaizen quorumaren
lehendakaria apezpikua edo adarraren burua izan ohi da. Hark quorumeko
bi

apaiz izendatzen ditu laguntzaile izateko.

Aztergaiak
•

Zer da quoruma?

•

Zenbat kidek osatzen du elderren, goi apaizen, diakonoen, maisuen,
apaizen,

•

quoruma?

Nola lagun diezaiokete elkarri quorumeko kideek?

Erreferentziak
•

Hebertarrei

7;

D&I

84:6-30 (Melkisedek Apaizgoa eta Aarondar Apaizgoa

esplikatzen dira.)
•

D&I

20:38-60;

D&I

107 (Apaizgoko karguak eta eginbeharrak zehazten

dira.)
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Apaizgoaz, Gizonek Jesusek Adinako Aginpidea Dute Ordenantzak Egiteko
Ordenantzak zeremonia sakratuak dira, apaizgoaren aginpidea eman zaienek
egiten dituztenak. Bataioa, sendotza, eriei eskuak ezartzea haiek sendatzeko,
eta sakramentua bedeinkatzea eta banatzea dira ordenantzetako batzuk.

Lurrean izan zenean, Jesusek ordenantzak egiten zituen jendeari laguntzeko.
Eriak sendatu zituen eta itsuei bista itzuli zien. Gorrak entzuteko gai egin
zituen eta hilak piztu. Jesusek sakramentua

eman

zien bere jarraitzaileei.

Jesusek ordenantzak egiteko ahalmena eta aginpidea

eman

dizkie apaizgoa

duten gizonei. Apaizgoa duten gizon eta mutil zintzoek ordenantzak egin
ditzakete. Guri onura ekartzeko eta Zeruko Aita bezalakoak izaten laguntzeko egiten dituzte ordenantza horiek. Ordenantzek harekin bizitzera itzultzeko prestatzen laguntzen digute.

Jesusek lurrean diren gizonei apaizgoa

dezakegu

bizitzan.

eman

Hauek, besteak beste:

dienez,

guk onura ugari

bataioa,

Izpiritu

jaso

Santuaren

dohaina, eta geure familiarekin betiko lotuak izatea.

Quorum

lehendakariek ordenantzak nola egin irakatsi behar diete beren

quorumetako kideei. Apaizgoa duen gizon bat ordenantza bat egitekoa
bada eta ez badaki nola egin, quorumaren lehendakariari eskatu behar dio
irakasteko.
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Jesusek bere Apostoluekien egindako azken afarian

eman zuen sakramentua.

Carl Blochek egina. Jatorrizkoa Danimarkako Frederiksborg Gazteluko Kaperan dago.
Frederiksborg museoaren baimenaz erabilia.
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Aztergaia
•

Zergatik egiten dira ordenantzak?

Guri Laguntzeko Egiten diren Ordenantzak
Bataioa

Bataioa Jesu Kristoren ebanjelioko lehen ordenantza da. Bataioa jaso aurretik,

pertsonak fedea izan behar du Jesusengan,

damua

bere bekatuengatik, eta

Jesusek irakatsi zituen gauzak egiteko gogoa.

Apaizgoa duen batek soilik bataia dezake jendea. Hark bere apezpikuaren
edo adarraren lehendakariaren baimena izan behar du inor bataiatzeko.
Bataiatzailea eta bataioa jaso behar duena elkarrekin sartzen dira uretan.
Bataiatzaileak bataioa jaso behar duena izenez deitu eta otoitz labur bat
esaten du. Jarraian, bataioa jaso behar duena uretan murgiltzen du erabat, eta
ondoren uretatik ateratzen du berriro.
Bataiatzaileak

honako

otoitz

hau esaten du: "Jesu Kristoren aginduz, nik

bataiatzen zaitut Aitaren, eta Semearen, eta Izpiritu Santuaren izenean.

Amen."
Aztergaia
•

Zein da Jesu Kristoren ebanjelioko lehen ordenantza?

Izpiritu

Santuaren Dohaina Ematea

Pertsonak bataioa jaso duenean, Melkisedek apaizgoa duten gizonek ezartzen dizkiote eskuak buruan, eta haietako batek otoitz berezi bat esaten du.
Otoitz hartan, bataiatu berria

Azken Egunetako Santuen Jesu Kristoren

Elizako kide berresten dute, eta esaten diote, "Jaso ezazu Izpiritu Santua".

Horrek esan nahi du bataiatu berriak
bidea izango duela
Izpiritu

beti,

Izpiritu

Santuak gidatua izateko esku-

Jesusen aginduei obeditzen saiatzen den bitartean.

Santuaren dohaina emate hori da Jesu Kristoren ebanjelioko bigarren
ari den pertsonak Izpiritu Santuak

ordenantza. Orduan, ordenantza egiten

inspiratutako bedeinkapena ematen dio bataiatu berriari. Gizonak bere apez-

pikuaren edo adarraren lehendakariaren baimena behar du inori Izpiritu
Santuaren dohaina emateko.
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Jesu Kristo eta Jmren ordaintza gogoratzeko hartzen
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dugn sakramentua.
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Aztergaia
•

Zeinek eman dezake Izpiritu Santuaren dohaina?

Apaizgora Ordenatzea

Gizonari apaizgoa ematea ordenantza bat da. Hori apaizgoa duten gizonek
egin behar dute. Haiek apezpikuaren edo adarraren lehendakariaren baimena

behar dute Aarondar Apaizgoa emateko, eta taketaren lehendakariarena

Melkisedek Apaizgoa emateko. Apaizgoa jasotzea ohore handia da gizonarentzat edo mutilarentzat. Apaizgoa jasotzean egiten diren promesak betetzen dituztenek beti izango dute apaizgo hori.

Aztergaia
•

Nork eman diezaieke apaizgoa

besteei?

Sakramentua

Apaizgoa duen norbaitek otoitz bat esaten du ogia eta ura bedeinkatzeko.
Ondoren, hark edo apaizgoa duen beste norbaitek ematen dizkie Elizako
kideei ogi zati bana jateko eta ur pixka bana edateko. Horri sakramentua
deitzen zaio. Sakramentua ordenantza bat da.
Ogia

eta ura Jesusen haragiaren eta

odolaren sinboloak

dira.

Horiek gogora-

razten digute Jesusek bere bizia *sakrifikatu zuela gugatik.

behar genuke hark digun maitasuna. Eskerrak

eman behar

Gogoan

izan

genizkioke beka-

tuen barkamena iristeko eta berriro Zeruko Aitarekin bizitzeko bidea

jarri

digulako.

Sakramentua hartzen dugun bakoitzean, bataioko orduan Zeruko Aitari
egindako promesak berritzen ditugu. Berriro agintzen dugu Jesus beti
gogoan izango dugula, haren izenaz deituak izatea nahi dugula, eta beti
haren aginduei obedituko diegula. Sakramentua hartu aurretik, geure gaiztakeriez damutu behar dugu eta geure promesei buruz pentsatu.

Zeruko Aitak agintzen digu

hitz

emanak betetzen baditugu

Izpiritu

Santua

bidaliko duela, beti gurekin izan dadin.

Ogia Bedeinkatzea
Jesusek otoitz bereziak

eman dizkigu sakramenturako. Hona

tzeko otoitza:
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*Aita Betierekoa, eskatzen dizugu, zure

Seme

Jesu Kristoren ize-

nean, bedeinka eta santu egin dezazula ogi hau, bera jan behar duten guztien
*arimentzat, zure

aurrean

aitor,

Semearen gorputzaren oroitzapenez

O Jainkoa,

jan dezaten, eta zure

Aita Betierekoa, prest daudela zure Semearen izena

beren gainean hartzeko, eta zure Semea beti gogoan izateko, eta hark ematen
dizkien aginduak betetzeko; haren Izpiritua beti lagun izan dezaten.

Amen."

Ura Bedeinkatzea

Hona

"O

ura bedeinkatzeko otoitza:

Jainkoa, Aita Betierekoa, eskatzen dizugu, zure

Seme

Jesu Kristoren ize-

nean, bedeinka eta santu egin dezazula ur hau, bera edan behar duten guztien arimentzat,

zure Semeak isuritako odolaren oroitzapenez edan dezaten,

eta zure aurrean aitor,

O

Jainkoa, Aita Betierekoa, zure

dutela; haren Izpiritua lagun izan dezaten.

Semea

beti

gogoan

Amen."

Aztergaiak
•

Zer da sakramentua?

•

Zertaz pentsatu behar

banatzen
•

ari

dugu apaizgodunak sakramentua bedeinkatzen

eta

diren bitartean?

Zein promesa egiten ditugu sakramentua hartzen dugunean?

Hnurrak Bedeinkatzen

Apaizgoa duten gizonek bedeinka ditzakete haurrak, haiek jaio eta aste batzuetara normalean. Apezpikuaren edo adarraren lehendakariaren baimena
izan behar dute horretarako. Haurraren aitak bedeinka dezake haurra, Melkisedek Apaizgoa badu. Melkisedek Apaizgoa ez badu, ez dezake haurra bedeinka edo ez daiteke haurra bedeinkatzen ari diren gizonen zirkuluan egon.
Hark Melkisedek Apaizgoa duen bati eska diezaioke haurra bedeinkatzeko.
Aitak, Melkisedek Apaizgoa badu eta zintzoa bada, edo Melkisedek Apaizgoa duen norbaitek, hartu haurra besoetan, Melkisedek Apaizgoa duten
beste batzuek laguntzen diotela, eta otoitz bat esaten du. Otoitzean, Zeruko
Aitari zuzentzen zaio, esaten du Melkisedek Apaizgoaren aginpideaz egiten
duela ordenantza hori, eta gurasoek aukeratutako izena ematen dio haurrari.
Ondoren, Izpiritu Santuak inspiratutako hitzez bedeinkatzen du haurra.
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Aztergaia
•

Zer egiten du Melkisedek Apaizgoa duenak haurra bedeinkatzen duenean?

Eriak Bedeinkatzea

Pertsonak, eritzen denean, Melkisedek Apaizgoa duten gizonengana jo

dezake bedeinka dezaten eskatzeko. Aurrena, haietako batek gantzutu egiten
du. Hori honela egiten du: eriaren buru gainean olio sagaratu pitin bat ipini,
ondoren haren buru gainean bere eskuak ezarri, eta otoitz berezi bat esanez.
Horren ostean, jartzen dituzte denek beren eskuak pertsonaren buru gainean, eta haietako batek gantzudura lotu eta pertsona bedeinkatzen du Izpiritu Santuak inspiratzen dion eran. Pertsona asko hobeto sentitu dira edo
sendatu egin dira beren gaitzetik apaizgoaren bedeinkapen hori jaso eta gero.
Eriak bedeinkatzea ordenantza bat da.
Eriak gantzutzeko erabiltzen den olioa eginkizun horretarakoxe sagaratzen

da beste ordenantza batean. Olioa sagaratzeko, Melkisedek Apaizgoa duen
gizonak jartzen du pitin bat ontzi ireki batean eta otoitz berezi bat esaten du.
Melkisedek Apaizgoa duen gizonak ez du apezpikuaren, adarraren buruaren,

edo taketaren lehendakariaren baimenik behar

bi

ordenantza horiek

egiteko.

Aztergaia
•

Nork bedeinka ditzake

eriak?

Aita Batek Bedeinka ditzake Bere Familiako Kideak

Melkisedek Apaizgoa duen aita batek bedeinka ditzake bere familiako
kideak. Haietako batek gaitzen bat edo premia bereziren bat duenean egin

dezake

hori.

Ez du apezpikuaren, adarraren buruaren, edo taketaren lehen-

dakariaren baimenik behar horretarako. Aitak ipintzen ditu bere eskuak

pertsonaren buru gainean eta otoitz bat esaten du. Otoitzean, Izpiritu San-

tuak inspiratzen dion bedeinkapena ematen dio pertsona horri. Familiako

kideak bedeinkatzea ordenantza bat da.
Aztergaia
•

Noiz bedeinka ditzake

aita

batek bere familiako kideak?
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Ordenantza Batzuk Oso Garrantzitsuak Dira Eta Guztiek Jaso Behar
dituzte

Apaizgoaren ordenantza batzuk beharrezkoak dira pertsona Zeruko Aitarekin bizitzera itzuliko bada. Bataioa eta Izpiritu Santuaren dohaina jasotzea
dira horietako bi. Gizonek eta mutilek apaizgoa ere jaso behar dute. Gainerako ordenantzak,

aita

batek bere familiako kideak bedeinkatzea esate

baterako, laguntza eta kontsolamendua behar ditugunean egiten dira.

Aztergaiak
•

Nolakoak dira ordenantza batzuk?

•

Zer onura dakar haietako bakoitzak?

Erreferentziak
Avaizgoaz, Gizonek Jesusek Adinako Aginpidea Dute Ordenantzak Egiteko

Marko

eman

•

Mateo

16:19;

•

Marko

1:34 (Jesusek eriak

•

Eginak 9:1-6 (Jesusen Apostoluek ordenantzak egiten zituzten.)

3:14 (Jesusek bere ikasleei

zien apaizgoa.)

sendatu zituen eta izpiritu gaiztoak egotzi.)

Guri Laguntzeko Egiten diren Ordenantzak

•

Mateo 19:14-15 (Jesusek ume txikiak bedeinkatu zituen.)
Mateo 26:26-28 (Jesusek bere ikasleentzat bedeinkatu zuen sakramentua.)
Eginak 8:17 (Jesusen Apostoluek Izpiritu Santua ematen zuten.)

•

Jakue 5:14 (Elderrek olio sagaratu pitin bat ipini behar dute eriaren buru

•
•

gainean eta pertsona hura bedeinkatu.)
•

3 Nefi 11:23-28 (Bataioa egiteko era azaltzen zaigu.)

•

Moroni 4, 5 (Jesusek aspaldi bizi izandako jendeari eman zizkion sakramentua bedeinkatzeko otoitzak.)
Moroni 6:1-3 (Bataioa hartu behar dutenen betebeharrak esaten dira.)

•
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IRUDI

LAGUNGARRIAK
Ma

t

er i al

Didaktikoak

ONDOKO

1

Isaiasek, Itun

16

ILUSTRAZIOEN IZENAK

Zaharreko profetetako batek, Jesu Kristoren etorrera

iragarri

zuen.
2.

Joanes Bataiatzaileak Jordan ibaian bataiatu zuen Jesus.

3.

Jesusek berari jarraitzeko esan zien Petriri eta beste batzuei.

4.

Jesusek hamabi Apostolu ordenatu zituen.

5.

Jesusek

6.

Jesusek ebanjelioa irakatsi zion jendeari. (Mendiko Hitzaldia, Carl Blochek

umeak maitatu

egina. Jatorrizkoa

eta

bedeinkatu zituen.

Danimarkako Frederiksborg Gazteluko Kaperan dago.

Frederiksborg museoaren baimenaz

erabilia.)

7.

Kristok gizadi osoaren bekatuengatik sufritu zuen Getsemaniko Baratzean.

8.

Jesus gizadi osoaren bekatuengatik

9.

10.

Hirugarren egunean, Kristo

jaiki

hil

zen gurutzean.

egin zen hilobitik.

Kristo berpiztuak bere zauriak erakutsi zizkien Apostoluei.

11.

Kristo berpiztuak Ameriketako bere jendea bisitatu zuen.

12.

Joseph Smithek Jakue l:5-6-k inspiratuta galdetu zion Jainkoari zein zen
Jesu Kristoren egiazko Eliza.

13.

Haren

otoitza aditurik,

Zeruko Aitak

eta Jesu Kristok bisitatu egin zuten

Joseph Smith.
14.

Moroni aingeruak Mormonen Liburua zeukaten urrezko xaflak eman
zizkion Joseph Smithi.

15.

Joanes Bataiatzaileak bisitatu zituen Joseph Smith eta Oliver Cowdery,
eta

16.

Aarondar Apaizgoa eman

Petrik, Jakuek, eta

zien.

Joanek Joseph Smithi eta Oliver Cowderyri

Melkisedek Apaizgoa.
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JESU KRISTORI JARRAIKA
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Jesusek bataioa hartuz erakittsi zion obedientzia bere Aitari.
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Zeruko Aitak zoriontsu izateko

gauzak agertu dizkigu. Nola
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u a

eta berarekin bizitzera itzultzeko egin behar

ikas

ditugun

dezakegu gauza horiek egiten?

Zeruko Aitak Maite Gaituelako Ematen dizkigu Legeak
Zeruko Aitak, maite gaituelako nahi du gu hemen lurrean zoriontsu izatea.
Nahi du halaber gu beragana itzultzea berak duen poza senti dezagun. Eta
hori lortuko dugu soilik hark bera bezalako bihurtzeko eman digun ahalmena erabiltzen badugu.
Zeruko Aitak badaki zer egin behar dugun gu bera bezalako bihur gaitezen.
Hark aginduak eman dizkigu, eta agindu horiek zer egitea komeni zaigun
esaten digute. Hark, egitea komeni ez zaiguna ere esan digu.
Zeruko Aitak eman digun agindu bakoitza onerako dugu, eta lagundu
egingo digu. Agindu horiek bidea erakutsiko digute bizitzan, eta obeditzen
badiegu zoriontsuak izango gara.
Guztiok hautsi ditugu Zeruko Aitaren aginduak. Zeruko Aitaren aginduak
hautsi ditugulako, bekatu egin dugu. Bekatu egin dugulako, Zeruko Aitagandik bereiziak izan gara. Zeruko Aitagandik betiko bereizirik gelditzea da
geure bekatuengatik dagokigun zigorra.

du gure bekatuen zigorra
Seme Jesus bidali zuen gure bekatuen zigorra ordaintzera.
Jesusek ordaindu du zigor hori, eta gu orain Jesusengan fedea izanda itzul
Baina Zeruko Aitak maite gaitu. Bide bat asmatu

ordain dadin. Bere

gaitezke Zeruko Aitagana. Jesusengan fedea izateak harengan fidatzea eta

haren

esan nahi du. Jesusengan fedea dutenek
Zeruko Aitagana itzultzeko lehen urratsa

jarraitzaile zintzo bihurtzea

haren aginduei obeditzen

diete.
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Jcsusengnn fedea izatea eta Jesusi obeditzen saiatzea da. Ondoren, Jesusengan fedea izaten jarraitzen badugu, hark Zeruko Aitaren agindu guztiei obeditzen lagunduko digu; eta Zeruko Aitak bekatu guztiak barkatuko dizkigu.

Jesusen agindu batzuk Elizako kide guztientzat dira. Horiek idatzi santuen
eta profeten

bidez ematen ditu. Beste agindu batzuk gutako bakoitzari ema-

ten dizkio, Izpiritu Santuaren bitartez. Esate baterako, idatzi santuek eta pro-

lagundu behar dutela ebanjelioa hedatzen.
gutako bakoitzari esaten digu banaka zer egin dezakegun familiakoei, adiskideei, eta auzokoei ebanjelioa irakasteko. Idatzi santuak aztertzen baditugu, profeten hitzei kasu egiten badiegu, eta Izpiritu
Santuaren xuxurlei jarraitzen, beti jakingo dugu geure eginbeharrak zein
fetek diote Elizako kide guztiek
Izpiritu Santuak, aldiz,

diren.

Aztergaiak
•

Nola erakusten digute Zeruko Aitaren

eta Jesusen

aginduek haiek biek

diguten maitasuna?
•

Nola jakin dezakegu Zeruko Aitak

eta Jesusek egiteko

agindu digutena?

Zeruko Aitaren Agindu Oro Garrantzitsu Da
Jesusek egiteko agintzen digun guztia egin behar dugu. Haren agindu guz-

Zeruko Aitarekin bizitzeko prestatzen laguntzen
bada
Naaman zeritzan gizon bati buruzkoa. Naazen, eta nahi zuen Eliseo izeneko profeta batek sendatzea. Utzi

tiak dira garrantzitsu, eta

digute. Biblian

man

oso

eri

istorio bat,

zuen, bada, bere bizilekua, eta Eliseo bizi zen erresumara joan zen. Eliseok

mandatari bat bidali zuen, Naamani esateko zazpi aldiz garbitu behar zuela
bere burua Jordan ibaian, eta sendatuko

Naaman
ote

omen

zen.

haserretu egin zen hura egiteko esan ziotenean. Zergatik joan behar

zuen berak Jordan

ibaira bera bizi

zen tokian

ibai

handi ugari izaki? Baina

haserreak haserre, obeditzea erabaki zuen. Eta obeditu zuelako, sendatu egin
zen. Obeditu izan ez balu, ez zen sendatuko.

Batzuek uste dute Jesusen aginduak zailegiak direla betetzen. Bazen behin
Nefi zeritzan gizon gazte bat: hari eta haren anaiei gauza zail bat egiteko
eskatu zitzaien. Jesusek esan zien Jerusalemera

itzuli eta idatzi garrantzitsu

batzuk ekartzeko. Nefiren anaiek esan zuten ezin zutela lan hura egin, zailegia zela. Baina Nefik esan zuen Jesusek agindutakoa egingo zuela. Esan zuen
Jesusek eginkizun bat jartzen digunean, berdin da guri zein zaila iruditzen
zaigun, berak laguntzen digula egiten.
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Jesusek esan digu bera eta Zeruko Aita bezalako bihurtzen ahalegindu behar

dugula. Ez zigun esango, noski, egiteko gai ez bagina.
Jesus bekaturik egin ez zuelako da Zeruko Aita bezalakoa. Guk, aldiz,

denok

damuaren

bidez,

dugu bekatu; baina Jesusengan fedea izanez

egin

eta

Zeruko Aita bezalako bihur gaitezke.
Batzuetan badaiteke Jesusen aginduren baten arrazoia ez ulertzea. Baina
Jesus maite

badugu

eta

harengan fidatzen bagara, hark egiteko esandakoa

egingo dugu. Obeditu egingo diogu, aginduaren arrazoia ez ulertu arren.

Adamek

agindu zien Adami eta Evari
Halako batean aingeru batek etorri
eta galdetu zion Adami ea zergatik ari zen sakrifizioak eskaintzen. Adamek
erantzun zion ez zekiela, baina Jesusek agindu ziola. Orduan aingeruak legearen zergatia agertu zion Adami eta ebanjelioa irakatsi. Jesusek poz handia
hartu zuen Adamekin, Adamek legearen arrazoia jakin aurretik obeditu baiHorixe egin zuten

Zeruko

eta Evak. Jesusek

Aitari *sakrifizioak eskaintzeko.

tzion.

Jesusen aginduak bera maite dugulako eta obeditu nahi diogulako behar

ditugu bete. Zeruko Aitak atsegin ditu Jesusi obeditzen diotenak. Aitzitik,

mindu

egiten da beraren

umeek

Jesusi zerbaitek behartuta bakarrik obedi-

tzen diotenean. Zeruko Aitak nahi

du beraren ume guztiek

eta hari obeditzen ikastea, hori baitute

Jesus maitatzen

Zeruko Aitagana itzultzeko bide

bakarra.

Aztergaiak
•

Zergatik da garrantzitsua Jesusen aginduak betetzea, betetzen oso zailak

•

Zergatik obeditu behar diegu aginduei, ez ulertu arren?

