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János 15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 461

Otthontanulói lecke: János 11–15 (15. rész)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 466
János 16  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 470
János 17  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 474
János 18–19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 479
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János 20  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 484
János 21  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 489

Otthontanulói lecke: János 16–21 (16. rész) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 494
Bevezetés az Apostolok cselekedeteihez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Apostolok cselekedetei 1:1–8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apostolok cselekedetei 1:9–26 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apostolok cselekedetei 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apostolok cselekedetei 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apostolok cselekedetei 4–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Otthontanulói lecke: Apostolok cselekedetei 1–5 (17. rész)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apostolok cselekedetei 6–7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apostolok cselekedetei 8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apostolok cselekedetei 9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apostolok cselekedetei 10–11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apostolok cselekedetei 12  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Otthontanulói lecke: Apostolok cselekedetei 6–12 (18. rész)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apostolok cselekedetei 13–14  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apostolok cselekedetei 15  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apostolok cselekedetei 16  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apostolok cselekedetei 17  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apostolok cselekedetei 18–19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Otthontanulói lecke: Apostolok cselekedetei 13–19 (19. rész) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apostolok cselekedetei 20–22  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apostolok cselekedetei 23–26  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apostolok cselekedetei 27–28  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Bevezetés Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléhez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Rómabeliek 1–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Rómabeliek 4–7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Otthontanulói lecke: Apostolok cselekedetei 20–Rómabeliek 7 (20. rész) .  .  .  .  .  .  .  . 0
Rómabeliek 8–11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Rómabeliek 12–16 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Bevezetés Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első leveléhez  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Korinthusbeliek 1–2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Korinthusbeliek 3–4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Korinthusbeliek 5–6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Otthontanulói lecke: Rómabeliek 8–1 Korinthusbeliek 6 (21. rész)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Korinthusbeliek 7–8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
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1 Korinthusbeliek 9–10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Korinthusbeliek 11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Korinthusbeliek 12  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Korinthusbeliek 13–14  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Otthontanulói lecke: 1 Korinthusbeliek 7–14 (22. rész)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Korinthusbeliek 15:1–29  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Korinthusbeliek 15:30–16:24  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Bevezetés Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt második leveléhez  .  .  .  .  .  . 0
2 Korinthusbeliek 1–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2 Korinthusbeliek 4–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2 Korinthusbeliek 6–7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Otthontanulói lecke: 1 Korinthusbeliek 15–2 Korinthusbeliek 7 (23. rész)  .  .  .  .  .  .  . 0
2 Korinthusbeliek 8–9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2 Korinthusbeliek 10–13  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Bevezetés Pál apostolnak a galátziabeliekhez írt leveléhez .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Galátziabeliek 1–4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Galátziabeliek 5–6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Bevezetés Pál apostolnak az efézusbeliekhez írt leveléhez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Efézusbeliek 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Otthontanulói lecke: 2 Korinthusbeliek 8–Efézusbeliek 1 (24. rész)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Efézusbeliek 2–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Efézusbeliek 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Efézusbeliek 5–6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Bevezetés Pál apostolnak a filippibeliekhez írt leveléhez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Filippibeliek 1–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Filippibeliek 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Otthontanulói lecke: Efézusbeliek 2–Filippibeliek 4 (25. rész)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Bevezetés Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt leveléhez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Kolossébeliek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Bevezetés Pál apostolnak a thessalonikabeliekhez írt első leveléhez  .  .  .  .  .  .  . 0

1 Thessalonikabeliek 1–2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Thessalonikabeliek 3–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Bevezetés Pál apostolnak a thessalonikabeliekhez írt második leveléhez  .  .  .  . 0
2 Thessalonikabeliek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Bevezetés Pál apostolnak Timótheushoz írt első leveléhez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Timótheus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Otthontanulói lecke: Kolossébeliek–1 Timótheus (26. rész)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
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Bevezetés Pál apostolnak Timótheushoz írt második leveléhez .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2 Timótheus 1–2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2 Timótheus 3–4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Bevezetés Pál apostolnak Titushoz írt leveléhez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Titus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Bevezetés Pál apostolnak Filemonhoz írt leveléhez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Filemon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Bevezetés Pál apostolnak a zsidókhoz írt leveléhez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Zsidók 1–4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Otthontanulói lecke: 2 Timótheus 1–Zsidók 4 (27. rész)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Zsidók 5–6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Zsidók 7–10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Zsidók 11 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Zsidók 12–13 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Bevezetés Jakab apostolnak közönséges leveléhez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Jakab 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Otthontanulói lecke: Zsidók 5–Jakab 1 (28. rész)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Jakab 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Jakab 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Jakab 4–5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Bevezetés Péter apostolnak közönséges első leveléhez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Péter 1–2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 Péter 3–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Otthontanulói lecke: Jakab 2–1 Péter 5 (29. rész)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Bevezetés Péter apostolnak közönséges második leveléhez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

2 Péter 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
2 Péter 2–3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Bevezetés János apostolnak közönséges első leveléhez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
1 János  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Bevezetés János apostolnak közönséges második leveléhez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Bevezetés János apostolnak közönséges harmadik leveléhez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

2 János–-3 János .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Bevezetés Júdás apostolnak közönséges leveléhez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0

Júdás  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
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Bevezetés az Újszövetség
ifjúsági hitoktatói
kézikönyvhöz
Célunk
Az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás célkitűzése kijelenti:

„Az a célunk, hogy segítsünk a fiataloknak és a fiatal felnőtteknek megérteni és
rábízni magukat Jézus Krisztus tanításaira és engesztelésére, érdemessé válni a
templom áldásaira, és felkészíteni magukat, családjukat és más embereket a
Mennyei Atyánkkal való örök életre” (vö. Az evangélium tanítása és tanulása:
Kézikönyv ifjúsági és felsőfokú hitoktatók és vezetők számára [2012]. X.).

Célunk eléréséhez az evangélium tanait és tantételeit tanítjuk a tanulóknak, amint
azok a szentírásokban és a próféták szavaiban találhatók. Ezek a tanok és tantételek
oly módon kerülnek tanításra, amely megértéshez és épüléshez vezet. Segítünk a
tanulóknak betölteni szerepüket a tanulási folyamatban, és felkészítjük őket arra,
hogy maguk is tanítsák az evangéliumot másoknak.

E célok elérésének elősegítése érdekében arra biztatunk téged és az általad
tanítottakat, hogy közös szentírás-tanulmányozásotokba foglaljátok bele az
evangélium tanításának és tanulásának következő alapjait:

• A Lélek által tanítsatok és tanuljatok!

• Teremtsetek olyan tanulási környezetet, mely szeretetre és tiszteletre épül,
valamint célok kitűzésére ösztönöz!

• Naponta tanulmányozzátok a szentírásokat, és olvassátok el a kurzus anyagát!
[A teljes Újszövetség szentírás-olvasásának haladását követő táblázatok
megtalálhatók az Újszövetség szentírás-memoriter kártyák csomagjában az
LDS.org, illetve a store.lds.org oldalakon (cikkszám: 10480 135).]

• Értsétek meg a szentírások és a próféták szavainak szövegkörnyezetét és
tartalmát!

• Ismerjétek fel és értsétek meg az evangélium tanait és tantételeit, érezzétek át
igazságukat és jelentőségüket, valamint alkalmazzátok őket!

• Magyarázzátok el és osszátok meg egymással az evangélium tanait és
tantételeit, valamint tegyetek bizonyságot róluk!

• Sajátítsátok el a kulcsfontosságú szentírásverseket és az alapvető tanokat! (Lásd
Az evangélium tanítása és tanulása. 10.)

E célok elérése mellett segíts a tanulóknak hűnek lenniük Jézus Krisztus
evangéliumához, és megtanulniuk, hogyan különböztessék meg az igazságot a
tévedéstől. A tanulóknak lehetnek kérdéseik az egyház tana, története, vagy egy
adott társadalmi kérdést illető állásfoglalása kapcsán. Felkészítheted a tanulókat az
ilyen kérdések kezelésére azáltal, hogy segítesz nekik tanulásra törekedni
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tanulmányozás és hit által is (lásd T&Sz 88:118), és használod a Keresd az
igazságot! anyagot az si.lds.org honlapon.

Ezt az oktatói kézikönyvet úgy állítottuk össze, hogy segítsen sikerrel járnod e célok
elérésében.

A lecke előkészítése
Az Úr ezt az utasítást adta azoknak, akik evangéliumát tanítják: „…tanítsák
evangéliumom tantételeit, amelyek benne vannak a Bibliában és a Mormon
könyvében, amelyben ott van az evangélium teljessége” (T&Sz 42:12). Azt is
mondta, hogy ezeket az igazságokat úgy tanítsák, „amint vezeti őket a Lélek”, mely
„a hit imája által adatik meg” nekik (T&Sz 42:13–14). Az egyes leckékre készülve
imádságos lélekkel keresd a Lélek irányítását, hogy segítsen neked megérteni a
szentírásokat, valamint a bennük rejlő tanokat és tantételeket. Akkor is kövesd a
Lélek késztetéseit, amikor megtervezed, hogyan segítesz majd a tanulóidnak
megérteni a szentírásokat, megtanulni, hogyan taníthatja őket a Szentlélek, és
vágyni a tanultak alkalmazására.

Ezen a kurzuson a felkészülés és a tanítás során is az Újszövetség jelentse az
elsődleges szöveget számodra. Imádságos lélekkel tanulmányozd a tanítandó
fejezeteket vagy verseket. Igyekezz megérteni a szentírásblokk szövegkörnyezetét
és tartalmát: a cselekményt, a szereplőket, a helyszínt és az eseményeket. Amint
megismered a szentírásblokk szövegkörnyezetét és tartalmát, igyekezz
beazonosítani az abban található tanokat és tantételeket, és döntsd el, hogy mely
igazságok megértése és alkalmazása a legfontosabb a tanulóid számára. Ha
meghatároztad, hogy mire fogsz összpontosítani, akkor döntsd el, hogy milyen
módszerek, megközelítési módok és tevékenységek segítik majd hozzá leginkább a
tanulóidat a szentírásokban található szent igazságok megtanulásához és
alkalmazásához.

Ennek a kézikönyvnek az a célja, hogy segítsen neked ebben a folyamatban.
Figyelmesen nézd át a tanítandó szentírásblokkhoz tartozó leckeanyagot.
Felhasználhatod a szentírásblokkhoz tartozó összes javaslatot vagy csak néhányat
közülük, illetve a javasolt ötleteket átalakíthatod az általad tanított tanulók
szükségleteinek és körülményeinek megfelelően.

Fontos, hogy a tanulókat hozzásegítsd az egyes leckékben szereplő
szentírásblokkok maradéktalan áttanulmányozásához. Ez segíteni fog a
tanulóknak, hogy megértsék a szentírás szerzője üzenetének teljességét.
Előfordulhat azonban, hogy a leckét tervezve rájössz: az órán nem lesz elég időd a
kézikönyvben található összes tanítási javaslatra. A Lélek útmutatását keresve és
tanulóid szükségleteit imádságos lélekkel átgondolva döntsd el, a szentírásblokk
mely részeit hangsúlyozod majd ki azért, hogy segíts a tanulóknak az evangéliumi
igazságok igaz voltának és fontosságának átérzésében, valamint ezek
alkalmazásában. Ha kevés az idő, akkor előfordulhat, hogy a lecke egyes részeinél
röviden össze kell foglalnod pár verset, vagy meg kell kérned a tanulókat, hogy
gyorsan keressenek meg egy tantételt vagy tant, mielőtt továbbléptek a következő
verscsoporthoz.

Amikor átgondolod, hogyan alakítsd át a lecke anyagát, mindenképp kövesd a
következő tanácsot Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:
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„Packer elnököt gyakran hallottam azt tanítani, hogy a leckét először elsajátítjuk,
aztán alakítjuk át. Ha [stabilan állunk] az előírt, leadandó lecke talaján, akkor
tudjuk a Lelket követve a tanulókra szabni azt” (Kerekasztal-beszélgetés Dallin H.
Oaks elderrel [Ifjúsági és felsőfokú hitoktatási közvetítés, 2012. aug. 7.]; LDS.org).

Amikor felkészülsz a tanításra, tartsd szem előtt azokat a tanulókat, akiknek egyéni
szükségleteik vannak. Alakítsd úgy a tevékenységeket és az elvárásokat, hogy nekik
is sikerélményük lehessen. A szülőkkel és a vezetőkkel való kapcsolattartás segít,
hogy tudatában legyél a tanulók szükségleteinek, és sikerrel járj abban, hogy
jelentőségteljes és felemelő élményt biztosíts a tanulók számára.

Az órára való felkészülés folyamán használhatod az LDS.org oldalon, vagy mobil
eszközök esetén a Gospel Library [Evangéliumi könyvtár] alkalmazásban található
Notes [Megjegyzések] és Journal [Napló] eszközöket. Ezekben megjelölhetsz
szentírásokat, konferenciai beszédeket, egyházi folyóiratokban megjelent cikkeket,
valamint leckéket is. Megjegyzéseket is fűzhetsz hozzájuk, és elmentheted őket,
hogy az órán majd hozzáférhetőek legyenek. Ezen eszközök használatáról többet
megtudhatsz a Notes and Journal Help [megjegyzések és napló súgó] lapon az
LDS.org oldalon.

Ennek a kézikönyvnek néhány anyaga részben a következő forrásból került
átdolgozásra: Újszövetség tanulói kézikönyv (Egyházi Oktatási Szervezet
kézikönyv, 2014.).

A napi oktatói kézikönyv használata
A könyvek bevezetései
A könyvek bevezetései áttekintést nyújtanak az Újszövetség minden egyes
könyvéről. Többek között elmondják, ki és milyen céllal írta az adott könyvet,
felsorolják az adott könyv néhány megkülönböztető jegyét, illetve összefoglalást
adnak az adott könyv tartalmáról is.

A szentírásblokkok bevezetései
A szentírásblokkok bevezetései rövid áttekintést nyújtanak az egyes leckékben
tárgyalt szentírásblokkok szövegkörnyezetéről és tartalmáról.

Verscsoportok, és a szövegkörnyezet összefoglalása
A szentírásblokkok gyakran egy bizonyos témára vagy cselekményre összpontosító
kisebb részekre vagy verscsoportokra vannak osztva. Minden egyes verscsoport
utalása után ott van az adott verscsoportban található események vagy tanítások
rövid összegzése.

Tanítási segédletek
A tanítási segédletek elmagyarázzák az evangéliumi tanítás alapelveit és
módszereit. Segíthetnek neked az arra irányuló erőfeszítéseidben, hogy jobb
oktató legyél.
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A lecke törzsanyaga
A lecke törzsanyaga útmutatást ad neked a tanulmányozáshoz és a tanításhoz.
Tanítási ötleteket javasol, például kérdéseket, tevékenységeket, idézeteket, ábrákat
és táblázatokat.

Tanok és tantételek
Amikor a tanok és a tantételek természetes módon felbukkannak a szentírások
szövegének tanulmányozása közben, vastagon szedve ki vannak emelve, hogy ez
segítsen meghatároznod és kihangsúlyoznod őket a tanulókkal folytatott
beszélgetéseid során.

Képek
Az egyházi vezetőket és a szentírásbeli eseményeket ábrázoló képek olyan
szemléltetőeszközök, melyeket bemutathatsz a tanítás során, amennyiben
rendelkezésre állnak.

Szentírás-memoriterek
Az Újszövetségben található 25 szentírás-memoritert kiemeléssel jelöltük azokban
a leckékben, amelyekben felbukkannak. E leckék mindegyike tartalmaz egy, a
memoriterhez kapcsolódó tanítási ötletet is. A szentírás-memoriterek következetes
tanításában segítségedre lesznek a kézikönyvben számos helyen megtalálható
szentírás-memoriter áttekintő tevékenységek. További szentírás-memoriter tanítási
ötletekért lásd e kézikönyv függelékét, vagy a Seminary Student Resources [Ifjúsági
hitoktatás tanulóinak forrásanyagai] részt az LDS.org honlapon.

Üres margó
Az oktatói kézikönyv nyomtatott változatában található, üresen hagyott margó
felhasználható a leckékre való készülés során – például jegyzetek, tantételek,
élmények vagy más ötletek feljegyzésére –, a Szentlélektől jövő késztetések szerint.

Megjegyzések és háttér-információk
Vannak olyan leckék, amelyek végén további idézetek vagy magyarázatok is
találhatóak, melyek segítségével még jobban megértheted a történelmi hátteret,
bizonyos fogalmakat, illetve szentírásrészeket. E rész információit használva készülj
fel arra, hogy tanítás közben meg tudj válaszolni kérdéseket, vagy további
meglátásokat oszthass meg a tanulókkal. További megjegyzéseket e kézikönyv
digitális változata tartalmaz az LDS.org honlapon és az Evangéliumi könyvtár
alkalmazásban.

További tanítási ötletek
Vannak olyan leckék, amelyek végén további tanítási ötletek is találhatóak. Ezek
javaslatokat tesznek olyan tanok és tantételek tanítására, amelyeket a lecke
törzsanyaga esetleg nem nevezett meg vagy nem hangsúlyozott ki. Javaslatokat
tehetnek továbbá vizuális anyagok, például DVD bemutatók és rövidfilmek
használatára az LDS.org oldalról. További tanítási ötleteket tartalmaz e kézikönyv
digitális változata az LDS.org honlapon és az Evangéliumi könyvtár alkalmazásban.

BEVEZETÉS

XIV



Napi ifjúsági hitoktatási program (órarendbe illesztett
és kora reggeli)
Ez a kézikönyv a következő elemeket tartalmazza a napi ifjúsági hitoktatók
számára: 160 napi lecke oktatói anyagát, tanítási segédleteket, könyvekhez tartozó
bevezetéseket, valamint forrásokat a szentírás-memoriterek és az alapvető tanok
megtanításához.

A könyvek bevezetései
A könyvek bevezetései mindig a szentírások adott könyvéhez tartozó első lecke
előtt találhatók. A könyvek bevezetései az alábbi kérdésekre válaszolva nyújtanak
áttekintést az adott könyvről: Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet? Ki írta ezt a
könyvet? Hol és mikor íródott? Kinek íródott és miért? Milyen megkülönböztető
jegyei vannak ennek a könyvnek? A bevezetések az adott könyv tartalmát is
felvázolják. Oktatóként szükség szerint építsd be a tanításodba a könyvek
bevezetéseinél található háttérinformációkat.

Napi leckék anyaga
A leckék formátuma
Ebben a kézikönyvben minden lecke egy adott szentírásblokkra összpontosít, nem
csupán egy bizonyos fogalomra, tanra vagy tantételre. Ez a formátum segít neked
és tanulóidnak időrendi sorrendben tanulmányozni a szentírásokat, és akkor
beszélni meg tanokat és tantételeket, amikor azok természetes módon
megjelennek a szentírások szövegében. Ha a tanulók megismerik valamely tan
vagy tantétel szövegkörnyezetét, az segíthet nekik az adott igazság alaposabb
megértésében. A tanulók emellett jobban átlátják és megértik azon üzenetek
teljességét, amelyeket a szentírások sugalmazott írói át kívántak adni. A szentírások
ily módon való tanítása abban is segíteni fogja a tanulókat, hogy megtanulják,
hogyan fedezzenek fel és alkalmazzanak örökkévaló igazságokat a személyes
szentírás-tanulmányozásuk során.

A leckék nem hangsúlyozzák ki az adott szentírásblokk minden egyes elemét.
Bizonyos részekre kevesebb figyelem jut, mivel kevésbé központi helyen állnak a
sugalmazott szerző általános üzenetében, vagy talán nem annyira vonatkoznak a
fiatalokra. A te feladatod az általad tanított tanulók szükségletei és érdeklődése
szerint rájuk szabni ezeket az anyagokat. Ezt úgy is megteheted, hogy nagyobb
hangsúlyt fektetsz valamely tanra vagy tantételre annál, mint amennyit a lecke
anyagában kap, vagy éppen kevesebb hangsúlyt fektetsz egy olyan részre vagy
szentírásblokkra, amelyet a kézikönyv nagyon alaposan kifejt. Törekedj a Szentlélek
útmutatására, hogy segítsen a felkészülés és a tanítás folyamán megtenni ezeket a
módosításokat.

Tanok és tantételek
Az egyes leckék törzsanyagában számos kulcsfontosságú tant és tantételt vastagon
szedve emeltünk ki. Ezeket a tanokat és tantételeket azért emeli ki a tananyag, mert
(1) a szentírásblokk központi üzenetét tükrözik, (2) a tanulók szükségletei és
körülményei miatt különösen vonatkoznak rájuk, vagy (3) olyan kulcsfontosságú
igazságok, melyek segíthetnek a tanulóknak elmélyíteni az Úrral való
kapcsolatukat. Tartsd szem előtt, hogy az Újszövetség sokkal több igazságot tanít
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annál, mint amennyit a tananyag megnevez. Boyd K. Packer elnök a Tizenkét
Apostol Kvórumából azt tanította, hogy a szentírásokban „igazságok végtelen
kombinációja rejlik, melyek illeszkednek minden egyén szükségleteihez, minden
körülmény közepette” (“The Great Plan of Happiness” [CES Symposium on the
Doctrine and Covenants/Church History, Aug. 10, 1993], si.lds.org; lásd még
Teaching Seminary: Preservice Readings [2004], 69, LDS.org).

Tanítás közben folyamatosan adj lehetőséget a tanulóknak a szentírásokban
található tanok és tantételek felismerésére. Amint a tanulók elmondják, milyen
igazságot fedeztek fel, gyakran talán olyan szavakat használnak, amelyek eltérnek
attól, ahogyan ez a kézikönyv megfogalmaz egy bizonyos tant vagy tantételt. Olyan
igazságokat is felfedezhetnek, amelyeket nem nevez meg a leckevázlat. Figyelj oda
rá, hogy semmiképp ne sugalld, hogy a tanulók válaszai rosszak csak azért, mert az
általuk használt szavak eltérnek a kézikönyv megfogalmazásától, vagy mert olyan
igazságot találnak, amelyről nem tesz említést a tananyag. Ha viszont egy tanuló
kijelentése tanbélileg helytelen, akkor a te feladatod finoman rávezetni őt
kijelentése kijavítására úgy, hogy a légkör szeretet- és bizalomteljes maradjon. Ez
fontos tanulási élményt biztosíthat az osztályodba járó tanulók számára.

Ütemezés
Ez a kézikönyv 160 napi ifjúsági hitoktatási leckét tartalmaz. A leckéket és az
ütemtervet szükség szerint ahhoz igazíthatod, hogy mennyi idő áll rendelkezésedre
a kurzus tanításához. Ütemterv mintát e kézikönyv függelékében találsz. Ez az
ütemterv egy 36 hetes vagy 180 napos iskolaévet vesz alapul, és van benne 20
„rugalmas nap”, melyeket felhasználhatsz a napi leckék személyre szabására, a
kulcsfontosságú szentírásrészek és az alapvető tanok elsajátításának elősegítésére,
korábbi anyagrészek áttekintésére, a szükséges felmérők megíratására és
ellenőrzésére, valamint esetleges előre nem látható szünetekre.

Pótló feladatok
Az Újszövetség tanulmányi kalauz otthontanuló ifjúsági hitoktatásban részt vevők
számára használható forrásanyagként a napi ifjúsági hitoktatás programjában, hogy
a hiányzó tanulók bepótolják a feladatokat. Az otthon tanulóknak szóló tanulmányi
kalauz leckéi párhuzamban állnak e kézikönyv leckéivel. A sokat hiányzó
tanulóknak ki lehet adni, hogy végezzék el a tanulmányi kalauz azon órák
anyagához tartozó feladatait, melyekről hiányoztak. A feladatok kinyomtathatók az
LDS.org oldalról, így nem kell az egész kézikönyvet odaadni azoknak a tanulóknak,
akiknek feladatokat kell bepótolniuk. Az Újszövetség tanulmányi kalauz otthontanuló
ifjúsági hitoktatásban részt vevők számára című kiadványról további információkat
tartalmaz e kézikönyv „Otthontanuló ifjúsági hitoktatás program”
elnevezésű anyaga.

Tanítási segédletek
A tanítási segédletek e kézikönyv margóján tűnnek fel. Ezek a tanítási segédletek
elmagyarázzák és bemutatják, hogyan alkalmazhatod az általad tanítottakkal együtt
az evangéliumi tanítás és tanulás alapjait az Újszövetség tanulmányozása során.
Arra is javaslatokat tesznek, miként használhatsz hatékonyan számos tanítási
módszert, készséget és megközelítési módot. Amint megérted e tanítási segédletek
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alapelveit, keress módot arra, hogy gyakorold és következetesen alkalmazd ezeket
a tanításod során.

Szentírás-memoriter és alapvető tanok
Annak érdekében, hogy segítsen a tanulóknak kincsként felhalmozni az örök
igazságokat és növelni a szentírások tanulásába és tanításába vetett bizalmukat, az
Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás (IFH) kiválasztott néhány szentírásrészt, hogy a
tanulók elsajátítsák ezeket az egyes kurzusok során. Ezeken kívül alapvető tanok is
fel vannak sorolva. Ezek olyan kulcsfontosságú tanokat emelnek ki, melyeket
fontos, hogy a tanulók megértsenek, higgyenek, és azok szerint éljenek az ifjúsági
hitoktatáson töltött négy év, majd későbbi életük során is. Minden egyes ifjúsági
hitoktatási kurzus kézikönyvét úgy állítottuk össze, hogy kiemeljék az alapvető
tanokat, amint azok a szentírások sorrendben történő tanulmányozása során
előfordulnak. A szentírás-memoriterek közül sok az alapvető tanok szem előtt
tartásával lett kiválasztva, így amikor szentírás-memoritereket tanítasz a
tanulóidnak, azzal az alapvető tanokat is tanítod.