•

Zergatik da garrantzitsua nahi dugulako obeditzea?

iruditu arren?

Zeruko Aita Maite Dugunean, Jesusi Obeditzen diogu
Jesusek Zeruko Aitak egiteko agindu zion guztia egin zuen. Jesusek maite

zuelako obeditu zion Zeruko Aitari. Satanek Zeruko Aitari ez obeditzera tentatu

zuen

Jesus. Jesusek ez zien

Satanen tentaldiei kasurik egin.
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Zeruko Aita Maitatzca Da

Zeruko Aita maite dugunean, berari obeditzen saiatzen gara Jesusek egin
zuen bezala. Zeruko Aita maiteago izango dugu berari buruz gehiago dakigunean. Hura eta hark gugatik egiten duena ezagutzen saiatu behar dugu.
Idatzi

ten

santuak irakurriz eta Jesu Kristoren Elizaren aitzindariei entzunez egihori. Zeruko Aita maite dugunean, Jesus ere maite dugu, Zeruko

dugu

Aitagana itzultzeko lagundu digunagatik. Jesus maitatzen berak agindu
diguna eginez ikasten dugu. Zeruko Aitari eta Jesusi diegun maitasuna handitu ahala, errazago egiten zaigu ere haien aginduei obeditzea.
Bigarren Agindu Handia Jende Guztia Maitatzea

Da

Jesusek esan zigun besteak maitatzeko eta haiei laguntzeko. Esan digu haiei
geuretzat nahi

dugun

tratu bera emateko.

Esan digu haietaz gaizkiesaka ez
omen dizkiegu. Ahal

aritzeko. Egiten dituzten hutsak ere barkatu egin behar

dugun

guztia egin behar

Zeruko Aita

dugu

besteei laguntzeko.

eta Jesus maite ditugunean, besteak maitatzen eta zerbitzatzen

ditugu. Jesus eta besteak maitatzen eta zerbitzatzen ditugunean, Zeruko

Aitaren eta Jesusen agindu guztiei obeditzea errazago zaigu.

Aztergaiak
•

•

bi agindu handiak?
Nola lagun diezaguke Jesusen jarraibideak Zeruko Aitaren aginduei obe-

Zein dira
ditzen?

•

Nola ikas dezakegu Zeruko Aita

eta Jesus maitatzen eta haien aginduei

obeditzea nahi izan?

Dugun Dohain Oro Obedientziagatik Dator
Zeruko Aitak dohainak ematen dizkigu beraren aginduei obeditzen diegunean. Obeditzen dugun agindu bakoitzeko dohain bana agintzen digu.
Agindu bati obeditzen diogunean, bada, dohain bat jasotzen dugu. Aginduari obeditzen ez badiogu, ez dugu agindutako dohaina jasotzeko esperan-

Jasotzen

tzarik izan behar.

Hona, besteak

beste,

Zeruko Aitaren aginduei obedituz gero jasotzen diren

dohainak: zoriontasuna, beldurrik eza, osasuna, eta ezagutza eta ahalmen
gehiago. Zeruko Aitak agintzen digun dohainik handiena gu beraren an-
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tzeko bihurtzea eta berarekin bizi ahal izatea da. Haren agindu guztiei obedituz iritsiko

dugu dohain

hori.

Zeruko Aitaren aginduei obeditzen ahalegintzen garenean, gogoan izan
beti Jesusen laguntzaz bakarrik egin dezakegula hori. Gogoan
izan behar dugu ere, obeditu ez dugunean, Zeruko Aitak, Jesu Kristogan
fedea badugu eta damutzen bagara soilik barkatuko digula. Guztiok bekatu
egin dugunez, oso esker onez egon behar genuke Jesu Kristoren ordaintzagatik. Haren ordaintzagatik, Zeruko Aitak barkamena, dohainak, eta obeditzeko laguntza emango dizkigu. Geure kasa, sekulan ez ginateke Zeruko
Aitaren dohainak jasotzeko duin.
behar dugu

Aztergaiak
•

Zein dohain etor dakizkiguke Zeruko Aitari obeditzetik?

•

Nola laguntzen digu Jesusek dohain horiek iristen?
Zer egin behar dugu Zeruko Aitaren dohainik handiena jasotzeko?

•

Erreferentz iak

Zeniko Aitak Maite Gaituelako Ematen dizkigu Legeak
•

Joan 15:10-14 (Zeruko Aitaren aginduei obeditzen badiegu, haren maitasu-

nean iraungo dugu.)
Zeruko Aitaren Agindu Oro Garrantzitsu Da
•

2 Erregeak 5:1-14 (Eliseo profetak, sendatzeko zer egin behar zuen esan

zion Naamani.)
• 1
•

Nefi 3:1-7 (Jesusek beraren aginduei obeditzeko bidea ematen digu.)

3 Nefi 12:48 (Jesusek perfektu bilakatzeko esan zigun.)

Zeruko Aita Maite Dugunean, Jesusi Obeditzen diogu
•

Mateo 22:37-40 (Jesusek

•

Joan 8:29 (Jesusek Aitari atsegin zitzaiona egiten zuen beti.)
Joan 14:15, 21-24 (Zeruko Aita eta Jesus maite baditugu, haien aginduei

•

bi

agindu handiak ematen

ditu.)

obedituko diegu.)
• 1

Korintoarrei 2:9 (Zeruko Aitak dohain handiak prestatu ditu bera maite

dutenentzat.)
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•

Esaera Zaharrak 3:1-4; Jeremias 7:23 (Zeruko Aitak dohainak agindu ziz-

•

2 Nefi 2:3-9;

kien entzuleei obeditzen bazioten.)

•

Alma 22:14; Moroni 6:4 (Geure kasa, ezin gara Zeruko Aitaren
dohainen duin izan; baina Salbatzaileak laguntzen digu.)
Mosiah 2:24 (Zeruko Aitak dohainak ematen dizkigu obeditzen diogunean.)

•

Mosiah

2:41

(Aginduei obeditzen dietenek dohain asko jasotzen dituzte,

eta zoriontsuak dira.)
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Zerbaiti uko egitea, beste bati laguntzeko, Zeruko Aitak

duen planaren

atal bat da. Sentitu al

duzu

gu

bera bezalako bihurtzeko

inoiz beste bati laguntzearren zerbaiti uko

egiteak dakarren atsegina?

Jesusek Bere Bizia Sakrifikatu zuen Gugatik
Zeruko Aitari obeditzeko, sakrifikatu egin behar dugu maiz. Sakrifikatzea da
beste bati laguntzeko zerbaiti uko egitea. Jesusek sakrifizio edo opari handiena egin zuen: gure bekatuengatik sufritu eta gugatik bizia eman.

eman zuelako, denak piztuko gara hil ondoren.
dugu guztiok, sekulan berriro hilko ez dena. Horri

Jesusek gugatik bizia

Gorputz''

perfektua izango

piztuera

deitzen zaio. Gainera, Jesusengan fedea dutenak, beren bekatu guztiez

damutzen badira, barkatuak izango dira, Jesusek egin zuenari
Zeruko Aitagana itzultzeko gai izango dira.

Adamen

esker; eta

garaitik Jesu Kristoreneraino, jendeak animaliak eskaini ohi zizkion

oparitan Zeruko Aitari. Jendeak artaldeko edo txerritaldeko buru onenak

aukeratzen zituen oparitan emateko. Aurrena jaiotako arrak izan ohi ziren
beti.

Animalia egokiak aukeratu ondoren,

hil

egin ohi zituzten eta haien

zenbait atal erre, Zeruko Aitarentzako opari gisa.

Jendeak Zeruko Aitaren legeari obeditzeko sakrifikatzen zituen animalia
haiek. Hala, Zeruko Aitari obeditu nahi ziotela erakusten zuten, hark onda-

sun baliotsu
ritan

bati

uko

egitea bazekarkien ere.

zuela haiengatik. Jesus, Zeruko Aitaren

dura

Zeruko Aitak eskatzen zien opa-

animaliak emateko, haiei gogorarazteko, berak Semea sakrifikatuko
eta alde guztiz perfektua

Seme

lehensortua, etorriko zen

mun-

izango zen. Hark bere burua eskainiko zuen

oparitzat gure bekatuengatik.
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Gazte aberatsak ez znen bere ondasimei nko egin eta Jesnsi jarraitzeko federik.
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agindu zion jendeari animaliarik ez sakrifieman zigun gugatik egin zuen sakrifizio
handia gogorarazteko. Sakramentuko ogiak eta urak Jesus gugatik hilaren

Jesusek bere bizia

eta gero,

katzeko gehiago. Hark sakramentua

haragia eta odola itxuratzen dituzte.

Aztergaia
•

Zer adierazten zuten antzinako animalia sakrifizioek?

Sakrifizioa Zeruko Aitak Guretzat Duen Planaren Atal Bat Da
Zeruko Aitak bestelako sakrifizio bat eskatzen digu orain. Bihotz erdibituaren eta izpiritu damutuaren sakrifizioa egiteko agintzen digu. Horrek esan
nahi du geure bekatuei eta geure harrotasunari uko egitea. Esan nahi du
Jesus beti gogoan izatea eta haren aginduak betetzea, kosta ahala kosta. Esan

nahi du...
1.

Jesusengan fedea

izatea,

geure bekatuez damutzea, bataioa hartzea, eta

Jesusen aginduei obeditzea.
2.

Besteei Jesusengan sinesten

dugula esatea, berak ere haren

bihur daitezen eta haren Elizan

jarraitzaile

sar.

3.

Jesusen Elizan hark guk egitea nahi duen edozein lan egitea.

4.

Gizonak apaizgoa hartzeko eta familiari eta besteei laguntzeko prest izatea, haiek hurrengo bizitzan Zeruko Aitagana itzultzeko gai izan daitezen.

Zeruko Aitagana itzultzeko, Jesusek eskatu ahala emateko prest egon behar
dugu. Paulo Apostoluak esan zuen Jesusen lanean ahal genuen guztia
laguntzen igaro behar genuela lurreko denbora.
Aztergaia
•

Nola erakuts dezakegu Jesusen sakrifizioa gogoan dugula?

Behin gizon aberats batek galdetu zion Jesusi ea zer egin behar zuen Zeruko
Aitarekin betiko bizitzeko. Jesusek esan zion Zeruko Aitaren agindu guztiei
obeditzeko. Aberatsak erantzun zuen txikitatik obeditu izan ziela agindu
haiei.

Jesusek esan zion beste gauza bat gehiago egiteko; zeukan guztia

saldu, dirua behartsuei
tristetu

eman,

eta Jesusi jarraitzeko.

Hura entzun zuenean,

eman

eta Jesusekin joan nahi.

egin zen aberatsa. Ez zuen zeukan dena

Aberatsa gizon ona zen. Saiatu zen benetan aginduei obeditzen. Baina Jesusek dena uzteko eta jarraitzeko eskatu zionean, ez zuen egin nahi izan.
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Abrahamek fede

ikaragarria znen, eta prest zen bere

Jannak agintzen bazion.
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Andres, prest ziren dena utzi eta Jesusi

jarrai-

tzeko. Jesusek jarraitzeko eskatu zienean, lana utzi eta jarraitu egin zioten.

Abraham

ere prest agertu zen

zeukan guztia Zeruko

Aitari emateko.

Abraham

Jesus jaio baino lehenago bizi izan zen. Garai hartan, Zeruko Aitak animalia
sakrifizioak eskatu ohi zizkion jendeari.

tzeko agindu zion,

Abrahami, ordea, semea

Abrahamek obeditzen zuen

ikusteko.

sakrifika-

Abraham

obedi-

tzeko prest zen. Aldare bat egin eta semea ipini zuen gainean. Eta bazihoan
hiltzera, baina azkeneko instantean aingeru batek galarazi zion. Aingeruak esan zion Abrahami ez zuela semea zertan sakrifikaturik. Zeruko Aitak
bazekien Abraham eskatutako guztia, semea barne, emateko gertu zela.
Abrahamek hainbeste maite zuen Zeruko Aita, non Zeruko Aitak agintzen

hura

zuen guztia egiteko prest baitzen. Zeruko Aitak bedeinkatu egin zuen
Abraham, beragatik Abraham edozein gauza sakrifikatzeko prest baitzen.
Aztergaiak
•

Nor dugu Jesusek eskatutako guztia eman nahi izan ez zuenaren adibide?
Nor dugu Zeruko Aitak eskatutako guztia eman nahi izan zuenaren

•

Zer egingo zenuen zuk egoera horietan?

•

adibide?

Badaiteke Gauzei

Uko Egin Behar Izatea Jesusen Lana

Egiteagatik

Badaiteke geure familiak arbuiatzea Jesusi jarraitu diogulako. Badaiteke

batzuek iseka egitea edo min egin nahi izatea Jesusen aginduei obeditzen
badiegu. Badaiteke geure lanpostua galtzea Jesu Kristoren Elizan sartu
garelako.

Badaiteke geure dirua eta astia besteei Jesusen berri ematen erabili behar izatea. Badaiteke ordu asko Elizaren aitzindariei Haren lana egiten laguntzen
igaro behar izatea. Badaiteke geure astia eta dirua familiako beste batzuei

laguntzeko

erabili

behar izatea haiek Jesusen lana egiten

Zeruko Aitak nahiago izan dezake guk

bizia bera

ari

diren bitartean.

ematea Jesusen aitormena

ukatzea baino.

Aztergaiak
•

Nola sentituko zinateke zeure ondasun preziatuenari uko egiteko eskatuko
balizute?

•

Zenbat sakrifikatuko zenuke Jesusen lanagatik?
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Sakrifikatzeak Beste Inola Ez Datozen Dohainak Dakartza
Sakrifizioak geurekoi ez izaten Inguntzcn digu. Ikasten

zerbitzatzen eta besteei

dugu Zeruko

Aita

laguntzen. Konturatzen gara besteei laguntzeak

zoriontsu egiten gaituela. Konturatzen gara Jesusen agindua betetzea

mundu

honetako edozein ondasun material baino garrantzitsuagoa dela. Konturatzen gara lagun hurkoa zerbitzatzea geugan bakarrik pentsatzea baino hobea
Nahita sakrifikatzen garenean, jabetzen gara Zeruko Aitak dohainak
ematen dizkigula, eta dohain horiek uko egin diogun edozein gauza baino
askoz hobeak direla.
dela.

Beste batzuengatik sakrifikatuz, hobeto ulertzen

dugu Jesusek gugatik

egin

zuena. Hark gugatik bizia emateraino maite izan gintuen. Zeruko Aita eta

lagun hurkoa maiteago izaten ditugu haiengatik gauzei uko egiten diegunean.

Orduan maitekorrago

eta

Zeruko Aitaren

eta Jesusen

antzekoago bihur-

tzen hasten gara.

Ondasun

ugari edukitzea ez da txarra. Zeruko Aitak, batzuetan, geuk besteei

laguntzeko ematen dizkigu horiek. Baina nekeza da geure dirua eta ondasu-

nak ez maitatzea. Gogor lan egiten dugu horiek eskurateko. Gauza horietako
batzuk beharrezkoak zaizkigu bizitzeko. Ez ditzagun, ordea, ondasun horiek
gehiegi maita. Prest izan behar

dugu

beti

Zeruko Aitak bere beste umeak

salbatzeko eskatzen digun oro emateko.
Jesu Kristoren Elizako kide guztiek

Zeruko Aita

eta Jesus zerbitzatzea eduki

behar lukete bizitzako eginkizun nagusitzat. Zeruko Aita eta Jesus geure

ondasunen gainetik jartzen ditugula erakusteko, Jesu Kristoren Elizaren
Geure denbora sakrifikatu behar
dugu haiei beren lana egiten laguntzeko. Zeruko Aitarekin bizitzeko duin
bihurtuko bagara, daukagun guztia emateko gertu egon behar dugu, Jesusen
aitzindarien esanak egin behar ditugu.

lana egiteko erabilia izan dadin.

Jesusek dohain handiak agindu dizkie obeditzen eta laguntzen diotenei.

Amestu

ezin ditugun gauza zoragarriak jasoko

omen ditugu

etorkizunean,

orain beraren lanagatik sakrifikatzen bagara.
Erreferentziak
Jesusek Bere Bizia Sakrifikatu zuen Gugatik
•

Lukas 9:57-62

(Jesusi

obeditzea bizitzako beste edozein gauza baino

garrantzitsuagoa da.)
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Joan 15:12-13 (Jesusek bere bizia gugatik emanez erakutsi zigun bere

maitasun handia.)
Sakrifizioa

Zeruko Aitak Gnretzat Duen Planaren Atal Bat

Da

•

Hasiera 22:1-14 (Abrahami bere seme Isaak sakrifikatzeko eskatzen zaio.)

•

Mateo 4:18-20 (Jesusek

Petriri eta

Andresi deitzen die beraren ikasle izan

daitezen.)
•

Erromatarrei 12:1 (Zeruko Aita zerbitzatzen erabili behar genuke geure
denbora.)

Badaiteke Gauzei
•
•

D&I
D&I

64:23
97:8

Uko Egin

BeJiar Izatea Jesusen

Lana Egiteagatik

(Hau sakrifizio garaia dugu.)
(Zeruko Aitak beragatik sakrifikatzeko prest direnak onartzen

ditu.)

Sakrifikatzeak Beste Inola
•

Mateo

Ez Datozen Doiiainak Dakartza

19:29 (Jesusek dohain

handiak agindu dizkie ebanjelioagatik

sakrifi-

katu direnei.)
•

Lukas 12:16-34 (Zeruko Aitaren erreinua
jarri

behar genuke.)
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Zeruko Aitak esan digu egun bat erabiltzeko astero bera gurtzeko. Dohain ugari
jasotzen

dugu egun

hori

egun santu egiten dugunean.

Zeruko Aitak Guri Laguntzeko Jarri zuen Bera Gurtzeko Eguna
Zeruko Aitak badaki problema ugari dugula. Zeregin asko dugu egunero.
Lan egin behar dugu janaria eta jantzia lortzeko. Jana prestatu behar dugu
eta beste hainbat lan egin egunero.
eta, erraza da Zeruko Aitaz ahanztea. Erraza
da halaber Zeruko Aitak egiteko esan diguna ahanztea. Gehiago pentsatzen
dugu geure eguneroko beharretan Zeruko Aitagan baino.

Eginbehar horiek guztiak direla

Zeruko Aitak badaki astia behar dugula berari buruz pentsatzeko. Astia
behar dugu hark guk egitea nahi duena aurkitzeko. Horregatik, asteko egun
bat hartzeko esan digu lanetik atsedeteko eta bera hobeto ezagutzeko.

Zeruko Aitak

sei

ekinalditan sortu zuen

lurra

Jesu Kristoren bitartez.

Ekinaldi haiei egunak deitu zien. Zazpigarren egunean atseden zuen lurra

sortzeko lanetik. Hark esan digu astero egun bat hartu behar dugula geure

eguneroko lanetik atsedeteko.

Zeruko Aitak Bera Gurtzeko Eguna Zein Den Esan digu
Antzina, Zeruko Aitak esan zion jendeari asteko zazpigarren eguna

erabili

behar zela Jainkoa gurtzeko. Egun hori zen, jendeari gogorarazteko, berak
lurra sortu eta zazpigarren

egunean atsedena hartu zuela.
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egunean izan zen berpiztua. Jesusen

ezarri zuten, bada, Jauna gurtzeko.

ja-

Haien

asmoa zen jendeak Jesusen piztuera eguna gogoan izatea eta errespetatzea.
Egun horri Jaunaren eguna deitzen diogu (Jesusi Jauna deitzen zaio batzuetan). Egun horri *Xabat eguna ere deitzen zaio. Nahiz eta orain asteko beste
egun bat den, sei egunetik bat da oraindik ere. Guk astean sei egun lan egiten
dugu oraindik ere. Eta zazpigarrenean Zeruko Aita gurtzen dugu.

Gure

garaian, jende gehienek asteko lehen eguna, igandea, erabiltzen dute

Jauna gurtzeko. Kasu bakan batzuetan Zeruko Aitak esan izan dio bere profetari

zenbait naziotako eliztarrek beste egun bat aukera dezaketela bera

gurtzeko.

Jaunaren Eguna Santu Atxiki Behar dugu
Hainbat gauza egin behar genuke Jaunaren egunean. Horietan garrantzitsuena, Zeruko Aitagan eta Jesusengan pentsatzea. Gogoratu behar dugu
haiek gugandik zer nahi duten. Egun horretan Zeruko Aita gogoan izateko
eta hura hobeto ezagutzeko, hona lagungarri batzuk:
1.

Zeruko Aitaren

eta Jesusen gainean irakasten

duten idatzi santuak azter-

tzea.
2.

Jendeari Elizaren berri izaten laguntzea.

3.

Familiari,

Zeruko

Aitari eta Jesusi

buruz

eta bi horiek

gugandik nahi

dutena irakastea.
4.

Eliz batzarretara eta klaseetara joatea beste batzuekin batera, ebanjelioa

ezagutzera. Jesusi eta ebanjelioko beste irakaspen batzuei buruzko gauzak
ikasiko ditugu, eta

Zeruko Aitak

gogoraraziko dizkiogu

eta Jesusek gugatik egin dituztenak

elkarri.

5.

Asteko beste egunetan egiten dugun lanetik atsedetea.

6.

Otoitz egitea.

7.

Eriak bisitatzea eta haiek alaitzen saiatzea.

8.

Familiari gertatzen zaizkionak idaztea, etorkizunean gogora ditzagun.

Jesu Kristoren Elizako kideek sakramentua hartu behar dute Jainkoa gur-

tzeko egunean.

Hura hartzera

prestatzeko, Jesus eta hark gugatik egin zuena

izan behar dituzte gogoan. Eskatuko diote

Zeruko

Aitari Jesus gogoratzen

lagun diezaiela. Sakramentua hartu ondoren, berriz, egin dituzten promesa
sakratuak gogoratu behar dituzte. Gogoratu behar dituzte ere Jesusi obedituz
gero Zeruko Aitak

emango

dizkienak.
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Ugari dira Jainkoa gurtzeko egunean egin behar ez ditugun gauzak. Ez dugu
lanik egin behar.

behar. Ez

dugu

Ez diegu familiakoei, morroiei, edo animaliei lanik eragin
ez irakurriko, ez telebistarik ikusiko, ez eta musikarik en-

tzungo, Zeruko Aitagan eta Jesusengan pentsatzea galaraziko digute
gara kirol ikuskizunetara joango. Ez
teke aurreko zeregin horiek

dugu

eta.

Ez

ezer salduko edo erosiko. Badai-

denak guri garrantzitsuak

iruditzea, baina ez

digute Zeruko Aitagan eta Jesusengan pentsatzen laguntzen egun sakratu
horretan.

Badaiteke Jainkoa gurtzeko egunen batean lan egin behar izatea, baina ez egiten saitu behar dugu.

Lan

egitea behar-beharrezkoa denean, ordea,

Aitagan eta Jesusengan pentsatzen saiatuko gara lanean

ari

Zeruko

garen bitartean.

Aztergaiak
•

Zer egin behar dugu Jaunaren egunean?

•

Zer ez dugu egin behar Jauna gurtzeko egunean?

Zeruko Aitak Bedeinkatu Egiten gaitu Jaunaren Eguna Santu Atxikitzeagatik
Jauna gurtzeko egunaren helburua beti bera da. Egun hori geure eguneroko
lanetik atsedeteko dugu. Egun hori Zeruko Aitari buruz gehiago ikasteko eta
harekin bizitzeko prestatzeko dugu. Egun hori Zeruko Aitak guretzat dituen
asmoak ezagutzeko eta geure bizitza hobetzeko dugu.

Egun

Egun horrek Zeruko Aita eta gu lurrean egoteko
Zeruko Aitak guk Jaunaren egunean egitea
nahi duena egiten dugunean, dohainak jasotzen ditugu. Gure familia
zoriontsuago sentitzen da. Gure gorputza, indartsuago. Zeruko Aitagana eta
haren irakaspenetara hurreratzen gara. Garbiago sumatuko dugu Izpiritu
hori ona da guretzat.

arrazoia gogorarazten dizkigu.

Santuaren eragina aste horretan. Obeditu dugulako, Zeruko Aitak janaria,
jantzia, eta

gainerakoak eskuratzen lagunduko digu. Lagunduko digu hala-

ber berari buruz gehiago ikasten eta zoriontsu izaten.

Aztergaia
•

Zergatik atxiki behar

dugu Jauna gurtzeko eguna santu?
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Erreferentziak

Zeruko Aifak Guri Laguntzeko
•

Jarri ziten Bera

Gurtzeko Eguna

Hasiera 2:2-3 (Zeruko Aitak zazpigarren egunean atseden zuen bere
lanetik.)

(Zeruko Aitak gurtze eguna santu atxikitzeko agintzen digu.)
dugu Jauna gurtzeko egunean.)
Marko 2:27 (Zeruko Aitak guri laguntzeko jarri zuen bera gurtzeko eguna.)
Mosiah 18:23 (Atseden eguna santu atxiki behar dugu.)

• Irteera

20:8

• Irteera

35:1-3 (Atsedena hartu behar

•
•

Zeruko Aitak Bera Gurtzeko Eguna Zein Den Esan digu
•

Eginak 20:7 (Apostoluek asteko lehen egunean hartzen zuten sakramentua.)

• 1

Korintoarrei 16:2 (Jendeak lehen eguna aukeratu zuen Jauna gurtzeko.)

Jaunaren Egutia Santu Atxiki Behar diigu
• Irteera

20:9-10 (Zeruko Aitak diosku zazpigarren egunean ez dugula lanik

egin behar.)

Zeruko Aitak Bedeiiikatu Egiten gaitu Jaunaren Eguna Santu Atxikitzeagatik
• Isaias

58:13-14 (Zeruko Aitak bedeinkatu egingo gaitu Jauna gurtzeko

eguna santu

atxikitzeagatik.)
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KASTITATEAREN
LEGEA
2 5.

Zeruko Aitak umeak sortzeko
biJi

kap itulua

alialtnen sakrattta etttan digu. AJtaJttien Jtori ttoJa era-

esan dign. Zuzen erabiJtzen badugu, oso zoriontsuak izan gaitezke.

Zeruko Aitak Esan digu Umeak Sortzeko eta Kastitatearen Legeari
Obeditzeko
Adam eta Eva ezkondu zirenean, Zeruko Aitak esan zien umeak sortzeko.
Hark esan zien Adami eta haren emazte Evari umeak sortzeko, zeruko izpirituek lurrera etorri eta hezur eta haragizko gorputza jaso ahal izan zezaten.

gorputza da Zeruko Aitak eman digun dohain handieZeruko Aitak berak hezur eta haragizko gorputza du, eta nahi du

Hezur

eta haragizko

netako

bat.

beraren

umeak

bera bezalako bihur daitezen.

Umeak sortzeko ahalmena

oso sakratua da. Zeruko Aitak lege bat eman digu
ahalmen hori nola erabili dioskuna. Lege horri kastitatearen legea deitzen
zaio. Lege horrek dio legez ezkonduta gauden pertsonarekin bakarrik izan
behar dugula sexu harremana. Horrek esan nahi du ezkondu aurretik ez
dugula sexu harremanik izan behar, eta ezkondu ondoren senarrarekin edo
emaztearekin soilik izan behar dugula sexu harremana.
Abortatzea, edo jaio gabeko haurra

amaren

sabeletik ateratzea eta hil dadin

uztea edo hura artean amaren sabelean dagoela hiltzea, oker dago, arrazoi
berezi batzuk izan ezean; arrazoi horiek otoitzaz eta apezpikuaren edo

adarraren buruaren laguntzaz aztertu behar dira. Inori ez diogu abortatzen

lagundu behar.
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behar diete kastitatearen legea umeei. Gurasoek

irakatsi

behar diete haiei gure gorputza sakratua dela eta gorputzeko zenbait alde
inork ez dituela ukitu behar.
hitz okerrak ere

Umeek

besteengandik ikasten dituzten ideia eta

zuzendu behar dituzte gurasoek.

Umeak zaharragoak direnean, irakatsi behar zaie Zeruko Aitak umeak soreman digula eta ezkondu ondoren ahalmen hori erabiltzea
bidezkoa dela. Gure umeek hamabi edo hamahiru urte dituzteneko, jakin
behar dute ondobidez umeak nola sortzen diren. Gai hori garaiz eta zuhurki
tzeko ahalmena

behar diegu, haiek ez mintzeko eta gezurrezko irakaspenetatik

irakatsi

babesteko.

Aztergaiak

eman zigun Zeruko

umeak

sortzeko ahalmena?

•

Zergatik

•

Zer da kastitatearen legea?

•

Zer irakatsi behar diegu umeei gorputzari buruz?

Satanek

Guk

Aitak

Kastitatearen Legea Haustea Nahi

du

Satanek Zeruko Aitagana itzultzea galarazi nahi digu. Satanek guk kastitatearen legea haustea nahi du. Hark sartu nahi digu buruan umeak sortzeko
ahalmena ez dela sakratua. Hark sartu nahi digu buruan kastitatearen legea

haustea ez dela bekatua.

Satanek amarru indartsuak erabiltzen ditu guk lege hori hauts dezagun.
Sinestarazten digu besteei geure gorputza ikusten eta ukitzen uztea onargarria dela.

Satanek nahi du guk gauza lizunak pentsatzea. Bultzatzen gaitu

kastitatearen kontrako irudiak, filmak, eta dantzak ikustera. Bultzatzen gaitu
kastitatea galtzera

garamatzaten dantzetan parte hartzera eta mota bereko
musika entzutera. Satanek nahi du guk horiek denak

istorioak, ateraldiak, eta
egitea,

geure gorputza sakratutzat eduki ez dezagun eta

ahalmena oker

erabil

umeak

sortzeko

dezagun.

Satanek geure sentimenduen bidez tentatzen gaitu batzuetan. Satanek badaki
noiz sentitzen garen bakarrik, nahastuta, edo zoritxarreko. Ahultasun une
horietxek aukeratzen ditu gu kastitatearen legea haustera bultzatzeko. Jartzen

digu buruan edozein

moduz

erabil

dezakegula umeak sortzeko ahalmena.

Sinestarazten digu ez zaigula ezer txarrik gertatuko kastitatearen legea

hautsiz gero.
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Zeruko Aitak ematen du Satanen tentaldiei gogor egiteko indarra. Hark ez
du nahi guk gauza lizunik ikustea edo pentsatzea. Hitz eman du ez diola
Satani gu neurriz goitik tentatzen utziko. Eta bide bat eman digu tentaldiak
gainditzeko.

Zeruko

Aitari otoitz egin

behar diogu Satani gogor egiteko laguntza eske.

Otoitz egiten dugunean, Zeruko Aitak Izpiritu Santua bidaliko

du

guri

laguntzera. Izpiritu Santuak gogoraraziko digu gure gorputza sakratua dela

sortzeko ahalmena ere sakratua dela. Ahalmen hori gaizki ez
lagunduko digu Izpiritu Santuak. Lagunduko digu ere ikuskizun,
irakurgai, eta gogoetagai onak aukeratzen. Gogoraraziko digu kastitatearen

eta

umeak

erabiltzen

legea hausteak zorigabeko egingo gaituela eta errespetatzeak zoriontsu.

Aztergaiak

du Satanek guk

kastitatearen legea haustea?

•

Zergatik nahi

•

Zer egin dezakegu Satanen tentaldiei gogor egiteko?

•

Nola lagunduko digu Zeruko Aitak kastitatearen legeari obeditzen?

Kastitatearen Legea Haustea Oso Bekatu Larria Da
Sexu harremanak onak eta garbiak dira elkar maitatzen eta errespetatzen
duten senar-emazteen artean direnean. Hori da umeak sortzeko Zeruko
Aitak eman digun bidea. Hori da halaber senar-emazteek elkarri beren
maitasuna agertzeko eta haiek sentimenduz gero eta batuago egoteko bidea.
Sexu harremanak ezkontzatik kanpo izatea, aldiz, oso bekatu larria da.
Kastitatearen legea hausteak zorigabeko egiten gaitu.

Zeruko

Aitari ez dio-

gula obeditu jabetzen garenean, errua eta lotsa sentitzen ditugu. Konturatzen

gara hark

mindu

emandako ahalmen sakratua oker

erabili

dugula

eta beste

ditugula. Kastitatearen legea hausteak haurra familiatik

batzuk

kanpo sortzea

dakar askotan.
Bi

bekatu dira soilik kastitatearen legea haustea baino handiago: Izpiritu

Santua ukatzea eta hilketa. Kastitatearen legea hautsi dutenek, ordea,

irits

dezakete barkamena. Zeruko Aitak esan du horiek Jesusengan fedea badute
eta

damutzen

badira, berak barkatu egingo diela. Kastitatearen legea hautsi

arren damurik ez dutenek, ez dute Zeruko Aitarekin bizitzerik izango.

Bortxaketa edo sexu erasoren bat jasan dutenek ez dute kastitatearen legea
hautsi.
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Barkamena Jesusengan fedea izanez cta damutuz soilik ctor daitckc. Onartu
behar dugu bckatu egin dugula eta zinez atsekabetu egin dugun okerragatik.
Okerra egiteari

behar diegu bckatu hori Zcruko Aitari,
dagokion apaizgo agintariari (apezpiku,
adarrarcn buru, taketaren lehendakari, edo misioburu). Zcruko Aitak esan
du beraren barkamena iristcko hauek egin behar dircla: Jesusengan fedea
izan, Zeruko Aitari eta dagokion Eliz aitzindariari bekatuak aitortu, cta zinez
damutu. Horiek guztiak cgin ez dituena ez da zinez damutu eta ez da barkautzi,

mindu ditugun

mena

eta aitortu

pertsonei,

eta

jasotzeko duin.

Aztergaiak
•

Zergatik da kastitatearen legea haustea hain bekatu larria?

•

Zer gerta dakiguke kastitatearen legea hausten badugu?

•

Zergatik obeditu behar diogu kastitatearen legeari?

•

Zer egin behar dugu kastitatearen legea hautsi izanaz damutzeko?

Kastitatearen Legeari Obeditzeak Zoriontsu Egiten gaitu
Kastitatearen legeari obeditzen badiogu, jarraibide ona jartzen

dugu geure

umeentzat. Zeruko Aita ere poztu egiten da obeditzen diogulako. Lege hari
obeditzen diogunean, familiakoek badakite maite ditugula, eta ez dugu erru-

dun edo

lotsaturik sentitzeko motiborik izaten.

Zeruko Aita bezalakoago

bihurtzen gara. Zeruko Aitak bedeinkatu egiten gaitu, bai geu bai geure

umeak, edo izango ditugun umeak, kastitatearen

Zeruko Aitak gorputzean

jarri

legeari obeditzen badiogu.

digun ahalmen hori ezkontza barruan

erabil-

tzeak zoriontasuna ekarriko digu. Bikote ezkondu bati, sexu harremanak

zoriontasuna ekar diezaioke. Biak maitasun sentimendu indartsu batez

umeak Zeruko Aitagandiko dohainak
umeek batzuetan buruhausteak eta nahigabeak ematen dizkiete

lotuak aurkituko dira. Jaioko diren
dira. Jakina,

gurasoei, baina bai poz galantak ere. Bizitzako atsegin handienetako batzuk

geure

umeak

hazten, ikasten, ezkontzen, eta beren

umeak

sortzen ikustean

sentituko ditugu.

Aztergaiak
•

Zein onura dakarzkigu kastitatearen legeari obeditzeak?

•

Zergatik gara zoriontsuago kastitatearen legeari obeditzen badiogu obeditzen ez badiogu baino?
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Erreferentziak

Zernko Aitak Esan digu Umeak Sortzeko
•

Hasiera 1:28 (Zeruko Aitak

• Irteera
•

umeak

eta Kastitatearen Legeari Obeditzeko

sortzeko agindu zien

20:14 (Zeruko Aitak adulteriorik ez egiteko

Adami

eta Evari.)

agindu zigun.)

Levitarrena 20:10-23 (Zeruko Aitak zigortu egiten ditu kastitatearen legea

hausten dutenak eta bedeinkatu hari obeditzen diotenak.)
• 1
•

Korintoarrei 6:19 (Gure gorputza sakratua da.)

Moroni

Satanek
•

9:9 (Kastitatea beste

Guk

gauza guztiak baino ederragoa

Kastitatearen Legea Haustea

Nahi

da.)

dtt

Mateo 5:27-28 (Burutik pasatu ere ez zaigu egin behar gaiztakeriarik egitea.)
Korintoarrei 10:13 (Zeruko Aitak tentaldiei gogor egiteko indarra emango

• 1

digu.)
•

Alma

12:14

(Gauza garbiak bakarrik pentsatu

Kastitatearen Legea Haustea
•

eta esan

behar ditugu.)

Oso Bekatu Larria Da

Esaera Zaharrak 6:25-32 (Kastitatearen legea hausteak nahigabetu egingo
gaitu.)

•

Isaias 1:16-18

• 1

(Zeruko Aitak damutzen direnei barkatuko

Korintoarrei 6:9 (Adulterioa egiten dutenak ezin dira

die.)

Zeruko Aitaren

erreinura joan.)
•

Alma

39:5 (Bi bekatu soilik dira kastitatearen legea haustea baino larriago.)

Kastitatearen Legeari Obeditzeak Zoriontsu Egiten gaitu
•

Galaziarrei 5:16-24 (Zeruko Aitak kastitatearen legeari obeditzen diotenak

bedeinkatuko
• Titori

ditu.)

2 (Zintzo bizitzeak zoriontsu egiten gaitu.)
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Zeruko Aitak Diosku Zintzoak Izateko Gauza Guztietan
Zintzoa izateak esan nahi du egia esatea. Zintzoa izateak esan nahi du gezurrik ez esatea

gezurretan

edo lapurretarik ez

ari gara.

Inori egia ez

egitea. Egia ez

Egiaren erdia esaten

ari

dena esaten

ari

garenean,

garenean, gezurretan

dena sinetsarazten diogunean, ez gara zintzo jokatzen

ari gara.
ari.

Lapurreta egitea da geurea ez den zerbait jabearen baimenik gabe hartzea.
Saltoki batetik zerbait

ordaindu gabe hartzea lapurreta egitea da. Zeruko

Aitak esan digu lapurretarik ez egiteko.

Gizon zintzoak gogor lan egiten du ordaintzen dizkioten ordu guztietan.
Nagusi zintzoak merezi bezala ordaintzen die bere langileei. Pertsona zintzoak dagokiona bakarrik kobratzen du bere zerbitzuengatik eta saltzen
dituen gauzengatik. Zintzoak izan behar dugu Zeruko Aitarekin bizi nahi
badugu.
Satanek iruzurtiak izatera bultzatzen gaitu. Iruzur egiten dugunean, bada,
Satani jarraitzen diogu. Satanek gezurrak atsegin ditu. Satanek jarri nahi digu

buruan iruzurtia

zuhurra izatea dela. Sinetsarazi nahi digu iruzur
eginez gero zoriontsuak izango garela. Sartu nahi digu buruan iruzur egitea
ez dela bekatua. Satanek zorigabeko izan gaitezen bultzatzen gaitu iruzur
izatea

egitera.

Zeruko Aitak beti zintzoak izaten irakatsi digu. Mina hartzen du gezurra diogunean. Hark jakinarazi nahi digu gezurra esatea beti oker dagoela. Iruzurtia
izatea oker dago beti, eta zorigabeko egiten gaitu.
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gauzak lapurtzen ditu, haiek edukitzeko eskubidea duelakoan.
Sandiak iruzur egiten du eskolan, maila hobeak jasotzearren eta beste ikasle
Urliak

batzuek ere egiten dutelako. Berendiak gezurra esaten du, gizartean hobeto
ikusia izan dadin. Arrazoi horiek ez dituzte, ordea, lapurreta, iruzurra, eta
gezurra zilegi bihurtzen. Gezurra esan eta harentzat aitzakia aurkitu nahian
gabiltzanean, ez gara zintzo jokatzen

ari.

Aztergaiak
•

•

Zer da zintzotasuna?
Nori jarraika goaz zintzoak garenean?

Gauza Guztietan Izan gaitezke Zintzo
Izan gaitezke zintzo, beti egia esateko ausardia izanez. Zeruko Aitak lagun-

duko digu zintzo

izaten, eskatzen badiogu.

Hark

Izpiritu

Santua bidaliko du

guri zintzo izaten laguntzeko. Izpiritu Santuak bide zuzena zintzo izatea dela

ikusaraziko digu.

Jesusen irakaspenak ulertzen ditugunean, zintzo jokatzen saiatuko gara

geure zeregin guztietan. Jesusek irakatsi digu Zeruko Aitaren

umeak

garela

eta denak anai-arrebak garela. Irakatsi digu zintzoak garenean bakarrik izan

geundeke geure buruarekin bakean etxean
Hark irakatsi digu halaber beragan
fedea badugu, damutzen bagara, eta benetan zintzoak bagara, Zeruko Aita-

gaitezkeela benetan zoriontsu. Ez

beste norbaiten gauzaren bat bagenu.

rekin bizitzera itzuli ahal izango garela eta zoriontsuak izango garela betiko.

Gauza horiek guztiak ulertzen ditugunean, zintzo izateko gogoa pizten
zaigu. Ordutik aurrera, ez diogu inori gezurrik esan nahi izaten. Zeruko
Aitari atsegin izaten saiatzen gara, berarekin bizitzera itzuli ahal izateko.

Egindako okerrak aitortu nahi izaten ditugu

eta haiek

zuzendu, Zeruko

Aitak barka diezagun.

Aztergaiak
•
•

•

damutu behar dugu, gezur txiki-txikia esan badugu ere?
Nola izan gaitezke geure zeregin guztietan zintzo?
Nola lagunduko digu Zeruko Aitak zintzo izaten?

Zergatik

Zintzo Izateak Poztu Egiten gaitu

Zintzoak garenean, pozik sentitzen gara. Zeruko Aita ere pozik sentitzen da
gurekin. Ez gara errudun sentitzen. Inori zer ezkutaturik ez dugulako sentitzen gara pozik. Ez

dugu inork gezurretan harrapatuko gaituen kezkarik

izaten.
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Zintzoak garenean Zeruko Aita bezalakoago bihurtzen gara.
harekin bizitzera itzultzeko prestatzen

ari garela.

Badakigu
Zintzoak garenean, besteak

gugan fidatzen dira. Zintzoak garenean, Zeruko Aitak egin nahi ditugun
obra zuzenak egiten lagunduko digu.
Aztergaiak
•

•

Nola sentitzen gara zintzoak garenean?
Nolakoa litzateke mundua guztiak zintzoak bagina?

Erreferentziak
•

Irteera 20:15-16;

Mateo

19:18 (Zeruko Aitak lapurretarik ez egiteko eta

gezurrik ez esateko esan zigun.)
•

Esaera Zaharrak 19:5 (Gezurtiak ez dira zigorretik libratuko.)

•

Joan 8:44; 2 Nefi 2:18 (Satan gezur guztien aita da. Hark gu zorigabeko
izatea nahi du.)

•

Eginak 5:1-10 (Zeruko Aitak zigortu egiten ditu gezurtiak.)
Filipoarrei 4:8 (Egiazkoa edo zuzena dena egiten saiatu behar dugu.)

•

Hebertarrei 6:18 (Zeruko Aitak ez

•

du gezurrik
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Zeruko Aitak eman digun dohain liandienetako bat hezur eta Jiaragizko gorputza
Gainera, osasunaren legea

eman digu geure gorputza zaintzen

da.

jakin dezagun. Zer

dakizu osasunaren legeari buruz?

Gure Gorputza Sakratua Da

Gu

lurrera etortzeko arrazoi nagusietako bat hezur eta haragizko gorputza

jasotzea da.

Gorputza behar dugu Zeruko Aita bezalako bihurtzeko. Hezur

eta haragizko gorputza izanez soilik ikas ditzakegu Zeruko Aita bezalako

bihurtzeko jakin behar ditugun gauzak.

Umeak

sor ditzakegu.

Zeruko AitaGorpu-

rekin bizitzera itzultzeko behar ditugun ordenantzak jaso ditzakegu.
tzik

gabe ez genuke horiek egiterik izango.

Izpiritua gorputzean bizi da, horregatik gorputza sakratua dugu. Jesu Kristogan fedea dugunean eta hari obeditzen saiatzen garenean, Zeruko Aitak Izpiritu Santua bidaltzen du gugan izan dadin. Baina Izpiritu Santua ezin da
gugan egon obeditzen ez badugu eta geure gorputza zaintzen ez badugu.

Hiltzen garenean, izpirituak alde egiten digu gorputzetik. Jesus
izpirituak alde egin zion gorputzetik. Hiru

hil

egun geroago, haren

zenean,
izpiritua

gorputzean sartu berriro eta Jesus piztu egin zen. Jesusek bizitzara itzultzeko
ahalmena izan zuen; eta gugatik egin zuen sakrifizioagatik, gu ere berpiztuak izango gara heriotzaren ondoren. Gure gorputz-izpirituak batu egingo
dira berriro. Jesusek bazekien guk hezur eta haragizko gorputz hilezkorra

beharko genuela Zeruko Aita bezalako bihurtzeko eta harekin betiko bizitzeko.
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Zeruko Aitak nahi du guk geure gorputza ongi zaintzea. Gorputza ongi
zaintzen badugu, osasuntsu eta indartsu aurkituko giir.i eta Zcruko Aitak
guk egitea nahi duen boste gauza batzuk egingo ditugu. Erabaki behar dugu
geure gorputza zaintzen dugun ala kalte egingo dioten gauzak egiten ditugun. Gorputza garrantzitsua dugu, bai bizitza honetan bai ondoren. Ongi
zaindu behar dugu, beraz. Zeruko Aitak ez du begi onez ikusten guk geure
gorputza ez zaintzea.

Gurasoek behar diete irakatsi umeei gorputza Zeruko Aitagandiko dohain
sakratu bat dugula. Haiek behar diete azaldu zergatik den gorputza hain garrantzitsua.