Amikor a tanulók kincsként felhalmozzák elméjükben és szívükben az örök
igazságokat, a Szentlélek majd emlékezetükbe idézi ezeket az igazságokat a
szükség idején, és megadja nekik a bátorságot a hittel való cselekvéshez (lásd János
14:26). Howard W. Hunter elnök azt tanította:

„Erőteljesen buzdítalak benneteket arra, hogy használjátok a szentírásokat a
tanításotok során, valamint tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy segítsetek
a tanulóknak a szentírások használatában, valamint azok alapos megismerésében.
Szeretném, ha a fiataljaink bíznának a szentírásokban. […]

Szeretnénk, ha a tanulók bíznának a szentírások erejében és igazságaiban;
bíznának abban, hogy Mennyei Atyjuk valóban hozzájuk szól a szentírásokon
keresztül; bíznának abban, hogy a szentírásokhoz fordulva választ kaphatnak
problémáikra és imáikra. […]

Reméljük, egyik tanulótok sem fogja félelemmel, feszélyezetten vagy
megszégyenülten elhagyni a tantermeteket amiatt, hogy nem kapja meg azt a
segítséget, amelyre szüksége van, mert nem ismeri eléggé a szentírásokat ahhoz,
hogy megtalálja a megfelelő részeket” (“Eternal Investments” [address to CES
religious educators, Feb. 10, 1989], 2, si.lds.org; lásd még Teaching Seminary:
Preservice Readings [2004], 20, LDS.org; vö. Az egyház elnökeinek tanításai:
Howard W. Hunter [2015]. 293.).

A szentírás-memoriterekkel és az alapvető tanokkal kapcsolatos további
információért lásd e kézikönyv függelékét.

Az otthontanulói leckék használata
A tanulói leckék összefoglalása
Az összefoglalás segít majd, hogy megtudd, milyen összefüggéseket, tanokat és
tantételeket tanulmányoztak a tanulók a hét folyamán a tanulók tanulmányi
kalauzában.
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A lecke bevezetése
A lecke bevezetése segít, hogy tudd, hogy a szentírásblokk mely részei kerülnek
majd kihangsúlyozásra a leckében.

Verscsoportok, és a szövegkörnyezet összefoglalása
A versek csoportosítása annak megfelelően történik, hogy hol változik valami a
szentírásblokk szövegkörnyezetében vagy tartalmában. Minden egyes verscsoport
utalása után ott van az adott verscsoportban található események vagy tanítások
rövid összegzése.

A lecke törzsanyaga
A lecke törzsanyaga útmutatást ad neked a tanulmányozáshoz és a tanításhoz.
Tanítási ötleteket javasol, például kérdéseket, tevékenységeket, idézeteket, ábrákat
és táblázatokat.

Tanok és tantételek
Amikor a tanok és a tantételek természetes módon felbukkannak a szentírások
szövegének tanulmányozása közben, vastagon szedve ki vannak emelve, hogy ez
segítsen meghatároznod és kihangsúlyoznod őket a tanulókkal folytatott
beszélgetéseid során.

Bevezetés a következő részhez
Minden lecke utolsó bekezdése bepillantást nyújt a következő részbe. Az egyes
leckék végén oszd meg ezt a bekezdést a tanulóiddal, hogy örömmel várják a
szentírások következő heti tanulmányozását.

Otthontanuló ifjúsági hitoktatás
A helyi papsági vezetők és az IFH képviselő irányítása alatt olyan helyeken
szervezhetők otthontanuló ifjúsági hitoktatás órák, ahol a tanulók távolság vagy
egyéb tényezők (például mozgáskorlátozottság) miatt nem tudnak részt venni a
napi órán. Otthontanuló ifjúsági hitoktatás órák olyan helyeken általában nem
állnak rendelkezésre, ahol vannak akár kora reggeli, akár órarendbe illesztett napi
(hétköznapi) ifjúsági hitoktatás órák.

Az otthontanuló ifjúsági hitoktatás lehetővé teszi a tanulók számára azt, hogy
kreditet kapjanak az otthon, egyénileg tanulmányozott leckék elvégzéséért úgy,
hogy nem járnak hétközbeni órákra. Ezeket a leckéket egy külön kézikönyv
tartalmazza, melynek címe: Újszövetség tanulmányi kalauz otthontanuló ifjúsági
hitoktatásban részt vevők számára. A tanulók hetente egyszer találkoznak az ifjúsági
hitoktatás oktatójával, hogy beadják a munkájukat és osztálytermi tanórán
vegyenek részt. Az alábbiakban részletesebb magyarázat található a tanulói
tanulmányi kalauz és a heti osztálytermi leckék kapcsán.

Tanulmányi kalauz otthon tanulók számára
Az Újszövetség tanulmányi kalauz otthontanuló ifjúsági hitoktatásban részt vevők
számára című kiadványnak az a célja, hogy segítsen az otthon tanulóknak ahhoz
hasonló élményre szert tenni az Újszövetség tanulmányozása során, melyben
azoknak az ifjúsági hitoktatásra járó tanulóknak van részük, akik hétközbeni órákra
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járnak. A tanulók tanulmányi kalauzának a beosztása, valamint az általa
hangsúlyozott tanok és tantételek ezért párhuzamosan követik e kézikönyv
anyagát. A tanulók tanulmányi kalauza szintén tartalmaz szentírás-memoriterekkel
kapcsolatos tudnivalókat. A szentírás-memoriterek tárgyalására saját
szövegkörnyezetükben kerül sor, ahogy a szentírásokban vannak, és azok a leckék,
amelyek ezeket a részeket lefedik, gyakran adnak írásbeli feladatokat.

Az otthontanuló ifjúsági hitoktatásban részt vevő tanulóknak hetente négy leckét
kell elvégezniük a tanulók tanulmányi kalauzából, és részt kell venniük egy, az
ifjúsági hitoktatójuk által tartott órán. A tanulók a szentírás-tanulmányozási
naplójukban végzik el a tanulmányi kalauz számokkal ellátott feladatait. Minden
tanulónak legyen két szentírás-tanulmányozási naplója, hogy míg az egyik az
oktatónál van, addig a másikban tudjon tovább dolgozni. Amikor a tanulók hétről
hétre találkoznak az oktatójukkal, az egyik naplót beadják az otthon tanulók
oktatójának, a másikat pedig visszakapják, hogy a következő hét során azt
használják. (Például az egyik héten a tanuló az 1. naplóba írja le a feladatokat. Ezt a
naplót elhozza az órára és beadja az oktatónak. A következő héten a tanuló a 2.
naplóba írja le a feladatokat. Amikor beadja a 2. naplót, az oktató visszaadja neki az
1. naplót. Azután a tanuló az 1. naplót használja a következő heti feladatok
elvégzése során.)

Az ifjúsági hitoktatásban részt vevő minden tanulót arra biztatunk, hogy naponta
tanulmányozzák a szentírásokat, és olvassák el a kurzus anyagát, az otthon
tanulóknak viszont azzal is tisztában kell lenniük, hogy további 30–40 percet kell
még tölteniük az egyes részekben álló négy otthontanulói lecke mindegyikével,
valamint részt kell venniük a heti otthontanulói órán is.

Heti otthontanulói hitoktatói leckék
Az Újszövetség tanulmányi kalauz otthontanuló ifjúsági hitoktatásban részt vevők
számára című kiadványban minden egyes rész a napi oktatói kézikönyv öt
leckéjének felel meg. E kézikönyv minden ötödik leckéje után egy heti
otthontanulási hitoktatói leckét találsz. Az otthontanulói leckék segítenek a
tanulóknak áttekinteni a hét folyamán a tanulói tanulmányi kalauz leckéinek
elvégzése során megismert tanokat és tantételeket, illetve alaposabban megérteni
és alkalmazni azokat. Ezek a leckék időnként további igazságokat is kifejtenek,
amelyekről nem esett szó a tanulói tanulmányi kalauzban. (Az órabeosztás
tervezéséhez segítséget nyújt az otthon tanulók oktatóinak ütemterve e kézikönyv
függelékében.)

Az otthon tanulók oktatójaként legyél nagyon tájékozott abban, hogy mit
tanulmányoznak otthon hétről hétre a tanulóid, mert csak így tudsz válaszolni a
kérdéseikre, és folytathatsz velük érdembeli beszélgetéseket, amikor találkoztok.
Kérd meg a tanulókat, hogy a heti órára hozzák magukkal a szentírásukat, a
szentírás-tanulmányozási naplójukat és a tanulói tanulmányi kalauzukat, hogy óra
közben fellapozhassák őket. Az általad tanított tanulók szükségletei és a
Szentlélektől kapott útmutatás szerint alakítsd a leckéket. A felkészülés és a tanítás
során fellapozhatod a napi oktatói leckéket is ebben a kézikönyvben. A napi
leckéknél használt tanítási segédletek és módszerek tanulmányozása gazdagíthatja
a heti tanításodat. Ha a tanulóidnak valami egyedi dologra van szükségük, akkor
figyelj oda erre. Ha például az egyik tanulónak nehézséget okoz az írás, akkor tedd
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lehetővé számára, hogy hangrögzítő berendezést használjon, illetve egy
családtagjának vagy barátjának diktálja le a gondolatait, akik le tudják írni ezeket a
válaszokat.

A heti óra végén gyűjtsd össze a tanulók szentírás-tanulmányozási naplóját, és
buzdítsd őket a további tanulmányozásra. Add oda nekik azt a
szentírás-tanulmányozási naplót, amelybe a következő heti feladatokat írhatják,
amint azt a Tanulmányi kalauz otthon tanulók számára című fentebbi rész kifejti. (A
papsági vezetők és a szülők felügyeletével a cöveki [elhívott] ifjúsági hitoktatók
elektronikusan is tarthatják a kapcsolatot az otthontanuló ifjúsági hitoktatásba
beiratkozott tanulókkal.)

Amikor átolvasod a tanulók szentírás-tanulmányozási naplójában a feladatokat,
időnként reagálj a munkájukra azzal, hogy apró megjegyzést fűzöl hozzá írásban
vagy személyesen, amikor legközelebb találkoztok. Más módját is kitalálhatod
annak, hogy támogatást nyújts és jelentőségteljes visszajelzést adj. Ez segíteni fog
abban, hogy a tanulók tudják: törődsz a munkájukkal, és arra fogja késztetni őket,
hogy a válaszaik alaposak legyenek.

A tanulók leginkább akkor tesznek majd erőfeszítéseket a kulcsfontosságú
szentírásrészek elsajátítására, amikor átveszik az otthontanulói leckéket. Az otthon
tanulók oktatói azzal ellenőrizhetik le a tanulók otthontanulói leckék során tett
erőfeszítéseit, hogy megkérik őket az adott héten tanulmányozott rész szövegében
előforduló szentírás-memoriter felmondására vagy áttekintésére.

További források
LDS.org
Az Újszövetség ifjúsági hitoktatói kézikönyv (nttm.lds.org) és az Újszövetség tanulmányi
kalauz otthontanuló ifjúsági hitoktatásban részt vevők számára rendelkezésre áll az
LDS.org honlapon, vagy mobil eszközök esetén a Gospel Library [Evangéliumi
könyvtár] alkalmazásban. Az oktatói kézikönyv digitális változatai további
megjegyzéseket és háttérinformációkat, további tanítási ötleteket, valamint olyan
média forrásanyagokat is tartalmaznak, melyek helyszűke miatt nem kerültek bele
ebbe a nyomtatott kézikönyvbe.

si.lds.org
Az oktatók az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás honlapjára (si.lds.org) ellátogatva
segítséget kaphatnak a leckék elkészítéséhez, és további tanítási ötleteket is
találnak.

Megjegyzések és Napló eszközök
Az oktatók és a tanulók is használhatják az internetes vagy mobilalapú
Megjegyzések és Napló eszközöket, hogy megjelöljék és megjegyzésekkel lássák el
e kézikönyvek digitális változatát a leckékre való felkészülésnél és a szentírások
tanulmányozása során. Az oktatói kézikönyvek és a tanulói tanulmányi kalauzok
egyéb formátumokban is rendelkezésre állnak (például PDF, ePub és mobi [Kindle]
fájlokban) az LDS.org honlapon.
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További anyagok
A következő forrásanyagok állnak rendelkezésre online, valamint a felügyelődön,
illetve a helyi egyházi elosztóközponton keresztül, és az egyház online boltjában
(store.lds.org):

Újszövetség DVD-bemutatók 1–25 (cikkszám: 54014 135)

Media Library az LDS.org honlapon

Evangéliumi művészeti könyv (cikkszám: 06048 135)

Szentírás-tanulmányozási napló (cikkszám: 09591)

Újszövetség könyvjelző (cikkszám: 10460 135)

Újszövetség szentírás-memoriter kártyák és szentírás-olvasási táblázatok
(cikkszám: 10480 135)

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (cikkszám: 36863 135)

Evangéliumi témák az LDS.org honlapon

A fiatalság erősségéért füzet (cikkszám: 09403 135)

Újszövetség tanulói kézikönyv (Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014).
(cikkszám: 10734 135)

Ifjúsági hitoktatási irattartók (amelyben a tanulók kiosztott anyagokat és
egyéb papírokat tarthatnak) (cikkszám: 09827; csak angolul)
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1. LECKE

Bevezetés az Újszövetségbe
Bevezetés
Az Újszövetség elsősorban Jézus Krisztus halandó életének,
tanításainak és engesztelésének, egyháza megalapításának,
valamint korai apostolai szolgálatának feljegyzése, amint
továbbra is irányította őket mennybemenetele után. E lecke
célja, hogy felkészítse és ösztönözze a tanulókat az

Újszövetség tanulmányozására azáltal, hogy bemutatja nekik
a Jézus Krisztus és az Ő ősi apostolai tanításaiban található
két fő témát: a Szabadító ismétlődő hívását, hogy jöjjünk
hozzá, valamint tanítványainak azon feladatát, hogy
segítsenek másoknak is megtenni ezt.

Javaslatok a tanításhoz
Az Újszövetség segít nekünk Jézus Krisztushoz jönni
Óra előtt írd fel a táblára a következő kérdést: Milyen nehéz terheket viselnek a
fiatalok napjainkban?

Hozz az órára egy üres dobozt vagy hátizsákot, valamint néhány nehéz tárgyat
(nagy köveket vagy könyveket). Kérj meg egy tanulót, hogy jöjjön ki az osztály elé,
és fogja meg az üres dobozt, vagy vegye fel a hátizsákot. Az osztály válaszoljon a
táblára írt kérdésre, míg valamelyikük felírja válaszaikat a táblára. Az egyes válaszok
után mindig helyezz egy nehéz tárgyat a dobozba vagy hátizsákba, amíg meg
nem telik.

• Milyen érzés lenne, ha egész nap ezt a terhet kellene cipelnetek?

A tanulók magyarázzák el, hogy a táblán szereplő némelyik teher milyen
kihívásokat vagy nehézségeket okozhat valakinek.

Mondd el, hogy az Újszövetség Jézus Krisztus halandó és feltámadását követő
szolgálatáról tanít, s tartalmazza a tanításait, csodáit, engesztelő áldozatát, valamint
a korai egyház tanítványai között tett látogatásait. Tanításaiban és másokkal való
viselkedésében megnyilvánul az az ismétlődő igazság, mely segíthet nekünk a
terheink hordozásában.

Mondd el, hogy a Máté 11-ben találunk egy példát erre a fő témára, amellyel a
tanulók gyakran találkoznak majd az Újszövetség ez évi tanulmányozása során.
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 11:28-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék ki, milyen felhívást intéz a Szabadító azokhoz, akik nehéz
terheket cipelnek.

• Szerintetek mit jelent az, hogy valaki megfáradt vagy megterheltetett?

• Mit mondott a Szabadító, mit kell tennünk, hogy elnyerjük az Ő nyugalmát? (A
tanulók szavaival írd fel a következő tantételt a táblára: Amikor Jézus
Krisztushoz jövünk a terheinkkel, Ő nyugalmat ad nekünk.)

• Szerintetek mit jelent Jézus Krisztushoz jönni?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, mit jelent Krisztushoz jönni, kérd meg
egyiküket, hogy olvassa fel a Máté 11:29–30-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék ki, milyen utasítást adott a Szabadító azoknak, akik Őhozzá
szeretnének jönni.

1



• E versek szerint mit kell tennünk ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjünk?

Rajzolj a táblára vagy mutass egy képet egy ökörnek való igáról.

Mondd el, hogy az iga egy fagerenda,
amely két ökör vagy más állat
összekapcsolására szolgál, hogy együtt
tudják húzni a terhet.

• Mi az iga célja és előnye? (Bár az iga
súlyos, vagyis terhet jelent, mégis
lehetővé teszi, hogy a két állat
összeadja erejét, így növelve a teljesítményüket.)

• Szerintetek mit jelent magunkra venni a Szabadító igáját?

Az egyik tanuló olvassa fel a következő kijelentést David A. Bednar eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából, az osztály pedig figyelje meg, hogyan vehetjük
magunkra a Szabadító igáját, és milyen áldások származnak ebből.

„Az iga egymás mellé helyezi az állatokat, hogy együtt tudjanak haladni a
feladat elvégzése érdekében.

Figyeljétek meg, hogy az Úr egyedülálló módon mindannyiunkat így hív:
»vegyétek föl magatokra az én igámat«. A szent szövetségek megkötése és
betartása az Úr Jézus Krisztus igájába köt minket Őhozzá és Ővele. A Szabadító
lényegében arra kér minket, hogy támaszkodjunk Őrá, húzzunk Vele együtt, noha

még a legnagyobb erőfeszítéseink sem érnek fel az Övéivel. Amikor a halandóság utazása során
az Úrba vetjük a bizalmunkat, és Vele együtt húzzuk a terhünket, akkor az Ő igája valóban
gyönyörűséges, és a terhe könnyű.

Nem vagyunk és soha nem is kell egyedül lennünk. Mennyei segítséggel tudunk előretörekedni a
mindennapos életünkben. A Szabadító engesztelése révén a sajátunkat meghaladó képességet és
»erőt nyer[ünk] Általa…« (Lásd, követlek, Uram. Himnuszok, 140. sz.)” (Hogy könnyen el tudják
viselni terheiket. Liahóna, 2014. máj. 88.).

• Mi köt bennünket igaként a Szabadító Jézus Krisztushoz?

• Bednar elder szerint milyen áldások származnak abból, ha magunkra vesszük a
Szabadító igáját?

Mutass rá, hogy a Szabadító nyugalmat ígérő szavai a Máté 11:28–29-ben nem
jelentik azt, hogy Ő mindig elveszi a gondjainkat vagy a kihívásainkat. A Szabadító
gyakran azt a békét és erőt biztosítja számunkra, mely a megpróbáltatások
legyőzéséhez vagy átvészeléséhez szükséges, így könnyítve meg terheinket. Ha
hithűek vagyunk a halandóság kihívásai során, akkor a végső nyugalom, melyet
elnyerünk, az Istennel való felmagasztosulás lesz (lásd T&Sz 84:23–24).

Buzdíts mindennapos szentírás-tanulmányozásra!
Buzdítsd a tanulókat, hogy mindennap szakítsanak időt az Újszövetség személyes
tanulmányozására. Segíthetsz a napi tanulmányozásuk számonkérésében azzal, ha valamilyene
célnak megfelelő nyomonkövetési rendszert adsz nekik (lásd az olvasási táblázatot e kézikönyv
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függelékében). Rendszeresen biztosíts a tanulóknak lehetőséget arra, hogy megosszák, mit
tanultak és éreztek a személyes szentírás-tanulmányozásuk során. Ügyelj arra, hogy ne hozd
kellemetlen helyzetbe, vagy ne bátortalanítsd el azokat a tanulókat, akiknek nehezen megy az
egyéni szentírás-tanulmányozás.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan adott nekik a
Szabadító nyugalmat, amikor Őhozzá jöttek. Kérj meg néhány tanulót, hogy ossza
meg élményét az osztállyal. Te is megoszthatod a saját tapasztalatodat.

Kérd meg a tanulókat, hogy állítsanak fel konkrét célokat annak kapcsán, hogyan
jöhetnek Jézus Krisztushoz az Újszövetség idei tanulmányozása során. Buzdítsd
őket, hogy e célok közé vegyék be a napi szentírás-tanulmányozást, valamint az
Újszövetség végigolvasását.

Jézus Krisztus tanítványai felelősséggel tartoznak az iránt, hogy másokat is
segítsenek Őhozzá jönni
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak olyan alkalmakra az életük során, amikor
már alig várták, hogy mesélhessenek valakinek egy élményükről, vagy valamiről,
amit láttak, olvastak vagy hallottak. Kérd meg néhányukat, hogy mondják el, mi
volt az, amiről már alig várták, hogy mesélhessenek.

Mondd el, hogy az Újszövetségben számos olyan személy példája megtalálható,
akiket megerősített, tanított vagy megáldott az Úr, ők pedig vágyat éreztek arra,
hogy másoknak is beszéljenek Őróla. Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a
János 1:37–43-at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tett
Keresztelő János két tanítványa, miután hallották bizonyságát Jézusról.

• Mit tudott meg András Jézusról, miközben beszélt Vele?

• Mit tett András, miután megtudta, hogy Jézus a Messiás?

• Szerintetek miért volt olyan lelkes, hogy megossza ezt a hírt a testvérével,
Simon Péterrel?

A János 1:44–45 összegzéseként mondd el a tanulóknak, hogy a Szabadító felkért
egy Filep nevű embert, hogy legyen a tanítványa. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a János 1:46–47-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék
meg, mit tett Filep, miután megtudta, hogy Jézus a Messiás.

• Mit mondott Filep Nátánaelnek a názáreti Jézusról?

• Hogyan reagált Nátánael Filep bizonyságára, hogy Jézus a Messiás?

• Milyen felhívást intézett Filep Nátánaelhez?

Írd fel a táblára a következő befejezetlen kijelentést: Amint Jézus Krisztushoz
jövünk,…

• Ezen újszövetségi példák alapján milyen vágy él majd bennünk, amint Jézus
Krisztushoz jövünk? (Miközben a tanulók válaszolnak, egészítsd ki a táblán
szereplő kijelentést, hogy az a következő tantételt tükrözze: Amint Jézus
Krisztushoz jövünk, nagyobb vágy él majd bennünk arra, hogy másokat is
Őhozzá hívjunk.)
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Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezt a tantételt, másold fel a kapcsolódó
ábrát a táblára:

• Szerintetek miért ébred bennünk
nagyobb vágy arra, hogy másokat is
Krisztushoz hívjunk, amint mi
magunk Őhozzá jövünk?

Mondd el, hogy Henry B. Eyring elnök
az Első Elnökségből egy olyan hatalmas
áldásról tanított, amelyet akkor nyerünk
el, ha másokat is hívunk, hogy jöjjenek
Jézus Krisztushoz. Kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel a következő
kijelentést:

„Amikor teljes szívedből meghívod az embereket, hogy jöjjenek Krisztushoz,
megváltozik a szíved. […] Azáltal, hogy segítesz másoknak Őhozzá jönni, rájössz
majd, hogy te magad is Hozzá jöttél” (Jöjjetek Krisztushoz! Liahóna, 2008.
már. 52.).

• Mi történhet az életünkben, amint másokat is Jézus Krisztushoz hívunk?

Adj egy nyilat a táblán szereplő rajzhoz, hogy a kapcsolódó ábrához hasonlóan
nézzen ki:
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• Szerintetek miért segít nekünk
mások Krisztushoz hívása abban,
hogy mi magunk is közelebb
kerüljünk Őhozzá?

• Titeket ki hívott, hogy jöjjetek a
Szabadítóhoz és az Ő
evangéliumához? Milyen áldásokat
kaptatok ennek eredményeképpen?

Buzdítsd a tanulókat, hogy imádságos
lélekkel fontolják meg, kit tudnának
hívni, hogy jöjjön Jézus Krisztushoz.

• Mit tehetünk azért, hogy másokat
Őhozzá hívjunk?

Mondd el, hogy a barátok és
osztálytársak elhívása az ifjúsági
hitoktatásra az egyik lehetősége annak,
ahogyan a tanulók hívhatnak másokat, hogy jöjjenek és lássák meg, ki Jézus
Krisztus, és hogyan áldhatja meg az Ő evangéliuma az életüket.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 1:48–51-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, mit tapasztalt Nátánael, amikor találkozott a
Szabadítóval (mondd el, hogy az „a kiben hamisság nincsen” kifejezés azt jelenti,
hogy egyenes és őszinte valaki).

• Mit mondott a Szabadító, ami arra indította Nátánaelt, hogy kijelentse: Jézus az
Isten Fia?

• Az 51. vers szerint mit ígért a Szabadító Nátánaelnek a hite miatt?

Mondd el, hogy Andráshoz, Péterhez, Filephez és másokhoz hasonlóan Nátánael is
Jézus egyik apostola lett. Mivel az apostolok megszívlelték a felhívást, hogy jöjjenek
Jézus Krisztushoz, számos „nagyobb” dolognak (51. vers) lettek tanúi, köztük Jézus
Krisztus csodáinak és tanításainak, valamint az Ő feltámadásának és
mennybemenetelének.

Zárásként tedd bizonyságodat arról, hogy amint a tanulók az idei évben az
Újszövetséget tanulmányozzák, érezni fogják majd a Szabadító folyamatos hívását,
hogy jöjjenek Őhozzá. Amikor az év során alkalmazzák a megismert tanokat és
tantételeket, elnyerik majd az Ő segítségét a terheik viselésében, valamint az ősi
apostolokhoz hasonlóan eltelnek a vággyal, hogy segítsenek másoknak is
Őhozzá jönni.
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2. LECKE

A szabadítás terve
Bevezetés
Boyd K. Packer elnök a Tizenkét Apostol Kvórumából azt az
utasítást adta az ifjúsági hitoktatóknak, hogy minden tanév
elején röviden tekintsék át tanulóikkal a szabadítás tervét:

„Egy rövid áttekintés a »boldogság tervéről«…, amennyiben
már a kezdetek kezdetén leadjátok, majd pedig időnként
átismétlitek, hatalmas értékkel bír majd a tanulóitok
számára” (“The Great Plan of Happiness” [address to CES

religious educators, Aug. 10, 1993], si.lds.org; lásd még
Teaching Seminary: Preservice Readings [Church Educational
System manual, 2004], 68–74).

Ez a lecke rövid áttekintést nyújt a szabadítás tervéről, és
Jézus Krisztusnak, valamint az Ő engesztelésének e tervben
betöltött központi szerepére összpontosít.

Javaslatok a tanításhoz

Hívd meg a Lelket hatékony áhítatok által!
Az óra elején tartott rövid áhítat segíthet az oktatóknak és a tanulóknak is, hogy érezzék a
Lelket, és felkészüljenek a tanulásra. Az áhítat általában egy himnuszt, egy imát és egy
szentírásbeli gondolatot tartalmaz. Az áhítat akkor a leghatékonyabb, ha a tanulók bizonyságot
tesznek, illetve megosztják érzéseiket és meglátásaikat, melyeket a személyes
szentírás-tanulmányozásuk során tapasztaltak. Gondold át, hogyan szervezheted úgy az
áhítatokat, hogy minden tanulónak legyen lehetősége részt venni azokban az év során.