Umeek gorputza

zaintzea garrantzitsua dela ulertzen dutenean,

ez dira Satanenten taldietan eroriko.

Aztergaiak

dugu hezur

eta haragizko

gorputza?

•

Zergatik

•

Zergatik da gure gorputza sakratua?

•

Zergatik komeni zaigu umeei gorputza zaintzea garrantzitsua dela irakastea?

Zeruko Aitak Osasunaren Legea Eman digu
Zeruko Aitak gorputzarentzat onak direnak eta ez direnak agertu dizkigu.
Hori dena idatzi santuetan idatzita dago, eta Jakinduriaren Hitza deitzen
zaio.

Zeruko Aitak Joseph Smith Profetari agertu zion Jakinduriaren Hitza. Hura
legea da. Lege hari obeditu behar diogu gorputz eta gogo sendoak izateko.
Jakinduriaren Hitzak gorputzarentzat zer den on irakasten digu. Jan eta edan

behar ditugu bakarrik gorputzarentzat on diren gauzak. Jan behar ditugu
fruituak, barazkiak, eta garauak. Horietatik ere neurrian jan behar dugu, ez
sobera. Haragi gutxi jan behar dugu.

Aztergaiak
•

Zein janari dira on gorputzarentzat?

•

Zer leku dute atsedenak eta ariketak Zeruko Aitak eman digun osasunaren
legean?

•

Nola eduki behar dugu geure gorputza garbi?
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Zeruko Aitak Gorputzarentzat Zer Ez Den On Esan digu
Zeruko Aitak badaki Satanek eginahalak egindo dituela guk geure gorputza
gaizki erabil dezagun. Zeruko Aitak gorputzarentzat on ez diren zenbait
gauza esan dizkigu. Lehenengo, ez omen dugu alkoholik edan behar. Zeruko
Aitak agindu digu ez edateko garagardorik, pattarrik edo alkoholik daukan
beste edaririk. Izan ere, gauza horiek eritasuna sor dezakete, eta etxean atsekabea. Gauza horiek edanez gero, pertsona ez da garbi pentsatzeko gauza.
Edari horiek eramaten dute jendea gauza gaiztoak aukeratzera, gezurrak

Emakume

esatera, sos guztiak xahutzera, eta kastitatearen legea haustera.

izorrak edari alkoholdunak edaten dituenean,
haurrari. Edari

min egin diezaioke

alkoholdunak edaten dituztenek problema

jaio ez

den

latz ugari sortzen

dute.

Zeruko Aitak esan digu halaber tabakoak kalte egiten diola gorputzari. Ez
genuke tabakorik erre behar ez mamurtu behar. Zientzialariek frogatu dute
tabakoak eritasuna sortzen duela eta min egin diezaiekeela jaio gabeko
haurrei.

Zeruko Aitak esan digu, bestalde, kaferik eta terik ez edateko. Ez dugu, bada,
kaferik eta terik edan behar, droga kaltegarriak dauzkate eta. Eta sekulan ez
dugu drogarik erabili behar, medikuek ematen dizkiguten sendagarriak
salbu.

Zeruko Aitak esan digu alkohola, tabakoa

eta

drogak mesedegarri ere gerta

daitezkeela inoiz, egoki erabiltzen jakinez gero. Esan

du alkohola geure

Tabakoa erabili behar omen
da abere erien zauriak sendatzeko. Drogek lagundu egiten dute batzuetan,
eri gaudenean. Baina gauza horiek erabili aurretik, adituek esan behar digute
gorputza garbitzeko

erabili

behar dugula

soilik.

zertarako eta nola erabili; oker erabiliz gero, kalte egin baitezakete.

Sekulan ez dugu gorputzean gai kaltegarririk sartu behar. Jakinduriaren
Hitzak gauza kaltegarrienetako batzuk aipatzen dizkigu. Hura lege garrantzitsua da.

Jakinduriaren Hitzak ez ditu aipatzen erabili behar ez ditugun guztiak,
gehiegi dira eta. Baina gorputzari nahiz gogoari kalte egiten diona, nahiz eta

dugu erabili behar. Beste era batzuetan ere
zaindu behar dugu gorputza; esate baterako, maiz garbituz, txukun egon
dadin; eta nahikoa ariketa eta atseden eginez.

Jakinduriaren Hitzak ez aipatu, ez
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Aztergaiak
•

Zergatik dakigu gauza batzuk ez direla gorputzarentzat on?

•

Zein dira, besteak beste, gorputzean sartu behar ez ditugun gauzak?

Jakinduriaren Hitzari Obcditzctik Dohain Handiak Datoz
Jakinduriaren Hitzari obeditzen badiogu, Zeruko Aitak gorputz indartsua-

emango digu agindu horri ez obedituz genukeena baino. Aiseago egingo
dugu haren lana hemen lurrean. Hark esan du lege hari obeditzen badiogu
goa

nekatu gabe ibiliko garela oinez eta ahuldu gabe lasterka. Dohain handia da
hori.

Zeruko Aitak agindu du ere jakinduria

eta

ezagutza zabala

emango

dizki-

gula Jakinduriaren Hitzari obeditzen badiogu. Izpiritu Santuak gauza garrantzitsu asko agertuko dizkigu, bestela jakingo ez genituzkeenak. Satanek

du ahalmenik izango gugan. Jakinduriaren Hitzari obeditzen badiogu,
osasuntsuagoak izango gara eta Zeruko Aitarekin *betiko bizitzeko presta-

ez

tzen ariko gara.

Aztergaia
•

Zein dohain datozkigu Jakinduriaren Hitzari obeditzetik?

Erreferetitziak

Gure Gorputza Sakratua Da
• 1

Korintoarrei 3:16-17 (Izpiritu Santua

Zeruko Aitak Osasunaren Legea
•

•

Eman

gugan izan

daiteke.)

digu

Epaileak 13:13-14 (Sansonen amari zenbait gauza ez jateko eta edateko

agindu zitzaion, Sanson

ume sanoa

Isaias 5:11-12 eta Esaera

Zaharrak

izan zedin.)

20:1

(Ardoa eta beste edari alkoholdunak

ez dira on guretzat.)
•

D&I

89:5-17 (Zenbait janari eta edari on dira guretzat; beste zenbait,

ez.)

Jakinduriaren Hitzari Obeditzetik Dohain Handiak Datoz
•

Daniel 1:8-17 (Danielek eta haren lagunek janari onak jan zituzten, eta hala

sanoago

eta jakintsuago bilakatu ziren janari

okerragoak jan zituztenak

baino.)
•

D&I

89:1-4, 18-21 (Jakinduriaren Hitzari obeditzeak dakartzan dohainen

zerrenda dator.)
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eta opariak, eta nola bedeiukatzeu gaitu

Zeruko Aitak haiek

gogo onez ematen ditugunean?

Zeruko Aitak Hamarrenak Emateko Esan digu
Irabazten ditugun diruen eta abarren hamarreko bati deitzen diogu hamarrena. Zeruko Aitak esan zion jendeari, aspaldi, hamarrenak emateko. Abrahamek, Jakobek, eta beste askok obeditu zioten agindu hari.
Dirurik irabazten edo jasotzen badugu, haren hamarretik bat

eman behar

Abereak edo uztak baditugu ere, eman ditzakegu
hamarrenak. Uzten hamarretik bat edo urtean hazitako abereen hamarrena
eman behar dugu. Ahal izanez gero, Elizari uztak eta abereak eman beharrean,
haiek saldu eta haien dirua eman behar diogu. Apezpikuari edo adarraren
buruari eman behar dizkiogu hamarrenak. Zenbat eman behar dugun ez
badakigu, apezpikuarengana edo adarraren buruarengana jo eta hamarrenen

dugu hamarrenak

gisan.

legea esplikatzeko eskatu behar diogu.

Hamarrenak emanez, ebanjelioa mundu osora hedatzen laguntzen dugu.
Hamarrenak Eliz eraikinak egiteko, liburuak inprimatzeko, eta Jesusen
egiazko Elizaren beste premia batzuei erantzuteko erabiltzen dira.

Umeek

ere eman behar dituzte hamarrenak. Eta ikasiko dute hori egiten
gurasoak hamarrenak ematen ikusiz. Txikitan hasten badira hamarrenak
ematen, hala egiten jarraituko dute zaharragoak eta familiadunak direnean
ere.
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Aztergaiak
•
•

Zenbat eman behar dugu hamarrenak gisan?
Nola irakatsi behar diegu umeei hamarrenak ematen?

Hamarrenak Ematen Ditugunean Maitasuna Agertzen diogu Zeruko Aitari
Geure borondatez eman behar ditugu hamarrenak, Zeruko Aitak onar ditzan
eta bedeinka gaitzan. Nahi dugulako eman behar ditugu hamarrenak.
Hamarrenak emateko gogorik ez badugu,

jar

gaitezen Zeruko Aitak

eman

dizkigun dohain guztiez pentsatzen. Hamarrenak geure borondatez emanez,

maitasuna agertzen diegu Zeruko Aitari eta besteei.
Aztergaiak
•

Irakur 2 Korintoarrei 9:6-7.

•

Zergatik da garrantzitsua geure borondatez ematea?

Zeruko Aitak Bedeinkatu Egingo Gaituela Agindu du Hamarrenak Ematen
Baditugu
Zeruko Aita poztu egiten da hamarrenak ematen ditugunean. Bedeinkatu
egingo gaituela agindu du haiek zintzo ematen baditugu. Dohainez gainezka

omen gaitu, eta ez omen dugu haiekin guztiekin zer egin asmatuko.
Esan du halaber ez garela gaiztoekin batera suntsituak izango hamarrenak
gogo onez ematen baditugu.

jarriko

Zeruko Aitak bedeinkatuko gaitu bera hobeto ezagut dezagun. Bedeinkatuko
gaitu ebanjelioari buruz gehiago jakin dezagun. Hark indar gehiago emango
digu, ebanjelioaren arabera bizi gaitezen eta familiari ebanjelioaren bidetik
joaten lagun diezaiogun. Ebanjelioa beste batzuei ezagutarazten diegunean
ere pozten da hura.

Hamarrenak ematen ditugunean, geure dirua hobeto erabiltzen eta hain geurekoi ez izaten ikasten dugu. Lehenengo, irabazien hamarrenak bereizi behar
ditugu beti; eta ondoren, Zeruko Aitak lagunduko digu gainerakoaz geure
premia guztiak asetzen.
Aztergaia
•

Zein hiru dohain jasotzen ditugu hamarrenak emateagatik?
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Barau Opariak Emanez Bestc Batzuei Laguntzen diegu
Elizako kideok barau egiten

dugu

hilean behin. Horrek esan nahi

du

bi

otordu jan gabe igarotzea. Bz dugu ezer jaten edo edaten 24 orduz. Sinesten

dugu barautzeak

izpiritua

sendotzen duela.

Zeruko Aitak barau oparia deritzan opari bat emateko esan digu. Opari hori
barau egunean egin ez genituen bi otorduen dirua litzateke. Gehiago ere
eman behar dugu ahal izanez gero. Zeruko Aitak bedeinkatu egingo gaitu
hori egiten badugu. Opari horiek, premian direnei janaria, aterpea, jantzia,
eta beste gauza batzuk emateko erabiltzen dira. Barau opariak ematen ditugunean erakusten dugu maite dugula lagun hurkoa.
Barau opariak apezpikuari edo adarraren buruari ematen zaizkio, eta hark
behartsuei eta laguntza berezia behar dutenei ematen die dirua. Zeruko Aitak

esan du behartsuei laguntzen badiegu berak bedeinkatu egingo gaituela.

Gure otoitzei erantzungo die eta laguntza emango digu premia dugunean.
Lagunduko digu ebanjelioa hobeto ulertzen eta beti zuzen joaten.
Elizak erabiltzen ditu

hamarrenak

eta opariak:

1.

Beste batzuei ebanjelioa irakasteko.

2.

Tenpluak, batzarretxeak, eta beste Eliz eraikin batzuk egiteko eta zaintzeko.

3.

Elizako jendeak ebanjelioa ezagutzeko eta Zeruko Aitaren lana egiteko

behar dituen liburu eta abar inprimatzeko.
4.

Beren burua zaintzeko gauza ez direnei laguntzeko.

Aztergaiak
•

•

Nola esker diezazkiokegu Zeruko Aitari eman dizkigun dohain guztiak?
Zergatik pozten gaitu barau opariak emateak?

Erreferentziak

Zeruko Aitak Hamarrenak Emateko Esa)i dign
•

eman

zizkion

eman dionaren hamarrena

itzuliko

Hasiera 14:20; Hebertarrei 7:1-10 (Abrahamek hamarrenak
Melkisedeki.)

•

Hasiera 28:20-22 (Jakobek Zeruko Aitak

duela agintzen du.)
•

2 Kronikak 31:5-6, 12;

Nehemias 10:37-39

opariak ematen zituzten.)
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Hamarrenak Ematen Ditugunean Maitasuna Agertzen diogu Zeruko Aitari
•

Malakias 3:8-10 (Hamarrenak eta opariak ematen ez baditugu, Zeruko
Aitari lapurretan ari gara.)

•

2 Korintoarrei 9:6-7 (Zeruko Aitari atsegin dakion

eman behar dugu gogo

onez.)

Zeruko Aitak Bedeinkatu Egingo Gaituela Agindu du Hamarrenak Ematen Baditugu
•

Hasiera 14:19-20 (Zeruko Aitak

Abraham hamarrenak emateagatik

bedein-

katu du.)
•

Malakias 3:10 (Zeruko Aitak behar dugun baino dohain ugariagoz bedein-

katuko

gaitu.)

Barau Opariak Emanez Beste Batzuei Laguntzen diegu
• Isaias

58:6-11 (Zeruko Aitak lagun hurkoarekin eskuzabal izateko eskatu

digu.)
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lurrean familiak gisan bizitzea?

Gu Familiak Gisan Bizitzea Erabaki zuen
Lurreko gure familia gure familia zerutarra bezalakoa da. Gu familia zerutar
bateko kide ginen lurrera etorri aurretik. Gu Jainkoaren izpirituzko ume
Zeruko Aitak

dugu Zeruko Aita. Hark maite gaitu eta zaindu egiten gaitu.
Hark gauza onenak nahi ditu guretzat eta gu egunen batean itzultzea eta

ginen. Jainkoa

berarekin bizitzea.

Zeruko Aitak Adam eta Eva ezkondu zituenean osatu zuen lehenengo familia. Esan zien umeak ekartzeko. Agindu zien hori, Zeruko Aitaren izpirituzko
umeek hezur eta haragizko gorputza jaso zezaten. Agindu zien ere, umeei
behar zuten guztia emateko. Agindu zien, halaber, umeei ebanjelioa irakasteko eta ebanjelioko ordenantzak jasotzen laguntzeko.
Zeruko Aitak hainbat arrazoigatik

ipini gaitu familiak gisan.

Lehenengo, hezur eta haragizko gorputza jasotzen dugu gurasoengandik.
Hezur eta haragizko gorputza behar baitugu Zeruko Aitarekin betiko bizitzeko egin behar direnak ikasteko.
Bigarren, lurrean behar

dugun

guztia ematen digu familiak. Gurasoek jate-

koa, jantzia, aterpea, maitasuna eta beharrezko beste gauza batzuk
dizkiete umeei. Eta handik urte batzuetara,

umeek zaindu

gurasoak haiek berenez moldatzeko gauza ez direnean.
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Hirugarren, Jesu Kristoren ebanjelioa irakatsiko digute gurasoek. Gurasoek
Zeruko Aitaren aginduei obeditzen irakatsiko digute. Haick Jesusck ezarri
ditucn ordenantzak jasotzera behartuko gaituzte.

Aztergaiak
•

Zergatik erabaki zuen Zeruko Aitak gu lurrera familiak gisan etortzea?

•

Zein familia etorri zen lurrera lehenengo?

•

Zer egingo zuen familiak gugatik Zeruko Aitaren planaren arabera?

Zeruko Aitak Nahi du Familiako Kideek Elkar Maitatzea
Lurreko gure familia gure familia zerutarraren antzekoa izan daiteke. Familiak

maitasuna sentituko du, eta maitasun horrek elkar laguntzera

eta batak

besteari ongia egitera eta hitz txeratsuak esatera bultzatuko ditu.

Senar-emazteek elkar maitatu behar dute. Txeratsuak izan behar dute eta
elkarri

lagundu behar

diote.

Ez dute bestea minduko lukeen ezer esan edo

egin behar.

Gurasoek umeak maitatu behar
diete. Irakatsi

dituzte.

Umeei

elkar maitatzen irakatsi behar

behar diete ere elkarri laguntzen eta elkarretaz arduratzen.

Umeek gurasoak

maitatu behar dituzte. Gurasoei begirunea, obedientzia, eta

laguntza zor dizkiete.

Aztergaiak
•

•
•

Irakur Efesoarrei 4:29-32.

Nola lagun diezaiokegu familiari elkar maitatzen?
du Zeruko Aitak familiakoek elkar maitatzea?

Zergatik nahi

Familia Zoriontsua eta Zintzoa Edukitzen Saiatu Behar dugu

Gure

lan nagusia familia zintzo bat haztea da. Beste zeregin batzuetan arra-

kasta izanik ere, familiari

Zeruko Aita maitatzen

eta hari obeditzen irakasten

dugu eginbehar nagusian. Badaiteke gure umeek
eta hari ez obeditzea aukeratzea, baina guk ahal
egin behar dugu haiei haren bidea irakasteko. Gurasoek ahal

ez badiogu, porrot egin

Zeruko Aita ez maitatzea

dugun

guztia

duten guztia egiten badute umeei behar dena irakasteko, Zeruko Aitak ez
ditu gero umeen gaiztakerien errudun joko. Gurasoek guraso onak izaten
saiatzen ez badira bakarrik jokatzen dute oker.
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diezazkiguke. Mesede handia

eta bizi diren herriko herritar

on bihur

daitezen ahaleginduz.
Familia Elizaren atal garrantzitsuena da. Zeruko Aitak familiei beragana
itzultzen laguntzeko antolatu

lagundu nahi dio

zuen bere

Eliza. Elizak beti elkarrekin

egoten

familiari.

Satanek badaki zein garrantzitsua den familia Zeruko Aitaren planean. Hark
familia zatituko

duten gauzak egitera bultzatzen gaitu.

Aztergaia

Nolako garrantzia du familiak zuretzat?

•

Zeruko Aitak Familia Ona Nola Izan Dezakegun Esan digu

Denok

familia

ona

eta zoriontsua nahi

dugu. Hona familiari laguntzen dioten

zenbait gauza:
1.

Familiak elkarrekin otoitz egin behar du goizean eta gauean.

3.

Gurasoek elkarrekin
Gurasoek ebanjelioa

4.

Familiak elkarrekin irakurri behar ditu idatzi santuak egunero.

5.

Familiak elkarrekin joan behar du Eliz batzarretara igandero.

6.

Familiak elkarrekin egin behar du barau hilean behin,

2.

otoitz egin
irakatsi

behar dute egunero.

behar diete umeei.

umeek barau

egiteko eta barautzearen esanahia ulertzeko adina dutenean.
7.

Familiak astean behin elkartu eta *familia elkartze arratsaldea deritzan
bilera egin

behar du, egin dituzten gauza onei buruz hitz egiteko. Fami-

liako inork

problemaren bat badu, hura konpontzen saiatu behar dute.

Hona

bileran egin ditzaketen beste batzuk: abestu, ikasgai bat aztertu,

idatzi santuetako bersetak ikasi,

jokoan

aritu, eta

gauza bereziren bat jan

edo edan.
8.

Familiak elkarrekin lan egin eta irakurri behar du.

9.

Familiako kideek eztiak eta pazientzia handikoak izan behar dute elkarrekin.

10.

Familiak egiten duten guztiaren historia bat izan behar du.

badugu, Zeruko Aita gertuan izango
Entzungo ditu gure otoitzak eta guri komenien eran erantzungo

Bai banaka bai familian otoitz egiten

dugu

beti.

die.
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Aztergaia
•

Zer egin dezakegu, besteak beste, familia ona edukitzeko?

Erreferentziak

Zeruko Aitak
•

Gu

Familiak Gisan Bizitzcn Erabaki zucn

Mateo 19:3-8 (Zeruko Aitak senar-emazteak betiko ezkondurik egotea
erabaki zuen.)

Zcruko Aitak Nahi
•

dtt Fatuiliako

Kidcck Elkar Maitatzca

Hasiera 2:21-24 (Zeruko Aitak

Adam

eta

Eva sortu

eta senar-emazte egin

zituen.)
Faitiilia

Zoriontstta eta Zintzoa Edukitzett Saiatu Beltar

du$u

•

Efesoarrei 5:25 (Senarrari emaztea maitatzeko agintzen zaio.)

•

Efesoarrei 6:1

• Titori 2:4
•

(Umeei gurasoei obeditzeko agintzen

zaie.)

(Emazteari senarra maitatzeko agintzen zaio.)

Mosiah 4:14-15 (Gurasoei umeak zaintzeko

eta

haiei

zintzoak izaten

irakasteko agintzen zaie.)

Zentko Aitak Familia
• 1
•

Ona Nola

Izan Dezakegun Esatt digu

Korintoarrei 13:1-7 (Maitasunaren garrantzia gogorarazten zaigu.)

Efesoarrei 6:4 (Gurasoei seme-alabak ez sumintzeko agintzen zaie.)
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Nola lagun dezakete familiako kideek familia zoriontsu egiten?

Familiako Kide Guztiak Garrantzitsuak Dira
Familia maitekorra eta zoriontsua edukitzeak lan handia du. Zeruko Aitak

eman dizkie ardurak. Familiako kideak lagunkorra,
behar du besteekin. Elkarrekin otoitz, lan, jolas, eta
kantuan egiten badugu, gure familia zoriontsua izan daiteke.
familiako kide guztiei

alaia, eta eztia izan

Familiako besteak maite baditugu, errazago zaigu Zeruko Aitak guk egitea
nahi duen gauzak egitea. Familia maite dugunean, ahal

dugu

dugun

guztia egiten

Lanik gaitzena ere errazago bihurtzen da maitasunez
eginez gero. Denbora eta ahalegina behar dira familiako kide ona izateko.
haiei laguntzeko.

Aztergaiak
•
•

Zer egin dezake familiako kideak etxean giro zoriontsuagoa izan dadin?
Zergatik da familiako kide bakoitza garrantzitsua?

Zeruko Aiiak Ardura Bereziak

Eman

dizkie Gurasoei

Aita-amek elkarrekin aritu behar dute umeak zaintzen eta haiei behar duten
guztia ematen. Aita-amek ebanjelioa irakatsi behar diete umeei. Irakatsi

behar dizkiete halaber otoitz egiten eta Zeruko Aitaren aginduei obeditzen.

Aita-amek jakitun egon behar dute umeek aukera okerra egingo dutela
batzuetan, bide zuzena irakatsia bazaie ere.
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Elkarrekin lan eginez sendotzen dafamilia.
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Umeek

oker jokatzen badute, gurasoek ez diote haatik haiei laguntzeari utzi
Gurasoek haiek maitatzen eta haiei laguntzen jarraitu behar dute.
Eredu onak izan behar dute umeentzat eta barau eta otoitz egin haiengatik.

behar.