Jézus Krisztus szerepe a halandóság előtti életben
Az áhítat részeként megkérheted az osztályt, hogy énekeljék el a Hiszek
Krisztusban című himnusz 1. és 4. versszakát (Himnuszok, 76. sz.) vagy egy másik
himnuszt a Szabadítóról. A lecke indításaként kérdezd meg a tanulóktól:

• Hogyan válaszolnátok, ha valaki azt kérdezné tőletek, hogy miért fontos
számotokra Jézus Krisztus?

Mondd el a tanulóknak, hogy a mai leckében Jézus Krisztusnak a Mennyei Atyánk
szabadítástervében betöltött szerepéről tanulnak majd. Kérd meg őket, hogy
keressenek olyan igazságokat a mai tanulmányozás során, amelyek segítenek
megerősíteni a Jézus Krisztusba vetett hitüket.

Másold fel a táblára a következő táblázatot. Papírokon is kiadhatod azt a
tanulóknak. (Ha papíron is kiadod, akkor kérd meg a tanulókat, hogy

töltsék ki a saját táblázatukat, miközben te kitöltöd a táblán lévőt.)
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Jézus Krisztus áll Mennyei Atyánk
szabadítástervének középpontjában

halandóság előtti élet halandó élet halandóság utáni élet

Mutass rá, hogy Mennyei Atyánk terve három fő szakaszból tevődik össze: (1) a
halandóság előtti életünk, mely a születésünk előtt volt; (2) a halandó életünk a
földön; valamint (3) a halandóság utáni életünk, amely a fizikai halálunkat
követi majd.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő kijelentést, az osztály pedig
figyelje meg, milyen korlátokkal kerültünk szembe a halandóság előtti életünkben:

„Mennyei Atyánk lélekgyermekeiként éltünk a mennyben, mielőtt a Földre születtünk volna.
Azonban nem voltunk olyanok, mint Mennyei Atyánk, és sohasem válhattunk volna Hozzá
hasonlóvá, és élvezhettük volna az Őt érő áldásokat, ha nem tapasztaltuk volna meg a fizikai
testben való élést a halandóságban.

Isten végső célja – az Ő munkája és dicsősége – az, hogy lehetővé tegye mindannyiunk számára
azt, hogy minden áldását élvezhessük. Tökéletes tervet készített céljának elérésére. Megértettük
és elfogadtuk ezt a tervet, mielőtt a Földre jöttünk volna. […]

Ahhoz, hogy fejlődjünk és Istenhez hasonlóvá váljunk, mindegyikünknek fizikai testet kellett
nyernie, és próbára kell tétetnünk itt a Földön” (Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a
misszionáriusi szolgálathoz [2008]. 48., 49.).

• Milyen korlátokkal kerültünk szembe a halandóság előtti életben?

Mondd el, hogy amikor Mennyei Atyánk elénk tárta az Ő boldogságtervét,
megtudtuk, hogy egy szabadítóra lesz majd szükség a terv véghezviteléhez. Lucifer
– Mennyei Atyánk egyik lélekgyermeke – fellázadt Mennyei Atyánk terve ellen.
Sátánként lett ismert, amely héberül azt jelenti: „az ellenség”.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Mózes 4:1–3-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és figyeljék meg, mit követelt Sátán Mennyei Atyánktól.

• Mit követelt Sátán Mennyei Atyánktól?

• A 2. vers szerint mit mondott Mennyei Atyánk Jézus Krisztusról?

• Mire lett Jézus Krisztus kiválasztva? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a
következő igazságot a táblára a haladóság előtti élet alá: Jézus Krisztus arra lett
kiválasztva a halandóság előtti életben, hogy az emberiség Megváltója
legyen.)
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Mondd el, hogy miután Jézus Krisztus ki lett választva, hogy véghezvigye Mennyei
Atyánk szabadítástervét, megteremtette ezt a földet, ahol mindannyian fizikai testre
tehetünk szert és tapasztalatokat szerezhetünk.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Zsidók 1:1–2-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, mi volt Jézus Krisztus szerepe a föld teremtésében.

• Milyen szerepet játszott Jézus Krisztus a föld teremtésében? (Írd fel a táblára a
következő tant a halandóság előtti élet alá: Mennyei Atyánk irányítása alatt
Jézus Krisztus teremtette a földet.)

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azon, milyen gyönyörű a föld. Meg
is mutathatsz egy vagy akár több képet is a föld szépségéről.

• Milyen hatással van a Jézus Krisztussal kapcsolatos érzéseitekre az a tudat, hogy
Ő teremtette ezt a földet és ehhez hasonlók millióit?

Jézus Krisztus szerepe a halandó életben
Mondd el, hogy a halandóságban további korlátokkal és akadályokkal kerülünk
szembe, amelyek meggátolnak bennünket abban, hogy Mennyei Atyánkhoz
hasonlóvá váljunk, és visszatérjünk az Ő színe elé. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a következő kijelentést, az osztály pedig figyelje meg, mi az a két
akadály, amellyel a halandóságban szembesülünk:

„A halandóságban olyan körülmények között élünk, ahol ki vagyunk téve a fizikai és a lelki
halálnak. Istennek húsból és csontból való tökéletes, megdicsőült, halhatatlan teste van. Ahhoz,
hogy Istenhez hasonlóvá váljunk, és Hozzá visszatérjünk, nekünk is húsból és csontból való
tökéletes, halhatatlan testünknek kell lennie. Ádám és Éva bukása miatt azonban minden földi
embernek tökéletlen, halandó teste van, [és] végül [mindenki] meg fog halni. Ha nem lett volna a
Szabadító Jézus Krisztus, a halál véget vetne minden olyan reménynek, hogy a jövőben a
Mennyei Atyával leszünk majd.

A fizikai halál [mellett] a bűn [is] egy jelentős akadály, mely visszatart minket attól, hogy
hasonlóvá váljunk a Mennyei Atyához, és visszatérjünk az Ő színe elé. Halandó állapotunkban
gyakran engedünk a kísértésnek, megszegjük Isten parancsolatait, és bűnt követünk el. […] Még
ha néha másképp tűnik is, a bűn mindig boldogtalansághoz vezet. Bűntudatot és szégyenérzetet
szül. Bűneink miatt nem tudunk visszatérni a Mennyei Atyához, hacsak előbb bocsánatot nem
nyerünk, és meg nem tisztulunk.

[…] Mint a fizikai halál esetében is, mi magunk nem győzhetjük le a bűn következményét”
(Prédikáljátok evangéliumomat! 50.).

Mondd el, hogy mielőtt Jézus megszületett a földre, egy angyal jelent meg
Józsefnek álmában, miután megtudta, hogy Mária gyermeket vár. Kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel a Máté 1:21-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és
keressék meg, mit jelentett ki az angyal Józsefnek.

• Mit mondott az angyal, mit tesz majd Jézus? (Miután a tanulók válaszoltak, írd
fel a következő tant a táblára a halandó élet alá: Jézus Krisztus azért jött, hogy
megszabadítson bennünket a bűneinktől.)

• Mit tett Jézus Krisztus, ami lehetővé tette, hogy megszabaduljunk a bűneinktől?
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Miért sírsz? © 2015. Készítette: Simon Dewey. Az Altus Fine Art
engedélyével felhasználva, altusfineart.com

Mutasd meg a Jézus imája a Gecsemáné
kertjében, A keresztre feszítés, valamint
a Mária és a feltámadt Úr Jézus című
képeket (Evangéliumi művészeti könyv
[2009]. 56., 57., 59. sz.; lásd még
LDS.org). Emlékeztesd a tanulókat,
hogy Jézus Krisztus szenvedése, halála
és feltámadása együtt alkotják az
engesztelést.

• Mit kell tennünk ahhoz, hogy
szabadítást nyerjünk a bűneinktől
Jézus Krisztus engesztelése révén?
(Lásd Apostolok cselekedetei 2:38.)

Jézus Krisztus szerepe a halandóság
utáni életben
Kérd meg a tanulókat, hogy
gondoljanak valakire, aki már elhunyt.
Néhány pillanat múlva kérdezd meg:

• A szabadítás tervéről való
ismereteitek alapján hol vannak
azok, akik elhunytak? (A halálkor
minden ember lelke belép a
lélekvilágba. A tanulók ismereteinek
kibővítése érdekében megkérheted
egyiküket, hogy olvassa fel az Alma
40:11–14-et.)

Mutasd meg a képet, melynek címe
Krisztus temetése (Evangéliumi
művészeti könyv, 58. sz.; lásd még
LDS.org). Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel az 1 Péter 3:18–20-at és
4:6-ot, azután kérdezd meg:

• Mit tett Jézus Krisztus közvetlenül a
halála után?
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Krisztus temetése. Készítette: Carl Heinrich Bloch. A
Nemzettörténeti Múzeum (Frederiksborg Kastély, Hillerød, Dánia)
jóvoltából. Másolni tilos.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Tan és a szövetségek 138:18–19,
30–32-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, mit tett
Jézus Krisztus, ami lehetővé tette, hogy
az evangéliumot mindenkinek
prédikálhassák a lélekvilágban.

• Mit tett Jézus Krisztus, ami lehetővé
tette, hogy az evangéliumot
mindenkinek prédikálhassák a
lélekvilágban?

• Ez hogyan mutatja Mennyei Atyánk
és Jézus Krisztus szeretetét minden
ember iránt?

Mutass a Mária és a feltámadt Úr Jézus
című képre (Evangéliumi művészeti
könyv, 59. sz.; lásd még LDS.org), majd
kérdezd meg:

• Mi történt a Szabadító halálát követő harmadik napon? (Feltámadt.)

• Mit jelent a feltámadás? (Az ember lelke és fizikai teste újra egyesül, hogy soha
többé ne váljon szét [lásd T&Sz 138:17].)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az 1 Korinthusbeliek 15:20–22-t, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, milyen hatással van mindannyiunkra
Jézus Krisztus feltámadása.

• Milyen hatással van ránk Jézus Krisztus feltámadása? (Miután a tanulók
válaszoltak, írd fel a következő tant a táblára a halandóság utáni élet alá: Jézus
Krisztus feltámadásának köszönhetően minden ember fel fog támadni.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Jelenések 20:12-t, azután kérdezd meg:

• Mi fog történni mindannyiunkkal, miután feltámadtunk?

Mondd el, hogy az élet könyve jelképezheti valakinek a gondolatait és tetteit ebben
az életben éppúgy, mint azt a feljegyzést, melyet a mennyben vezetnek az
igazlelkűekről (lásd Kalauz a szentírásokhoz: élet könyve). Hangsúlyozd ki, hogy
nem csupán a tetteink alapján ítéltetünk meg, hanem a gondolataink, a szavaink és
a vágyaink szerint is (lásd Móziás 4:30; Alma 12:14; 41:3; T&Sz 137:9).

Javasolhatod, hogy a tanulók írják oda a János 5:22-t a szentírásuk margójára a
Jelenések 20:12 közelébe. Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a
János 5:22-t, és keressék meg, ki ítél majd meg bennünket.

• Ki ítél majd meg bennünket? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a következő
tant a táblára a halandóság utáni élet alá: Jézus Krisztus ítéli majd meg az
egész emberiséget.)

Emlékeztesd a tanulókat arra, hogy Mennyei Atyánk tervének végső célja az, hogy
lehetőséget nyújtson nekünk az örök élet, vagyis a felmagasztosulás elnyerésére,
amely azt jelenti, hogy Mennyei Atyánkhoz hasonlóvá válunk és örökké Vele élünk
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örökkévaló családokban. Megmutathatsz egy képet a családodról, és elmondhatod,
miért fontos számodra, hogy Mennyei Atyánkkal és a családoddal élhess
mindörökké.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 3:16–17-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, mit kell tennünk ahhoz, hogy örök (vagy örökké tartó)
életet nyerhessünk.

• Mit kell tennünk, hogy örök életet nyerjünk? (Mondd el, hogy hinni az
Egyszülött Fiúban azt jelenti, hogy hitet gyakorolunk Jézus Krisztusban, és az Ő
evangéliuma szerint élünk, amibe beletartozik a templomi szertartások
elnyerése is.)

• Hogyan összegeznétek a János 3:16-ot egyetlen tantételben? (Miután a tanulók
válaszoltak, írd fel a következő tantételt a táblára a halandóság utáni élet alá: Ha
Jézus Krisztusba vetett hitet gyakorolunk, és az Ő evangéliuma szerint
élünk, akkor örök életet nyerhetünk.)

Emlékeztesd a tanulókat a kérdésre, amelyet az óra elején tettél fel nekik: „Hogyan
válaszolnátok, ha valaki azt kérdezné tőletek, hogy miért fontos számotokra Jézus
Krisztus?” Kérd meg a tanulókat, hogy fejtsék ki, hogyan bővíthetnék válaszukat
erre a kérdésre a mai órán tanultak alapján. Megkérhetsz néhány tanulót, hogy
osszák meg bizonyságukat Jézus Krisztusról és az Ő szerepéről Mennyei Atyánk
tervében. Saját bizonyságoddal is zárhatod a leckét.
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3. LECKE

A tanuló szerepe
Bevezetés
A Szentléleknek, az oktatónak és a tanulónak is fontos
szerepe van az evangéliumi tanulásban. Ez a lecke segíthet a
tanulóknak megérteni az egyes szerepeket, hogy sikeresek
lehessenek tanulási erőfeszítéseikben. Lehet, hogy időnként

át kell majd nézned az ebben a leckében tanított tantételeket,
hogy emlékeztetni tudd a tanulókat az evangéliumi
tanulásban betöltött felelősségükre.

Javaslatok a tanításhoz
A Szentlélek, az oktató és a tanuló szerepe az evangéliumi tanulásban
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő élethelyzetet:

Egy fiatal nő sugalmazásokat kap és épül, miközben részt vesz az ifjúsági
hitoktatáson. Érzi a Szentlélek hatását ott, és hálás mindazért, amit tanul. Egy
másik fiatal nő ugyanazon az ifjúsági hitoktatási órán vesz részt. Ő azonban
gyakran unatkozik, és úgy érzi, nem sok haszna van a tanítottakból.

Teremts szeretettel és tisztelettel teli légkört!
A kurzus kezdetén keress lehetőségeket arra, hogy szeretettel, tisztelettel és tartalommal teli
tanulási környezetet teremts és ápolj. Segíts a tanulóknak, hogy fesztelenek legyenek egymással
és veled is azáltal, hogy megtanuljátok egymás nevét, és megismeritek egymás érdeklődési
területeit, tehetségeit, kihívásait és képességeit. Az ilyen környezet kialakításának egyik módja
az, ha felkéred a tanulókat, hogy osszanak meg egymással tapasztalatokat a személyes
szentírás-tanulmányozásukból.

• Milyen lehetséges okai lehetnek annak, hogy e két fiatal nőnek ilyen eltérő
tapasztalatai vannak ugyanabban az ifjúsági hitoktatási osztályban? (A válaszok
között lehetnek a következők: az első fiatal nő valószínűleg tevékenyebben vesz
részt az órán; az első fiatal nőnek talán több korábbi lelki tanulási
tapasztalatban volt része, amelyre a jelenlegi tanulása épülhet; a másik fiatal nő
figyelmét talán elvonják egyéb gondok.)

Kérd meg a tanulókat, hogy keressenek olyan tanokat és tantételeket a mai
leckében, amelyek segíthetnek nekik betölteni szerepüket az ifjúsági hitoktatásban,
valamint megerősíteni a Jézus Krisztus evangéliumáról való bizonyságukat.

Mondd el, hogy három tényező játszik elengedhetetlen szerepet az evangéliumi
tanulásban az ifjúsági hitoktatáshoz hasonló helyzetekben: a Szentlélek, az oktató
és a tanuló.

Az egyik tanuló olvassa fel a János 14:26-ot, egy másik pedig a János 16:13-at. Az
osztály kövesse a szöveget, és figyeljék meg a Szentlélek néhány szerepét.

• Milyen igazságokat ismerhetünk meg ezekből a versekből a Szentlélek
szerepeiről? (A tanulók sokféle választ adhatnak, de győződj meg arról, hogy
rámutatnak a következő tanra: A Szentlélek az igazságot tanítja.)
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• Honnan tudhatjuk, hogy a Szentlélek egy adott pillanatban éppen az igazságot
tanítja nekünk? (Felhívhatod a tanulók figyelmét a Tan és a szövetségek
8:2–3-ra.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 50:13–14-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és keresse meg az evangélium tanítójának
szerepét. Mielőtt a tanuló olvasni kezdene, magyarázd el, hogy ezek a versek azon
korai szenteknek adattak, akiket elrendeltek az evangélium tanítására.

• Mi a szerepe az evangélium tanítójának? (Lásd még T&Sz 42:14.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel hangosan a 2 Nefi 33:1-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, miben segít nekünk a Szentlélek, amikor az Ő
hatalma által tanítják az igazságot.

• E vers szerint miben segít nekünk a Szentlélek?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, hogyan hívhatják meg a Szentlelket, hogy Ő
az igazságot eljuttassa a szívükbe, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a
szövetségek 88:118-at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg,
hogyan kell törekednünk a tanulásra.

• Hogyan kell törekednünk a tanulásra? (Tanulmányozás és hit által.)

Az egyik tanuló olvassa fel a következő kijelentést David A. Bednar eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából, az osztály pedig keresse meg, mit teszünk lehetővé,
amikor igyekszünk hit által tanulni:

„A tanító magyarázhat, szemléltethet, meggyőzhet és bizonyságot tehet, akár
hatalmas lelki erővel és hatékonysággal is. Végül azonban az üzenet tartalma és
a Szentlélek tanúságtétele csak akkor hatol be a szívbe, ha az illető lehetővé
teszi, hogy az bejusson. A hit általi tanulás megnyitja az utat a szívbe” (“Seek
Learning by Faith,” Ensign, Sept. 2007, 61).

• Ebből a kijelentésből milyen tantételt ismerhetünk meg annak kapcsán, mi
történhet, ha hit által igyekszünk tanulni? (Segíts a tanulóknak megfogalmazni
a következő tantételt: Ha hit által igyekszünk tanulni, akkor meghívjuk a
Szentlelket a szívünkbe, hogy tanítsa az igazságot, és bizonyságot tegyen
róla. Ezt az igazságot fel is írhatod a táblára.)

Mutass rá, hogy a hit több a tétlen meggyőződésnél. A hitünket tettek által
fejezzük ki.

• Szerintetek mit jelent hit által tanulni?

Annak szemléltetésére, hogy mit jelent hit által tanulni, kérj egy önként jelentkezőt,
aki még sohasem focizott. (Ezt a tevékenységet átalakíthatod úgy, hogy olyan
tanulót kérsz, aki nem kosarazott még, nem játszott valamilyen hangszeren, nem
zsonglőrködött, nem kötött még nyakkendőt stb.) Mondd el az önkéntesnek, hogy
szeretnéd megtanítani neki, hogyan kell elég jól focizni ahhoz, hogy bevegyék egy
csapatba. Kérdezd meg, hogy van-e hite abban, hogy te képes vagy megtanítani, és
hogy ő képes megtanulni ezt. Ezután magyarázd el és mutasd be, hogyan kell
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cselezni a labdával, de ne engedd, hogy ő is megpróbálja. Magyarázd el, hogyan
kell passzolni. Ezután mutasd be úgy, hogy odarúgod neki a labdát, de azonnal
húzd is vissza, és ne engedd neki, hogy megpróbálja visszapasszolni. Ugyanígy
mutasd meg, hogyan kell bedobni a labdát az oldalvonalról. Azután kérdezd meg
az önkéntest:

• Mennyire érzed felkészültnek magad arra, hogy elmenj egy csapathoz
próbajátékra? Miért?

• Bár segíthet az, ha tanulunk a fociról és nézzük mások játékát, mit kell
mindenképpen tennünk ahhoz, hogy kifejlesszük a focihoz szükséges
készségeket?

• Hogyan kapcsolódhat ez a hit általi tanuláshoz? (Ha csupán hiszünk és bízunk
abban, hogy a Lélek képes tanítani bennünket, az még nem elegendő. Az Isten
igazságaival kapcsolatos tudás megszerzéséhez nekünk is erőfeszítéseket kell
tenni, hogy tanuljunk és alkalmazzuk a tanultakat.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő kijelentést Bednar eldertől, az
osztály pedig keresse meg, mit tanít a hit általi tanulásról (készíthetsz a kijelentésről
másolatokat is a tanulóknak, amelyeken bejelölhetik, amit találnak):

„Az a tanuló, aki a helyes tantételek szerint cselekedve gyakorolja
önrendelkezését, kinyitja szívét a Szentlélek előtt és meghívja annak tanítását,
bizonyságtevő hatalmát és megerősítő tanúságtételét. A hit általi tanulás lelki,
szellemi és fizikai erőfeszítést kíván, és nem csupán tétlen befogadást. Hittől
vezérelt tetteink őszinteségével és következetességével mutatjuk ki Mennyei
Atyánknak és Fiának, Jézus Krisztusnak, hogy hajlandóak vagyunk tanulni és

utasításokat kapni a Szentlélektől. […]

A hit általi tanulást nem lehet egy előadáson, egy szemléltetésen vagy egy kísérleten keresztül
átadni az oktatótól a tanulónak; ehelyett a tanulóknak hitet kell gyakorolniuk és cselekedniük
kell ahhoz, hogy saját tudást szerezzenek” (“Seek Learning by Faith,” 64).

• Milyen lelki, szellemi vagy fizikai erőfeszítéseket tehetünk, hogy meghívjuk a
Lelket, hogy tanítsa nekünk az igazságot és tegyen bizonyságot róla?

Megjegyzés: Ez megfelelő alkalom lehet arra, hogy felolvasd a Tan és a szövetségek
88:122-t, és megbeszéljétek, miért fontos a rend és a tisztelet az osztályban.

• Milyen hozzáállás vagy magatartás akadályozhatja a Lelket abban, hogy
megtanítsa nekünk az igazságot az ifjúsági hitoktatási órán?

• Miben különbözik az ifjúsági hitoktatással kapcsolatos élménye annak a
tanulónak, aki igyekszik hit által tanulni, azétól, aki nem?

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a Máté 4-hez. Mondd el, hogy Péter
apostol élménye példa lehet arra, hogy ha igyekszünk hit által tanulni, azzal
meghívjuk a Szentlelket a szívünkbe, hogy tanítsa az igazságot és bizonyságot
tegyen róla. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 4:18–20-at, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és figyeljék meg, milyen felhívást intézett a Szabadító
Péterhez és Andráshoz.
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• Mire kérte a Szabadító Pétert és Andrást?

• Milyen értelemben volt a reakciójuk példa arra, amikor valaki hit által igyekszik
tanulni?

Mutass rá, hogy Péter azon cselekedete, hogy követi Jézus Krisztust, lehetővé tette
számára, hogy a Szabadító egész halandó szolgálata során Mellette lehessen. Mivel
hallgatott a Szabadító követésre szólító hívására, Péternek kiváltságában állt
rendszeresen hallani a Szabadítót tanítás közben, valamint sok csodának is tanúja
lehetett. A Szabadító hívására Péter még a vízen is járt (lásd Máté 14:28–29).

Mondd el a tanulóknak, hogy egyik alkalommal Jézus feltett egy kérdést a
tanítványainak. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 16:13–14-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mit kérdezett az Úr.

• Mit kérdezett az Úr a tanítványaitól?

• Hogyan válaszoltak?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 16:15–17-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, hogyan válaszolt Péter a Szabadító következő
kérdésére.

• Mi volt Péter válasza a Szabadító kérdésére?

• Mit mondott a Szabadító arról, hogy miként szerezte Péter a tudását?

• Mi módon példázhatja Péter élménye az ebben a leckében felfedezett
igazságokat?

Kérd meg a tanulókat, hogy a füzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukban válaszoljanak a következő kérdésekre (fel is írhatod ezeket a táblára):

• Milyen helyzetben igyekeztetek már hit által tanulni? Hogyan töltötte be a
Szentlélek a szerepét az evangéliumi tanulásban, amikor így tettetek?
(Felkérheted a tanulókat, hogy gondoljanak vissza olyan korábbi tanulási
élményeikre, amikor igyekeztek többet megtudni Jézus Krisztusról.)

Ha a tanulók szívesen megteszik, kérd meg néhányukat, hogy mondják el azokat
az élményeiket, amelyekről írtak. Megoszthatsz egy saját tapasztalatot is, illetve a
bizonyságodat a megbeszélt igazságokkal kapcsolatosan.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy vagy két olyan dologra, amit
megtesznek majd, hogy hit által tanuljanak és meghívják a Szentlelket a szívükbe,
hogy tanítsa az igazságot és bizonyságot tegyen róla. Kérd meg a tanulókat, hogy
írják le, mit tesznek majd.

Zárásként olvasd fel a következő kijelentést Thomas S. Monson elnöktől:

„Fiatal barátaim, kérlek benneteket, járjatok hitoktatásra! Tanulmányozzátok
naponta a szentírásaitokat! Hallgassátok figyelmesen a hitoktatóitokat!
Imádságos lélekkel alkalmazzátok mindazt, amit tanultok!” (“Participate in
Seminary,” Aug. 12, 2011, seminary.lds.org).
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4. LECKE

A szentírások
tanulmányozása

Bevezetés
Ez a lecke segít a tanulóknak megérteni, milyen fontos
naponta tanulmányozni a szentírásokat, és az egész
Újszövetséget végigolvasni e tanulmányi kurzus részeként. A

tanulók különböző módszereket is megismerhetnek a
szentírás-tanulmányozásuk fejlesztéséhez.

Javaslatok a tanításhoz
A napi szintű hatékony szentírás-tanulmányozás szükségessége

Buzdítsd a tanulókat a mindennapos szentírás-tanulmányozásra!
Kevés olyan dolgot tehetnek az oktatók, amely erőteljesebb és tartósabb jótékony hatással lehet
tanulóik életére, mint az, ha segítenek nekik megszeretni és naponta tanulmányozni a
szentírásokat, valamint tanulni azokból. Az oktatók példát mutathatnak a mindennapos
szentírás-tanulmányozás terén. Segíthetnek a tanulóknak felelősséget vállalni mindennapi
tanulmányozásukért a teljesítményüket megfelelően nyomon követő rendszer használatával.

Adj minden tanulónak egy példányt a következő kérdőívből. Kérd meg
őket, hogy gondolják át a kijelentéseket, és jelöljék meg a válaszaikat a

lapon. Biztosítsd a tanulókat arról, hogy nem fogod visszakérdezni tőlük a
válaszaikat.

nem értek
egyet

inkább nem
értek egyet

inkább
egyetértek

egyetértek

1. A szentírások
nagyon értékesek
számomra.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Az elmúlt néhány
héten naponta
tanulmányoztam a
szentírásokat.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Hasznosnak
érzem a szentírások
tanulmányozásával
töltött időmet.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
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nem értek
egyet

inkább nem
értek egyet

inkább
egyetértek

egyetértek

4. Rendszeresen
alkalmazom azt,
amit a szentírások
tanulmányozásából
megtudok.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Miután a tanulók végeztek a kérdőívvel, kérd meg őket, hogy gondolják végig az
óra során, hogy miként tehetnék jobbá a mindennapos
szentírás-tanulmányozásukat.

Az egyik tanuló olvassa fel a következő kijelentést David A. Bednar eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából:

„A szentírások Krisztus szavait tartalmazzák, és [ők] az élő víz tározói,
amelyekhez szabadon hozzáférhetünk, és amelyekből nagyot és hosszan
ihatunk. […]

A megszokott napi tevékenységeink során ti és én jelentős mennyiségű vizet
veszítünk, amely a fizikai testünk igen nagy százalékát képezi. A szomjúság azt
jelzi, hogy testünk sejtjei vizet követelnek, és a testünkben lévő vizet naponta

pótolnunk kell. Őszintén szólva, nem sok értelme van, hogy csupán alkalmanként „töltsük fel”
magunkat vízzel, a kiszáradás hosszú időszakai között. Ugyanúgy igaz ez lelki értelemben is. A
lelki szomjúság az élő víz hiányát jelzi. Az élő víz folyamatos áramlása sokkal többet ér az
időnkénti kortyoknál” (Az élő víz tározói. [EOSZ esti beszélgetés fiatal felnőttek számára, 2007.
február 4.], 1., 7., broadcast.lds.org).

• Milyen tantételt tanulhatunk Bednar eldertől annak kapcsán, hogy mit
nyerhetünk a napi szintű szentírás-tanulmányozásból? (A tanulók
fogalmazzanak meg a következőhöz hasonló tantételt: Miközben naponta
tanulmányozzuk a szentírásokat, hozzájutunk a számunkra szükséges
„élő vízhez”. Írd fel ezt a tantételt a táblára.)

A szentírások értéke napjainkban
Hogy segíts a tanulóknak megérteni, milyen értékesek és fontosak a
szentírások napjainkban, megmutathatod A szentírás áldásai című

rövidfilmet (3:04), mely elérhető az LDS.org oldalon. Ebben a filmben D. Todd
Christofferson elder a Tizenkét Apostol Kvórumából leírja, milyen áldozatot hozott
egyetlen ember azért, hogy többek számára tegye olvashatóvá a Bibliát. Ha
bemutatod a filmet, akkor megállíthatod, miután Christofferson elder felteszi a
kérdést: „Mi olyat értettek meg, amit nekünk is meg kellene értenünk?” (1:56-nál),
hogy megkérdezd a tanulókat, ők miként válaszolnának erre a kérdésre. Ezután
folytathatjátok a filmet. Amikor vége van, folytasd a leckét attól a bekezdéstől,
amely úgy kezdődik: „A film után…”.

4.  LECKE
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Ha nem mutatod meg a filmet, akkor kérj meg négy tanulót, hogy jöjjenek előre, és
olvassák fel Christofferson elder beszédének következő részeit.

1. „1536. október 6-án a brüsszeli Vilvoorde várbörtönéből egy szánalomra méltó
alakot vezettek elő. Ez az ember már majdnem másfél éve sínylődött az egyik
sötét, nyirkos zárka mélyén. A foglyot aztán odakötözték egy oszlophoz a
várfalon kívül. Már csak annyi ideje maradt, hogy elmondja utolsó hangos imáját:
»Uram! Nyisd meg Anglia királyának szemét!« A foglyot ezután megfojtották,
majd máglyán elégették. Ki volt ez a férfi? És mi volt a bűne?” (vö. A szentírás

áldása. Liahóna, 2010. máj. 32.).

2. „William Tyndale-nek hívták, a bűne pedig az volt, hogy angolra fordította és kiadta a Bibliát.

[…] Heves vitát folytatott a papsággal, amely nem akarta, hogy közemberek kezébe kerüljön a
szentírás, de Tyndale megfogadta: »Ha Isten megóvja az életemet, akkor nemsokára a földeken
szántó fiú jobban ismeri majd a szentírásokat, mint ti magatok.« […]

Nem William Tyndale volt az első, és nem is az utolsó azok sorában, akik számos országban és
nyelvi környezetben áldozatot hoztak – akár a haláltól sem rettenve vissza – azért, hogy Isten
szavát előhozzák a homályból. […] Vajon mit tudtak a szentírások fontosságáról, amit nekünk is
tudnunk kell? Vajon a XVI. századi Angliában élő emberek, akik hatalmas árat fizettek és
személyes kockázatot vállaltak, hogy hozzáférhetővé tegyék a Bibliát, mi olyat értettek meg, amit
nekünk is meg kellene értenünk?” (vö. A szentírás áldása. 32.).

Kérdezd meg az osztálytól:

• Szerintetek az emberek miért hoztak ilyen hatalmas áldozatokat azért, hogy
hozzáférjenek a szentírásokhoz?

Kérd meg a harmadik olvasót, hogy folytassa Christofferson elder kijelentését.

3. „Tyndale napjaiban az emberek azért nem ismerték a szentírásokat, mert nem
fértek hozzá a Bibliához, különösen olyan nyelven nem, amit meg is értettek
volna. Ma könnyen hozzáférhetünk a Bibliához és más szentírásokhoz, mégis
egyre elterjedtebb a szentírások ismeretének hiánya, mivel az emberek nem
nyitják ki a könyveket. Ebből adódóan aztán elfelejtették azokat a dolgokat,
amiket nagyszüleik még tudtak” (A szentírás áldása. 33.).

Kérdezd meg az osztálytól:

• Szerintetek napjainkban egyesek miért nem olvassák a szentírásokat, ahogyan
kellene?

Kérd meg a negyedik olvasót, hogy folytassa Christofferson elder kijelentését.

4. „Gondoljatok bele, milyen áldottak vagyunk, hogy rendelkezünk a Szent
Bibliával, valamint még vagy 900 oldalnyi szentírással – a Mormon könyvével, a
Tan és a szövetségekkel, valamint a Nagyértékű gyönggyel. […] Ezzel az áldással
bizonyára azt mondja nekünk az Úr, hogy a korábbi időszakoknál most sokkal
nagyobb szükség van arra, hogy állhatatosan a szentírásokhoz forduljunk” (A
szentírás áldása. 35.).
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A film után (vagy miután a negyedik olvasó befejezte Christofferson elder
kijelentésének felolvasását) kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, szerintük mit
mond Christofferson elder a szentírások tanulmányozásának szükségességéről.
Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a következő igazságot a táblára: Napjainkban
nagyobb szükségünk van a szentírásokra, mint bármikor korábban.

• Szerintetek napjainkban miért van nagyobb szükségünk a szentírásokra, mint
bármikor korábban?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, hogyan válhat javunkra napjainkban a
szentírások tanulmányozása, mondd el, hogy Pál apostol írt egy levelet, amelyben
jellemezte a világ állapotát az utolsó napokban. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa
fel a 2 Timótheus 3:1–5, 13-at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék
meg, milyen bűnök és magatartásformák gyakoriak napjainkban. (Szükség szerint
segíts a tanulóknak az esetlegesen előforduló nehezebb szavak és kifejezések
meghatározásában.)

• Melyek azok a bűnök vagy viselkedésformák ezekben a versekben, amelyeket
már ti is tapasztaltatok napjaink társadalmában?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel hangosan a 2 Timótheus 3:14–17-et, az
osztály pedig keresse meg, hogyan lelhetünk biztonságra ezekben a veszedelmes
időkben.

• Hogyan lelhetünk biztonságra ezekben a veszedelmes időkben?

Írd fel a táblára a következő befejezetlen kijelentést: Amikor a szentírásokat
tanulmányozzuk, szert tehetünk…

• A 2 Timótheus 3:15–17 szerint milyen áldások érhetőek el számunkra, amikor
tanulmányozzuk a szentírásokat, és azok tanításai szerint élünk? (Miután a
tanulók válaszoltak, egészítsd ki a táblán szereplő kijelentést, hogy az a
következő legyen: Amikor a szentírásokat tanulmányozzuk, szert tehetünk
arra a bölcsességre, helyreigazításra és útmutatásra, amely szabadításhoz
vezet bennünket.)

Mondd el, hogy a táblán lévő kijelentés jó példa egy tantételre. Jézus Krisztus
evangéliumának tantételei és tanai olyan alapvető és változatlan igazságok,
amelyek iránymutatást biztosítanak az életünkre vonatkozóan. A szentírások egyik
legfőbb célja az, hogy megtanítsák nekünk az evangélium tanait és tantételeit.
Tartalmasabbá tehetjük a személyes szentírás-tanulmányozásunkat azzal, hogy
tanokat és tantételeket keresünk, elgondolkodunk a jelentésükön, valamint
alkalmazzuk azokat az életünkben.

Hívd fel ismét a tanulók figyelmét a táblára írt tantételre.

• Szerintetek mit jelent az, hogy a szentírások tanulmányozása során
bölcsességre, helyreigazításra és útmutatásra tehetünk szert?

• Milyen alkalommal éreztétek már, hogy bölcsességre, helyreigazításra vagy
útmutatásra tettetek szert a szentírások tanulmányozásának eredményeként?
(Te is megoszthatsz egy ilyen élményt.)
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Az Újszövetség mindennapi olvasása
Mondd el, hogy ennek az ifjúsági hitoktatási kurzusnak az egyik elvárása az, hogy a
tanulók az egész Újszövetséget elolvassák. Ez az ifjúsági hitoktatási
végbizonyítvány egyik követelménye.

Buzdítsd a tanulókat, hogy olvassák el a kurzus anyagát
Az alapművek olyan sugalmazott írások, amelyek az evangélium tanait és tantételeit
tartalmazzák. Szemléltetik Isten kapcsolatát az emberekkel, és Jézus Krisztus engeszteléséről
tanítanak. Egyenként is fontosak, együttesen pedig mélyebb megértést nyújtanak az
evangéliumról és a Mennyei Atyánk által készített szabadítástervről. A tanulók és az oktatók is
olvassák el és tanulmányozzák az egész Újszövetséget e kurzus folyamán.

Mondd el, hogy a teljes Újszövetség elolvasásához következetes elhatározásra lesz
szükség, de megéri az erőfeszítést. Ennek szemléltetéséhez tegyél ki két vízzel
(vagy üdítővel) teli átlátszó üvegpoharat. Kérj meg két tanulót, hogy álljanak
egy-egy pohár mellé. Egyiküknek adj egy szívószálat, a másiknak pedig hetet,
amelyek össze vannak kötve. Kérd meg őket, hogy igyák meg a vizet olyan gyorsan,
ahogyan csak tudják, a szívószálak segítségével. (Az egy szívószállal rendelkező
tanulónak elvileg folyamatosan kell tudnia felszívni a vizet, és neki kell elsőnek
végeznie, míg a másik valószínűleg küszködni fog, hogy felszívja a vizet a
szívószálakon.) Kérd meg a két tanulót, hogy üljenek le, és kérdezd meg az
osztályt:

• Hogyan vonatkoztatnátok ezt a tevékenységet arra a célunkra, hogy az egész
Újszövetséget elolvassuk a tanulmányi kurzus során? (A hét szívószállal ivó
tanuló ahhoz hasonlít, amikor valaki a szentírásokból hatalmas részeket próbál
olvasni egyszerre. Az egy szívószálat használó pedig az, aki naponta olvas
kisebb részeket.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, hogyan olvashatják el az egész Újszövetséget
úgy, hogy következetesen olvasnak el kisebb részeket, kérd meg őket, hogy osszák
el az Újszövetség oldalainak számát (a Károli-bibliában ez 305 oldal) a kurzusból
hátralévő napok számával. Például, ha a kurzust egy 280 napos iskolai évben
tanítják, akkor a tanulóknak egy oldalnál kicsivel többet kellene olvasniuk naponta,
hogy az év végére elolvassák a teljes Újszövetséget.

Tegyél bizonyságot azokról az áldásokról, amelyeket a tanulók kaphatnak, amikor
szorgalmasan tanulmányozzák az Újszövetséget. A tanulók bölcsességre,
helyreigazításra és útmutatásra tesznek majd szert a szentírásokból, és
megáldatnak a Szentlélek társaságával.

Utalj ismét a táblán lévő tantételekre, és tegyél bizonyságot arról, hogy a
szentírások napi tanulmányozása révén a tanulók megtapasztalják majd a Pál
apostol által a 2 Timótheus 3:15–17-ben leírt áldásokat. Buzdítsd a tanulókat, hogy
tűzzék ki célul, hogy mindennap különítenek el időt a személyes
szentírás-tanulmányozásra, és hogy elolvassák az egész Újszövetséget. Kérd meg a
tanulókat, hogy írják le céljaikat a szentírás-tanulmányozási naplójukba.
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5. LECKE

Az Újszövetség
szövegösszefüggései és
áttekintése

Bevezetés
Ebben a leckében a tanulók az Újszövetség történelmi és
kulturális hátteréről tanulnak majd, köztük olyan tényezőkről
is, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy sok zsidó elutasította

Jézust mint a Messiást és Szabadítót. A tanulók az
Újszövetség felépítéséről is tanulnak majd.

Javaslatok a tanításhoz
Az Újszövetség háttere

Szemléltetőeszközök használata
Különféle tárgyak és képek – ideértve a térképeket és táblázatokat is – hatékonyan segíthetnek a
tanulóknak elképzelni, elemezni és megérteni a szentírásokat, különösen akkor, ha azokat a
beszélgetés előremozdításához használjuk. Ha ki van téve egy tárgy vagy egy kép, amikor a
tanulók belépnek az osztályterembe, az kedvezőbb tanulási légkört teremthet, és a tanulók
érdeklődésére bátorítóan hathat.
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Mutass meg egy részletet az István látja
Jézust Isten jobbján állni című képből
(Evangéliumi művészeti könyv, [2009]. 63.
sz.; lásd még LDS.org) úgy, hogy egy
papírral vagy valamilyen más anyaggal
letakarod a képet, csak Istvánt hagyva
láthatóan (ő a férfi a kék kendővel
a fején).

Kérd meg a tanulókat, hogy mondják
el, mi történik a képen. Kérdezd meg
őket, szerintük miért fekszik a földön a
férfi, és miért nyújtja ki a kezét. A
tanulók válaszait követően mutasd meg
a teljes képet.

• Hogyan segít a teljes kép
megértenetek, mi történik?

Kérd meg a tanulókat, hogy fussák át az
Apostolok cselekedetei 7-et (főként az
54–60. verseket), hogy megértsék, hogy
ez a kép Istvánt – Krisztus egyik
tanítványát – ábrázolja, amint éppen
halálra kövezik, miközben látja Jézust
Isten jobbján állni.

• Hogyan hasonlíthatjuk a kép
felfedését a szentírások
megértéséhez?

Mondd el, hogy ez a tevékenység
szemlélteti, milyen fontos megérteni a
szentírások szövegösszefüggéseit. A
szövegösszefüggés kifejezés minden olyan
körülményre utal, amely egy
szentírásbeli résznek, eseménynek vagy
történetnek a körülményeit vagy
hátterét ismerteti. Mutass rá, hogy
amint a tanulók megismerkednek az
Újszövetség történelmi és kulturális
hátterével, jobban meg fogják érteni és
jobban tudják majd alkalmazni annak
tanításait.

Zsidó vallási vezetők a Szabadító
szolgálata során
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 10:3–5-öt, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressen olyan szavakat vagy kifejezéseket, amelyeket Jákób próféta
a Szabadító szolgálata során bizonyos zsidók körében uralkodó körülmények
jellemzésére használ.
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• Milyen szavakat vagy kifejezéseket használ Jákób a zsidók bizonyos köreiben
uralkodó lelki körülmények jellemzésére? (Mondd el, hogy a papi mesterkedések
kifejezés az 5. versben olyan prédikálásra utal, amelynek célja nem Isten
népének a jólléte, hanem az, hogy „nyerészkedjenek és elnyerjék a világ
dicséretét” [2 Nefi 26:29]. A papi mesterkedésekben vétkesek elsősorban a
zsidók között lévő gonosz vallási vezetők voltak, akik félrevezették az
embereket.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 23:16, 24-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, hogyan jellemezte a Szabadító ezeket a zsidó vallási
vezetőket a saját szolgálata idején.

• Hogyan jellemezte ezeket a zsidó vallási vezetőket a Szabadító?

• Mit tanított a Szabadító ezekről a vezetőkről azzal, hogy „vak vezérek”-nek
hívta őket?

Mózes törvényének kibővítése és más hamis elképzelések
Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni, miként vezették félre a népet a vallási
vezetők, rajzolj egy kört a táblára, és írd a közepébe: Mózes törvénye. Rajzolj egy
másik kört az első köré, és írd rá: szóbeli törvény.

Mondd el, hogy próféták hiányában a zsidó tanítók és vezetők a saját szabályaikkal
és értelmezéseikkel egészítették ki a törvényt. Több néven is emlegették ezt: a
szóbeli törvény, a szóbeli hagyomány vagy a vének hagyománya. Mindezen
hozzáadott szabályok és értelmezések azzal a szándékkal készültek, hogy
megelőzzék Isten törvényének megszegését. E szabályok egyikének
szemléltetéséhez kérj meg két tanulót, hogy jöjjenek előre. Adj nekik egy-egy
kötelet egy csomóval. Kérd meg az egyik tanulót, hogy bontsa ki a csomót egy
kézzel, a másikat pedig, hogy ugyanezt két kézzel tegye meg. Miután ezt
megkísérelték, kérd meg őket, hogy fáradjanak a helyükre.

Mondd el, hogy a szóbeli törvény értelmében tiltott volt két kézzel kibontani egy
csomót a sabbat napján, ez ugyanis munkának minősült, ami a sabbat megszegése.
Egy kézzel azonban engedélyezett volt megoldani a csomót.

• Milyen veszélyt rejt, ha emberi szabályokat teszünk hozzá Isten
parancsolataihoz?

Az egyik tanuló olvassa fel a következő kijelentést Bruce R. McConkie eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából bizonyos zsidó vallási vezetőkkel kapcsolatosan:

„Vették a tiszta vallás egyértelmű és egyszerű dolgait, és seregnyi saját
értelmezéssel egészítették ki azokat; további rítusokkal és cselekedetekkel
színesítették őket; így a boldog és örömteli hódolatból rítusok és cselekedetek
korlátozó, megnyirbált és nyomasztó rendszerét hozták létre. Az Úr törvényének
élő lelke a kezükben a zsidó szertartásosság halott betűje lett” (The Mortal
Messiah, 4 vols. [1979–81], 1:238).

• McConkie elder szerint mit tettek a zsidó vallási vezetők Isten törvényével a
hozzáadott értelmezéseikkel?
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Mutass rá arra, hogy a zsidók Jézus idején a hitehagyás állapotában voltak. Annak
ellenére, hogy az ároni papság felhatalmazása és szertartásai továbbra is a
birtokukban voltak, sok zsidó eltért vallásuk azon valódi gyakorlatától, amelyet
Isten nyilatkoztatott ki Mózesnek (lásd T&Sz 84:25–28). A vének hagyományai a
tiszta vallás és Isten írott szava elé kerültek.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 12:14-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, mit kívántak tenni a farizeusok Jézussal, mivel Ő nem
tisztelte felhatalmazásukat és bizonyos szóbeli hagyományaikat.

• Mire szövetkeztek ezek a vallási vezetők Jézus ellenében?

Mondd el, hogy a hitehagyott zsidó hagyományokon kívül más hamis elgondolások
is hatással voltak arra, hogy az emberek Jézus Krisztus feltámadása után
visszautasították Őt. A görög kultúra terjedése például sokakat arra vitt, hogy
elvessék a fizikai feltámadás valóságát (lásd 1 Korinthusbeliek 15:12). Így aztán,
amikor az apostolok bizonyságot tettek a keresztre feszítés után feltámadt
Szabadítóról, sokan elvetették bizonyságukat.

Idegen uralom és egy Izráelt megszabadító Messiásra várás
Írd fel a táblára a következő szavakat: Babilon, Perzsia, Macedónia (Görögország) és
Róma.

• A zsidók szempontjából mi volt közös ezen ókori birodalmakban?
(Meghódították a zsidókat és uralkodtak felettük.)

Oszd csoportokra az osztályt, és adj minden csoportnak egyet a következő
anyagból:

Egyetlen független időszakot leszámítva, az újszövetségi időkre a zsidók már 500 éve szolgaságban
éltek. A makkabeusok (egy hazafias zsidó család) által vezetett felkelés Krisztus születése előtt
mintegy 160 évvel függetlenséget eredményezett, azonban mire Krisztus megszületett, Róma már
meghódította Izráelt. Róma Heródes királyt (más néven Nagy Heródest) – aki a Makkabeus-családba
nősült – jelölte ki helytartónak Izráel felett. A zsidók nehezteltek a római uralom miatt, és epekedve
várták a megígért Messiást, akiről úgy vélték, hogy majd megszabadítja őket a rómaiaktól. Mivel sok
zsidó egy olyan Messiást várt, aki majd felszabadítja őket az idegen uralom alól, elutasították Jézus
Krisztust mint Szabadítójukat.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a kiadott anyagot, és beszéljék meg
csoportosan a következő kérdéseket (melyeket felírhatsz a táblára is):

• Mit várt sok zsidó az eljövendő Messiástól?

• Szerintetek ez a hamis elvárás miért vitt sok zsidót arra, hogy elvesse Jézust
mint Messiást?

Mondd el, hogy míg néhány zsidó elutasította Krisztust, mások – akik alázatosak és
lelkileg érzékenyek voltak – felismerték Benne a Messiást és a Szabadítót.

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a Lukács 2:25–33-at, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tett és mondott egy Simeon nevű
igazlelkű férfi, amikor József és Mária bemutatták a kisded Jézust a templomban.
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• A 30–32. vers szerint miért küldetett Jézus a földre? (A tanulók használhatnak
ugyan különböző szavakat, de fogalmazzák meg a következő igazságot: Jézus
Krisztus azért küldetett, hogy szabadítást hozzon minden embernek.)

• Mit tett Jézus Krisztus, hogy lehetővé tegye minden ember számára a
szabadítást?

Mutasd meg a képet Istvánról, amelyet az óra elején is használtál. Buzdítsd a
tanulókat, hogy emlékezzenek az előbb megbeszélt kulturális és történelmi háttérre
az Újszövetség tanulmányozása során. Ha így tesznek, jobban megértik majd a
Szabadító és az Ő apostolai tanításait. (További olvasnivalóért az Újszövetség
történelmi és kulturális szövegösszefüggéseivel kapcsolatosan lásd „A
testamentumok közötti időszak” és „Az Újszövetség környezete” részeket az
Újszövetség tanulói kézikönyvben ([Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014],
1–3). Ez az anyag rövid magyarázatot is tartalmaz az egyes csoportokra, úgymint a
szamaritánusokra, a farizeusokra, a szadduceusokra, a Szanhedrinre és az
írástudókra vonatkozóan.)

Az Újszövetség rövid áttekintése
Mondd el a tanulóknak, hogy mutatni
fogsz nekik egy képet 10 másodpercig,
majd megkéred őket, hogy írjanak
részletes beszámolót arról, amit láttak.
Mutasd meg a tanulóknak a Krisztus
meggyógyít egy beteget a Bethesda
tavánál című képet (Evangéliumi
művészeti könyv. 42. sz.; lásd még
LDS.org). 10 másodperc után tedd el a
képet, és kérd meg a tanulókat, hogy
írják meg a beszámolójukat. Elegendő
idő eltelte után kérj meg néhány
tanulót, hogy olvassák fel az osztálynak, amit írtak.

• Miért különböztek a leírások, ha ugyanazt a képet láttátok mindannyian?

• Miért hasznos, ha egy eseménynek több szemtanúja is van?

Írd fel a táblára a négy evangélista nevét: Máté, Márk, Lukács és János. Mondd el,
hogy Jézus Krisztus e négy tanúja mind feljegyzett bizonyos eseményeket és
tanításokat a Szabadító életéből. Feljegyzéseiket evangéliumoknak hívjuk. Az
evangélium szó azt jelenti: jó hír. Mutass rá, hogy a Joseph Smith fordítás mindegyik
evangélium címét tanúbizonyság szóra változtatta, például „Szt. Máté
tanúbizonysága”.

• Miért hasznos, hogy egynél több evangélium vagy tanúbizonyság van Jézus
Krisztus életéről és tanításairól?

Mondd el, hogy bár a négy evangélium néhány részletben és nézőpontban eltér,
mind a Szabadító életéről és a zsidók közötti földi szolgálatáról számol be. Mind a
négy evangélium tanúbizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus Isten Fia és a világ
Szabadítója (lásd Kalauz a szentírásokhoz: evangéliumok).
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Adhatsz a tanulóknak egy példányt az e lecke végén található Jézus
Krisztus halandó élete dióhéjban című rövidített táblázatból. A táblázat

teljes változata e kézikönyv függelékében található. Kérd meg a tanulókat, hogy a
táblázat segítségével keressenek meg a Szabadító halandó szolgálatának főbb
eseményei közül néhányat.

• A táblázat szerint milyen hosszú volt a Szabadító halandó szolgálata?

• Hol tartózkodott a Szabadító szolgálatának túlnyomó részében?

Kérd meg a tanulókat, hogy az Újszövetség tanulmányozása során használják e
táblázatot arra, hogy jobban megértsék a négy evangélium szövegösszefüggéseit.

Kérd meg a tanulókat, hogy nyissák ki a Bibliát a tartalomjegyzéknél. Mondd el,
hogy míg az evangéliumok a Szabadító szolgálatáról számolnak be, addig az
Apostolok cselekedeteitől a Jelenésekig található könyvek Krisztus ősi apostolainak
szolgálatát jegyzik fel az Ő keresztre feszítése, feltámadása és mennybemenetele
után. Ezek az apostolok egész Izráel és a Római Birodalom földjét beutazták az
evangéliumot prédikálva és megalapítva az egyház gyülekezeteit. Az apostolok
cselekedeteit és írásait tanulmányozva megerősíthetjük a Szabadítóba vetett
hitünket, és megtanulhatjuk, hogyan nyerjük el az Ő engesztelésének áldásait.
Megérthetjük azt is, milyen szoros párhuzam áll fenn Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza és Jézus Krisztus ősi egyháza között.