Gurasoek honako hauek egin behar dituzte familiagatik:
1.

Umeak

2.

Umeei

3.

Familiako kideei otoitz egiten

4.

Hamarrenak

maitatu eta umeei lagun hurkoa maitatzen irakatsi.
ebanjelioa irakatsi.

eta opariak

irakatsi.

emanez umeei

ere

hamarrenak

eta opariak

ema-

ten irakatsi.
5.

Umeei lanean

6.

Etxe txukun bat, jantzia, eta jatekoa eman.

7.

Umeei

irakatsi.

irakurtzen, idazten, eta oinarrizko matematika eragiketak egiten

irakatsi, eskolara bidaliz
8.

Umeei lanbide bat

nahiz etxean bertan.

ikasarazi, izango dituzten premietarako adina diru

irabaz dezaten.
9.

Umeei dirua zuhurki

erabiltzen eta hura behar denerako gordetzen

irakatsi.
10.

Umeak

trebatu. Esaterako, irakasten,

musika

jotzen, abesten,

gauzak

konpontzen, edo lagun hurkoaren gauzak ulertzen.

Gurasoek gogor lan egin behar dute umeei laguntzeko. Zeruko Aitak esan du
gurasoek umeei elkar ondo hartzen irakatsi behar dietela eta jatekoa eta
jantzia

eman behar

dizkietela.

Gurasoek aurrez antolatu behar dute dena, horiek guztiak, berak eri edo
lanik gabe edo ezinean gertatu arren, eman ahal izateko. Hori dirua aurreztuz eta janaria, jantziak, eta erregaia gordez egin dezakete.
Aztergaiak
•
•

Zer egin dezakete gurasoek familiaren beharrei erantzuteko?
Zer egin behar dute gurasoek estualdi baterako prestatzeko?
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Aitnk Ardura Jakin Batzuk Ditu

apaizgodun aitzindaria da. Aitak tnaitasunez eta gozotasunez gidatu behar du familia. Aurrena berak obedituz irakatsi behnr dio familiari Zeruko Aitaren aginduei obeditzen. Ebanjelioa ere irakatsi behar die.
Familia bildu behar du goizean eta gauean familia otoitza egiteko. Emazteak
Aita familiaren

lagundu behar dio horick egiten.
Aitak familiako kideak bedcinkatzeko erabili behar du apaizgoa. Hark
bedeinkapena eta izena eman behar dizkie haurrei. Bataiatu egin behar ditu
zortzi urte dituztenean. Apaizgora ordenatu behar ditu semeak eta bedeinkapen bereziak eman behar dizkie umeei behar dituztenean. Eta bedeinkatu
egin behar ditu eri direnean.

Aitak astia hartu behar du umeekin banaka egoteko. Haiekin hitz egin behar

du

eta haien

premiak

eta

kezkak ezagutzen

saiatu.

Adore eman behar

die eta

maite dituela esan. Esan behar die edozein problema izanez gero

lasai

jotzeko beragana.

Aztergaiak
•

Zein dira aitaren ardurak?

•

Zein eratan erabil dezake aitak apaizgoa familiari laguntzeko?

Amak Ardura

Jakin Batznk Ditu

Amaren ardura nagusia da umeak

ekartzea, zaintzea, eta heztea.

Zeruko

Aitaren izpirituzko umeei hezur eta haragizko gorputza ematea eginbehar

sakratua da. Hori egitean,

mundura

Amak

ama Zeruko

Aitaren lankide bihurtzen da.

Umeak

ekartzea dohainik handienetako bat da.

maitekorra izan behar du. Lagundu behar du

lioa irakasten.

Berak ere

ume

ume

bakoitzari ebanje-

bakoitzari lagundu eta irakatsi behar dio.

Amak, garrantzitsuak direla sentiarazi behar die umeei eta inguruan dutena
ulertzen lagundu. Hark bere senarrarekin batera egin behar ditu horiek
denak.

Mormonen Liburuak amaren
batzuen berri dakar.
tak, eta

zuzenak

Amek

irakaspenei obeditu zieten gizon gazte zintzo

irakatsi zieten

izaten. Irakatsi zieten ere
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gizon gazte haiei zintzoak, ausar-

Zeruko Aitak onik gordeko

zituela
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Jesusengan fedea bazuten. Gizon gazte haiek soldadu bihurtu eta beren
herria babestera joan beharra zeukaten. Nola amaren irakaspenei kasu egin
zieten eta fedea izan zuten, ausardia handiz bete zuten beren eginbeharra

arrisku handiko uneetan.

Ama

orok eragin izugarria izan dezake umeen

bizitzan.

Aztergaiak
•

Zein dira amaren ardurak?

•

Zergatik esaten da

ama

izatea

Zeruko Aitaren lankide

izatea dela?

Gurasoa Bakarra Denean

Batzuetan aitak edo
eta

amak

bakarrik hazi behar izaten du familia eta aitaren

amaren lanak egin behar

zaila dela.

izaten ditu.

Zeruko Aitak badaki

hori egiten

Halakoak, guraso bakarra deritzogunak, Zeruko Aitari laguntza

eskatzen badio, Zeruko Aitak familia hazten lagunduko dio.

Guraso bakarrak *etxeko irakasleen laguntza ere jaso dezake. Etxeko

irakas-

leak Elizako kideak dira, eta Elizako beste kide batzuei laguntzeko zeregina
ezarri zaie.

Aztergaia
•

Nork lagun diezaieke guraso bakarrei?

Umeek Ere Ardura

Umeek

Jakin Batzuk Dituzte

etxea leku zoriontsua izaten lagundu behar diete gurasoei.

Lagundu

behar diete etxea eta etxe-inguruak txukun edukitzen. Lagundu behar dute
ere otorduak prestatzen, ontziak garbitzen, eta arropa ikuzten. Lagundu
behar dute halaber senide gazteagoak zaintzen.

Umeek gurasoek

irakasten dizkieten

gauzak ikasten saiatu behar dute.

Ikasi

behar dute gogotik lan egiten eta gauzak ongi egiten. Ikasi behar dute ere
ezartzen zaizkien eginbeharrak betetzen.

Umeek

Jesusen aginduei obeditu behar diete. Umeek familiako beste kideei
lagundu behar diete. Zeruko Aitak ez du atsegin umeak liskarrean ikustea.
Zeruko Aitak esan die umeei halaber gurasoei obeditzeko eta begirunea
izateko.
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maitatu behar dituzte. Obedientzia eta begirunea zor diz-

Zaindu ere egin behar dituzte, haiek
berez moldatzeko gauza ez direnean.
kiete haiei.

eri

direnean edo zaharretan

Aztergaiak
•

Umeek

•

Zer egin behar dute umeek gurasoengatik haiek zahartzen direnean?
Zer egin behar dute umeek gurasoei obedientzia eta begirunea izateko?

•

du Zeruko Aitak?

zer egitea espero

Familia Sendotzeko Premia

Egun jende gaizto

ugari dabil guri familiaz

dugun ikuspegia

aldarazi nahian.

Telebistak, zineak, eta kazetek ideia bitxi eta oker ugari erakusten dute gizonei eta

emakumeei buruz

eta haien arteko jokabideaz. Ideia gaiztoak itxura

barregarrizko eta jostagarrizko saioen bidez irakasten dira. Kastitate eza
kagarritzat eta desiragarritzat jotzen da.

Umeak

izaten agertzen dira. Familia onei iseka egiten zaie. Batzuetan gure
telebista

kili-

gurasoekin zeharo lotsagabe

umeek,

aurrean edo zinean, sekulan ez dute familia giro sano bat ikusten.

Gurasoek ahaleginak egin behar dituzte umeak mota horretako filmetatik eta
saioetatik babesteko. Film edo saio gaiztoak zergatik ez diren ikusi behar irakatsi behar diete haiei. Izugarri garrantzitsua: gurasoek beti etsenplu ona
eman behar dute etxean. Umeek etxean beti etsenplu ona badakusate, ume
onak izango dira eta, egunen batean, guraso onak. Umeek gurasoek elkarri
maitasuna agertzen diotela badakusate, berek ere halako gurasoak izan
nahiko dute.
Aztergaia
•

Zergatik aukeratu behar dira kontu handiz

umeek

telebistan

edo zinean

ikusiko dituzten gauzak?

Zeruko Aitak

Guk Elkarri

Laguntzea Nahi du

Familiako kideek elkar maitatu eta elkar lagundu behar dute. Aurrena
gurasoei eta senideei lagunduz ikasten

dugu gero

beste batzuei laguntzen.

Ahaideei ere lagundu behar diegu laguntza behar dutenean. Sekulan ez

dugu laguntzarik eskatu behar geure kasa moldatzeko gauza bagara. Egiten
badugu, Zeruko Aitari ez zaio atsegin izango.
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Jesusek denak maite zituen, eta guri laguntzera etorri zen lurrera. Hark
guztiak maitatzeko eta guztiei laguntzeko esan zigun. Jesusek bezala maite

ditugunean besteak, ahal dugun guztia egingo dugu haiei laguntzeko.
Zenbaitetan eskatzen diogu Zeruko Aitari premian direnei lagun diezaiela,

geuk ez dugu ezer egiten haiei laguntzeko. Hori ez da bidezkoa. Gogoan
dugu Zeruko Aitak gure bitartez laguntzen diela besteei. Aurrena
otoitz egin behar dugu premian direnengatik eta ondoren haiei laguntzen

eta

izan behar

saiatu.

Denok behar dugu besteen

laguntza.

Umetan, gurasoek

elikatu, jantzi, eta

zaindu egiten gaituzte. Helduak garenean, beste batzuek jakin beharreko eta
egin beharreko gauzak irakasten dizkigute. Gutako askok besteen laguntza

behar izaten dugu eritzen garenean.
Besteei

laguntzen

diegunean,

dohainak jasotzen ditugu.

Maitekorrago

bihurtzen gara, lehen baino eskuzabalago, eta geure problemak ere txikiagoak
iruditzen zaizkigu.

beraren

ume

Zeruko Aitak esan du berarekin

bizi

nahi dutenek

guztiak maitatu eta lagundu behar dituztela.

Aztergaiak
•
•

du eta behar du Zeruko Aitak guk
Nor da gure laguntzaren irabaztun?

Zergatik nahi

besteei laguntzea?

Erreferentziak
Familiako Kide Gnztiak Garrantzitsnak Dira
• Irteera 20:12;
•

Efesoarrei 6:1 (Agintzen zaigu gurasoak ohoratzeko.)

2 Nefi 1:14-32;

Alma 36-42 (Mormonen Liburuko

profetek agintzen diete

beren umeei zuzen jokatzeko.)
•

Mosiah 4:14; D&I 68:25-28 (Gurasoek bizitzeko behar dutena eman behar
umeei eta zintzoak izaten irakatsi.)

diete

Familia Sendotzeko Premia
•

2 Timoteori 3:1-4 (Gaiztotasun handia izango da azken garaietan, eta

prestatuta egon behar dugu.)

185

Zeniko Aitak Cuk Elkarri Laguntzea Nahi
•

Lukos

22:27;

etsenplua

iin

Mnteo 20:26-27; Joan 13:15-16 (Jesusek egiazko /erbitzuaren

eman

zuen.)

•

Kolosoarrei 3:18-20 (Familiako kideek elkarrenganako ardurnk dituzte.)

•

Mosiah 2; Kolosoarrei 3:23-24; Mateo 25:32-46 (Lagun hurkoa zerbitzatzen
dutenek Zeruko Aita ere zerbitzatzen dute.)
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Zer egin dezakegu Zeruko Aitaren ume guztiek ebanjelioa ezagut dezaten?

Zeruko Aitak Nahi du Bere Ume Guztiek Ebanjelioa Ezagutzea
Zeruko Aitak bere ume guztiak maite ditu. Gutako bakoitzak du garrantzia
harentzat, eta gutako bakoitza hura bezalako bihur daiteke. Hark nahi du gu
berarekin bizitzera itzultzea eta guk berak dituen zoriontasun eta aintza
berdinak

izatea.

Zeruko Aitak plan bat du gutako bakoitzari berarengana

itzultzen lagun-

tzeko. Planari Jesu Kristoren ebanjelioa deitzen zaio. Ebanjelioa aztertzen

dugunean, zein garrantzitsuak garen jabetzen gara. Jabetzen gara zergatik
gauden hemen lurrean. Jabetzen gara hil ondoren nora joango garen. Jabetzen gara Zeruko Aitagana itzultzeko zer egin behar dugun.
Jesu Kristo gure izpirituzko anaia da.

Hura Zeruko Aitaren

lehensortua da. Haragi moldean sortutako Zeruko Aitaren

seme
Seme Bakar gisa

izpirituzko

zen lurrera. Hainbeste maite gaitu, non gugatik hil baitzen. Hark
Zeruko Aitak guk jakitea eta egitea nahi duena irakatsi zuen. Guri laguntzeko antolatu zuen bere Eliza. Beraren lana egin dezaten eman die apaizgoa
etorri

lurreko gizonei.

Azken Egunetako Santuen Jesu Kristoren
eta

Eliza

da Zeruko Aitaren apaizgoa

haren egiazko plana dituen eliza bakarra. Zeruko Aitak nahi du jende

guztiak beraren plana ezagutzea eta onartzea. Egiazko Elizaren ordenantzak

beharrezko zaizkigu Zeruko Aitarekin bizitzera itzultzeko.
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Jesusek ebanjelioa

mundu

osoan irakasteko agindu zien Apostoluei.
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Zeruko Aitak esan die bere Elizako kide guztiei ebanjelioa ezagutarazteko.
Hala,

Adamez gerozko

eman dute

profeta guztiek ebanjelioa irakasten

beren

Haiek esan digute Elizako kide orok misiolari
izan behar duela. Horixe da gure bataioko promesaren atal bat. Agindu
genuen aukera guztietan saiatuko ginela jendeari Jesusen berri ematen.
denboraren parte handi

bat.

Aztergaiak
•

Zergatik entzun behar dute guztiek ebanjelioa?

•

Nork du

ebanjelioa jende guztiari irakasteko ardura?

Elizako familia guztiek ikusi behar dute ebanjelioa ezagutaraztearen garrantzia.

Guk

ederki dakigu ebanjelio plana zein garrantzitsua den. Eta ahalegin

guztia egin behar

dugu

besteei ere

Zeruko Aitaren plana ezagutarazteko.

Familiako kideek zenbait gauza egin ditzakete besteei ebanjelioa ezagutarazteko.

Hona

batzuk:

1.

Besteengatik gauza onak egin.

2.

Ebanjelioko irakaspenei obeditzeagatik direla zoriontsu esan.

3.

Ebanjelioa

adiskideei

eta

auzokoei

azaldu.

Haiek

Eliz

batzarretara

gonbidatu.
4.

Jendea etxera gonbidatu, familia elkartze arratsaldea egin behar denean
edota misiolariak datozenean.

5.

Misiolariei ebanjelioa ezagutzeko

gogoa izan lezaketen adiskideen

eta

ahaideen izenak eta helbideak eman.
6.

Umeei

misiolari lanaren garrantzia azaldu. Haiei misiotara joateko dirua

aurrezten lagundu.
7.

Hamarrenak eman.

8.

Misio fondorako dirua eman.

Aztergaiak

modu

•

Asma ezazu

•

Zer egin dezake familiak ebanjelioa beste batzuei ezagutarazteko?

Elizako kide ez den bati ebanjelioa agertzeko

bat.

Zure Familia Elizaren Misio Lan Garrantzitsuaren Parte Izan daiteke

Gure Elizak milaka gazte bidali ditu ebanjelioa irakastera herri askotara.
Gehienak 19 eta 25 urte arteko gazteak dira. Zaharragoak ere aritzen dira
misiolari gisa. Guztiak Elizaren zerbitzari leial eta esanekoak dira, Zeruko
Aita zerbitzatzeko irrikatzen daudenak.
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Misiolari gehiago behar dira.
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Zure familiak familiako kideak misiotara

i<>.>-

tcko prestatuz lagun de/.nke Inn garrantzitsu horretnn. Gurasoek, ebanjelioaren testigantzak lortzen eta ebanjelioa azaltzen trebatzen lagun diezaiekete

umeei. Gurasoek kultura guztietako jendea maitatzen irakatsi behnr diete

umeei. Gurasoek berek ere misiotara joateko prestatu behnr dute

umenk

hnzi

eta gero.

Jende nskok ez du oraindik ebanjelioaren berririk iznn. Asko misiolnriek
sekulan jonterik izan ez duten herrietnn

bizi

dim. Haiek ere ebanjelioa

entzuteko eta onartzeko aukera izan behar dute. Zeruko Aitnk jnrriko du hori
egiteko biden. Otoitz egin behnr diogu hnri herri hnietnko ngintnriek misiolnriei

snrtzen etn jendenri irnknsten utz diezaieten.

Aztcrgaiak
•

Noln bete iznn dute Eliznko fnmiliek ebnnjelioa jende guztiari irakasteko
eginbeharra?

•

Zergatik behar dira misiolari gehiago?

Dohain Handiak Jasotzen dituzte Besteei Ebanjelioa Irakasten Dietenek
Zeruko Aitak bedeinkatu egingo gaitu besteei ebanjelioa ezagutarazten ahalegintzen bagara. Beraren aginduei obeditzeagatik eta ebanjelioa onartzen

dutenei dakarkiegun zoriontasunagatik bedeinkatuko gaitu. Hark esan du
aski

dugula beraren

itzultzen

ume

bakar bati ebanjelioa irakastea eta hari berarengana

laguntzea zoriontsu izateko. Askoz zoriontsuago izango gara,

noski, hori

ume askorekin

egiten badugu.

Aztergaiak
•

Zein dohain datoz beste batzuei ebanjelioa irakastetik?

•

Jaso

al

duzu dohain horietakoren bat?

Erreferentziak

Zeruko Aitnk Nalii du Bere
•

Mateo

•

Marko

Ume

Gnztiek Ebiuijelioa Ezagutzea

24:14 (Ebanjelioa nazio guztiei irakatsi behar zaie.)

16:15-16 (Jesusek ebanjelioa pertsona guztiei irakasteko esan zien

Apostoluei.)
•

Eginak 5:42 (Lehen Apostoluek ahal zuten guztiei
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irakatsi zieten ebanjelioa.)
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Zure Fnmilia Elizaren Misio Lan Garrantzitsuaren Parte Izan daiteke
• 1
•

Timoteori 4:12 (Gazteak besteentzat eredu izan daitezke.)

Mosiah

4:15 (Irakats zeure

umeei elkar maitatzen.)

Doliain Handiak Jasotzen dituzte Besteei Ebanjelioa Irakasten Dietenek
•

D&I

18:15-16 (Poz handia hartuko

dugu gure laguntzaz

dutenekin.)

191

ebanjelioa onartzen

Oregon estatnko Portlanden dagoen tenplna.
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FAMILIA BETIKO

ELKARREKIN BIZITZEA
3 2.
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beti elkarturik, lurreko bizitzaren

ondoren ere?

Jainkoak Familia Betiko Elkarrekin Egotea Nahi Izan zuen
Familia lurreko jende talderik garrantzitsuena da.
familia zerutarraren antzera antolaturik dago.

zeruan. Jainkoaren
gia.

umeak

Gure

familia lurtarra gure

Gu denak

senideak ginen

ginen. Jainkoa zen gure etxe zerutarreko buruza-

Maitasun samurra eta zuzen ibiltzeko argia jasotzen genituen Guraso

Zerutarrengandik.

Jainkoak lurreko familia banatara bidali gaitu guztiak. Hark beraren
zaintzeko ardura

eman

die guraso guztiei.

dituzte eta haiei jatekoa, jantzia eta aterpea

umeak

Gurasoek umeak maitatu behar

eman behar

dizkiete.

Eman behar

dizkiete ere Jainkoaren berri eta haren antzeko bilakatzeko laguntza.

Jainkoak familia betiko elkarrekin egoteko bidea
betiko batzeko aginpidea

eman

jarri

zuen. Hark familia

die bere Elizaren aitzindariei. Batze horri

lotzea deitzen zaio. Lotze hori tenpluan bakarrik egin daiteke.

Tenpluak

toki

sakratuak dira, eta haietan Elizako kide leialak soilik sar daitezke. Gizona eta

emakumea tenpluan
men berezia dituen

loturik gertatzen direnean, apaizgoa eta lotzeko ahal-

norbaiten eskuz, haien ezkontza ez da heriotzarekin

amaitzen. Haien ezkontzak betiko iraungo du, tenpluan egindako promesak

gordetzen badituzte bederen. Horri betiereko ezkontza deitzen zaio.

Gizona

eta

emakumea

ez badituzte tenpluan lotu, aldiz, ezkontza bietako bat

hiltzean amaitzen da. Tenpluan lotu bagaituzte eta bizitza osoan Jesu Kristori
leial jarraitzen

badiogu, gure familiak elkarturik iraungo du betiko.
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Bdozein bikote ezkondu joan daiteke tenplura

lot

ditzaten Jesusen jarraitzaile

Han, aginpide berezia duen apaizgodun batek elkarrekin
lotuko ditu. Haien umeak ere lot ditzake gurasoekin. Biak bata besteari loturik gelditu ondoren, betiko iraun dezakete elkarrekin, tenpluan hasieran
leialak badira.

ezkondu

balira bezalaxe.

ume guztiek tenpluan ezkondu nahi izatea eta
esaneko familia haztea. Gurasoek gidatu behar dituzte umeak, ezkontzera
doazenean tenpluan lotuak izateko prest egon daitezen. Gizona eta emakumea tenpluan lotu badituzte, lotzearen ondoren sortuko diren umeak ere

Jainkoak nahi du beraren

haiekin loturik geldituko dira berez.

Aztergaiak

du Jainkoak

•

Nola

•

Zergatik da garrantzitsua tenpluan

jarri

familia betiko elkarrekin egoteko
lot

modua?

gaitzaten?

Elizako Kide Leialak Soilik Sar daitezke Tenpluan

Tenpluak
dioten

toki

sakratuak

dira. Jesu

Kristogan fedea izan duten eta hari obeditu

Azken Egunetako Santuen

Jesu Kristoren Elizako kideak soilik sar

daitezke haietan. Pertsona horiek tenpluan sartzeko duin bilakatu dira.

Tenpluan sartu ahal izan aurretik, gutxienez urtebetez izan behar da Elizako
kide. Eta gizonek Melkisedek Apaizgoa izan behar dute.

Tenpluan sartzeko duin diren jakiteko, bai gizonek bai emakumeek apezpikuarekin edo adarraren buruarekin hitz egin behar dute. Apezpikuak edo
adarraren buruak pertsona duintzat jotzen badu, tenplurako gomendioa
deritzan agiri sinatua emango dio. Ondoren, taketaren lehendakaritzako kide
batek edo misioburuak ere elkarrizketatu behar du pertsona, eta berak ere
sinatuko du tenplurako gomendioa pertsona duintzat badauka. Azkenik,
pertsonak tenplura eraman behar du tenplurako gomendioa bera han sartzeko.