Ha úgy érzed, tedd tanúbizonyságodat az Újszövetség tanulmányozása során
általad felfedezett igazságokról. Kérd fel a tanulókat, hogy keressenek olyan
igazságokat, melyek áldást hozhatnak rájuk, miközben ebben az évben az
Újszövetséget tanulmányozzák.
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OTTHONTANULÓI LECKE

A szabadítás terve –
Bevezetés és az Újszövetség
szövegösszefüggései
(1. rész)

Felkészülési anyag az otthon tanulók oktatója számára
A napi otthontanulói leckék összefoglalása
A következőkben összefoglaljuk az 1. részhez tartozó eseményeket, tanokat és tantételeket, melyeket a tanulók a négy
otthontanulói lecke tanulmányozása során megismertek. Segít felkészülni az órára az, ha tudod, hogy mit tanultak a
tanulók. Ez az összefoglalás nem a lecke része, és ne is oszd meg a tanulókkal! Mivel az 1. részt lefedő leckéd az
összegzésben szereplő tanok és tantételek közül csupán néhányra összpontosít, időnként a Lélek késztetéseinek és a
tanulóid szükségleteinek megfelelően érezheted úgy, hogy ezektől eltérőket is át kell tekintenetek vagy meg kell
beszélnetek.

1. nap (A szabadítás terve)
A szabadítás tervének tanulmányozása során a tanulók megtudták, hogy Jézus Krisztus lett kiválasztva a halandóság
előtti életben, hogy az emberiség Megváltója legyen, valamint hogy Mennyei Atyánk irányításával Ő teremtette ezt a
földet. A következő igazságokat is megismerték: Jézus Krisztus azért jött, hogy megszabadítson bennünket a
bűneinktől. Jézus Krisztus feltámadása miatt minden ember fel fog támadni. Jézus Krisztus ítéli majd meg az egész
emberiséget. Ha Jézus Krisztusba vetett hitet gyakorolunk, és az Ő evangéliuma szerint élünk, akkor örök életet
nyerhetünk.

2. nap (A tanuló szerepe)
A tanulók megtudták, hogy a Szentlélek az igazságot tanítja. Azt is megfogalmazták, hogy ha hit által igyekszünk
tanulni, akkor meghívjuk a Szentlelket a szívünkbe, hogy tanítsa az igazságot, és bizonyságot tegyen róla.

3. nap (A szentírások tanulmányozása)
A tanulók megtanulták, milyen fontos az egész Újszövetséget elolvasniuk és naponta tanulmányozniuk a szentírásokat.
A tanulók továbbá felismerték, hogy napjainkban nagyobb szükségünk van a szentírásokra, mint bármikor korábban,
valamint hogy amikor a szentírásokat tanulmányozzuk, szert tehetünk arra a bölcsességre, világosságra, igazságra,
helyreigazításra és útmutatásra, amely szabadításhoz vezet bennünket. Azt is megtudták, hogy miközben naponta
tanulmányozzuk a szentírásokat, hozzájutunk a számunkra szükséges „élő vízhez”, vagyis lelki táplálékhoz.

4. nap (Bevezetés és az Újszövetség szövegösszefüggései)
A tanulók megtudták, hogy amint megismerkednek az Újszövetség történelmi és kulturális hátterével, jobban meg
fogják érteni és jobban tudják majd alkalmazni annak tanításait. Azt is megtanulták, hogy Jézus Krisztus azért
küldetett, hogy szabadítást hozzon minden embernek, valamint hogy amint Jézus Krisztushoz jövünk, nagyobb vágy él
majd bennünk arra, hogy másokat is Őhozzá hívjunk.
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Bevezetés
E lecke célja, hogy felkészítse és ösztönözze a tanulókat az Újszövetség
tanulmányozására azáltal, hogy bemutatja nekik a Jézus Krisztus és az Ő ősi
apostolai tanításaiban található egyik fő témát. A tanulók az Újszövetség
tanulmányozása során megtudják majd, hogyan reagáljanak a Szabadító ismétlődő
hívására, hogy jöjjenek Őhozzá, és nyerjék el az Ő segítségét és útmutatását az
életükben.

Javaslatok a tanításhoz
Bevezetés az Újszövetséghez
Az Újszövetség segít nekünk Jézus Krisztushoz jönni
Óra előtt írd fel a táblára a következő kérdést: Milyen nehéz terheket viselnek a
fiatalok napjainkban?

Hozz az órára egy üres dobozt vagy hátizsákot, valamint néhány nehéz tárgyat
(nagy köveket vagy könyveket). Kérj meg egy tanulót, hogy jöjjön ki az osztály elé,
és fogja meg az üres dobozt, vagy vegye fel a hátizsákot. Az osztály válaszoljon a
táblára írt kérdésre, míg valamelyikük felírja válaszaikat a táblára. Az egyes válaszok
után mindig helyezz egy nehéz tárgyat a dobozba vagy hátizsákba, amíg meg
nem telik.

• Milyen érzés lenne, ha egész nap ezt a terhet kellene cipelnetek?

A tanulók magyarázzák el, hogy a táblán szereplő némelyik teher milyen
kihívásokat vagy nehézségeket okozhat valakinek.

Mondd el, hogy az Újszövetség Jézus Krisztus halandó és feltámadását követő
szolgálatáról tanít, s tartalmazza a tanításait, csodáit, engesztelő áldozatát, valamint
a korai egyház tanítványai között tett látogatásait. Tanításaiban és másokkal való
viselkedésében megnyilvánul az az ismétlődő igazság, mely segíthet nekünk a
terheink hordozásában.

Mondd el, hogy a Máté 11-ben találunk egy példát erre a fő témára, amellyel a
tanulók gyakran találkoznak majd az Újszövetség ez évi tanulmányozása során.
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 11:28-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék ki, milyen felhívást intéz a Szabadító azokhoz, akik nehéz
terheket cipelnek.

• Szerintetek mit jelent az, hogy valaki megfáradt vagy megterheltetett?

• Mit mondott a Szabadító, mit kell tennünk, hogy elnyerjük az Ő nyugalmát? (A
tanulók szavaival írd fel a következő tantételt a táblára: Amikor Jézus
Krisztushoz jövünk a terheinkkel, Ő nyugalmat ad nekünk.)

• Szerintetek mit jelent Jézus Krisztushoz jönni?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, mit jelent Krisztushoz jönni, kérd meg
egyiküket, hogy olvassa fel a Máté 11:29–30-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék ki, milyen utasítást adott a Szabadító azoknak, akik Őhozzá
szeretnének jönni.

• E versek szerint mit kell tennünk ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjünk?
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Rajzolj a táblára vagy mutass egy képet egy ökörnek való igáról.

Mondd el, hogy az iga egy fagerenda,
amely két ökör vagy más állat
összekapcsolására szolgál, hogy együtt
tudják húzni a terhet.

• Mi az iga célja és előnye? (Bár az iga
súlyos, vagyis terhet jelent, mégis
lehetővé teszi, hogy a két állat
összeadja erejét, így növelve a teljesítményüket.)

• Szerintetek mit jelent magunkra venni a Szabadító igáját?

Az egyik tanuló olvassa fel a következő kijelentést David A. Bednar eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából. az osztály pedig figyelje meg, hogyan vehetjük
magunkra a Szabadító igáját, és milyen áldások származnak ebből.

„Az iga egymás mellé helyezi az állatokat, hogy együtt tudjanak haladni a
feladat elvégzése érdekében.

Figyeljétek meg, hogy az Úr egyedülálló módon mindannyiunkat így hív:
»vegyétek föl magatokra az én igámat«. A szent szövetségek megkötése és
betartása az Úr Jézus Krisztus igájába köt minket Őhozzá és Ővele. A Szabadító
lényegében arra kér minket, hogy támaszkodjunk Őrá, húzzunk Vele együtt, noha

még a legnagyobb erőfeszítéseink sem érnek fel az Övéivel. Amikor a halandóság utazása során
az Úrba vetjük a bizalmunkat, és Vele együtt húzzuk a terhünket, akkor az Ő igája valóban
gyönyörűséges, és a terhe könnyű.

Nem vagyunk és soha nem is kell egyedül lennünk. Mennyei segítséggel tudunk előretörekedni a
mindennapos életünkben. A Szabadító engesztelése révén a sajátunkat meghaladó képességet és
»erőt nyer[ünk] Általa…« (Lásd, követlek, Uram. Himnuszok, 140. sz.)” (Hogy könnyen el tudják
viselni terheiket. Liahóna, 2014. máj. 88.).

• Mi köt bennünket igaként a Szabadító Jézus Krisztushoz?

• Bednar elder szerint milyen áldások származnak abból, ha magunkra vesszük a
Szabadító igáját?

Mutass rá, hogy a Szabadító nyugalmat ígérő szavai a Máté 11:28–29-ben nem
jelentik azt, hogy Ő elveszi a gondjainkat vagy a kihívásainkat. A Szabadító
gyakran azt a békét és erőt biztosítja számunkra, mely a megpróbáltatások
legyőzéséhez vagy átvészeléséhez szükséges, így könnyítve meg terheinket. Ha
hithűek vagyunk a halandóság kihívásai során, akkor a végső nyugalom, melyet
elnyerünk, az Istennel való felmagasztosulás lesz (lásd T&Sz 84:23–24).

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan adott nekik a
Szabadító nyugalmat, amikor Őhozzá jöttek. Kérj meg néhány tanulót, hogy ossza
meg az élményét az osztállyal.

Kérd meg a tanulókat, hogy állítsanak fel konkrét célokat annak kapcsán, hogyan
jöhetnek Jézus Krisztushoz az Újszövetség idei tanulmányozása során. Buzdítsd
őket, hogy e célok közé vegyék be a napi szentírás-tanulmányozást, valamint az
Újszövetség végigolvasását.
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Az Újszövetség rövid áttekintése
Az Újszövetség könyvei bizonyságot tesznek arról, hogy Jézus Krisztus Isten Fia és a
mi Szabadítónk
Írd fel a táblára a négy evangélista nevét: Máté, Márk, Lukács és János. Mondd el,
hogy Jézus Krisztus e négy tanúja mind feljegyzett bizonyos eseményeket és
tanításokat a Szabadító életéből. Feljegyzéseiket evangéliumoknak hívjuk. Az
evangélium szó azt jelenti: jó hír. Mutass rá, hogy a Joseph Smith fordítás mindegyik
evangélium címét tanúbizonyság szóra változtatta, például „Szt. Máté
tanúbizonysága”.

• Miért hasznos, hogy egynél több evangélium vagy tanúbizonyság van Jézus
Krisztus életéről és tanításairól?

Mondd el, hogy bár a négy evangélium néhány részletben és nézőpontban eltér,
mind a Szabadító életéről és a zsidók közötti földi szolgálatáról számol be. Mind a
négy evangélium tanúbizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus Isten Fia és a világ
Szabadítója. Hívd fel a tanulók figyelmét a „Jézus Krisztus halandó élete
dióhéjban” című táblázatra az 1. rész: 4. nap leckéjének végén. Kérd meg őket,
hogy a tábláza segítségével keressenek meg a Szabadító halandó szolgálatának
főbb eseményei közül néhányat.

• A táblázat szerint milyen hosszú volt a Szabadító halandó szolgálata?

• Hol tartózkodott a Szabadító szolgálatának túlnyomó részében?

Kérd meg a tanulókat, hogy az Újszövetség tanulmányozása során használják e
táblázatot arra, hogy jobban megértsék a négy evangélium szövegösszefüggéseit.

Kérd meg a tanulókat, hogy nyissák ki a Bibliát a tartalomjegyzéknél. Mondd el,
hogy míg az evangéliumok a Szabadító szolgálatáról számolnak be, addig az
Apostolok cselekedeteitől a Jelenésekig található könyvek Krisztus ősi apostolainak
szolgálatát jegyzik fel az Ő keresztre feszítése, feltámadása és mennybemenetele
után. Ezek az apostolok egész Izráel és a Római Birodalom földjét beutazták az
evangéliumot prédikálva és megalapítva az egyház gyülekezeteit. Az apostolok
cselekedeteit és írásait tanulmányozva megerősíthetjük hitünket a Szabadítóba
vetett hitünket, és megtanulhatjuk, hogyan nyerjük el az Ő engesztelésének
áldásait. Megérthetjük azt is, milyen szoros párhuzam áll fenn Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza és Jézus Krisztus ősi egyháza között.

Megoszthatod a bizonyságodat az Újszövetségről, valamint megkérheted a
tanulókat, hogy amint Jézus Krisztusnak és az Ő apostolainak az Újszövetségben
található tanításait tanulmányozzák, keressenek olyan igazságokat, amelyek
áldásokat hozhatnak rájuk.

Következő rész (Máté 1–5)
Mondd el, hogy a következő részben a tanulók Isten Fia születésének néhány
körülményéről fognak majd tanulni. Tanulmányozzák majd továbbá Jézus Krisztus
tanításait arról, hogyan lehetünk valóban boldogok ebben az életben, és miként
válhatunk Mennyei Atyánkhoz hasonlóan tökéletessé.

OTTHONTANULÓI  LECKE:  1 .  RÉSZ
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Bevezetés a Máté írása
szerint való szent
evangyéliomhoz
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
A Biblia legkedveltebb részei közül több is Máté könyvében található, például a
hegyi beszéd, valamint Jézus Krisztus számos példázata, tanítása és csodatétele. E
könyv tanulmányozása segíthet a tanulóknak, hogy megismerjék Jézus Krisztus
elrendelt szolgálatát és szavait, megerősítheti bizonyságukat Jézus Krisztusról a
világ Szabadítójaként és az összes szent próféta által említett megígért Messiásként.

Ki írta ezt a könyvet?
A könyv szerzője Máté, akit Léviként, Alfeus fiaként is ismertek. Vámszedő volt,
mielőtt az élete örökre megváltozott volna azzal, hogy válaszolt Jézus Krisztus
hívására, mely szerint kövesse Őt. (Lásd Máté 9:9; Márk 2:14; Lukács 5:27–28;
Kalauz a szentírásokhoz: Máté.) Megtérése után Máté a Szabadító tizenkét
apostolának egyike lett (lásd Máté 10:2–4). Apostolként Máté sok olyan
eseménynek szemtanúja volt, amelyeket a feljegyzésében leírt. Ezt támasztja alá az
az alcím is, melyet a Joseph Smith fordításban kapott az evangéliuma: „Szt. Máté
bizonyságtétele”.

Hol és mikor íródott?
Pontosan nem tudjuk, mikor íródott Máté könyve, de valószínűleg az első század
második felében. Azt nem tudjuk, hogy hol írta Máté ezt a könyvet.

Kinek íródott a könyv, és miért?
Úgy tűnik, hogy Máté zsidó hallgatóságnak írt, hogy megmutassa nekik: Jézus
Krisztus beteljesítette a Messiásra vonatkozó ószövetségi próféciákat (lásd Kalauz a
szentírásokhoz: Máté). Máté Jézus Krisztus életét, szavait és cselekedeteit felidézve
gyakran utalt ószövetségi próféciákra, és használta a „hogy beteljesedjék” vagy
„hogy beteljék” kifejezést (lásd például Máté 4:14; 8:17; 13:35; 21:4).

Evangéliumában Máté 12 alkalommal használta a „Dávid fia” megnevezést, annak
bizonyságaként, hogy Jézus Krisztus a jogos örököse Dávid király trónjának, és Ő a
messiási próféciák beteljesítője. Jézus Krisztus nemzedékrendjét megadva Máté
visszavezeti a leszármazási ágát Dávidon és Júdán keresztül Ábrahámig (lásd Máté
1:1–3), megmutatva ezzel azt, hogy Jézusnak jogában áll uralkodni, és Ő teljesíti be
Isten Izráelnek tett ígéreteit.

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
Bár Máté könyve tartalmának nagy része Márk és Lukács evangéliumában is
megtalálható, Máté evangéliumának mintegy 42 százaléka egyedi. Máté könyvének
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egyik fő témája az, hogy Jézus Krisztus eljött, hogy megalapítsa királyságát a
földön. Több alkalommal is említi a menny országa megnevezéssel a menny
királyságát, és ő az egyetlen evangéliumi író, aki Jézusnak az egyházról szót ejtő
tanításait is belefoglalja írásaiba (lásd Máté 16:18; 18:17).

Máté evangéliuma abban is segít nekünk, hogy észrevegyük a Mózes és Jézus
Krisztus szolgálata közötti párhuzamokat. Például mindketten megmenekültek
attól, hogy csecsemőkorukban megölje őket az uralkodó (lásd 2 Mózes 2:1–10;
Máté 2:13–18), mindketten Egyiptomból jöttek ki, és egy hegyen mondták el Isten
törvényét (lásd 2 Mózes 19–20; Máté 5–7), és mindketten azért jöttek, hogy
megszabadítsák a népüket.

Vázlat
Máté 1–4 Máté leírja Jézus Krisztus nemzedékrendjét és születését. Napkeleti
bölcsek keresik a zsidók királyát. József – álmában útmutatást kapva – Egyiptomba,
majd később Názáretbe viszi Máriát és a gyermek Jézust. Keresztelő János a
bűnbánat evangéliumát prédikálja és megkereszteli Jézus Krisztust. A Szabadító
megkísértetik a pusztában. Elkezdi halandó szolgálatát, tanít és gyógyít.

Máté 5–7 Jézus Krisztus elmondja a hegyi beszédet.

Máté 8–12 A Szabadító meggyógyít egy bélpoklos (leprás) embert, lecsendesíti a
vihart, feltámasztja a halálból Jairus leányát, és látóvá teszi a vakot. Jézus Krisztus
felhatalmazást ad a tizenkét apostolnak, hogy azt tegyék, amit Ő tett és tesz, és
elküldi őket, hogy prédikálják az evangéliumot. Jézus kijelenti, hogy Keresztelő
János több mint próféta. A Szabadító a sabbat napján gyógyít.

Máté 13–15 Jézus példázatokkal tanít. Keresztelő Jánost kivégzik. Az ötezer ember
megvendégelése után Jézus és Péter a Galileai-tenger vizén járnak. Írástudók és
farizeusok kérdezgetik Jézust.

Máté 16–18 Miután Péter bizonyságát teszi arról, hogy Jézus a Messiás, a Szabadító
jelzi, hogy Péternek és a Tizenketteknek fogja átadni a királyság kulcsait. Jézus
Krisztus színeváltozik a hegyen, ahol Péter, Jakab és János papsági kulcsokat
kapnak. Jézus utasításokat ad a tanítványainak, hogy miként vezessék az egyházat,
és azt tanítja, hogy Isten nem fog megbocsátani nekünk, ha mi nem bocsátunk meg
másoknak.

Máté 19–23 A Szabadító a házasság örök természetéről tanít. Bemegy Jeruzsálembe
és megtisztítja a templomot. Példázatokon keresztül Jézus felfedi az ellene szegülő
zsidó vezetők gonosz szándékait. Gyászolja Jeruzsálem eljövendő pusztulását.

Máté 24–25; Joseph Smith – Máté Jézus Krisztus Jeruzsálem pusztulásáról
prófétál. Megtanítja, hogyan készülhetnek fel követői az Ő visszatérésére.

Máté 26–27 Jézus elfogyasztja tanítványaival a húsvéti ételt, és bevezeti az
úrvacsorát. Szenved a Gecsemáné kertjében, elárulják, elfogják, zsidó és római
elöljárók elé állítják kihallgatásra, majd keresztre feszítik. Meghal és eltemetik.

Máté 28 A feltámadt Szabadító megjelenik a tanítványainak. Megbízza az
apostolokat, hogy minden nemzethez vigyék el az evangéliumát.

MÁTÉ
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6. LECKE

Máté 1–2
Bevezetés
Máté leírja Jézus Krisztus nemzedékrendjét, és egy angyal
kijelenti Józsefnek, hogy Jézus Istentől származik. Napkeleti
bölcsek jönnek, hogy megtalálják a gyermek Jézust és

hódoljanak neki. József egy álomban utasítást kap családja
Egyiptomba vitelére, hogy elkerüljék Heródes betlehemi
gyermekgyilkosságait.

Javaslatok a tanításhoz

Használd a tananyagot!
Felkészülésed során, az adott szentírásblokk tanulmányozása közben, imádsággal telt szívvel
tekintsd át a tananyagot. Amint ezt teszed, a Szentlélek segíthet neked a tanulók szükségleteire
szabni a leckét. Felhasználhatod a szentírásblokkhoz tartozó összes tanítási javaslatot vagy csak
egy részüket, illetve a javasolt ötleteket átalakíthatod az osztályod szükségleteinek és
körülményeinek megfelelően.

Máté 1:1–17
Jézus nemzedékrendje
Tegyél ki egy fényképet a szüleidről, és kérdezd meg a tanulóktól, hogy
felfedeznek-e olyan jellemvonásokat, amelyeket tőlük örököltél. Megkérhetsz pár
tanulót is arra, hogy hozzanak fényképet a szüleikről, az osztály pedig találja ki,
hogy melyik kép kinek a szüleit ábrázolja. Kérd meg a tanulókat, hogy beszéljék
meg egymással, ki milyen jellemvonásokat örökölt a szüleitől (például szem- vagy
hajszín, magasság).

Kérd meg a tanulókat, hogy a Máté 1–2 tanulmányozása közben keressenek
igazságokat a Szabadító szüleiről, valamint jellemvonásokat, melyeket tőlük
örökölt. Ez a tevékenység felkészíti a tanulókat azon igazságok megértésére, hogy
Jézus Krisztus Mennyei Atyánk és Mária isteni Fia, és Ő az Atya Egyszülöttje a
testben.

Mondd el, hogy a Máté 1:1–17 felsorolja a Szabadító őseit. Mutass rá, hogy az 1.
vers megemlíti, hogy Jézus Krisztus Dávid és Ábrahám leszármazottja volt.

Magyarázd el, hogy számos ószövetségi prófécia kijelentette, hogy a Messiás Dávid
leszármazottja lesz (lásd 2 Sámuel 7:12–13; Ésaiás 9:6–7; Jeremiás 23:5–6), és hogy
Ábrahám egyik utódja meg fogja áldani „a földnek minden nemzetségei[t]” (1
Mózes 22:18; lásd még Ábrahám 2:11). Máté tudatni szerette volna az olvasóival,
hogy Jézus betöltötte a Messiásra vonatkozó ószövetségi próféciákat (lásd Máté
1:22–23; 2:5, 15, 23; 26:55–56). A Máté 1:1–17-ben leírt nemzedékrend szerint Jézus
volt a megígért Messiás, Dávid trónjának jogos örököse.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 1:16-ot, a többiek pedig kövessék a
szöveget, és nézzék meg, minek neveztetik itt Jézus, majd mondják el, mit találtak.
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Magyarázd el, hogy a Krisztus szó az arámi Messiás megnevezés görög megfelelője,
és azt jelenti, hogy „a felkent”.

• Minek a megtételére lett felkenve, vagyis kiválasztva Jézus Krisztus a
halandóság előtti létben? (Mennyei Atyánk felkente, hogy legyen számunkra
„Próféta, Pap, Király és Szabadító” [Kalauz a szentírásokhoz: Messiás;
scriptures.lds.org].)

Máté 1:18–25
Egy angyal kijelenti Józsefnek, hogy Jézus Istentől származik
Mutass rá, hogy a Máté 1:16 azt is megemlíti, hogy Mária József felesége volt. A
Máté 1:18 szerint József és Mária jegyesek voltak, vagyis a törvény szerint már
egymáshoz tartoztak, de még nem éltek együtt mint férj és feleség. József azonban
még a házasságkötés előtt megtudta, hogy Mária várandós. Kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel a Máté 1:19-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék
meg, mit szándékozott tenni József.

• Mit szándékozott tenni József, amikor megtudta, hogy Mária várandós?
(Magyarázd el, hogy az „el akarta őt titkon bocsátani” azt jelenti, hogy József
titokban akarta felbontani az eljegyzést, hogy Máriára ne várjon nyilvános
megszégyenítés vagy esetleg büntetésként megkövezés.)

• Mit tanít nekünk ez a vers József jelleméről?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 1:20-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mi történt Józseffel, miközben a Máriával kötött
eljegyzésének felbontásán gondolkozott.

• Miért mondta az angyal Józsefnek, hogy ne féljen feleségül venni Máriát?

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni „a Szent Lélektől” kifejezés (Máté 1:18,
20) jelentését, kérd meg egyiküket, hogy olvassa fel a következő idézetet Bruce R.
McConkie eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Jézus Krisztus éppen ugyanúgy szó szerint Isten, az Örökkévaló Atya utódja,
amennyire Mária Fia. […] Máté megállapítása, mely szerint »viselősnek
találtaték a Szent Lélektől«, helyes fordításban úgy hangozna, hogy »viselősnek
találtaték a Szentlélek hatalma által« (Máté 1:18). […] Alma ezzel a próféciával
tökéletesen leírja az Úr fogantatását és születését: Krisztus »Máriától [fog
megszületni], aki egy szűz lesz, egy becses és választott edény, akit beárnyékol a

Szentlélek hatalma, és megfogan, és fiút szül, igen, méghozzá Isten Fiát.« (Alma 7:10)”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:82).

• Mit tudunk meg ezekből a tanításokból Jézus szüleiről? (A tanulók más
szavakat is használhatnak, de fogalmazzák meg a következő tant: Jézus
Krisztus Mennyei Atyánk és Mária isteni Fia. Javasolhatod, hogy a tanulók
írják oda ezt a tant a szentírásuk margójára a Máté 1:18–25 mellé.)

Mutasd meg a szüleidről készült fényképet, és említs meg újra néhány tőlük örökölt
jellemvonást. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet James E.

6.  LECKE
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Talmage eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, a többiek pedig figyeljék meg,
miért fontos megértenünk, hogy Jézus Mennyei Atyánk és Mária isteni Fia.

„Mária születendő gyermekét Elohim, az Örökkévaló Atya nemzette. […]
Természetében az Istenség hatalmai összekapcsolódnak majd a halandóság
képességeivel és lehetőségeivel. […] A gyermek Jézus a szüleire jellemző fizikai,
szellemi és lelki jellemvonásokat, hajlamokat és erőket örökli majd, akik közül az
egyik halhatatlan és megdicsőült lény volt – Isten –, a másik pedig ember – egy
asszony” (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 81).

• Milyen jellemvonásokat örökölt Jézus az Atyjától? Milyen jellemvonásokat
örökölt Jézus az anyjától?