Hona ondoren apezpikuak edo adarraren buruak

Elizako kide bat tenpluan

sartzeko duin den ebazteko galdetuko dituenak:
1.

Sinesten

al

duzu Jainkoagan, haren Seme Jesu Kristogan,

eta Izpiritu

Santuagan?
2.

Sekula egin
aitortu

al

duzu bekatu

larriren bat eta

gabe utzi?
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duzu Azken Egunetako Santuen Jesu Kristoren

Lehendakaria profetatzat, ikusletzat, eta agertzailetzat? Onartzen

Elizaren
al

duzu

hura dela apaizgoaren giltza guztiak erabiltzeko aginpidea duen lurreko
pertsona bakarra?

diozu zeure irabazien hamarrena Elizari?

4.

Ematen

5.

Obeditzen

al

6.

Saiatzen

al

zara besteekin zintzo jokatzen?

7.

Saiatzen

al

zara Elizan dituzun eginbeharrak betetzen batzarretara joanez

al

diozu Jakinduriaren Hitzari?

eta aginduei obedituz?
8.

Gordetzen

al

duzu

kastitatearen legea?

Tenpluan sartzea pribilegio sakratua da. Duin izan behar dugu eta tenpluan
promesa sakratu guztiak betetzeko prest. Gogoan izan
behar dugu tenpluan egindako betiereko lotzea sakratua dela. Hura da familia betiko elkarrekin egoteko bide bakarra. Hura da Jainkoak guretzat dituen
dohain guztiak jasotzeko bide bakarra. Oso garrantzitsua da gure betiereko
zoriontasunerako tenpluan lot gaitzaten saiatzea.

Jainkoari egindako

Aztergaiak
•

Nor

•

Zein gauza egin behar dira tenpluan sartzeko duin izateko?

•

Zergatik da garrantzitsua tenpluan

sar daiteke tenpluan?

lot

gaitzaten?

Familia Betiko Elkarrekin Bizitzeko Prestatzea

Tenpluan lotua izateak familia betiko elkarrekin bizitzeko bidea ematen du,
baina beste gauza batzuk ere egin behar ditugu dohain handi hori jasotzeko.
Jesusen jarraitzaile
atxiki

leial

behar ditugu.

iraun behar dugu. Tenpluan egindako promesak

Familiakide

onak,

elkar

maitatzen

eta

laguntzen

dutenak, izaten ikasi behar dugu. Otoitz egin behar diogu Jainkoari Izpiritu

Santuak orotan aukera zuzenak egiten lagun diezagun. Lagundu behar
diogu familiari Jainkoarekin bizitzeko duin izaten.
Aztergaia
•

Tenpluan lotua izateaz gainera, zer egin behar du familiak betiko elkarrekin bizitzeko?
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Jainkoak Geure Arbasoak Salbatzeko Bidea
[ainkoaren milioika
dituzte bekatuen

ume

hil

Jarri

barkamena iristekoeta

berriro Jainkoarekin bizitzera

tzeko behar diren ordenantzak jaso. Jainkoak bere
nahi

digu

dira haren ebanjelioa ent/.un gabe. Haiek ez

du haiek denak beragana

ume

it/.ul-

gu/tiak maite ditu eta

it/ultzea, beraz bide bat jarri

digu ehanjelioa-

ren ordenantzak haien ordez egiteko. Hori tenpluan egin behar da.

Hildakoengatik tenpluan egiten diren ordenantzetako batzuk hauek dira:

dohaina ematea, eta familia betiereko lotzea.
Ordenantza horiek beharrezkoak direnenez berriro Jainkoarekin bizitzeko,
guk egin dezakegu lan hori arbasoen ordez.
bataioa, [zpiritu Santuaren

Aztergaiak
•

Nola jaso ditzakete ebanjelioa entzun gabe hildakoek Jainkoagana

itzul-

tzeko behar diren ordenantzak?
•

Nork du hildakoengatik egin beharreko ordenantzak egiteko ardura?

Biziek Egiten dituzte Hilengatiko Ordenantzak

Hainbat gauza egin dezakegu hildako ahaideengatik ordenantzak egin daitezen.

Haien izena jakin behar dugu,

eta jaiotza eta heriotza datak eta lekuak.

Argibide horiek aurkitzea ezinezkoa bazaigu, agian familia horretaz

ama,

eta

umeak) dakigun guztia arakatuz aurki dezakegu haien

Hildako arbasoen izenak eta gainerako jakingarriak bilatze
edo familia historia, deitzen zaio.
Bi

(aita,

izena.

lanari genealogia,

formulario dira, etorki taula eta talde familiarraren agiria, argibide horiek

denak idatziz jartzeko. Zeure apaizgodun aitzindariagandik eskura ditzakezu formulario horien kopiak. Hark laguntzaile bat ere ipiniko dizu
argibide horiek idazteko. Bi formularioak bete ondoren, tenplura eraman edo
igorri behar dituzu, eta han egingo dira ordenantzak.
Ahaide

bizietatik

agirietatik,

inork ez

baditu behar ditugun

arbasoak partaide izan ziren elizen

dauden beste edozein

argibideak,

gobernu
edo

agirietatik, hilerrietatik,

tokitatik atera ditzakegu.

Duinak bagara, gu joango gara tenplura ahaideengatik ordenantzak

egitera.

Tenplura joateko gai ez bagara, beste batzuek egingo dituzte haiengatik
ordenantzak. Maiz joan behar genuke tenplura hilengatik ordenantzak
egitera.
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Aztergaiak
•

Zer egin behar da hildako arbasoengatik tenpluan ordenantzak egin ahal

•

Zein argibide behar dira ordenantza horiek egin ahal izateko?

•

Nork egin ditzake hildako arbasoengatik ordenantzak?

izan aurretik?

Nork Bere

Historia Idaztea Garrantzitsua

Da

Familiako norbaitek bere buruaz idatzi zuena irakurtzen dugunean, hura

sakonago ezagutzen eta maitatzen dugu. Hildako ahaideak ezagutzeaz eta
haiengatik ordenantzak egiteaz gain, geure bizitzaren historia ere idatzi
behar dugu. Idatzi behar dugu gurasoei buruz, geure jaiotzaz, bizitzan zehar
gertatukoez. Komeni da geure gogapenak eta sentimenduak ere idaztea,
seme-alabek eta bilobek hobeto ezagut gaitzaten eta guk egindako gauza on
berak egiteko gogoa senti dezaten.
Jainkoak agindu zion

Adami

bere bizitzaren agiria idazteko bere umeentzat.

Profetek ere idatzi zituzten halako agiriak, eta

Adamek

guk

ere egin behar genuke.

eta beste profetek idatzi zuten agiria irakurriz,

Jainkoagandik jaso

Horrek zuzena dena
egiten laguntzen digu. Guk ere geure bizitzaren agiria idatzi behar genuke
geure umeei laguntzeko.
zituzten dohainak eta aginduak ezagut ditzakegu.

Aztergaiak
•

Zergatik agindu dio Jainkoak bere jendeari bakoitzak bere bizitzaren histo-

•

Zein onura etor dakizkieke gure seme-alabei eta bilobei gure bizitzaren

ria

idazteko?

historia irakurrita?

Erreferentziak
Jainkoak Fainilia Betiko Elkarrekin Egotea Nahi Izan zuen
•

Mateo

18:18 (Aginpidea

duenak lurrean lotzen duena, zeruan

ere lotua

geldituko da.)
•

Mateo 19:4-6 (Jainkoak uztartu duena ez beza gizonak

aska.)

Elizako Kide Leialak Soilik Sar daitezke Tenpluan
•

D&I

88:119-21 (Geure bekatuez

damutu behar dugu tenpluan
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Familia Iñiiko Elkarrekin Bizitzeko Prestatzea
•

1

Petri 3:1-9

(Senar-emazteei elkarrekin bakean eta errespctuan bi/.itzeko

agintzen zaie.)
Jainkoak Geure Arbasoak Salbatzeko Bidea Jarridigu
•

Malakias 4:6 (Jendea arbasoengatik eta ondorengoengatik ardura izaten
hasiko da.)

•

Hebertarrei 11:40 (Ezin gara perfektu izatera

iritsi

gure aurretik

hil

direnak

gabe.)
Biziek E^itai dituzte Hilengatiko
• 1

Ordcnantzak

Korintoarrei 15:29 (Antzinako Apostoluen garaian jendea hilengatik ere

bataiatzen zuten.)

Nork Berc Historia
•

ldaztca Garrantzitsua

Da

Malakias 3:16 (Bazen liburu bat gordeta, eta han Jainkoa maite zutenen
izenak idazten ziren.)
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Seinale askotan ezagun da Jesu Kristoren bigarren eiorrera gertuan dela.
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BIGARREN ETORRERA
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Jesu Kristo lurrera itzuliko da. Zein izango dira haren etorreraren seinaleak, eta nola
presta gaitezke harekin elkartzeko?

Jesusek Lurrera Itzuliko Zela Agindu zuen
Jesus berpiztua izan eta handik berrogei egunera, hura eta haren Apostoluak
Oliamendi izeneko muinoan elkartu ziren. Iritsia zen Jesus zerura itzultzeko
unea. Hark egina zuen Zeruko Aitak egiteko agindu zion guztia. Apostoluak
Jesus zerura nola igotzen ari zen begira zeuden. Apostoluak hari begira zeudela, bi

aingeruk etorri eta esan zieten Jesus lurrera itzuliko zela egunen

batean. Harrezkero, Jesusengan sinesten dutenak hura noiz itzuliko irrika-

tzen daude.

Haren

itzulerari Kristoren bigarren etorrera deitzen zaio.

Bigarren Etorreran, Jesus ahalmen handiz jaitsiko da zerutik. Hark gaiztakeria

oro ezabatuko du lurretik, eta Satanek ez du handik goiti jendearengan

batere ahalmenik izango. Jesusek mila urtez aginduko

du

leial

izan zaizkion

guztien gainean.

Aztergaia
•

Zergatik dakigu Jesus lurrera itzuliko dela?

Jesusek Bera Etorri Aurretik Zer Gertatuko
Jesusek bera

Gauza

itzuli

Den Esan digu

aurretik gertatuko diren zenbait gauza esan dizkigu.

horiei haren bigarren etorreraren seinaleak deitzen zaie.

Hark esan

digu seinale horien zain egoteko eta beraren etorrerarako prestatzeko. Esan

du gauza horiek dakuskigunean bera

laster

datorren seinale dela. Ez dugu

ordea jakingo hura zehazki zein unetan datorren.
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santuak aztertzen baditugu eta Jesusi

a

leial

bagatzaizkio, jakingo

Jcsusen etorreraren seinaleak zein izango diren. Jesus lurrera

it/.uli

dugu

aurretik

gauza asko gertatuko dira. Batzuk gertatu dira dagoeneko, batzuk orain gertatzen ari dira, eta gainerakoak geroan gertatuko dira.
Jesusen bigarren etorrera baino lehen, ebanjelioa

dikatuko
di/.kie.
ria

zaie.

1

lorrek zoriontsu egingo

munduko

du jende

nazio guztiei pre-

asko, eta onurak ekarriko

Beste gertakari batzuek, ordea, gure fedea probatuko dute. Gaiztake-

handia iz.ango da, lurrikarak gertatuko dira, eta beste hondamen mota

batzuk.
Problema Latzak Izango dira Lurrean

Jesusek esan du

lurrean gaiztakeria

dakuskigunean bera

laster

non-nahi, gerlak, eta sufrimendua

datorren seinale dela. Egun horietan problema

latzak izango dira. Lurrikarak, erauntsiak, gaitzak eta gosetea ikusiko dira.

Harri-erauntsiek lurreko uztak xehatuko dituzte.

Jende asko Zeruko Aita maitatzeari utzi eta Satanengana itzuliko da. Jende
hori besteak maitatzeari eta zerbitzatzeari utzi eta haiei

min

egiten hasiko da.

Gerlak piztuko dira lurrean. Nazioak bata bestearen kontra borrokatuko

dira.

Gerla horiek jarraitu egingo dute. Eta halako batean, azken gerla handi bat
hasiko

da,

lurrean

sekula

Orduantxe etorriko da
Berrezarri

Da

ikusi

den ikaragarriena

eta

hondagarriena.

Jesus.

Ebanjelioa

Profetek esan zuten Jesus itzuli aurretik berrezarriko zela ebanjelioa lurrean.
Eta bai, berrezarri da ebanjelioa, Joseph Smith Profetaren bitartez.

Zeruko

Aitagana itzultzeko ezagutu eta praktikatu behar ditugun ebanjelioko irakas-

pen guztiak berrezarri dira lurrean.
Jesusek esan du

Mormonen Liburua

argitaratua eta

mundu

osoan zabaldua

mende asko, Isaias eta
Ezekiel profetek iragarri zuten Mormonen Liburua emango zitzaigula.
Joseph Smith Profetak ingelesera itzuli zuen Mormonen Liburua. Harrezkero, beste hizkuntza askotara itzuli dute. Liburu hori munduko nazio
guztiei emango zaie Jesus etorri aurretik.
dakusagunean bera

laster

datorren seinale dela. Orain

202

3 3.

Israel

kapi t U

l

u

Herria Birbatua Izango da

Zeruko Aitak esan du

*Israel herriaren

ondorengoek ebanjelioa entzun

eta

onartu behar dutela eta Jesusekin elkartzeko prestatu. Ebanjelioa onartzen

dutenek, hura denei irakatsi behar diete, tenpluak eraiki behar dituzte, eta
hildakoengatik ordenantzak egin.
Israeldar asko, odolezkoak nahiz bilakatuak, ari dira Elizan sartzen Jesu

Abrahamen ondorengoeAbrahamen ondorengoen artean arabiarrak eta juduak deritzen herriak eta beste batzuk daude. Amerikan bizi
diren Mormonen Liburuaren jendearen ondorengoak, zeinak Abrahamen
Kristoren ebanjelioa onartu dutelako. Lur Santua

tako asko batzeko bedeinkatua izan da.

ondorengoak

baitira halaber, ebanjelioa

onartzen

ari dira eta herri

indartsu

eta zintzo bilakatzen.

Ebanjelioa

Mundu

Guztiari Irakatsiko zaio

Jesusek esan du beraren jarraitzaileek ebanjelioa

mundu

guztiari predikatu

diotenean bera laster datorren seinale dela. Eliza berreratu zen garaitik,
misiolariak bidali izan dira ebanjelioa predikatzera nazio askotara. Ia

osoan

ari

mundu

dira orain misiolari ugari ebanjelioa predikatzen. Elizako kide

guztiei eskatzen zaie beren ahaideei eta adiskideei ebanjelioa ezagutarazteko,
eta

asko beste herri batzuetara joaten dira ebanjelioa predikatzera, jende orok

izan dezan hura entzuteko aukera.
Etorri da Elias

Malakias profetak Biblian esan zuen Jesus bigarren aldiz etorri aurretik Elias
profeta etorriko zela lurrera.

Hark

familia betiko elkarrekin lotzeko agin-

pidea ekarriko zuen atzera. Hark arbasoak eta ondorengoak ezagutu nahia
eta haiek salbatzeko

gogoa piztuko zituen jendearengan. 1836ko

apirilean,

Eliasek etorri eta Joseph Smith Profetari itzuli zion arestian aipatutako

aginpidea. Elias etorri zelako, orain familia elkarrekin lot daiteke tenpluan.
Jerusalem Berri Bat Eraikiko da

Jesusek esan

duenean bera
duela

non

hiri

du beraren
laster

Elizak Jerusalem Berria deritzan hiria eraikitzen

datorren seinale dela. Jesusek esan

hartan, eta jende zintzoa biziko

omen da

eraikia izango den. Missouri estatuan izango

erdian.
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dira, bada, Jesus laster datorrela erakutsiko

diguten seinaleetako

batzuk. Idatzi santuek beste seinale batzuk ere aipatzen dizkigute. Nahiz eta
seinale asko

dagoeneko

ikusi diren, Jesus zehazki zein

unetan itzuliko den ez

dakigu.

Aztergaiak
• Zergatik dakigu Jesusen bigarren etorrera gertuan dela?
•

Zein dira Jesusen bigarren etorreraren seinaleak?

Bada Lasai

eta Itxaropentsu Sentitzerik Gaiztakeriaren eta

Problemen

Erdian Ere
Prestaturik egon behar dugu Jesusen bigarren etorrerarako. Haren irakatsiei
egunero zintzo obeditzea dugu horretarako bide onena. Hark Elizaren
Lehendakariari guretzat ematen dizkion aginduei eta argibideei ere obeditu
behar diegu. Izpiritu Santua beti geugan izateko duin izan behar dugu, gure
gogoetak eta egiteak zuzen ditzan. Jesusek esan du bera datorren unean prestaturik bagaude ez garela beldur izango. Pozik sentituko gara eta harekin
egon nahi izango dugu. Zintzoak ez dira suntsituak izango hura etorritakoan.
Lurrean bizitzen jarraituko dute, eta haien umeak bekaturik gabe haziko
dira.

Jesusek lagunduko, bedeinkatuko eta gidatuko ditu denak.

Jesus zerutik itzultzen denean, jende gaiztoa suntsitua izango da. Zintzo
hilak jaiki hilobitik eta harekin elkartuko dira hura zerutik iristen denean.

Gaizto hilak,
arte.

aitzitik,

ez dira hilobitik jaikiko mila urteko epearen ondoren

Mila urteko epe horri *Milurtekoa deitzen zaio.

Jesus lurrean bizi zenean, oso gutxik zekiten hura,
etorria zela. Jesus itzultzen

munduaren

Salbatzailea,

denean, ordea, guztiak jakitun egongo dira hura

Jesu Kristo dela, Jainkoaren Semea,

munduaren

Salbatzailea.

Aztergaiak
•

Zer eratan lagun diezaguke Bigarren Etorreraren seinaleak ezagutzeak?
Zer gertatuko zaie lurreko zintzoei Jesus itzultzean?

•

Zer gertatuko zaie orduan lurrean

•

bizi diren gaiztoei?
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Erreferentziak
Jesusek Lurrera Itzuliko Zela
•

Mateo

24:36,

Agindu zuen

42-44 (Ez dakigu Jesus zein egunetan eta ordutan itzuliko

den.)
•

Mateo 26:64

•

Joan 14:2-3 (Jesusek itzuliko dela agintzen du.)

•

Eginak

1:11

(Jesus

zeruko hodeien gainean etorriko

(Aingeruek diotsete Apostoluei Jesus

jesusek Bera Etorri Aurretik Zer Gertatuko
•

Den

da.)

itzuli

egingo

dela.)

Esatt digtt

Mateo 24 (Jesusen bigarren etorrera aurretik izango diren seinaleak

azal-

tzen zaizkigu.)

Bada Lasaieta Itxaropentsu Sentitzerik Gaiztakeriaren
•

Mateo 13:40-43 (Gaiztoak

•

Zakarias 14:9 (Jesusek

eta

Problemen Erdian Ere

erre egingo dituzte, baina zintzoak salbatu.)

munduan aginduko du
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izajigo da bizitza lurrean

Milurtekoan zeliar?

Zintzoak Biziko dira Lurrean Milurtekoan Zehar
Jesus itzultzen denean, mila urtez aginduko

du

lurrean.

Epe

horri Milurtekoa

deituko zaio.

Milurtekoa bakezko eta zuzentasunezko garaia izango da. Jesusek bekatu oro

ezabatuko du lurretik Milurtekoa hasi baino lehen. Gaizto guztiak suntsituak
izango dira. Zintzoei bakarrik utziko zaie bizia denbora horretan lurrean bizi
daitezen. Satanek ez

amaitzear den

du

berriro inorengan ahalmenik izango

ia

Milurtekoa

arte.

Joseph Smith Profetak esan zuen zeruko jendea maiz etorriko dela lurrera

Milurtekoan zehar. Haiek tenpluko lana egiten eta misio lanean lagunduko

omen

dute.

Aztergaiak
•

Zer da Milurtekoa?

•

Nor biziko da

•

Saia zaitez

lurrean Milurtekoan zehar?
amesten gaiztakeriarik gabeko leku batean bizitzea nolakoa

litzatekeen.

Lan Handi Bi Egingo dira Milurtekoan Zehar
Lehenengo lan handia da bai biziengatik bai hilengatik tenpluan ordenantzak egitea. Jende berpiztuak lagunduko die lurrean bizi direnei hildako
ahaideen izenak aurkitzen eta agirietan izan daitezkeen okerrak zuzentzen.
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Familiakoak elkarrekin lotzeko egin beharreko ordenantza guztiak tenpluan
egingo

dira. Familia gizaldiz gizaldiz

Adamenganaino izango da

Bigarren lan handia ebanjelioa predikatzea da.

lotua.

Denek izango dute

ebanjelioa

entzuteko eta onartzeko aukera. Jesusen Elizako kide ez diren pertsona
zintzo batzuek lurrean bizitzen jarraituko dute Milurtekoa hasten denean.

Azkenean, ordea, denek jakingo dute

eta aitortuko Jesus

munduaren

Salba-

tzailea dela.

Aztergaia
•

Zein bi lan handi egingo dira Milurtekoan zehar?

Milurtekoan Zehar Bizimodua Nolakoa Izango Den
Milurtekoan zehar, lurra Adam eta Eva Edengo Baratzean bizi zirenean
bezalakoa izango da. Ez da gerlarik ezagutuko. Jesusek Eliza eta gobernua
biak gidatuko ditu. Lege guztiak egian eta zuzentasunean oinarrituko dira.
Bi hiriburu izango dira. Bat

Estatu Batuetan

egongo

Jerusalem izango da. Bestea, Jerusalem Berria, eta

da.

Jendea elkarrekin bakean eta maitasunean biziko da. Animaliak

ere, orain

bata bestearen etsai direnak barne, elkarrekin bakean biziko dira. Ez dira

gehiago elkarren kontra borrokatuko.

Ez da eritasunik izango, ez

eta heriotzarik ere.

Pertsonak zahartzen direnean,

ez dira hilko, orain bezala. Instant batean hilezkor bilakatuko dira, eta horrek

esan nahi du sekulan ez direla hilko.
Zoragarria izango da Milurtekoan bizitzea. Orain ulertzen ez ditugun gauzak
argi ikusiko ditugu orduan. Bizitza

oraingoaren oso antzekoa izango da,

baina dena bakean eta maitasunean egingo da. Jendeak

umeak

ekartzen eta

hazten, laboreak ereiten, biltzen eta jaten, eta etxeak egiten jarraituko du.

Aztergaia
•

Nolakoa izango da

lurra Milurtekoan zehar?

Azken Gudu Handi Bat Izango da Milurtekoa Amaitzear Dela
Milurtekoaren azken aldera, Satan ahaltsu bilakatzen hasiko da berriro.
Zenbait jendek sinetsi egingo dio. Satan eta haren jarraitzaileak Jesusen
jarraitzaileen

kontra borrokatuko dira.