Magyarázd el, hogy mivel Jézus egy halhatatlan Atya és egy halandó anya Fia volt,
megvolt a képessége arra, hogy örökké éljen, ha úgy határoz, de képes volt arra is,
hogy meghaljon. Ez az isteni természet egyedülálló módon alkalmassá tette Őt
arra, hogy szenvedjen a bűneinkért, meghaljon a kereszten, majd feltámadjon.

Máté 2:1–12
A bölcsek rátalálnak Jézusra

Tegyél ki az osztály elé három becsomagolt ajándékot, vagy rajzold fel a táblára
három ajándék képét.

• Kik hoztak a születése után ajándékot a Szabadítónak?

Mondd el, hogy Máté evangéliuma az egyetlen, mely beszámol a napkeleti
bölcsekről. Kiosztandó anyagként add oda a tanulóknak a következő

kérdéssort, vagy még az óra előtt írd fel a táblára ezeket a kérdéseket. Adj a
tanulóknak néhány percet, hogy átolvassák a kérdéseket és leírják válaszaikat.

Mennyit tudsz a napkeleti bölcsekről?
1. Honnan tudták a napkeleti bölcsek, hogy megszületett a Messiás?

2. Miért akartak a napkeleti bölcsek rátalálni a Messiásra?

3. Honnan tudták a főpapok és az írástudók, hogy hol születik majd meg a Messiás?

4. Mit akart Heródes, mit tegyenek a napkeleti bölcsek, miután rátaláltak Jézusra?

5. Mit tettek ehelyett a napkeleti bölcsek?

6.  LECKE
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Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Máté
2:1–12-t, és keressenek válaszokat a kérdéssorban feltett kérdésekre.

Kérj meg néhány tanulót, hogy mondják el, mit tudtak meg a napkeleti bölcsekről.
A 11. és 16. versekben található részletek arra utalnak, hogy akár két év is
eltelhetett Jézus születése és aközött, hogy a napkeleti bölcsek eljutottak a szent
családhoz (a napkeleti bölcsek egy házban találtak rá Jézusra, nem pedig istállóban,
és Jézus már „gyermek” volt, nem pedig kisbaba). Mutass rá, hogy Heródes azért
akarta a napkeleti bölcsektől megtudni a Messiás hollétét, hogy megölhesse Őt
(lásd Máté 2:13).

• Honnan tudták a napkeleti bölcsek, hogy hol találnak majd rá a Messiásra?

• Mit tanulhatunk a Szabadítót kereső napkeleti bölcsek példájából? (A tanulók
mást is válaszolhatnak, de segíts nekik megfogalmazni a következő tantételt:
Ha őszintén és szorgalmasan keressük a Szabadítót, akkor segítséget
kapunk, hogy eljussunk Őhozzá.)

• Hogyan tudjuk szorgalmasan keresni a Szabadítót?

• Mit tettek a napkeleti bölcsek, miután rátaláltak a Szabadítóra? Miért? (Többek
között azért adtak ajándékot a Szabadítónak, hogy hódoljanak Neki.)

• Mit tanulhatunk a Szabadítónak ajándékot adó napkeleti bölcsek példájából? (A
tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák meg a következő
igazságot: Hódolatunkat fejezzük ki az Úrnak azzal, ha jelentőségteljes
ajándékot adunk Neki.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, miként adhatunk jelentőségteljes ajándékokat
a Szabadítónak, kérd meg az egyik tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet D.
Todd Christofferson eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Az ősi időkben, amikor az emberek az Urat akarták szolgálni és az Ő áldásaira
törekedtek, gyakran hoztak ajándékot. […]

Van valami bennetek vagy az életetekben, ami tisztátalan vagy helytelen? Amikor
megszabadultok az ilyentől, az ajándék a Szabadítónak. Van valamilyen jó szokás
vagy tulajdonság, ami hiányzik az életetekből? Amikor magatokévá tesztek egy
ilyet, és jellemetek részévé teszitek azt, az Urat ajándékozzátok meg azzal. Olykor

nehéz ezt megtenni, de mennyit érne a bűnbánat és az engedelmesség ajándéka, ha semmibe
sem kerülne az embernek?” (vö. Te azért idővel megtérvén. Liahóna, 2004. máj. 12.).

• Milyen jelentőségteljes ajándékokat adhatunk a Szabadítónak?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át Christofferson elder kijelentését, és azt,
hogy érzéseik szerint milyen ajándékokat kellene adniuk a Szabadítónak. Adj nekik
papírlapokat, melyekre leírhatják az ötleteiket. Kérd fel őket, hogy tervezzék meg,
hogyan adják majd oda ezeket az ajándékokat a Szabadítónak.
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Máté 2:13–23
József, Mária és Jézus Egyiptomba menekül
Mondd el, hogy a Máté 2:13–23 szerint Heródes dühös lett, miután a napkeleti
bölcsek anélkül „térének vissza hazájokba” (Máté 2:12), hogy elmondták volna
neki, hol van a Messiás. Azt remélve, hogy így meg tudja ölni, elrendelte, hogy
Betlehemben és a környező vidékeken öljenek meg minden kétéves vagy annál
fiatalabb gyermeket.

Olvasd fel a Máté 2:13–14-et, a tanulók pedig kövessék a szöveget, és nézzék meg,
honnan tudta József, hogy mit tegyen a családja biztonságba helyezéséért. A
tanulók mondják el, mit találtak.

• Hová vitte József Máriát és Jézust?

A Máté 2:15–23 összefoglalásaként mondd el, hogy József, Mária és Jézus Heródes
haláláig maradtak Egyiptomban. Isten ekkor azt az utasítást adta Józsefnek
álmában, hogy vigye vissza a családját Izráel földjére, és Názáret városában
telepedtek le.

• Hogyan áldotta meg mások életét József fogékonysága a lelki dolgokra?

• Milyen tantételt tanulhatunk Józseftől? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzák meg a következő tantételt: Ha fogékonyak
vagyunk a Lélek dolgaira, akkor kinyilatkoztatást és útmutatást
kaphatunk.)

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit tehetnek azért, hogy fogékonyabbak
legyenek a Lélek dolgaira. Buzdítsd őket, hogy tűzzék ki célul a kapott késztetések
szerinti cselekvést.
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7. LECKE

Máté 3
Bevezetés
Keresztelő János Júdeában prédikál és keresztel. Jézus
Krisztus Galileából elmegy a Jordán folyóhoz, ahol János

megkereszteli Őt. Az Atyaisten bizonyságot tesz arról, hogy
Jézus az Ő Szeretett Fia.

Javaslatok a tanításhoz

Az ifjúsági hitoktatás célja
Az ifjúsági hitoktatás célja, hogy segítsen „a fiataloknak… megérteni és rábízni magukat a Jézus
Krisztus engeszteléséről szóló tanításokra, érdemessé válni a templom áldásaira, és felkészíteni
magukat, családjukat és más embereket a Mennyei Atyánkkal való örök életre (Az evangélium
tanítása és tanulása: Kézikönyv ifjúsági és felsőfokú hitoktatók és vezetők számára [2012]. X.;
si.lds.org). A leckékre készülve imádságos lélekkel döntsd el, hogyan segíthetsz nap mint nap
elérni ezt a célt.

Máté 3:1–12
Keresztelő János Júdeában prédikál
Kérd meg az osztályt, hogy képzeljék el, milyen érzés lenne, ha az egyik tanuló
elkezdené elvenni a többiek személyes holmiját, aztán pedig képzeljék el, hogy a
vétkes bocsánatot kér, viszont továbbra is elveszi a dolgaikat. Kérdezd meg:

• Mit gondolnátok ennek a tanulónak a bocsánatkéréséről?

• Miben hasonlítanak ennek a tanulónak a tettei ahhoz, ha valaki úgy próbál meg
bűnbánatot tartani, hogy nem őszinte?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Máté 3 tanulmányozása közben keressenek olyan
igazságokat, melyek segítenek nekünk megérteni, hogy mit kell tennünk a valódi
bűnbánathoz.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 3:1–4-et, az osztály pedig figyelje
meg, mi történt, ami segített felkészíteni az embereket a Szabadító elrendelt
szolgálatára.

• Ki volt Keresztelő János? (Zakariás és Erzsébet fia volt – Erzsébet pedig Mária
rokona. Keresztelő János rendelkezett az ároni papság kulcsaival [lásd T&Sz 13;
84:27–28].)

• Mit csinált János a pusztában?

• Mire buzdította János a hallgatóságát, mit tegyenek?

Mondd el, hogy János küldetését Ésaiás és más próféták is előre megjövendölték
(lásd Ésaiás 40:3; Malakiás 3:1; 1 Nefi 10:7–10). Jánosnak azzal kellett előkészítenie
a Messiás (Jézus Krisztus) útját, hogy bűnbánatot hirdet és vízzel keresztel.

• Szerintetek hogyan segített a bűnbánat hirdetése és a vízzel való keresztelés
előkészíteni az Úr útját?
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Palesztin vipera
© taviphoto/Shutterstock.com

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 3:5–6-ot, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hogyan reagáltak az emberek János üzenetére.

• Hogyan reagáltak az emberek János üzenetére? (Megvallották a bűneiket és
megkeresztelkedtek. Magyarázd el, hogy a bűnbánathoz elengedhetetlen a
bűneink megvallása Mennyei Atyánknak, és ha szükséges, akkor az erre kijelölt
papsági vezetőknek is [lásd Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004).
28–29.].)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 3:7-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hogy kikhez beszélt itt János.

• E vers szerint kikhez beszélt itt János?

Magyarázd el, hogy a farizeusok a zsidók egy olyan vallási csoportja voltak, akiknek
a neve arra utal, hogy külön állnak. Büszkék voltak magukra azért, hogy szigorúan
betartják Mózes törvényét, és úgy gondolták, hogy annak ember által hozzáadott
kiegészítései, melyek a szóbeli törvényként voltak ismeretesek, éppen olyan
fontosak, mint maga Mózes törvénye (lásd Kalauz a szentírásokhoz: farizeusok.). A
sadduceusok a zsidók kicsi, de politikailag erős csoportja voltak, akik hittek a
mózesi törvény betű szerinti betartásában. Nem hittek a feltámadás, sem az örök
élet tanában (lásd Kalauz a szentírásokhoz: sadduceusok.).

• Minek nevezte János a farizeusokat és a sadduceusokat?

Ha lehet, tegyél ki egy képet egy
palesztin viperáról, és mondd el, hogy
ez Izráelben a leggyakoribb mérges
kígyó. A viperák éjjel aktívak, és
jellemzően lesből, a zsákmányukra
lopva lecsapva vadásznak. Ha
fenyegetve érzik magukat, akkor a
viperák összetekerednek, sziszegnek, és
az ellenfelük után kapnak.

• Szerintetek miért nevezte mérges
kígyók fajzatainak János a
farizeusokat és a sadduceusokat?
(Rámutathatsz, hogy a farizeusok és a sadduceusok fenyegetve érezték magukat
János miatt, mivel ő sokakat elfordított gonosz befolyásuktól és hamis
tanításaiktól.)

Mondd el a tanulóknak, hogy a Joseph Smith fordítás kiegészíti a farizeusoknak és
a sadduceusoknak mondottakat azzal, hogy ha nem fogadják be őt – Jánost –,
akkor azt sem fogadják be, akiről bizonyságot kell tennie, és semmi nem takarja a
bűneiket, tehát bűnbánatot kell tartaniuk. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Máté 3:8–9-et.

• Mit mondott János a farizeusoknak és a sadduceusoknak?

• Hogyan foglalnátok össze az üzenetét?

Írd fel a táblára a Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket! felszólítást.
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Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezt a kifejezést, mutass rá, hogy a
szentírásokban időnként jó vagy rossz gyümölcsöt hozó fákkal jelképezik az
embereket. Tegyél ki vagy rajzolj le egy gyümölcsöt, és magyarázd el, hogy ez a
vágyainkat és a tetteinket jelképezi. Kifejtheted, hogy az „illő” itt azt jelenti: „méltó
hozzá”.

Emlékeztesd a tanulókat arra a helyzetre, amelynek az elképzelésére az óra elején
megkérted őket (az egyik tanuló elveszi a személyes holmijukat és ezt a
bocsánatkérése után sem hagyja abba).

• Vajon ennek a tanulónak a vágyai és a tettei tényleg tükrözték a bűnbánat
tantételét? Miért nem? (Az illető a bocsánatkérés után is elvett a többiektől
dolgokat.)

• Hogyan foglalnátok össze, hogy mit jelent bűnbánathoz illő gyümölcsöket
teremni (lásd Máté 3:8)? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de
fogalmazzák meg a következő igazságot: Akkor tanúsítunk valódi
bűnbánatot az Úr felé, ha a vágyainkon és a tetteinken változtatva
követjük a tanításait.)

• Milyen vágyak és tettek jelzik azt, hogy valóban megbántuk a bűneinket?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezt az igazságot, sorold fel a táblán a
következő példákat: puskázás az iskolában, testvérekkel való komiszkodás,
iskolatársakkal szembeni kegyetlenkedés vagy zsarnokoskodás, csúnya beszéd, illetve
pornográf anyagok nézése. Kérd meg a tanulókat, hogy magyarázzák el, hogyan
gondolkozhat és viselkedhet az, aki megbánta ezeket a bűnöket.

Olvasd fel a Máté 3:10-et, a tanulók pedig kövessék a szöveget, és nézzék meg,
milyen következménnyel jár az, ha valaki nem tart valódi bűnbánatot. Mondják el,
mit találtak. Magyarázd el, hogy a „kivágattatik” és a „tűzre vettetik” kifejezések
arra utalnak, hogy akik nem bánják meg a bűneiket, azok elveszítik Isten Lelkének
befolyását, és végül eljátsszák a celesztiális királyság áldásait.

Kérd fel a tanulókat, hogy gondolják át, milyen vágyakon vagy tetteken kell esetleg
változtatniuk ahhoz, hogy valóban bűnbánatot tartsanak. Buzdítsd őket, hogy
tanúsítsanak valódi bűnbánatot minden olyan vágy és tett megváltoztatásával,
amely nincs összhangban Isten tanításaival.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Máté 3:11-et, és nézzék meg,
hogy mit mondott János, mit tesz majd a Szabadító.

• A 11. vers szerint mit tesz majd Jézus, amire János nem képes? (Jézus „Szent
Lélekkel és tűzzel keresztel majd”. Magyarázd el, hogy János a Szentlélek
ajándékának elnyerésére utalt, a keresztelési szövetség és szertartás második
felére. A Szentlélek megszenteli és finomítja a lelkünket, mintha tűzzel tenné
azt [lásd 2 Nefi 31:13–14, 17].)

A 12. vers összefoglalásaként magyarázd el, hogy ez jelképesen körülírja, mi
történik majd a Jézus Krisztust elfogadó igazlelkűekkel (a búzával – gabona),
valamint az Őt elutasító gonoszokkal (a pelyvával – polyva).
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Máté 3:13–17
Jézus Krisztus megkeresztelkedik, és az Atya az Ő Szeretett Fiának nevezi
Kérd meg a tanulókat, akik már megkeresztelkedtek, hogy gondoljanak vissza a
saját keresztelőjükre. Kérd meg néhányukat, hogy mondják el, mire emlékeznek.

Mondd el, hogy a Máté 3:13–17 a Szabadító keresztelkedését idézi fel. Kérd meg a
tanulókat, hogy e verseket tanulmányozva keressenek hasonlóságokat a saját
keresztelőjük, valamint a Szabadító keresztelője között.

Írd fel a táblára a következő kérdéseket:

Ki által?

Hogyan?

Miért?

A tanulók alkossanak párokat, és kérd meg őket, hogy egymást váltva olvassák el a
Máté 3:13–17-et, és keressenek válaszokat ezekre a kérdésekre. Elegendő idő eltelte
után kérdezd meg:

• Ki keresztelte meg Jézust? (Írd fel a táblára a Ki által? kérdés mellé, hogy
Keresztelő János.)

• Miért ment el Jézus Galileából a Jordán folyóhoz, hogy Keresztelő János
megkeresztelje őt? (Emlékeztesd a tanulókat, hogy János rendelkezett az ároni
papság kulcsaival, és ebben az időben ő volt az egyetlen, akinek felhatalmazása
volt a keresztelés szertartásának végzésére. Írd fel a táblára Keresztelő János neve
mellé, hogy megfelelő felhatalmazás.)

• A 16. vers mely szavaiból derül ki, hogy hogyan keresztelkedett meg Jézus?
(Győződj meg arról, hogy a tanulók értik: a Jézus „azonnal kijöve a vízből”
kifejezés arra utal, hogy alámerítéssel keresztelkedett meg, vagyis teljes
mértékben ellepte Őt a víz. Írd fel a táblára a Hogyan? kérdés mellé, hogy
alámerítéssel.)

A tanulók képzeljék el, hogy ott vannak a Jordán folyónál, amikor Jézus odajön,
hogy megkeresztelkedjen.

• Először miért vonakodott János attól, hogy megkeresztelje a Szabadítót? (Tudta,
hogy Jézus hivatala és felhatalmazása nagyobb a sajátjánál.)

• A 15. vers szerint mit mondott Jézus, miért kell megkeresztelkednie? („Így illik
nékünk minden igazságot betöltenünk.” Írd fel a táblára ezt a kifejezést a Miért?
kérdés mellé.)

• Szerintetek mit jelent ez a kifejezés?

Magyarázd el, hogy a „minden igazság”, vagyis minden igazlelkűség betöltése
mindannak megtételét jelenti, amit Mennyei Atyánk elvár tőlünk, hogy újra Ővele
élhessünk. Ide tartozik a szabadítás szertartásainak elnyerése, amit Isten
megkövetel minden gyermekétől, így Jézustól is. A keresztelkedésével Jézus egy
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tökéletes, követendő példát állított elénk, alázatosságot tanúsított,
engedelmeskedett Atyja parancsolatainak, és részesült egy olyan szertartásban,
melyre szükség van az örök élet elnyeréséhez (lásd 2 Nefi 31:4–11).

Kérd meg a tanulókat, hogy a táblán lévő három kérdésre adott válaszok
segítségével fogalmazzanak meg egy tant, melyet a Máté 3:13–17-ből tanulhatunk.
A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák meg a következő tant: A
felhatalmazással bíró személy által, alámerítéssel végzett keresztelés
elengedhetetlen a szabaduláshoz.

• Miben hasonlít a saját keresztelkedésetek ahhoz a példához, amelyet a
Szabadító állított elénk?

Mondd el, hogy a Máté 3:16–17 tant is tanít nekünk az Istenségről. Kérd meg a
tanulókat, hogy olvassák el újra magukban ezeket a verseket, és nézzék meg, hogy
mit tanítanak az Atyáról, a Fiúról, valamint a Szentlélekről.

• Hol voltak az Istenség egyes tagjai a Szabadító keresztelkedésekor? (Jézus
Krisztus a Jordán folyóban; a Szentlélek, mint egy galamb, leszállt rá; Mennyei
Atyánk pedig szólt a mennyből. Elmagyarázhatod, hogy a Szentlélek valójában
nem változott galambbá. A galamb csak jele, jelképe volt annak, hogy a
Szentlélek alászállt Jézusra.)

• Milyen tant tanítanak nekünk ezek a versek az Istenségről? (A tanulók más
szavakat is használhatnak, de fogalmazzák meg a következő tant: Az Atya, a
Fiú és a Szentlélek három különböző és különálló lény.)

Mutass rá, hogy sokan nem teljesen, vagy nem jól értik az Istenséget. Minél inkább
megértjük az Istenség valódi természetét, annál nagyobb szeretetet érezhetünk
Irántuk, és annál felkészültebbek leszünk arra, hogy tanítsunk és bizonyságot
tegyünk Róluk másoknak.

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni az Istenség egyes tagjainak
személyazonosságát, oszd őket három fős csoportokra, majd lapozzák fel a Kalauz
a szentírásokhoz Isten, Istenség címszavát. Az egyes csoportokban lévő három
tanuló mindegyike kapja meg feladatul, hogy az Istenség valamelyik tagjával
kapcsolatban olvassa el a hozzá tartozó bekezdést, és keressen az Istenség ezen
tagjával kapcsolatos tudnivalókat. Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat,
hogy tanítsák meg a csoportjuknak, amit tanultak, és magyarázzák el, hogy miért
fontos számunkra ezeknek az igazságoknak az ismerete.

A lecke végén felkérheted a tanulókat, hogy tegyenek az osztály előtt bizonyságot
az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről.
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8. LECKE

Máté 4
Bevezetés
A keresztelkedése után Jézus 40 napot azzal tölt a pusztában,
hogy böjtöljön, és zavartalanul és bensőségesen
kommunikáljon Mennyei Atyjával. Ezt követően az ördög
megkísérti Jézust. Jézus a szentírásokat használva minden

egyes kísértésnek ellenáll. A Szabadító Galileába megy, ahol
másokkal együtt Pétert is hívja, hogy kövesse Őt, majd
széjjeljárva tanít, prédikál és gyógyít.

Javaslatok a tanításhoz

Döntsd el, milyen ütemben haladsz a tananyaggal!
Kerüld el azt a hibát, hogy túl sok időt fordítasz a lecke első felére, és emiatt a többi részén már
csak átfutni van időd. Felkészüléskor becsüld meg, hogy az általad választott tanítási
módszereket használva mennyi időt vesznek majd igénybe a lecke egyes részei. Mivel szinte
mindig több megtanítandó anyag lesz, mint amennyire idő van, döntsd el, hogy egy-egy
szentírásblokk mely részei kapnak majd nagyobb hangsúlyt, és melyeket fogod inkább csak
összefoglalni.

Máté 4:1–11
Jézus ellenáll az ördög kísértéseinek
Kérj meg egy önként jelentkezőt, hogy jöjjön ki az osztály elé. Add neki feladatul,
hogy 30 másodpercig összpontosítson egy bizonyos tárgyra a teremben, és ne
vegye le róla a tekintetét. Miután elkezdte, próbáld meg elvonni a figyelmét.
Kitehetsz például színes tárgyakat, hallathatsz hangos zajokat, vagy megkínálhatod
valamilyen étellel. 30 másodperc elteltével kérdezd meg a tanulótól:

• Milyen volt? Miért tudtál vagy nem tudtál összpontosítani?

• Mire gondoltál a 30 másodperc alatt?

Kérdezd meg az osztálytól:

• Miben hasonlít ez ahhoz az erőfeszítésünkhöz, hogy Mennyei Atyánk
parancsolatainak betartására összpontosítsunk? Mit jelképezhetnek a tanuló
figyelmének elterelésére irányuló próbálkozások? (Bűn elkövetésére csábító
kísértéseket.)

• Miért kísért meg minket Sátán, miért akarja, hogy bűnt kövessünk el? (Lásd
2 Nefi 2:17–18, 27.)

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, hogyan kísérti meg őket Sátán, hogy
bűnt kövessenek el. Kérd őket, hogy a Máté 4 tanulmányozása közben keressenek
egy olyan tantételt, melyet alkalmazhatnak, hogy ellen tudjanak állni a kísértésnek.

Mondd el nekik, hogy keresztelkedése után a Szabadítónak egy olyan élményben
volt része, amely segített neki felkészülni a földi szolgálatára. Kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel a Máté 4:1–2 Joseph Smith fordítását, és figyeljétek meg, miben
különbözik az eredeti bibliai szövegtől: „Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába,
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hogy Istennel legyen vala. És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, és
Istennel volt, végre megéhezék, és magára hagyatott, hogy megkísértessék az
ördögtől.” Az osztály figyelje meg, hogy mit tapasztalt Jézus a pusztában.
(Elmagyarázhatod, hogy az Istennel volt kifejezés itt azt jelenti, hogy bensőséges
lelki kapcsolatban állt vele.)

• Hogyan segített Jézusnak felkészülni a földi szolgálatára a böjtölés és az, hogy
Mennyei Atyjával ilyen szoros lelki kapcsolatban lehetett?

• Miután Jézus ezt az időt azzal töltötte, hogy böjtöljön és az Atyjával zavartalanul
és bensőségesen kommunikáljon, mivel próbálkozott meg Sátán?

A tanulók alkossanak párokat. Mindegyik párnak adj egy példányt a
következő táblázatból, vagy kérd meg őket, hogy másolják bele a

füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukba:

Máté 4:1–11

Minek a megtételére kísértette meg
Sátán Jézust?

Hogyan reagált Jézus a
kísértésre?

Máté
4:3–4

Máté
4:5–7

Máté
4:8–11

Mondd el a tanulóknak, hogy olvassák el közösen a kijelölt verseket, majd töltsék
ki a táblázatot. Mielőtt elkezdenék ezt a tevékenységet, magyarázd el, hogy a
Joseph Smith fordítás helyesbíti a Máté 4:5, 8-at, és világossá teszi, hogy nem az
ördög, hanem a Lélek vitte el a Szabadítót az ezekben a versekben szereplő
helyekre (lásd Joseph Smith fordítás, Máté 4:5, 8 [a Kalauz a szentírásokhoz 231.
oldalán]).

Miután a tanulók kitöltötték a táblázatot, kérj meg jó néhány párt, hogy mondják
el, mit írtak az egyes négyzetekbe. Felteheted a következő kérdéseket:

• Milyen vágyra próbált meg hatni Sátán, amikor megkísértette Jézust, aki böjtölt,
hogy változtassa kenyérré a köveket? (A testi étvágy kielégítésének vágyára.)

• Miért volt hamis Sátán ajánlata, mely szerint Jézusnak adja a világ királyságait?
(Sátán olyan jutalmat ígért, mellyel nem rendelkezett, melyet nem
adhatott meg.)

• Még mit szemléltet ez a beszámoló, milyen stratégiákkal kísért minket az ördög
arra, hogy bűnt kövessünk el? (Sátán a leggyengébb, legsérülékenyebb
területeinket veszi célba, és újra meg újra megkísért minket.)
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Mutass rá, hogy Jézus később kielégíti majd az éhségét, és egy másik alkalommal
ízletes itallá változtat egy közönséges evilági anyagot (lásd János 2:1–11). Isteni
megerősítést is kap majd a szolgálata kapcsán és segítséget e szolgálat
elvégzéséhez (lásd Máté 17:1–5; Lukács 22:41–44), valamint egy napon Ő uralkodik
majd a világ felett (Zakariás 14:9; Jelenések 11:15). Ha azonban Jézus oly módon
érte volna el ezeket a kívánatos célokat, hogy enged Sátán kísértésének, és nem
várta volna ki a megfelelő időt és módot, akkor az saját hatalmának önző és
helytelen felhasználása lett volna. Jézus oly módon alapozta meg isteni kilétét Isten
Fiaként, hogy Mennyei Atyánk akaratával összhangban cselekedett, nem pedig
Sátán ajánlataival. (Lásd Jeffrey R. Holland, “The Inconvenient Messiah,” Ensign,
Feb. 1984, 68–73.)

• Miben hasonlított egymásra a Szabadító egyes kísértésekre adott válasza?
(Jézus mindig a szentírásokból idézve válaszolt Sátán kísértéseire.)

Kérd meg a tanulókat, hogy párokban dolgozva írják le, milyen tantételt
tanulhatunk a Szabadító példájából, amikor ellenállt az ördög kísértéseinek. Kérj
meg néhány tanulót, hogy írja fel a táblára a párjával közösen megfogalmazott
tantételt. Miközben a tanulók elmondják, milyen tantételeket fogalmaztak meg,
hangsúlyozd ki a következőt: A szentírásokban tanított igazságokat felidézve és
azokat alkalmazva ellen tudunk állni az ördög kísértéseinek. Ha ez az igazság
nem jelenik meg egyértelműen a tanulók által felírt tantételek között, akkor
egészítsd ki vele a táblára felírt megállapításokat.

Mutass rá, hogy a Szabadító nem csupán felidézte az egyes kísértések esetén
követendő helyes utat megvilágító szentírásokat, hanem alkalmazta is az azokban
tanított igazságokat.

• A szentírásokban tanított igazságok felidézésében és alkalmazásában rejlő
hatalommal kapcsolatos tantételt átgondolva mit mondanátok, miért fontos
rendszeresen tanulmányozni a szentírásokat?

Adj mindegyik tanulópárnak egy papírlapot, és kérd meg őket, hogy rajzoljanak rá
három oszlopot. Az első oszlopba írjanak fel három olyan bűnt, melynek
elkövetésére kísértést érezhetnek a korukbeli fiatalok. A második oszlopba
mindhárom vonatkozásában írják be, hogyan próbál meg Sátán rávenni valakit az
első oszlopban felsorolt bűnök elkövetésére. Kérd meg a tanulókat, hogy cseréljék
ki a papírjukat egy másik tanulópárral, majd keressenek olyan igazságokat tanító
szentírás-utalásokat, melyek felidézhetők és alkalmazhatók akkor, ha valaki
kísértést érez az általuk kapott papíron felsorolt bűnök elkövetésére. (Felhívhatod a
tanulók figyelmét szentírás-memoriterekre, például 1 Mózes 39:9; János 14:15 vagy
Tan és a szövetségek 10:5.) Kérd meg a tanulókat, hogy a harmadik oszlopba írják
be a szentírás-utalásokat.

Jó néhány perc elteltével kérj meg mindegyik tanulópárból valakit, hogy olvassa fel
a papírjukon szereplő kísértések valamelyikéhez tartozó szentírás-utalást, és
magyarázza el, hogyan segíthet nekünk az adott szentírás, amikor ezzel a
kísértéssel találkozunk.

• Milyen alkalommal fordult elő veletek, hogy erőt merítettetek a szentírásokban
tanított igazságok felidézéséből és alkalmazásából, és ellen tudtatok állni
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valamilyen kísértésnek? (Emlékeztesd a tanulókat arra, hogy ne osszanak meg
semmit, ami túl személyes vagy magánjellegű lenne.)

Kérd fel a tanulókat, hogy írjanak le a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukba egy olyan szentírás-utalást, melyet felidézhetnek és alkalmazhatnak,
amikor legközelebb kísértést éreznek valamilyen bűn elkövetésére. Buzdítsd őket az
általuk kiválasztott szentírás memorizálására.

Máté 4:12–17
Jézus Galileában lakozik
A Máté 4:12–15 összefoglalásaként mondd el, hogy a pusztában megélt dolgok
után a Szabadító Galileába ment, és Kapernaum városában lakozott. Máté
megjegyezte, hogy a Szabadító galileai szolgálata betöltötte Ésaiás egyik próféciáját
(lásd Ésaiás 9:1–2). Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Máté
4:16-ot. Javasolhatod, hogy jelöljék meg, mit prófétált Ésaiás, mi fog történni.
Mutass rá, hogy ebből a próféciából megtudjuk, hogy Jézus Krisztus világosságot
hoz azok életébe, akik sötétségben vannak. Buzdítsd a tanulókat, hogy figyeljék
meg, mi módon tette ezt szolgálata során a Szabadító.

A Máté 4:17 összefoglalásaként mondd el, hogy a Szabadító annak
előkészületeként prédikált bűnbánatot, hogy a mennyek királysága
megalapíttasson a nép között.

Máté 4:18–22
Jézus másokkal együtt Pétert is hívja, hogy kövessék Őt
Tedd ki ezt a képet: A halászok elhívása
(Evangéliumi művészeti könyv [2009]. 37.
sz.; lásd még LDS.org). Mutass rá, hogy
a csónak orrában lévő két ember Péter
és fivére, András.

• Mit csinálnak a hálóval?

Magyarázd el, hogy bár mások
valószínűleg egyszerű
halászemberekként tekintettek Péterre
és Andrásra, Jézus Krisztus látta a
bennük rejlő nagyszerű lehetőségeket és tudta, hogy kivé válhatnak.

• Milyen szempontból hasonlítunk Péterre és Andrásra?

Kérd fel a tanulókat, hogy miközben folytatják a Máté 4 tanulmányozását, figyeljék
meg, mit kell tennünk azért, hogy teljesen azzá váljunk, akivé az Úr szeretné, hogy
váljunk.

Kérj meg tanulókat, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 4:18–22-t, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen beszélgetés zajlott le a Szabadító
és a halászok között.

• Mire hívta el a Szabadító Pétert, Andrást, Jakabot és Jánost, mit tegyenek? Mit
jelent az „embereket halásszatok” kifejezés (19. vers)?
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• Mit áldoztak fel ezek a férfiak azért, hogy kövessék a Szabadítót és
segédkezzenek a munkájában? Miért lehetett ez nehéz nekik?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit válaszoltak volna az egyik ilyen férfi
helyében.

• Mit figyeltetek meg ezeknek a férfiaknak a válaszában? Mit árul el a jellemükről
az, hogy azonnal válaszoltak a Szabadító hívására?

• Vajon ezek a férfiak halászokként vagy emberek halászaiként vittek véghez több
jót az életükben? Miért?

• Amint azt ez a beszámoló is szemlélteti, mi történhet akkor, ha azonnal
válaszolunk a Szabadító hívására, hogy kövessük Őt? (A tanulók más szavakat
is használhatnak, de győződj meg róla, hogy megfogalmazzák a következő
tantételt: Ha azonnal válaszolunk a Szabadító hívására, hogy kövessük Őt,
akkor Ő többet tud kihozni az életünkből, mint amennyire mi magunk
képesek vagyunk.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Ezra Taft Benson
elnöktől, az osztály pedig nézze meg, hogyan tud az Úr többet kihozni az
életünkből akkor, ha követjük Őt.

„Az olyan férfiak és nők, akik életüket átadják Istennek, fel fogják ismerni, hogy
Ő sokkal többet tud kihozni az életükből, mint ők maguk. Isten elmélyíti
örömeiket, kiszélesíti jövőképüket, felélénkíti elméjüket, megerősíti izmaikat,
felemeli lelküket, megsokszorozza áldásaikat, kibővíti lehetőségeiket,
megvigasztalja szívüket, barátokat ad melléjük és kitölti rájuk békességét.
Mindenki, aki elveszíti életét Isten szolgálatában, örök életre lel majd” (“Jesus

Christ—Gifts and Expectations,” Ensign, Dec. 1988, 4; lásd még Az egyház elnökeinek tanításai:
Ezra Taft Benson [2014]. 47.).

• Mikor fordult elő az, hogy ti vagy egy ismerősötök hasonló áldásokat tapasztalt
meg azért, mert világi aggodalmait hátrahagyva követte a Szabadítót?

• A Szabadító követéséért kapott áldásainkat átgondolva mit gondoltok, miért
fontos azonnal reagálni a Szabadító hívására, hogy kövessük Őt?

Kérd meg a tanulókat, hogy írják le a következő kérdésre adott válaszukat a
füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukba:

• Hogyan tudnál még jobban reagálni a Szabadító hívásaira, hogy kövesd Őt?

Buzdítsd a tanulókat, hogy alkalmazzák, amit leírtak.

Máté 4:23–25
Jézus Galilea-szerte tanít, prédikál és gyógyít
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Máté 4:23–25-öt, és keressék
ki a Szabadító tetteit. Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg, amit találnak.
Mondd el, hogy a Szabadító tanításainak, prédikációinak és gyógyításainak konkrét
eseteit az evangéliumok során többször is tanulmányozzátok majd.
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Végezetül tegyél bizonyságot a tanulók által a lecke során megnevezett
igazságokról.
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9. LECKE

Máté 5:1–16
Bevezetés
A Máté 5–7 egy olyan prédikációt jegyez fel, melyet elrendelt
szolgálata kezdetén mondott el a Szabadító. Ez a prédikáció
azóta a hegyi beszéd néven vált ismertté. A Máté 5:1–16

feljegyzi a Szabadító tanításait a boldogsághoz vezető
tantételekről. A Szabadító továbbá megparancsolta a
tanítványainak, hogy mutassanak igazlelkű példát.

Javaslatok a tanításhoz

Az evangélium tanításának és tanulásának alapjai
Az ifjúsági hitoktatás minden szentírásalapú leckéje egy adott szentírásblokkra összpontosít, nem
pedig egy bizonyos elgondolásra, alapeszmére, tanra vagy tantételre. Az oktatók és a tanulók
ezen szentírásblokkokat sorrendben tanulmányozva alkalmazni tudják majd az evangéliumi
tanítás és tanulás alapjainak nagy részét – ide tartozik a szövegösszefüggés és a tartalom
megértése; az evangélium tanainak és tantételeinek felismerése, megértése, igazságuk és
jelentőségük átérzése; valamint a tanok és tantételek alkalmazása.

Máté 5:1–12
A Szabadító a boldogmondásokkal kezdi el a hegyi beszéd tanításait
Írd fel a táblára a következő kérdéseket: Boldog vagy? Miért vagy miért nem?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át (vagy írják le a füzetükbe vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukba), hogy mit válaszolnának ezekre a
kérdésekre. (Elmondhatod a tanulóknak, hogy a válaszaikat nem kell majd
megosztaniuk az osztállyal.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Dieter F. Uchtdorf
elnöktől az Első Elnökségből:

„Gyakran ámítjuk magunkat azzal, hogy van valami, amit nem tudunk elérni,
pedig boldogságot hozna nekünk – például, ha jobb családi vagy anyagi
helyzetben lennénk, vagy véget érne egy nehéz próbatételünk.

…a körülmények tulajdonképpen nem számítanak, vagy nem azok határozzák
meg a boldogságunkat.

[…] Mi határozzuk meg, mennyire leszünk boldogok” (A megbánásokról és az
elhatározásokról. Liahóna, 2012. nov. 23.).

• Szerintetek mit jelent a „mi határozzuk meg, mennyire leszünk boldogok”
megállapítás? Miért fontos ezt tudni?

Mondd el, hogy amikor a Szabadító megkezdte elrendelt szolgálatát, a
Galileai-tenger közelében elmondott egy prédikációt. Ezt a prédikációt gyakran
nevezzük hegyi beszédnek, és a Máté 5–7 jegyzi fel. E prédikációban a Szabadító
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kifejtette, mit tehetünk azért, hogy a körülményeinktől függetlenül igazán
boldogok legyünk.

Kérd meg a tanulókat, hogy fussák át magukban a Máté 5:3–11-et, és nézzék meg,
melyik szó ismétlődik az egyes versek elején. Mondják el, mit találtak.

• Mit jelent a boldogok jelző?

Magyarázd el, hogy a boldogok jelző a latin beatus szóból származik, melynek
jelentése: szerencsés, áldott vagy boldog. Ennek a szónak az ismétlődése miatt
nevezik gyakran ezeket a verseket boldogmondásoknak.

Adj mindegyik tanulónak egy példányt a következő táblázatból. Mutass rá,
hogy a Máté 5-ben található verseken kívül a táblázatban 3 Nefi-ből is van

két hivatkozás. Ezek a hivatkozások annak a prédikációnak a részei, melyet a
nefiták közötti szolgálata során mondott el Jézus Krisztus, és amely hasonlít a hegyi
beszédhez. 3 Nefi hivatkozásai segítenek még jobban megérteni a Máté 5-ben
található, velük párhuzamos szentírásrészeket.

Boldogmondások

Máté 5:3;
3 Nefi 12:3

Lelki szegénynek lenni azt jelenti, hogy alázatosak vagyunk, és hálásan elismerjük, hogy az
Úrtól függünk – megértjük, hogy állandóan szükségünk van az Ő támogatására. Az alázat
annak elismerése, hogy adottságaink és képességeink Isten ajándékai (vö. Hűek a hithez:
Evangéliumi értelmező szótár [2004]. 6.).

Máté 5:4 A sírás bánatot jelez vagy fejez ki. Sírhat valaki a halandóság nehézségei és próbatételei,
például a szerettei elveszítése miatt. A bűn miatti bánkódás is eredményezhet sírást.

Máté 5:5 „A Webster nagyszótár szerint szelídnek lenni a következőt jelenti: »türelmet és
hosszútűrést mutatni, a becsmérlést neheztelés nélkül elviselni« [Webster’ s Third New
International Dictionary (1976) ‘meek,’ 1403]. A szelídség nem gyengeség, hanem a
keresztény bátorság szimbóluma” (Robert D. Hales: Keresztény bátorság: a tanítványság
ára. Liahóna, 2008. nov. 73.).

Máté 5:6;
3 Nefi 12:6

Az igazság, igazlelkűség éhezése és szomjazása azt jelzi, hogy hőn vágyunk Isten
akaratának megismerésére és annak megtételére.

Máté 5:7 „Az irgalom azt jelenti, hogy a megérdemeltnél nagyobb együttérzéssel bánunk valakivel”
(“Mercy” [Irgalom], Gospel Topics [Evangéliumi témák], lds.org/topics). Jézus Krisztus
engesztelése miatt részesülhetünk Mennyei Atyánk irgalmában (lásd Alma 33:11).

Máté 5:8 „Azok a tisztaszívűek, akik szeretik az Urat, igyekeznek követni Őt és betartani a
parancsolatait, és próbálnak erényes életet élni, valamint hithűen mindvégig kitartani.
Azok a tisztaszívűek, akik gondolataikat ellenőrizve távol tartják maguktól az erkölcstelen
képzelgéseket és tetteket” (Sheldon F. Child, “Words of Jesus: Chastity,” Ensign, Jan.
2003, 44).

Máté 5:9 „[A béketeremtés] olyan ajándék, mely segít az embereknek közös nevezőre jutni ott, ahol
mások csak különbözőségeket látnak” (vö. Henry B. Eyring: Tanulás a papságban.
Liahóna, 2011. máj. 64.).

Máté
5:10–12

Háborúságot (üldöztetést) szenvedni az igazságért és igazlelkűségért annyit tesz, hogy
hajlandóak vagyunk engedelmesen követni és megvédeni Jézus Krisztust és a tanításait,
még akkor is, ha esetleg kigúnyolnak vagy rosszul bánnak velünk ezért.

Oszd nyolc csoportra a tanulókat, és mindegyik csoportnak add ki feladatul a
táblázatban felsorolt boldogmondások egyikét (ha nincs elég tanulód nyolc
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csoporthoz, akkor egy-egy csoport több boldogmondást is kaphat). Kérd meg a
tanulókat, hogy állítsanak össze egy rövid előadást a nekik jutó
boldogmondás(ok)ból. Előadásuk tartalmazza a következő tevékenységeket (ezeket
az utasításokat felírhatod a táblára, vagy egy lapon oda is adhatod nekik):

1. Kérjétek meg az egyik osztálytársatokat a vers vagy versek felolvasására és az
adott boldogmondás betartásáért ígért áldás megnevezésére.

2. A vers és a táblázatban található tudnivalók felhasználásával magyarázzátok
el, hogy mit kell tennünk a megígért áldás elnyeréséért.

3. Kérjétek fel az osztályt, hogy mondjanak konkrét módokat arra, hogyan
élhetünk az adott boldogmondás szerint.

4. Magyarázzátok el, hogyan hozhat számunkra boldogságot az, ha ezen
boldogmondás szerint élünk. Elmesélhettek egy olyan élményt, mely szemlélteti
az általatok tanított igazságot, és bizonyságot is tehettek erről az igazságról.

Elegendő idő eltelte után kérd meg az egyes csoportokat, hogy mutassák be a
kapott boldogmondást az osztálynak.

Miután a tanulók végeztek az előadásokkal, mutass rá, hogy a boldogmondások
Jézus Krisztus jellemvonásairól tanítanak, és hogy ha ezek szerint élünk, akkor
hasonlóbbakká válhatunk Őhozzá.

• A Máté 5-ből tanultak alapján mi történik velünk, amint kifejlesztjük ezeket és
más krisztusi tulajdonságokat? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de
fogalmazzák meg a következő tantételt: Krisztusi tulajdonságokra szert téve
nagyobb boldogságban lesz részünk. Írd fel a táblára ezt a tantételt.)

Megoszthatod a bizonyságodat erről a tantételről. Emlékeztesd a tanulókat az óra
elején átgondolt, a boldogságukra vonatkozó kérdésekre. Kérd őket, hogy a
boldogmondásokban felsorolt valamelyik jellemvonás kiválasztásával és annak
kifejlesztésére irányuló cél kitűzésével törekedjenek még nagyobb boldogságra.

Máté 5:13–16
Jézus Krisztus azt az utasítást adja a tanítványainak, hogy mutassanak
igazlelkű példát
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy ismerősükre, például egy
családtagjukra vagy barátjukra, aki számára áldást jelentene az, ha közelebb
kerülne Mennyei Atyánkhoz. Miközben a tanulók folytatják a Máté 5
tanulmányozását, kérd fel őket, hogy keressenek olyan tantételeket, amelyek utat
mutathatnak nekik, amint megpróbálnak segíteni ennek az illetőnek.

Tegyél ki egy sótartót, és önts belőle némi sót egy tálkába.

• Mire jó a só?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Carlos E. Asay eldertől,
a Hetvenek tagjától, az osztály pedig figyelje meg, többek között mire használatos
a só:
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„[A jó só] …tiszta, vegyítetlen, szennyeződésmentes és hasznos. Az ilyen só
tartósít, ízesít, gyógyít, és más dolgokra is jól használható” (“Salt of the Earth:
Savor of Men and Saviors of Men,” Ensign, May 1980, 42).

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Máté 5:13-at, és nézzék meg,
kiket hasonlított sóhoz a Szabadító.

• Kiket hasonlított sóhoz a Szabadító? (A tanítványait.)

• Milyen szempontból jellemzik Jézus Krisztus tanítványait a jó só tulajdonságai?

• A 13. vers szerint mi történik, ha a só elveszti az ízét?

Magyarázd el, hogy ha a só megízetlenül, akkor nem csupán az ízét veszíti el, hanem
azokat a különleges tulajdonságait is, amelyek lehetővé teszik, hogy gyógyítson és
tartósítson.

• Mitől veszíti el a só az ízét? (A só akkor veszíti el az ízét, ha más anyagokkal
keveredik és beszennyeződik.)

Önts a tálkába más anyagokat is, például földet, és keverd össze a sóval.

• Mi történik a sóval, mire lesz jó, ha más anyagokkal keveredik?

• Jézus Krisztus tanítványaiként mitől veszíthetjük el az ízünket, vagyis azokat a
krisztusi tulajdonságainkat, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy áldást
jelentsünk másoknak? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de győződj
meg róla, hogy megfogalmazzák a következő tantételt: Ha beszennyeznek
minket a világ bűnei, akkor az megakadályozhat bennünket abban, hogy
áldást jelentsünk mások számára. Írd fel a táblára ezt a tantételt.)

• Mit tehetünk azért, hogy megtartsuk vagy visszaszerezzük az ízünket?

Tegyél ki egy gyertyát (ne gyújtsd meg!). Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Máté 5:14–16-ot, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen
szempontból hasonlította a tanítványait gyertyához a Szabadító.

A Máté 5:14–16 szentírás-memoriter. A szentírás-memoriterek tanulmányozása
segíteni fog a tanulóknak elmélyíteni az alapvető tanokról való tudásukat és

felkészülni arra, hogy másoknak is megtanítsák azokat. Javasolhatod a tanulóknak, hogy
valamilyen egyedi módon jelöljék meg a szentírás-memoritereket, hogy utána könnyen
megtalálhassák azokat. Utalj a lecke végén található tanítási ötletre, hogy segíts a tanulóknak
elsajátítani ezt a szentírás-memoritert.

A szentírás-memoriterekről szóló magyarázatért és további tevékenységekért, melyek segítenek a
tanulóknak memorizálni e választott részeket, lásd az e kézikönyvhöz tartozó függeléket.

• Mihez kell Krisztus tanítványainak kezdeni a világosságukkal?

• Mit jelent az, hogy „fényljék a ti világosságtok”? (Nézzétek meg itt: 3 Nefi
18:24.)
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• Mire késztethet másokat az, ha látják a mi jó cselekedeteinket?

Magyarázd el, hogy a „dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (16. vers) kifejezés
többek között azt jelenti, hogy szóban és tettek által dicsérjék és tiszteljék Istent.

• Milyen tantételt tanulhatunk a 14–16. versekből, milyen hatással lehet másokra
a mi igazlelkű példánk? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de győződj
meg róla, hogy megfogalmazzák a következő tantételt: Igazlelkű példánk
buzdíthat másokat, hogy kerüljenek közelebb Mennyei Atyánkhoz. Írd fel
a táblára ezt a tantételt.)

• Előfordult már veletek, hogy valaki igazlelkű példát állított elétek, és ez segített
nektek közelebb kerülni Mennyei Atyánkhoz? Mikor?

Buzdítsd a tanulókat, hogy gondolják át, mit tehetnek azért, hogy jobb példák
legyenek a családjuk és a barátaik számára.

Nézzétek át az ebben e leckében megnevezett és a táblára felírt tantételeket. Írd fel
a táblára a következő szavakat: elkezdeni, abbahagyni és folytatni. Kérd a tanulókat,
hogy gondolják át az életüket, és válasszanak ki egy olyan dolgot, amit
elkezdhetnek, egy olyan dolgot, amit abbahagyhatnak, és egy olyan dolgot, amit
folytathatnak azért, hogy alkalmazzák életükben ezeket a tantételeket.

Szentírás-memoriter – Máté 5:14–16
Mondd el, hogy a tanulók az év folyamán 25 szentírás-memoriterre fognak
összpontosítani, és ezek közé tartozik a Máté 5:14–16. Ezek a memoriterek segíteni
fognak nekik az evangélium alapvető tanainak megértésében és elmagyarázásában.
Az Újszövetség ifjúsági hitoktatási könyvjelzője felsorolja a 25 szentírás-memoriter
hivatkozását. Magyarázd el, hogy a szentírás-memoriterek elsajátításának része,
hogy ki tudják keresni, valamint értelmezni, alkalmazni és memorizálni
tudják azokat.

Hogy segíts a tanulóknak memorizálni ezt a részt, kérd meg őket, hogy mondják el
többször magukban, majd mondják fel az egyik osztálytársuknak. Az előttetek álló
hét folyamán megteheted, hogy minden óra elején vagy végén felmondatod az
osztállyal ezt a részt.
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10. LECKE

Máté 5:17–48
Bevezetés
A Szabadító folytatja a hegyi beszédét Galileában, és
elmagyarázza, hogy nem Mózes törvényét eltörölni, hanem
azt betölteni jött. Parancsolatokat is ad a tanítványainak,

amelyeket azért kell követniük, hogy tökéletessé válhassanak,
mint amilyen Mennyei Atyánk.

Javaslatok a tanításhoz

Értsd meg a szövegösszefüggést és a tartalmat!
Az evangéliumi tanítás és tanulás egyik alapja a szentírások szövegösszefüggésének és
tartalmának megértése. A szövegösszefüggéshez tartozik minden olyan körülmény, amely egy
adott szentírásrészt, eseményt vagy beszámolót körülvesz, illetve annak hátterét alkotja. A
tartalom magában foglalja mindazon történeti szálakat, személyeket, eseményeket,
prédikációkat és sugalmazott magyarázatokat, melyek a szentírásbeli szöveget alkotják. Amint
segítesz a tanulóknak megérteni a szentírások összefüggéseit és tartalmát, ők készen állnak majd
a sugalmazott szerzők háttérben meghúzódó üzeneteinek felismerésére.

Máté 5:17–48
Jézus Krisztus megtanítja a tanítványainak, hogyan váljanak tökéletessé, mint
amilyen Mennyei Atyánk
Óra előtt írd fel a táblára a következő kérdést: Szerintetek melyik parancsolatot a
legnehezebb betartani az embereknek? Az óra elején kérd meg a tanulókat, hogy
válaszoljanak erre a kérdésre, válaszaikat pedig írd fel a táblára.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 5:48-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressenek egy olyan parancsolatot, amelyet nehéz betartani. Olvasd
fel a Máté 5:48 Joseph Smith fordítását, mely így hangzik: „Megparancsoltatik azért
nektek, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.”

• Milyen érzéseket kelt bennetek ez a parancsolat, hogy legyetek tökéletesek?

• Szerintetek mit jelent tökéletesnek lenni?

Magyarázd el, hogy a tökéletes jelző egy olyan görög szó fordítása, mely azt jelenti,
hogy „teljes”, „befejezett” vagy „teljesen kialakult, kifejlődött”. Kérdezd meg az
osztálytól, hogy milyen szempontból segít ez nekik jobban megérteni ezt a verset.
Magyarázd el, hogy teljessé, illetve teljesen kifejlődötté válni annyit tesz: olyanná
válni, mint Mennyei Atyánk.

Miközben a tanulók folytatják a Szabadító hegyi beszédének tanulmányozását a
Máté 5-ben, kérd fel őket, hogy keressenek olyan tantételeket, amelyeket
követniük kell ahhoz, hogy egyre inkább olyan tökéletessé válhassanak, mint
Mennyei Atyánk.