Gudu

jarraitzaileak betiko azpiratuak izango dira.

horretan, Satan eta haren

Guduaren

ostean, jendea epaitua

izango da, eta bakoitza berak irabazi duen erreinura bidaliko dute bizitzera.
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Aztergaia
•

Zcr gertatuko da Milurtekoaren azken aldera?

l'rrcfcrcntzink

Zintzoak Biziko dira Lurrean Milurtckoan 7jehar
•

2 Nefi 30:10 (Gaiztoak suntsituak izango dira.)

•

Moises 7:64 (Lurra gaiztakeriatik

libre

izango da.)

Lan Hamii Bi E$iugo dira Milurtekoan Zchar
•

Jeremias 31:34 (Jendeak ez du elkarri Jesusi buruz irakatsi beharrik izango,

hura denek ezagutuko dute

eta.)

Milurtckoan Zchar Bizimodua Nolakoa Izango Dcn
• Isaias

2:3-4 (Bi hiriburu izango dira

munduan,

eta

mundu

osoan bakea

izango da.)
• Isaias
•

11:6-9 (Animaliak bata bestearekin bakean biziko dira.)

Apokalipsia 20:1-3 (Satan giltzaperatua izango da.)

Azken Gudu Handi Bat Izango da Milurtekoa Amaitzear Dela
•

Apokalipsia 20:7-10 (Satan eta haren jarraitzaileak azpiratuak izango dira

azken guduan.)
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Geure familiarekin

eta maiteekin elkartnko gara izpirituen

heriotzaren ondoren.

210

munduan

HIL

ONDOKO BIZITZA
3 5.

ka p

i t

u

l

u a

Nola presta gaitezke hurrengo bizitzarako?
Izpirituak Bizirik Jarraitzen

Gu Zeruko

du Gu Hil Ondoren
umeak gara. Harekin zeruan

Aitaren izpirituzko

izpiritu bezala

bizi

ginenean, ez genuen gorputzik. Haren plana da, ordea, gu lurrean jaiotzea

eta

gure izpirituak hezur eta haragizko gorputza jasotzea. Izpirituak ematen

dio bizia gure gorputzari lurrean bizi garen bitartean.

Gu

lurrean jaiotzea da, bada, Zeruko Aitaren planaren atal bat; eta beste bat,

gu egunen batean

du

hiltzea. Inor hiltzen

denean, haren izpirituak alde egiten

gorputzetik. Izpiritua gabe, gorputzak ez

du

bizirik, eta hilobi

batean

ezartzen dute.

Baina izpiritu hori bizi zen gu jaio aurretik, eta biziko da gu
Hiltzen garenean, gure izpiritua izpirituen
itxaroteko, eta gorputza hilobian

egongo

hil

ondoren

mundura joango da

ere.

piztuera

da.

munduan gure izpirituak lurrean hezur eta haragizko gorputzaz
ginenean bezalako antza izango du. Han ere hemen dugun tankera bera
izango dugu. Han ere hemengo gauza berak pentsatuko eta sinetsiko ditugu.

Izpirituen
bizi

Bizitza

honetan zintzoak zirenak han ere zintzoak izango

dira.

toak zirenak han ere gaiztoak izango dira. Hil ondoren ere

ditugun nahi eta grina berak izango ditugu.
Aztergaiak
•
•
•

Nondik etorri da gure izpirituzko gorputza?
Zer gertatzen zaio hari hiltzen garenean?
Nolakoa da izpirituzko gorputza?
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Izpirituen Mundua Lanerako, Ikasteko, eta Itxaroteko Lekua Da
Zeruko Aitaren profetek gauza asko esan dizkigute izpirituen munduaz.
Leku bati pnradisua deitzen zaio. Ebanjelioa onartu duen eta Jesusen jarraitzaile leial izan den norbait hiltzean, haren izpiritua paradisura doa. Leku

Han ez da izaten
Han probetxuzko gauza ugari

hartan pertsonak pozik eta lasai egoten dira.
rik,

ez nahigaberik, ez minik.

esate baterako beste batzuei ebanjelioa ezagutarazi

ez buruhausteegin ditzakete,

edo berek sakondu haren

ezagutzan.
Beste lekuari izpirituen presondegia deitzen zaio. Hiru motatako jendea
egongo da han. Egongo dira bizitzan gaiztoak izan zirenak, zuzen bizi izan

zirenak baina ebanjelioa onartu ez zutenak, eta ebanjelioa entzuteko aukerarik

sekulan izan ez zutenak.

Zeruko Aitaren profetek esan digute misiolariak bidaliko

munduko
Hildakoen

direla, izpirituen

zintzoen artetik, hildako guztien izpirituei ebanjelioa irakastera.
izpiritu

askok onartuko dute ebanjelioa,

eta

damutu egingo

dira.

Pertsona biziek beharrezko ordenantza salbagarriak egingo dituzte haienga-

Zeruko Aitaren tenpluetan. Ahaideek edo Elizako beste kide batzuek egiOrduan, izpirituen presondegitik
irteteko gai izango dira. Era horretan, Zeruko Aitak bere ume guztiei ematen
die ebanjelioaren dohainak jasotzeko aukera, berdin da lurrean noiz bizi izan
tik

ten dituzte ordenantza horiek haiengatik.

ziren.

Azkenean, izpirituen munduko guztiak berpiztuak izango dira. Piztueran,
izpiritua eta gorputza batu egingo dira berriro. Nahiz eta gorputza zeharo
usteldu den eta hauts bihurtu hilobian egon den denboran, hura hilezkor eta
perfektu bilakatuko da.

Alma

profetak esan zuen gorputzaren atal guztiak

beren tokira itzuliko direla, ileondo bakar bat ere ez dela galduko, eta gauza
guztiak beren berezko eta osoko itxurara bihurtuko direla.

Piztueran gorputza eta izpiritua batu egingo dira, eta ez dira sekulan gehiago

banatuko. Jesusek lurrean biziko den orori

eman

dio piztueraren dohain

zoragarri hori, bere maitasunaren eta gugatik egin zuen ordaintze sakrifizio

handiaren bitartez.
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Aztergaiak
•
•
•

bi leku daude izpirituen munduan?
Nor egongo da paradisuan? Zer egiten dute paradisuan dauden
Nor egongo da izpirituen presondegian? Zer gertatzen da han?

Zein

izpirituek?

Azken Epaiketan Epaituko

gaituzte Guztiak
Askotan epaitzen gaituzte betiereko bizitzan zehar. Artean Zeruko Aitarekin
bizi ginela epaitu gintuzten, lurrera etortzeko duin ginen jakiteko. Hemen
bizi garen bitartean epaitzen gaituzte, bataioa jasotzea merezi dugun ikusteko. Gizonak epaitzen dituzte apaizgoa merezi duten jakiteko. Gu epaitzen
gaituzte tenpluan dohain bereziak jasotzera sar gaitezkeen ikusteko. Hil
ondoren ere epaituak izango gara, eta saria lurrean egin genuen bizitzaren

araberakoa izango da.
Berpiztu ondoren, Zeruko Aitaren aurrera eramango gaituzte azkeneko aldiz

epaituak izateko. Hari Azken Epaiketa deitzen zaio. Azken epaiketa hark
argituko

du gure betiko bizilekua zein izango den. Han,

eta egin eta pentsatu genituenengatik

bizitzan zehar esan

izango gara epaituak. Izango gara epai-

tuak Jesusen irakaspenei izan genien leialtasunagatik. Izango gara epaituak
lurrean eta zeruan gordeta

duko dio gu

dauden

agirien arabera.

Zeruko Aitak Jesusi agin-

epaitzeko.

Jesusek ikaragarri maite gaitu, baina epaile zuzena da eta bizitzan egin

genuenagatik epaituko gaitu.
jasota dago, bai gure

gogoan

Guk

esan edo egin edo prentsatu dugun guztia

bai gordeta

dauden

agirietan. Jesusek

ondo asko

ezagutzen ditu gure eginak, eta guk ere gogoratuko ditugu haren aurrean

gaudenean.
Aztergaiak
•

Aipa itzazu epaitzen gaituzten

•

Zeren arabera izango gara epaituak, besteak beste?

aldi batzuk.

Geure Eginen Bidez Erabakitzen dugu Hil Ondoren Zer Gertatuko Zaigun
Bizitzan zehar zuzen jokatzen badugu, geure burua Zeruko Aitarekin eta lurreko jende zintzoarekin bizitzeko prestatuko dugu. Zeruko Aitaren aginduei
jarraitu ez badiegu, aldiz, oso gaizki sentituko gara Jesusen

izateko agertzen garenean.

2i:

aurrean epaituak
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Profetek esan dute geure hitz lohiek, geure egite okerrek, are geure gogapen

gaiztoek galduko gaituztela. Haiek esan dute gaiztoak lotsaturik eta oso

errudun sentituko direla Jesusen aurrean, eta beren gainera harkaitzak
mendiak jaustea desiratuko dutela harcn bistatik ezkutuan gelditzearren.
Lurrean

bizi

izan

eta

den pertsona ororentzat, bada, Azken Epaiaren eguna

izango da edo zoragarria edo zorigaiztokoa. Presta dezagun geure burua

etorkizuneko une horretarako, guretzat egun hura pozgarria izan dadin.
nahi

guk

dugu Zeruko Aitaren aurrean
bizitzan egin

Gogoan

lotsarik

gabe egon ahal izatea

eta

Guk
hark

genuena onestea.

dezagun azken epai hura. Jesu Kristorekin leial izan behar dugu
beti, egun hartarako prest egongo bagara. Horixe
da une hura datorrenean gu bekatutik libre egoteko bide bakarra. Jesu
Kristogan fedea badugu eta geure bekatuez damutzen bagara, Zeruko Aitak

eta

izan

geure bekatuez damutu

bekatuak barkatuko dizkigu eta haiek zeharo kenduko. Jesu Kristori leial
bagatzaizkio, bizitza gauza onak egiten, pentsamendu onak pentsatzen, eta
hitz garbiak esaten igaroko dugu. Ihes egingo diegu pentsamendu itsusiak
edo asmo gaiztoak pizten dizkiguten pertsonei, liburuei, eta lekuei.

Zeruko Aitak denak maite gaitu eta nahi du gu beragana itzultzeko duin
izatea. Harekin eta maite dugun jende zintzoarekin bizi nahi badugu, fedea
izan behar dugu Jesu Kristogan eta hark agindutakoa bete. Familiari ere
zuzen bizitzen lagundu behar diogu. Zeruko Aitak lagunduko digu. Hark
ebanjelioa eman digu bidea erakusteko eta esan digu noiz-nahi otoitz egin

diezaiokegula laguntza eske.

Aztergaiak
•

Zergatik dira gure eguneroko gogapenak eta eginak hain garrantzitsuak?

•

Zer egin dezakegu geure gogapenak, esanak, eta eginak hobetzeko?

•

Zergatik behar

•

Zergatik da nahitaezkoa Jesu Kristogan fedea izatea Zeruko Aitarekin

dugu Zeruko Aitaren laguntza

perfektu bihurtzeko?

bizitzeko duin izango bagara?
Erreferentziak
Izpiritnak Bizirik Jarraitzen
•

•

du Gu Hil Ondoren

Lukas 23:43 (Jesusek agindu zion gurutzeko lapurrari laster elkarrekin
paradisuan egongo zirela.)
Alma 40:11 (Gure izpiritua Zeruko Aitagana itzuliko da gu hil ondoren.)
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Latierako, Ikasleko, eta Itxaroteko Lekua

Da

3:18-20 (Jesusek preso zeuden izpirituei irakatsi zien.)

• 1 Petri
•

.

40:12-14 (Zintzoak zoriontsu izango dira paradisuan, eta gaiztoek

nahigabe handia izango dute presondegian.)

Azken Epaiketan Epaituko gaituzte Guztiak
•

Eginak

17:31;

Erromatarrei 14:10 (Jesu Kristok gizon guztiak epaituko ditu

egunen batean.)
•

Apokalipsia 20:12 (Lurrean eta zeruan gordeta dauden liburuen arabera
izango gara epaituak.)

Geure Eginen Bidez Erabakitzen dugu Hil Ondoren Zer Gertatuko Zaiguu
•

Mateo 25:31-46

•

2 Nefi 29:11 (Idatzi santuek diotenaren arabera izango gara epaituak.)

•

Jakob

6:9 (Lotsaturik eta

•

Alma

12:14 (Geure hitzek,

(Jesu Kristok geure eginengatik epaituko gaitu.)

oso errudun sentituko gara damutu ez bagara.)

gogapenek

eta

eginek galduko gaituzte, gaiztoak

badira.)
•

2 Nefi 31:19-20 (Jesu Kristori leial izaten eta geure bekatuez
jarraitu

behar dugu bizitzako azken egunera
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damutzen

arte, betiereko bizitza lortzeko.)

Azkenera arte

leial

dirautenak Zeruko Aitarekin eta Jesu Kristorekin
batera goratuak izanen dira.
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Azken Epaiaren ondoren?

Geure Jokabideaz Aukeratu Dugun Lekura Joango gara
Jesusek irakatsi zuen Zeruko Aitak leku asko prestatu dituela gu bizitzera
joateko.

Gutako bakoitza

lau lekutako batera izango da bidalia, Jesu Kristori

Geure jokabideaz aukeratu dugun
Lau leku horiek honako hauek dira: erreinu zerutarra,
erreinu telestiarra, eta kanpoko ilunbea.

izan dion leialtasun-mailaren arabera.

erreinura joango gara.

erreinu lurtarra,
Erreinu Zerutarra

Hantxe

bizi dira

eta lekua

Zeruko Aita

eta Jesus.

Han jendea

oso zoriontsua izango da,

ametsik ederrenetakoa baino zoragarriagoa gertatuko

zaie.

Erreinu

hartan biziko direnek Zeruko Aita eta Jesus maite izango dituzte eta haien

agindu guztiak beteko. Hara joateko, bekatu guztiez damutu behar dute

eta

Jesus Salbatzailetzat onartu. Hara joateko, bataioa hartu behar dute eta Izpiritu

Santuaren dohaina

jaso.

Hara joateko,

Izpiritu

Santuak Jesus Salbatzailea

dela aitortu behar die.

Erreinu zerutarreko toki gorenean bizitzeari *gorapen edo betiereko bizitza
deitzen zaio. Erreinu zerutarreko toki hartan bizi ahal izateko, jendeak ten-

pluan ezkondu behar du eta tenpluan egiten diren promesa sakratuak bete
behar
eta

ditu. Toki hartan bizi

direnek Zeruko Aitak duen guztia jasoko dute,

hura bezalako bilakatuko

kete eta

mundu

dira.

Haiek izpirituzko umeak ere izan

ditza-

berriak sor haientzat, eta Zeruko Aitak egin dituen gauza

guztiak egin. Tenpluan ezkondu ez direnek badute erreinu zerutarreko beste
toki

batzuetan bizitzea, baina ez dira goratuak izango.

217

.3

d

.

kapi l ul

u n

Erreinu Lurtarra

Erreinu hura e/ da erreinu zerutarra bezain zoragarria. Jesusek bisitatuko
erreinu lurtarra, baina han

daudenak

e/.

dira

Zeruko Aitarekin

du

bi/iko, eta ez

dute hark duen gu/tia i/ango. Erreinu lurtarrera jende prestua joango da,

bat/uk Eli/ako kide direnak, eta beste bat/uk

e/.

onartu e/ /utenak baina beranduago i/pirituen

Han

Joango dira lurrean Jesus

munduan

onartu /utenak.

direnak e/ dira betiereko familia bateko partaide i/ango, bai/ik eta

bi/i

banaturik bi/iko dira, familiarik gabe. Zeruko Aitak mere/i duten halako

/oriontasuna

emango

die.

Erreinu Telestiarra

Erreinu hura e/ da erreinu zerutarra edo erreinu lurtarra bezain zoragarria.

Ez Zeruko Aitak ez Jesusek ez dituzte han daudenak bisitatuko. Aingeruek
bisitatuko dituzte, eta Izpiritu Santuaren eragina izango dute. Erreinu telestiarrean bizi dira, ez lurrean ez izpirituen

munduan,

e/ ebanjelioa e/ Jesusen

gaineko aitormenik onartu e/ /utenak. Hangoak i/pirituen presondegian

egongo

dira beren bekatuengatik sufrit/en Milurtekoaren a/kenera arte.

Orduan berpi/tuak i/ango

dira.

Erreinu telestiarrean lurrean ge/urtiak, lapurrak, hilt/aileak, ge/urre/ko pro-

gau/a sakratuen iraint/aileak i/andakoak daude. Haiek nahiago
munduko gau/etan sinestea Jesusen irakaspenetan baino. Jende
asko bi/iko da erreinu telestiarrean. Zeruko Aitak mere/i duten halako
fetak eta

i/an /uten

zoriontasuna

emango

die.

Kanpoko Ilunbea

Kanpoko ilunbea Satanen

eta

haren jarraitzaileen bizilekua izango da.

Han

Satanekin bizitzea aukeratu zutenak biziko dira. Haiek ez dute barkamenik
jasoko. Ilunbetan, atsekabetan, eta oinazetan biziko dira beti, Satanekin eta
hari jarraitu zioten izpirituekin.

Aztergaiak
•

Zein erreinutarako prestatu behar dugu Zeruko Aita bezalako bihurtzeko?

•

Zer egin behar dugu, besteak beste, hemen lurrean, halako batean Zeruko
Aita bezala bizi ahal izateko?
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Zeruko Aitak Ebanjelioa Eman digu Erreinu Zerutarrean Betiereko
Bizitzeko Presta gaitezen

Zeruko Aitak berarekin betiereko bizitzeko aukera ematen digu denoi. Betiereko bizitza Zeruko Aitak eta Jesusek bizi dutena bezalakoa da. Zeruko Aita
perfektua da. Hark dena daki. Hark denen gainean agintzen du. Hark gauza
guztiak gobernatzen ditu.

Hura betiereko egien

eta legeen arabera bizi da.

Jesusek Zeruko Aitari obeditu zion, eta beraz Zeruko Aitarekin bizi da. Jesusek
egiteko esan zizkigunak egiten baditugu, gu ere hura eta Zeruko Aita bizin

diren eran bizi ahal izango gara. Inoiz jaso dezakegun dohainik handiena

Zeruko Aitarekin betiereko

bizitzea da.

Horrek beste ezerk baino zorion-

tsuago egingo gaitu.
Ebanjelioak betiereko bizitza irabazteko jakin eta egin behar ditugun guztiak
esaten dizkigu.

Hark Zeruko Aita

eta Jesus

ezagutzen laguntzen digu. Hark

haiek bezala nola bizi irakasten digu. Otoitz eginez eta idatzi santuak aztertuz haiek hobeto ezagutuko ditugu. Haiek ezagutzen eta maitatzen ditugu-

nean, obeditu ere egin nahiko diegu. Obeditzen badiegu, haiek bezalakoak
eta haiekin betiko bizitzeko

duin bilakatuko gara.

Aztergaiak
•
•

Zer da betiereko bizitza? Zeinek jasoko du hura?
Nola laguntzen du ebanjelioak betiereko bizitzarako prestatzen?

Zeruko Aitak Lagundu Egingo digu Ebanjelioari Obeditzea Aukeratzen

Badugu
Zeruko Aitak badaki guk denok ebanjelioari obeditzeko eta betiereko bizitza
jasotzeko aukera dugula. Haren umeak garenez, hura bezalako bihurtzeko
ahalmena dugu. Hark ezagutzen ditu gu denon ahuleziak eta badaki zerk
tenta gaitzakeen. Hark zuzen jokatzeko eta ikasteko aukera izango dugun
garaian eta tokira bidali gaitu lurrera.

Oraintxe dugu betiereko bizitza jasotzeko egin beharreko guztiak egiteko

Zeruko Aitak maite gaitu, eta nahi du guk egiteko horretan arrakasta
Hark ahal duen guztia egin du gugatik. Hark lurra eman digu, ikasteko
hazteko leku bat izan dezagun. Hark bere Seme Jesu Kristo bidali

garaia.
izatea.

eta
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du, gure Salbatzaile izateko eta guri ebanjelioa irakasteko.Hark berari otoitz

gonbidatu gaitu. Hark [zpiritu Santua eman digu gidaritzat. Orain
guk aukera zuzenak egin behar ditugu. Jesu Kristogan fedea izatea eta hari
egitera

obeditzea aukeratzen badugu, hark lagundu egingo digu eta bizitzako tental-

diak eta zailtasunak garaitzeko indarra emango.

Zeruko Aitak ebanjelioa onartzeko eskatu digu. Hori egiteko, aurrena fedea
izan behar dugu Jesu Kristogan. Ondoren, geure bekatuez damutu behar
dugu, bataioa jasotzeko eta Azken Egunetako Santuen Jesu Kristoren Elizako
kidetzat sendotuak izateko. Sendotza jaso ondoren, Izpiritu Santuaren
dohaina emango digu apaizgoa duen norbaitek.

guk

obeditzen eta

Izpiritu Santuak, Jesusek

duen esaten digu; eta betiereko bizitza irabazteko,
laguntzen saiatu behar dugu bizi garen artean.

zer egitea nahi

Jesusi

Jesusek agindu batzuei obeditzeko eskatzen du guri Zeruko Aitarekin bizi-

Agindu horietako batzuk dira kastihamarrenak ematea eta opariak egitea, JakinduHitzari obeditzea, beti zintzo jokatzea, eta Jaunaren Eguna santu

tzera itzultzeko prestatzen laguntzeko.

tatearen legea errespetatzea,
riaren

atxikitzea.

Zeruko Aita bezalako bilakatzeko, jaso behar ditugu ere tenpluan ematen
diren ordenantzak, *dohaintza deritzana. Tenpluan lotuak izan behar dugu
geure familiarekin betiereko elkarturik gelditzeko. Orduan, hildako ahaideen
izenak eta gainerakoak bilatzeari ekin behar diogu eta hura dena Elizari
eman, haiengatik egin beharreko ordenantzak tenpluan egin daitezen
Jesusek gauza asko egiteko agindu digu. Horietako batzuk dira besteei ebanjelioaren berri ematea, haiek maitatzea eta zerbitzatzea, eta haientzat eredu

ona

izatea.

Beste hauek ere egin behar ditugu:

Zeruko

Aitari

egindako promesa guztiak

dagozkigun Eliz batzarretara joan, familiari ebanjelioa irakatsi idatzi
santuak egunero aztertuz, eta egunero otoitz egin bakarka eta familiarekin.

bete,

Jesu Kristogan fedea

badugu eta haren agindu guztiei obeditzen badiegu,
dugu eta Zeruko Aita bezalako bilakatuko gara.

betiereko bizitza irabaziko
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Zeruko Aita bezalako bilakatzea eskaileran gora igotzearen antzeko da.
Behetik abiatu eta mailaz maila igo behar da gora iritsi arte. Joseph Smith
Profetak esan zuen, Zeruko Aita bezalako bilakatu nahi badugu, lehenik hark
zer sentitzen, pentsatzen, eta egiten duen jakin behar dugula. Haren alderdi
horiek ezagutzen ditugunean, gainerakoak ere ezagutu ahal izango ditugu,
eta

azkenean hura bezalako bilakatuko gara.

Lagungarri gertatuko zaigu gogoratzea Zeruko Aita ere behin gizon izan zela
eta lur batean bizi izan zela

bilakatu zen

Zeruko

Aita, eta

gu orain bezala. Hura zailtasunak gaindituz
guk ere horixe egin behar dugu lurrean. Joseph

Smith Profetak abisatzen digu, ordea, lurrean ez dugula

ikasi

beharreko

guztia ikasiko; lurreko aldia bete ondoren ere, bide luzea geldituko

omen

zaigu Zeruko Aita bezalako bilakatzeko.
Baina noizbait Zeruko Aitaren agindu guztiak betetzera iristen garenean,
pentsa nolako atsegina hartuko

dugun harengana

itzuli eta

hark egin dugun

bizitzaz pozik dela eta bera bezalako bihurtuko garela eta berarekin biziko

garela dioskunean.

Aztergaiak
•

Zergatik bilaka gaitezke Zeruko Aita bezalako?

•

Zein gauza egin behar ditugu Zeruko Aitak duen bizitza-mota izateko?

•

Nola laguntzen digu Zeruko Aitak bera bezalako bilakatzen?
Azal nola sentituko zinatekeen Zeruko Aitak ona izan zarela eta maite

•

zaituela esango balizu.

Erreferentziak

Genre Jokabideaz Aukeratu
•

Dugun

Lekura Joangogara

Joan 14:2 (Jesusek leku bat prestatu du guretzat bere Aitaren etxean.)

Zeruko Aitak Ebaujelioa Enian digu Erreinu Zerutarrean Betiereko Bizitzeko Presta
gaitezen
•

Mosiah 4:26-27 (Betiereko

bizitza jasotzeko egin behar

duguna esaten

zaigu.)
•

Alma 34:32-34

(Orain

dugu Zeruko Aitarekin

garaia.)
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Zeruko Aitak Lagundu Egingo digu Ebanjelioari Obeditzea Aukeratzen Badugu
•

Matco 25:23 (Zeruko Aitak gauza askoren buru ipiniko
nak.)
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SINESGAIAK

1842ko udaberrian, Joseph Smith Profetak gutun bat bidali zion John WentGutun hark Eliza-

worthi, Chicago Democrat zeritzan egunkariaren editoreari.

ren hasierako gertakari askoren argibideak zeuzkan, eta Azken Egunetako
Santuen sinesteak laburtzen zituzten hamahiru adierazpen. Adierazpen haiei

Sinesgaiak deitu zitzaien, eta behean ematen dira.
Sinesgaiak Elizaren doktrina ofizial dira eta Elizaren idatzien ataltzat kano-

nizatuak izan dira. Sinesmen adierazpen garbiak dira, eta laguntzen diete
eliztarrei Elizaren oinarrizko sinesteak ulertzen eta sineste

tzuei azaltzen.

Ez

dira, haatik, Elizaren

horiek beste ba-

doktrinaren laburpen osoa. Izan

profeta bizien bitartez, Elizari etengabeko agerpen eta

ere,

inspirazio bidez

erakusten zaio bidea.

ISinesten dugu

Jainko Aita Betierekoarengan, eta Haren

Seme

Jesu Kristoren-

gan, eta Izpiritu Santuarengan.

2Sinesten dugu pertsonak beren bekatuengatik izango
Adamek hautsi zuen aginduagatik.

3

Sinesten

dugu

direla zigortuak, eta ez

Kristoren ordaintzaren bitartez gizadi osoa salba daitekeela,

Ebanjelioko legeei eta ordenantzei obedituz.

4Sinesten dugu

Ebanjelioko lehen oinarriak eta ordenantzak hauek direla:
lehenengoa, Jesu Kristo gure Jaunarengan Fedea izatea; bigarrena, Damutzea;
hirugarrena, murgiltzezko Bataioa, bekatuen barkamenerako; laugarrena,
Eskuak ezartzea, Izpiritu Santuaren dohaina emateko.
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5Sinesten dugu pertsonak

Jainkoaren deia jaso behar duela, profeziaren bidez,
aginpidea dutenen esku-ezartzearen bidez, Ebanjelioa predikatzeko eta
haren ordenantzak betetzeko.
eta

6Sinesten dugu Hasierako

Elizan

izan zen antolamendu

berean, hau da,

apostoluak, profetak, arimazainak, maisuak, ebanjelariak, etab.

7
8

dugu hizkuntzen, profeziaren, agerpenaren, ikuspenen, sendamenahizkuntzen interpretazioaren, eta abarren dohainean.

Sinesten
ren,

Sinesten
sinesten

dugu Biblia Jainkoaren
dugu Mormonen Liburua

hitza dela,

zuzen

itzulita

dagoeneraino;

ere Jainkoaren hitza dela.

9Sinesten dugu Jainkoak agertu duen oro, Hark
sinesten dugu Hark oraindik ere Jainkoaren

orain agertzen

duen

oro, eta

Erreinuari dagozkion gauza

handi eta garrantzitsu asko agertuko dituela.
"I

f\

1U

Sinesten

dugu

Israelen benetako birbatzean eta

Hamar Leinuen

berrera-

tzean; Sion (Jerusalem Berria) amerikar kontinentean berreraikiko dela;

Kristok berak erreinatuko duela lurrean; eta lurrak berritze bat izango duela eta

bere paradisuzko aintza jasoko.

nEskatzen

dugu Jainko Guztiahalduna geure kontzientziak dioskun eran
gurtzeko eskubidea; eta eskubide bera uzten diegu pertsona guztiei, gur
dezatela zernahi, non-nahi eta zelan-nahi.
Sinesten

12 dean

dugu

erregeen, lehendakarien, agintarien eta magistratuen men-

egotean; legeari obeditzean, ohore egitean eta eustean.

BSinesten

dugu zintzo, egiati, kastu, onbera, bertutetsu eta guztientzat
ongile izatean; bai, esan dezakegu Pauloren aholkuari jarraitzen diogula -

Dena

sinesten dugu, dena espero dugu, gauza asko jasan dugu, eta dena jasateko

dugu. Inon ezer bertutetsurik, ederrik, izen oneko edo goresharen bila gabiltza.

gai izatea espero
garririk bada,

Joseph Smith
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EZAGUTU
BEHARREKO HITZAK

Aarondar Apaizgo: Apaizgo aginpideko

bi

mailetan txikiena, Zeruko Aitak

eman diena. Apaizgo txikienak
Aarongandik hartu zuen izena, Moisesen anaiagandik, eta apaizgo handitik
edo Melkisedek apaizgotik bestelakoa da. Aarondar apaizgoan sartzen diren
karguak hauek dira: diakono, maisu, apaiz eta apezpiku.

beraren

umeak

Adamen

salba ditzaten lurreko gizonei

Adami eta Evari fruitu debekatua jateagatik gertatu
Zeruko Aitak bota egin zituen bere ondotik, eta hilkor
Horrek jaiotzeko eta hiltzeko bidea jarri zion gizadi osoari.

eroriko:

zitzaien aldaketa.

bihurtu ziren.

Adar: Zuhaitz-beso baten irudiaren erabilpena Eliz familia handiaren

zati

edo unitate antolatu bat adierazteko. Zatia esparru geografiko bati
dagokio, eta horko eliztarrak Zeruko Aitaren zerbitzari baimenduen aitzintxiki

daritzapean bizi eta elkartzen dira.

Agerpen: Zeruko Aitak, normalean Izpiritu Santuaren inspirazio bidez, gizonari ematen dion ezagutza. Ezagutza hori lehengo, oraingo, eta geroko gauzei buruzkoa izan daiteke.
Aita Betiereko: Zeruko Aitari damaiogun beste izen bat.
Aita Zerutar: ikus Zeruko Aita.

Apaiz: Aarondar Apaizgoko kargu bat, 16 urte beteak dituzten gizon gazte
zintzoei

ematen zaiena. Kargu horrek jendea bataiatzeko, Aarondar Apaizgo-

aren ordenantzak egiteko, sakramentua bedeinkatzeko, eta beste eginbehar

batzuk egiteko aginpidea ematen

die.
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eta beraren

ordez hitz egiteko

gizonei ematen dien aginpidea. Bi maila dira: handia edo Melkisedek Apaiz*

goa eta

txikia

edo Aarondar Apaizgoa.

Apaizgoaren giltzak: apaizgoaren ordenantzak egifeko baimena emateko
eskubidea.

Apezpiku:

Aarondar Apaizgoko kargua, gizonari

Elizako

talde

baten

ongizate tenporalaz eta izpiritualaz arduratzeko aginpidea ematen diona.

Apostasia: Zeruko Aitagandik izpiritualki banatuta egotea. Lurrean Zeruko
Aitaren irakaspenik eta haren apaizgorik ez zen garaia.

Apostolu: Melkisedek Apaizgoko kargua. Jesusen hamabi lekuko berezietako bat.

Arima: Batzuetan pertsona (gorputz eta izpiritu) adierazi nahi du. Beste batzuetan, ordea, izpiritua izendatzeko erabiltzen da.

Auzo: Elizako kide multzo

bat, taket

baten barruan antolatua eta apezpiku

batek eta bikontseilarik gobernatua.

Azken Egunetako Santuen Jesu Kristoren

Eliza: Jesu Kristoren Elizaren

izen ofiziala. Jesusek Joseph Smith Profetaren bitartez berreratu
garaian. Eliza honi Eliza

Balio

Handiko

Mormoia ezizenaz

Perla: Moisesen,

dauzkan liburu santua. Izenak

du

Eliza gure

ere deitzen zaio.

Abrahamen,

eta Joseph

Smithen idatziak

harribitxi baliotsu esan nahi du, eta halakotzat

daukate liburu hori Elizako kideek.

Barau opari:

Bi

otorduren edo gehiagoren dirua ematea. Diru hori barau

bidez aurrezten da. Behartsuei laguntzeko erabiltzen du Elizak.
Barruti: Elizaren misio baten

edo

zatia.

mende

Lehendakari batek eta

eta adarretan zatituta

bi kontseilarik

dagoen eremua

gobernatzen dute.

Bataiatu: Inor erabat uretan murgiltzea eta berriro ateratzea, bizi berri bat

has dezan. Ikus Bataio.
Bataio: Ebanjelioak ezartzen

duen beharrezko ordenantza. Haren

bidez,

pertsonak obedientzia agintzen dio Zeruko Aitari, eta Zeruko Aitak bekatuak

barkatuko dizkiola eta bere Elizan onartuko duela pertsonari. Ordenantza
hori berriro jaiotzearen irudi da, hori adierazi nahi baitu pertsona erabat
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uretan murgiltzeak eta berriro ateratzeak. Ordenantza hori apaizgoa izateko
eta

Zeruko Aitaren izenean aritzeko eskubidea duen norbaitek egin behar du.

Betiereko bizitza: Horrek adierazten du ez soilik betiko bizitzea, baizik eta

duen bizitza mota
Gorapen hitzaren esanahi bera du.

gainera Zeruko Aitak egiten
katzea.

egitea eta hura bezalako bila-

Betiereko ezkontza: ezkontza bat, tenpluan lotua izan dena eta gu

hil

ondo-

ren betiko iraungo duena Zeruko Aitarekin bizitzeko duin bagara.

Bigarren Etorrera: Jesu Kristo gure Salbatzailearen itzultzea. Hura Milurte-

koa edo mila urteko bakealdia hastera etorriko da.

Damutze: Bekatuen barkamena

iristeko igaro

behar den bidea. (Ikus

14.

kapi-

tulua.)

Diakono: Aarondar Apaizgoko lehen kargua, 12 urte beteak dituzten gizon
Hark mundu honetako zenbait eginbehar egiteko aginpidea ematen die.
gazte zintzoei ematen zaiena.

Dohaintza: Zeruko Aitak tenpluan ematen dituen dohainak, gorapena

iri-

steko beharrezkoak.

Doktrina eta Itunak: Idatzi santuetako
esandakoak dakartzana.

bat,

Zeruko Aitak egungo jendeari

Ebanjelio: Jesu Kristoren irakaspenak, jarraituz gero Zeruko Aitarekin bizitzera itzultzen uzten dutenak.

Apaizgoko lehen kargua, 18 urte beteak dituzten gizon
zintzoei ematen zaiena. Hark zenbait ordenantza, jendearentzat mesedegarri,
egiteko aginpidea ematen die.
Elder: Melkisedek

Erreinu lurtar: Aintzazko erreinu bat, erreinu zerutarra baino maila apalago-

koa baina erreinu

telestiarra

baino goragokoa. Erreinu hura Zeruko Aitak

eskatzen zuen guztia egin ez zuten zintzoentzat gorderik dago.

Erreinu telestiar: Piztuera ondoren bidaliak izan gaitezkeen aintzazko hiru
erreinuetan behekoena. Erreinu hura gezurtientzat, hiltzaileentzat, lapurrentzat, eta beste pertsona gaizto batzuentzat gorderik dago.

Erreinu zerutar: Zintzoak Zeruko Aitarekin eta hark duen guztia jasotzen
dutela bizi diren lekua.
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gizon, Elizako familia jakin batzuk bisi-

tatzeko agintzen zaienak. Laguntza tenporala eta izpirituala ematen diete
familiei.

Familia elkartze arratsalde: Familiaren bilera, normalean astelehen arratsaldero egiten dena. Bilera horretan abestu, ebanjelioa aztertu, problemak

eztabaidatu, jokoan aritu eta abar egiten dira.

Goi apaiz: Melkisedek apaizgoko kargua,

gai izpiritualen ardura duena.

Gorapen: Erreinu zerutarreko mailarik gorena. Han

bizi

direnak Zeruko Aita

bezalako bilakatuko dira.

Gorputzaren heriotza: Gorputza

dugun

izpiritutik

banatzen denean nabaritzen

heriotza.

Hamar

Leinu: Israelen (Jakob) hamabi semeetatik hamarren ondorengoak.

Gatibu eraman zituzten, eta harrezkero gizadiak ez du haien egoitzaren
berririk.

Hamarrenak: Irabazten dugun guztiaren hamarretik

bat.

Hori Elizari ematen

zaio.

Hildakoengatiko bataio: hildako norbaiten ordez ari den pertsona
Zeruko Aitaren tenplu batean egin behar da.

bizi bat

bataiatzea. Hori

Hirurogeitamartar: Melkisedek Apaizgoko kargu bat, ebanjelioa irakasteko
eta Eliza

gobernatzen laguntzeko ardurak dituena.

Ikusle:

Etorkizuna ikusteko gauza dena, Zeruko Aitak agertu diolako.

Ikuslea profetaren antzekoa da.
Israel Herri: Jakoben,

gero Israel deituaren (ikus Hasiera 32:28), hamabi

semeen berezko nahiz bilakatutako ondorengoetako edozein.
Itunak: Zeruko Aitaren eta gizonaren artean egiten diren promesa sakratuak.
Izpiritu: Gorputzari bizia ematen diona. Bizitza honen aurretik zen eta gu hil
ondoren izango den gorputzaren atala. Izpiritua eta gorputza piztuera egunean batuko dira, eta sekulan ez dira berriro banatuko.

Izpirituaren heriotza:

Izpirituen

mundu:

Zeruko Aitagandik aldenduta

egotea.

heriotza ondoren eta piztuera arte gizaki guztien izpiri-

tuak egongo diren lekua.
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Izpirituen presondegi: Izpirituen

munduaren

alderdi bat. Hiru motatako

pertsonak joango dira hara heriotzaren ondoren: bizitzan gaiztoak izan
zirenak, zuzen bizi izan zirenak baina ebanjelioa onartu ez zutenak, eta ebanjelioa

entzuteko aukerarik sekulan izan ez zutenak. Halako batean, denak

berpiztuak izango dira.
Izpiritu Santu: Izpirituzko pertsona bat, gorputzik ez duena.

da Zeruko Aitak
tea.

Haren zeregina

duten guztiaren aitormena egiZeruko Aitaren Izpiritua gugan dela diogunean, Izpiritu Santuaz ari
eta Jesusek esaten eta egiten

gara.

Izpiritu Santuaren dohain: Izpiritu Santuaren etengabeko laguntza izateko

eskubidea. Dohain hori bataioaren ondoren ematen da.
Jainko: Izaki Gorena eta unibertso osoan agintzen duena. Jainko izenaz nor-

malean Zeruko Aita esan nahi da, baina

idatzi santuetan inoiz Jesus ere bai.

Jakinduriaren Hitz: Zeruko Aitaren agindu bat, zer jan eta edan dezakegun
eta zer ez dioskuna.

Azpimarratzen du ezin dugula hartu ez alkoholik, ez

tabakorik, ez terik, ez kaferik. (Ikus 27. kapitulua.)

Jaun: Jainkoaren izen bat. Batzuetan Zeruko Aitaz esaten da eta batzuetan
Jesu Kristoz.

Jerusalem Berri: Juxtu Milurtekoa hasi baino lehen Estatu Batuen erdian
eraikiko den hiria. Handik kudeatuko du Jesusek bere gobernua, Zeruko
Aitaren lurreko erreinua, Milurtekoan zehar.

Jesu Kristo: Zeruko gure anaia zaharrena eta gure Salbatzailea.

bekatuengatik ordaintzera etorri zen lurrera. (Ikus bereziki

Gu denon

3, 11 eta 12.

kapi-

tuluak.)

Kanpoko ilunbe: Satan eta hari jarraitzea aukeratu dutenak biziko diren
lekua. Han bizi direnek ez dute Izpiritu Santuaren laguntza jasoko, eta beraz
ez dute ez argirik ez egiarik izango.

Kargu: Apaizgo barruko aginpide postu

bat. (Ikus

Diakono, Maisu, Apaiz,

etab.)

Kastitatearen lege: Sexu harremanak ezkontidearekin bakarrik izan behar

ditugula dioen Zeruko Aitaren agindua.
Lotze: Tenpluan egiten
eta

umeak

den ordenantza

bat,

betiko elkarrekin lotzen dituena.
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Maisu: Aarondar Apaizgoko kargu bat, 14 urte beteak dituzten gizon gazteei
ematen zaiena. [zerta karguaren zereginetako batetik dator. Zeregin hori,
jakina, Elizako kideei irakastca da.

Melkisedck Apaizgo:

bi

apaizgoetan handicna.

I

lonako karguak ditu:

elder,

goi apaiz/ patriarka, hirurogeitamartar, eta Apostolu.

Milurteko: Mila urteko bakealdia, Jesus lurrera itzultzean, haren Bigarren
Etorrcran, hasiko dena.

Misio:
bat.

(1) Eliza

misio lana egiten edo egin nahian dabilcn

Normalean

munduko

alderdi

egon ohi da. (2)
Ebanjelioa predikatzcko edo aldi

barruti izeneko zati txikiagotan banatua

Elizaren aitzindari batck egiten

duen

deia,

batez zerbitzu emateko.

Mormonen

Liburua: Idatzi santuetako bat, Zeruko Aitak amerikar kontinen-

teetan bizi izandako jendeari irakatsitakoak dakartzana.

Ordaintza: Jesusek, oinaze eta heriotza pairatuz, gizadi osoaren bekatuengatik

eman zuen

ordaina. Hari esker,

Adamen agindu

hausteak eta Zeruko

Aitagandik banatzeak ekarri zuten gorputzaren eta izpirituaren heriotza
gaindi dezakegu.

Ordenantza: Apaizgoaren aginpideaz egindako

errito

Ordenatu: eskuak ezartzearen bidez gizon zintzo

edo zeremonia.

bati

apaizgoan kargu bat

ematea.
Paradisu: Izpiritu zintzoak bizi diren izpirituen
Patriarka: Melkisedek

munduko

partea.

Apaizgoko kargua, dagoeneko goi apaiz den

ema-

bati

ten zaiona. Pertsona horrek, patriarka kargura ordenatu dutenean, patriarka-

ren bedeinkapenak deritzen bedeinkapen bereziak ematen dizkie Elizako
kide zintzoei.
Piztuera: Hil eta handik aldi batera gorputza eta izpiritua berriro batzea eta

gorputz hilezkorra eratzea.
Profeta:

Zeruko Aitak aukeratu duen gizon

bat.

Gizon hori harekin

eta

haren

ordez mintzatzen da.
Profezia: profetak, goitik argiturik, esaten dituenak, normalean etorkizuneko
gertakariei buruz.
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Quorum: apaizgoko kargu bera duten gizonen eta mutilen talde antolatua.
Quoruma lehendakariak eta haren bi kontseilariek gobernatzen dute.
Sakramentu: Ordenantza

bat.

Bertan Elizako kideek Jesusen gorputz-odolak

itxuratzen dituzten ogia eta ura hartzen dituzte hark gure bekatuengatik egin

zuen ordaintza gogorarazteko.
(1) Antzina, animaliak hiltzea, Zeruko Aitaren legeari
Egun, gauza baliotsu bati uko egitea, adibidez geure astiari

Sakrifizio edo opari:

obeditzeko.

edo

(2)

baliabideei, lagun hurkoari laguntzeko.

Salbatzaile:

Lagun hurkoa gauza mingarri

batetik salbatzen duena. Jesus da

gure Salbatzailea, gorputzaren heriotzatik eta izpirituaren heriotzatik salbatu
baikintuen.

Santu: Jesusen Elizako kidea izendatzeko hitza.
Sion: Jerusalem Berriaren beste izen bat. Hiri hartatik gobernatuko

du

Jesusek lurra Milurteko osoan.
Taket: Eliza osoki antolaturik eta izendatutako apaizgodun aitzindariek

gobernaturik dagoen esparru geografiko bateko eliztarren erakundea. Auzotan eta adarretan banatuta dago.

Tenplu: Eraikin sakratu
dutena.

Han ordenantza

bat,

denek Jaunaren (Zeruko Aita) Etxea deitzen

sakratuak egiten dira, betiereko ezkontzaren orde-

nantza barne.

Tenplurako gomendio: Elizaren edozein tenplutan sartzeko bidea ematen
duen agiri sinatua. Agiri hori eskuratzeko, Elizako kide duina izan behar da.
Gomendioa, dagokien apaizgodun aitzindariek sinatzen dute, eta haiexek
aitortzen ere kidea duina dela.

Xabat edo Jaunaren egun: Jesusek, Zeruko Aita gurtzeko eta besteak zerbitzatzeko izendatu zuen atseden eguna. Igandean egin ohi da hori mun-

duko leku gehienetan.
Zeru: Zeruko Aita bizi den lekua. Batzuetan, lurrera etorri aurretik gure

gu hil ondoren itzuliko direna (izpirituen
mundua), adierazteko erabiltzen da. Izen hori ematen zaio halaber piztuera
ondoren zintzoak betiereko biziko diren lekuari (erreinu zerutarra).
izpirituak bizi ziren lekua, eta
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Aita: Izaki perfektua, gi/.on hilkor dirudiena baina hezur eta hara-

gizko gorputz berpiztua duena.
ten diogu. Guztiz ahaltsua

lura da gure izpirituen Aita, hari otoitz egida eta hilezkorra. Bere umeak gaituelako maite
I

gaitu. Aita Zerutar ere deitzen diogu.
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