A Máté 5:17–20 összefoglalásaként mondd el, hogy a Szabadító azt tanította, hogy
Mózes törvényét betölteni jött, nem pedig azért, hogy eltörölje vagy elvesse a
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Mózes törvényében található örök igazságok bármelyikét is. Jézus Krisztus
visszaállította a gonoszság és hitehagyás miatt elveszett evangélium teljességét,
kiigazította a hamis tanításokat, és betöltötte az ószövetségi próféták próféciáit. Az
evangélium teljessége visszaállításának részeként végül felhagytak Mózes
törvényének bizonyos részeivel, például a körülmetélkedéssel és az
állatáldozatokkal.

Mondd el, hogy a Máté 5:21–48-ban a Szabadító olyan törvényekről és szokásokról
tanít, amelyeket a zsidók Mózes törvénye alatt alakítottak ki vagy fűztek hozzá
ahhoz. Jézus Krisztus elmagyarázta a törvények igazi jelentését, és magasabb rendű
igazlelkűségre tanított. Az Ő királysága tagjainak e magasabb törvény szerint kell
élniük. Ezek a magasabb törvények útmutatást biztosítottak, hogy segítsenek Jézus
Krisztus tanítványainak elkerülni Isten parancsolatainak a megszegését.

Hogy felkészítsd a tanulókat a Szabadító haragról szóló tanításainak
tanulmányozására, kérd meg őket, hogy gondoljanak egy olyan alkalomra, amikor
megharagudtak valakire.

• Milyen veszélyeket rejt az, ha nem tartjuk ellenőrzés alatt a haragunkat?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 5:21–22-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit tanított Mózes törvénye az erőszakról és a haragról,
és milyen további igazságokat tanított az Úr a magasabb törvény részeként a
haragról.

• Mit tanított a Szabadító az erőszakról és a haragról? (Magyarázd el, hogy a Ráka
kifejezés a 22. versben azt jelenti: bárgyú, bolond, üresfejű ember.)

• E versek szerint mi történik, ha nem tanuljuk meg ellenőrzés alatt tartani a
haragunkat?

Magyarázd el, hogy a Máté 5:22 Joseph Smith fordítása kiveszi ebből a versből az
„ok nélkül” szavakat, és így fogalmaz: „Én pedig azt mondom néktek, hogy
mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő
atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a
gyehenna tüzére.”

• Mi a jelentősége az „ok nélkül” szavak eltávolításának ebből a versből?

• Hogyan segít nekünk a tökéletesség irányába fejlődnünk az, ha ellenőrzés alatt
tartjuk a haragunkat?

Írd fel a táblára a következő kifejezést: Azért, ha te hozzám jössz, vagyis hozzám
szeretnél jönni…

Magyarázd el, hogy a Joseph Smith fordítás a 23. vers elejéhez hozzáfűzi, hogy
„azért, ha te hozzám jössz, vagyis hozzám szeretnél jönni”, és így ez áll benne:
„Azért, ha te hozzám jössz, vagyis hozzám szeretnél jönni, vagy ha a te
ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának
valami panasza van ellened” (Joseph Smith fordítás, Máté 5:25).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 5:23–24-et, és fűzze hozzá a Joseph
Smith fordítás által tett kiegészítést is. Az osztály kövesse a szöveget, és nézzék
meg, mit tanított a Szabadító, mit kell tennünk a mások iránt érzett haragunkkal,
ha Őhozzá szeretnénk jönni.
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• Mit jelent a „hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el” felszólítás?
(Mielőtt valaki áldozatot ajánl az Úrnak, először hozza rendbe a másokhoz
fűződő kapcsolatait.)

• A 24. vers szerint mit kell tennünk, ha Krisztushoz szeretnénk jönni? (A tanulók
más szavakat is használhatnak, de győződj meg róla, hogy megfogalmazzák a
következő igazságot: Ha Jézus Krisztushoz szeretnénk jönni, akkor először
meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt azért, hogy megbékéljünk
másokkal.)

• Mit jelent megbékélni valakivel? (Elrendezni a vitákat és helyreállítani a
kapcsolatban az összhangot. Azok is ide tartoznak, akiknek velünk szemben
vannak rossz érzései, és azok is, akikkel szemben nekünk vannak rossz
érzéseink.)

• Szerintetek miért kell elrendezni a vitáinkat másokkal ahhoz, hogy Krisztushoz
jöhessünk?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 5:25–26-ot, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit mondott a Szabadító, mit tehetünk azért, hogy
megbékéljünk másokkal.

• Szerintetek mit jelent hamar jóakarója lenni a te ellenségednek? (Magyarázd el,
hogy az itt található „jóakaró” szó egy olyan görög kifejezésből származik,
amely azt sugallja, hogy legyenek jó gondolataid róla, legyél iránta jó
szándékú.)

• Hogyan segíthet nekünk elrendezni egy vitát vagy helyrehozni egy rossz
kapcsolatot az, ha úgy döntünk, hogy jó gondolataink lesznek valakivel
kapcsolatban?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan időszakra, amikor elrendeztek
valakivel egy vitát, és ennek eredményeként közelebb tudtak kerülni az Úrhoz.
Megkérhetsz egy vagy két tanulót, hogy ha nem túl magánjellegű, akkor
meséljenek az élményeikről. Buzdítsd a tanulókat, hogy rendezzék el a vitáikat, és
ezáltal fejlődjenek abba az irányba, hogy tökéletessé válhassanak, mint
Mennyei Atyánk.

Mutass egy gyomnövényt (vagy
képet róla).

• Mi történhet, ha nem gyomláljuk ki
a kertet?

• Milyen szempontból hasonlíthatjuk
gyomhoz a bűnt?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Máté 5:27–28-at, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg,
milyen bűnre figyelmeztetett a
Szabadító, és milyen magasabb törvény betartását várja el a tanítványaitól.

• Mit tanított a Szabadító azokról, akik buja gondolatokat vagy vágyakat
dédelgetnek? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de győződj meg annak
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leszögezéséről, hogy ha buja gondolatok vagy vágyak dédelgetése mellett
döntünk, akkor az olyan, mintha házasságtörést követnénk el a
szívünkben.)

Magyarázd el, hogy bár a tisztátalan gondolatok bejutását az elménkbe nem
mindig tudjuk megakadályozni, de azt igen, hogy ott is maradjanak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 5:29–30-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit tanított a Szabadító a tisztátalan gondolatok
eltávolításáról.

• Mit mondott a Szabadító, mit kell tennünk a tisztátalan gondolatok
eltávolításához?

• Szerintetek mit jelent ezekben a versekben a szem kivájása és a kéz levágása?

Mondd el, hogy a Máté 5:30 Joseph Smith fordítása a következő mondatot fűzi
hozzá a vers végéhez: „És most, ezt példázatként mondom a bűneitekről; vessétek
azért el őket magatoktól, hogy ne vágassatok ki és vettessetek a tűzre.” Miközben
felolvasod ezt a kiegészítést, az osztály nézze meg, hogyan segít nekünk a Joseph
Smith fordítás megérteni, hogy mit jelent ezekben a versekben a szem kivájása és a
kéz levágása. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak.

• Annak alapján, amit az Úr a Máté 5:29–30-ban tanított, mi történhet velünk, ha
nem távolítjuk el az életünkből a bűnöket? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel
a táblára a következő tantételt: Ha úgy döntünk, hogy nem távolítjuk el az
életünkből a bűnt, akkor az lelkileg el fog minket pusztítani.)

• Mit tehetünk azért, hogy eltávolítsuk az életünkből a bűnöket?

• Mit kell tennünk azért, hogy eltávolítsuk az életünkből a bűnöket, és biztosan
ne kövessük el újra azokat?

Buzdítsd a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan bűnre, amelyet szeretnének
eltávolítani az életükből, majd tűzzék ki célul ennek megtételét azáltal, hogy
bűnbánatot tartanak és igazlelkű cselekedetekkel helyettesítik azt.

A Máté 5:31–37 összefoglalásaként mondd el, hogy az Úr itt a válásról, a
házasságról és az eskütételről tanított.

A tanulók képzeljék el, hogy egy iskolatársuk kegyetlen, rosszindulatú dolgokat
mond róluk. Kérdezd meg a tanulóktól, ők hogyan reagálnának erre.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 5:38-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és figyeljék meg, mit tanított Mózes törvénye az egyéneknek a bűneik
vagy vétkeik miatti büntetéséről. Mondják el, mit találtak. Magyarázd el, hogy a
„szemet szemért és fogat fogért” kifejezés azt jelenti, hogy Mózes törvénye szerint
a büntetésnek összhangban kellett állnia a vétek súlyával.

Oszd párokra a tanulókat. A párok egyik fele olvassa el a Máté 5:39–42-t, a másik
fele pedig a Máté 5:43–47-et, és keressék meg a magasabb törvényt. Elegendő idő
eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy beszéljék meg a párjukkal a következő
kérdéseket (melyeket felírhatsz a táblára vagy készíthetsz belőlük kiosztandó
anyagot):
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A Szabadító szerint mi a magasabb törvény?

Mit tanít nekünk a magasabb törvény, hogyan viselkedjünk azokkal szemben, akik
vétkeznek ellenünk?

Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, hogy mondják el az osztálynak,
mit válaszoltak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel újra a Máté 5:45-öt, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mi történik, ha szeretjük az ellenségeinket és jót
teszünk azokkal, akik gyűlölnek minket.

• Mi történik, ha szeretjük az ellenségeinket és jót teszünk azokkal, akik
gyűlölnek minket?

• Tudván, hogy mindannyian Isten lélekgyermekei vagyunk, szerintetek mit jelent
ebben a versben az, hogy legyünk a mi Mennyei Atyánknak a gyermekei? (Azt
jelenti, hogy legyünk olyanok, mint Ő, és váljunk az Ő királyságának
örököseivé.)

• Miként példázta élete során a Szabadító az ellenségei iránti szeretetét és azt,
hogy jót tesz másokkal?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják végig, mit tanultak a Máté 5-ből, mit kell
tennünk azért, hogy tökéletessé váljunk, akárcsak Mennyei Atyánk.

• Milyen dolgokat kell megtennünk azért, hogy tökéletessé váljunk, akárcsak
Mennyei Atyánk? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzanak
meg egy, a következőhöz hasonló tantételt: A Szabadító tanításait és
parancsolatait követve tökéletessé válhatunk, akárcsak Mennyei Atyánk.)

Emlékeztesd a tanulókat, hogy csakis Jézus Krisztus és az Ő kegyelme által
válhatunk tökéletessé (lásd Moróni 10:32).

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a tökéletesedés folyamatát, kérd meg
egyiküket, hogy olvassa fel a következő idézetet Russell M. Nelson eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Nem kell elcsüggednünk, ha a tökéletességre irányuló buzgó erőfeszítéseink
most még oly fáradságosnak és vég nélkülinek tűnnek. A tökéletesség
folyamatban van. A maga teljességében csak a feltámadás után érkezhet el, és
csak az Úr által. Mindazokra vár, akik szeretik Őt és betartják a parancsolatait”
(“Perfection Pending,” Ensign, Nov. 1995, 88).

• Nelson elder szerint mikor fogjuk elérni a tökéletességet?

• Hogyan segíthet ez a megállapítás annak, akit nyomasztanak és
elcsüggesztenek a tökéletlenségei?

Buzdítsd a tanulókat, hogy továbbra is engedelmeskedjenek Isten parancsolatainak,
mert így végül olyanná válhatnak, mint Mennyei Atyánk.
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OTTHONTANULÓI LECKE

Máté 1–5 (2. rész)
Felkészülési anyag az otthon tanulók oktatója számára
A napi otthontanulói leckék összefoglalása
A következő összefoglalást azon eseményekről, tanokról és tantételekről, melyeket a tanulók a Máté 1–5 (2. rész)
tanulmányozása során megismertek, ne tanítsd az órád részeként! Az általad tanított lecke e tanok és tantételek közül
csupán néhányra összpontosít. Kövesd a Szent Lélek késztetéseit, amikor átgondolod, hogy mire van szükségük a
tanulóidnak.

1. nap (Máté 1–2)
A tanulók a Szabadító nemzedékrendjét tanulmányozva megtudták, hogy Jézus Krisztus Mennyei Atyánk és Mária
isteni Fia. A napkeleti bölcsek példájából, akik Jézushoz jöttek hódolni, a tanulók megtudták, hogy ha őszintén és
szorgalmasan keressük a Szabadítót, akkor segítséget kapunk, hogy eljussunk Őhozzá. A tanulók olvastak róla, hogy
miként kapott sugalmazást József a családja Egyiptomba – biztonságba – vitelére, és felfedezték, hogy ha fogékonyak
vagyunk a Lélek dolgaira, akkor kinyilatkoztatást és útmutatást kaphatunk.

2. nap (Máté 3)
A tanulók olvastak Keresztelő Jánosról, valamint Jézus Krisztus kereszteléséről, és megtanulták a következő
igazságokat: Akkor tanúsítunk valódi bűnbánatot az Úr felé, ha a vágyainkon és a tetteinken változtatva követjük a
tanításait. A felhatalmazással bíró személy által, alámerítéssel végzett keresztelés elengedhetetlen a szabaduláshoz. Az
Atya, a Fiú és a Szentlélek három különböző és különálló lény.

3. nap (Máté 4)
A tanulók olvastak róla, hogy miként reagált a Szabadító az ördög kísértéseire, és megtudták, hogy a szentírásokban
tanított igazságokat felidézve és alkalmazva ellen tudunk állni az ördög kísértéseinek. Azt is megtudták, hogy Jézus
Krisztus világosságot hoz azok életébe, akik sötétségben vannak. A tanulók Péterről, Andrásról, Jakabról és Jánosról
olvasva felfedezték a következő igazságot: Ha azonnal válaszolunk a Szabadító hívására, hogy kövessük Őt, akkor Ő
többet tud kihozni az életünkből, mint amennyire mi magunk képesek vagyunk.

4. nap (Máté 5)
Ebben a leckében a tanulók elolvasták a Szabadító hegyi beszédének egy részét. A beszédből megtudták a következő
igazságokat: Krisztusi tulajdonságokra szert téve nagyobb boldogságban lesz részünk. Ha beszennyeznek minket a világ
bűnei, akkor az megakadályozhat bennünket abban, hogy áldást jelentsünk mások számára. Igazlelkű példánk
buzdíthat másokat, hogy kerüljenek közelebb Mennyei Atyánkhoz. A tanulók a magasabb törvényről is tanultak,
melyet Jézus Krisztus tanított a tanítványainak.

Bevezetés
Ez a lecke segíthet a tanulóknak megérteni, hogy mit kell tennünk azért, hogy
tökéletessé váljunk, mint amilyen Mennyei Atyánk. A tanulók az Úr magasabb
törvényeit is áttekintik, és közben átgondolják, hogyan engedelmeskedhetnének
még jobban az Úr parancsolatainak.
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Javaslatok a tanításhoz
Máté 5:17–48
Jézus Krisztus megtanítja a tanítványainak, hogyan váljanak tökéletessé, mint
amilyen Mennyei Atyánk
Óra előtt írd fel a táblára a következő kérdést: Szerintetek melyik parancsolatot a
legnehezebb betartani az embereknek? Az óra elején kérd meg a tanulókat, hogy
válaszoljanak erre a kérdésre, válaszaikat pedig írd fel a táblára.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 5:48-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressenek egy olyan parancsolatot, amelyet nehéz betartani. Olvasd
fel a Máté 5:48 Joseph Smith fordítását, mely így hangzik: „Megparancsoltatik azért
nektek, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.”

• Milyen érzéseket kelt bennetek ez a parancsolat, hogy legyetek tökéletesek?

• Szerintetek mit jelent tökéletesnek lenni?

Magyarázd el, hogy a tökéletes jelző egy olyan görög szó fordítása, mely azt jelenti,
hogy „teljes”, „befejezett” vagy „teljesen kialakult, kifejlődött”. Kérdezd meg az
osztálytól, hogy milyen szempontból segít ez nekik jobban megérteni ezt a verset.
Magyarázd el, hogy teljessé, illetve teljesen kifejlődötté válni annyit tesz: olyanná
válni, mint Mennyei Atyánk.

Miközben a tanulók folytatják a Szabadító hegyi beszédének tanulmányozását a
Máté 5-ben, kérd fel őket, hogy keressenek olyan tantételeket, amelyeket
követniük kell ahhoz, hogy egyre inkább olyan tökéletessé válhassanak, mint
Mennyei Atyánk.

A Máté 5:17–20 összefoglalásaként mondd el, hogy a Szabadító azt tanította, hogy
Mózes törvényét betölteni jött, nem pedig azért, hogy eltörölje vagy elvesse a
Mózes törvényében található örök igazságok bármelyikét is. Jézus Krisztus
visszaállította a gonoszság és hitehagyás miatt elveszett evangélium teljességét,
kiigazította a hamis tanításokat, és betöltötte az ószövetségi próféták próféciáit. Az
evangélium teljessége visszaállításának részeként végül felhagytak Mózes
törvényének bizonyos részeivel, például a körülmetélkedéssel és az
állatáldozatokkal.

Mondd el, hogy a Máté 5:21–48-ban a Szabadító olyan törvényekről és szokásokról
tanít, amelyeket a zsidók Mózes törvénye alatt alakítottak ki vagy fűztek hozzá
ahhoz. Jézus Krisztus elmagyarázta a törvények igazi jelentését, és magasabb rendű
igazlelkűségre tanított. Az Ő királysága tagjainak e magasabb törvény szerint kell
élniük. Ezek a magasabb törvények útmutatást biztosítottak, hogy segítsenek Jézus
Krisztus tanítványainak elkerülni Isten parancsolatainak a megszegését.

Hogy segíts a tanulóknak felidézni, mit tanultak az otthontanulói leckékben a
magasabb törvényről, felírhatod a táblára a következő felszólításokat: Ne ölj. Ne
paráználkodjál.

Kérd meg a tanulókat, hogy magyarázzák el, mit tanított Jézus Krisztus a
tanítványainak ezekről a törvényekről. (Ha a tanulók már nem emlékeznek rá,
akkor kérd meg őket, hogy lapozzanak vissza a Máté 5:21–26-hoz és a Máté
5:27–30-hoz.)
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• Milyen veszélyeket rejt az, ha nem tartjuk ellenőrzés alatt a haragunkat?

• Miért fontos a gondolataink ellenőrzés alatt tartása?

A Máté 5:31–37 összefoglalásaként mondd el, hogy az Úr itt a válásról, a
házasságról és az eskütételről tanított.

A tanulók képzeljék el, hogy egy iskolatársuk kegyetlen, rosszindulatú dolgokat
mond róluk. Kérdezd meg a tanulóktól, ők hogyan reagálnának erre.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 5:38-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és figyeljék meg, mit tanított Mózes törvénye az egyéneknek a bűneik
vagy vétkeik miatti büntetéséről. Mondják el, mit találtak. Magyarázd el, hogy a
„szemet szemért és fogat fogért” kifejezés azt jelenti, hogy Mózes törvénye szerint
a büntetésnek összhangban kellett állnia a vétek súlyával.

Oszd párokra a tanulókat. A párok egyik fele olvassa el a Máté 5:39–42-t, a másik
fele pedig a Máté 5:43–47-et, és keressék meg a magasabb törvényt. Elegendő idő
eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy beszéljék meg a párjukkal a következő
kérdéseket (melyeket felírhatsz a táblára vagy készíthetsz belőlük kiosztandó
anyagot):

A Szabadító szerint mi a magasabb törvény?

Mit tanít nekünk a magasabb törvény, hogyan viselkedjünk azokkal szemben, akik
vétkeznek ellenünk?

Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, hogy mondják el az osztálynak,
mit válaszoltak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel újra a Máté 5:45-öt, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mi történik, ha szeretjük az ellenségeinket és jót
teszünk azokkal, akik gyűlölnek minket.

• Mi történik, ha szeretjük az ellenségeinket és jót teszünk azokkal, akik
gyűlölnek minket?

• Tudván, hogy mindannyian Isten lélekgyermekei vagyunk, szerintetek mit jelent
ebben a versben az, hogy legyünk a mi Mennyei Atyánknak a gyermekei? (Azt
jelenti, hogy legyünk olyanok, mint Ő, és váljunk az Ő királyságának
örököseivé.)

• Miként példázta élete során a Szabadító az ellenségei iránti szeretetét és azt,
hogy jót tesz másokkal?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják végig, mit tanultak a Máté 5-ből, mit kell
tennünk azért, hogy tökéletessé váljunk, akárcsak Mennyei Atyánk.

• Milyen dolgokat kell megtennünk azért, hogy tökéletessé váljunk, akárcsak
Mennyei Atyánk? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzanak
meg egy, a következőhöz hasonló tantételt: A Szabadító tanításait és
parancsolatait követve tökéletessé válhatunk, akárcsak Mennyei Atyánk.)
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Emlékeztesd a tanulókat, hogy csakis Jézus Krisztus és az Ő kegyelme által
válhatunk tökéletessé (lásd Moróni 10:32).

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a tökéletesedés folyamatát, kérd meg
egyiküket, hogy olvassa fel a következő idézetet Russell M. Nelson eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Nem kell elcsüggednünk, ha a tökéletességre irányuló buzgó erőfeszítéseink
most még oly fáradságosnak és vég nélkülinek tűnnek. A tökéletesség
folyamatban van. A maga teljességében csak a feltámadás után érkezhet el, és
csak az Úr által. Mindazokra vár, akik szeretik Őt és betartják a parancsolatait”
(“Perfection Pending,” Ensign, Nov. 1995, 88).

• Nelson elder szerint mikor fogjuk elérni a tökéletességet?

• Hogyan segíthet ez a megállapítás annak, akit nyomasztanak és
elcsüggesztenek a tökéletlenségei?

Buzdítsd a tanulókat, hogy továbbra is engedelmeskedjenek Isten parancsolatainak,
mert így végül olyanná válhatnak, mint Mennyei Atyánk.

Következő rész (Máté 6:1–13:23)
Hogy segíts a tanulóknak felkészülni a következő részre, kérd meg őket, hogy
gondolják át a következő kérdéseket: Mi az aranyszabály? Mit tanított az Úr mások
megítéléséről? Mi történik azokkal, akik két úrnak szolgálnak? Mit kellett az
embereknek tenniük ahhoz, hogy a Szabadító meggyógyítsa őket? Mondd el, hogy
a következő részben a tanulóknak lehetőségük lesz, hogy megismerjék ezekre a
kérdésekre a válaszokat, és megtudják, hogy mivel bízta meg a Szabadító az
apostolait.
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11. LECKE

Máté 6
Bevezetés
Jézus folytatja a hegyi beszédét. Azt tanította, hogy
megfelelő indítékkal kell az odaadásunkat kifejező, igazlelkű
cselekedeteket véghezvinnünk, és kihangsúlyozza, hogy

ezeknek azt a célt kell szolgálniuk, hogy Mennyei Atyánk
kedvében járjunk. Arra is utasítja a tanítványait, hogy először
törekedjenek Isten királyságának a felépítésére.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 6:1–18
A Szabadító arra tanítja tanítványait, hogy vigyenek véghez igazlelkű cselekedeteket
Hozz be az órára apró jutalmakat (például édességet). Amikor látod, hogy a
megérkező tanulók valami jót tesznek (például előveszik a szentírásukat, kedvesen
köszönnek valakinek vagy segítenek megtervezni az áhítatot), jutalmazd meg őket,
és mondd el az osztálynak, hogy mi jót tettek. Előfordulhat, hogy lesznek olyan
tanulók, akik megismétlik a társaik jó cselekedeteit, hogy ők is kapjanak jutalmat.
Folytasd a tanulók jutalmazását, amíg el nem érkezik az óra kezdésének ideje.

Az óra kezdetekor kérdezd meg a tanulóktól, hogy miért tették meg azokat a jó
dolgokat, amelyekért megjutalmaztad őket. Mondd el, hogy Máté 6 feljegyzi, amint
a Szabadító folytatja a hegyi beszédét és arról tanít, hogy milyen különböző
indítékai lehetnek valakinek a jó cselekedetekre. Kérd meg a tanulókat, hogy a
Máté 6 tanulmányozása közben keressenek olyan tantételeket, amelyek segíthetnek
nekik, hogy igazlelkű tetteiket helyes indítékok vezéreljék.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 6:1–2-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit mondott a Szabadító, mi lehet az igazlelkű
cselekedetek egyik helytelen indítéka. (Mutass rá, hogy az alamizsna osztása,
például a szegényeknek való adakozás, vallási odaadást kifejező cselekedet.)

• E versek szerint miért osztogatnak egyesek alamizsnát?

• Minek nevezte ezeket az embereket a Szabadító? (Rámutathatsz, hogy az itt
szereplő képmutató szó annyit tesz: színlelő, önmagát másnak mutató.)

• Szerintetek mit jelent az „elvették jutalmukat” kifejezés?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 6:3–4-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit tanított a Szabadító, hogyan vigyenek véghez
igazlelkű cselekedeteket a tanítványai.

• Szerintetek miért akarta az Úr, hogy a tanítványai „titkon” végezzenek
szolgálatot?

• Mit árul el az illető indítékairól az, ha titkon viszi véghez igazlelkű
cselekedeteit? (Inkább Mennyei Atyánk kedvében kíván járni, és szolgálni
szeretne, mintsem mások figyelmét magára vonni.)

• Mit ígért a Szabadító azoknak, akik a megfelelő indítékkal visznek véghez
igazlelkű cselekedeteket?
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Segíts a tanulóknak megtanulni, hogyan ismerjék fel a tanokat és a
tantételeket!
A szentírások tanulmányozásának egyik legfőbb célja az evangélium tanainak és tantételeinek a
megismerése és elsajátítása. A szentírásokban található evangéliumi tanok és tantételek
beazonosítása az evangéliumi tanítás és tanulás alapja. Gondos erőfeszítést és gyakorlást kíván
annak elsajátítása, hogy miként lehet felismerni ezeket. Miközben segítesz a tanulóknak, hogy
felismerjék a tanokat és tantételeket, figyelj rá, hogy világosan és egyszerűen meg is tudják
fogalmazni ezeket az igazságokat, hogy biztosan megértsék őket.

• Milyen tantételt tanulhatunk a Szabadítónak az odaadást kifejező cselekedetek
véghezvitelével kapcsolatos tanításaiból? (Segíts a tanulóknak megfogalmazni a
következő tantételt: Ha azért viszünk véghez odaadást kifejező
cselekedeteket, hogy Mennyei Atyánk kedvében járjunk, és nem azért,
hogy mások figyelmét magunkra vonjuk, akkor Ő nyíltan meg fog
jutalmazni minket. Írd fel a táblára ezt a tantételt.)

• Mit jelent számotokra az, hogy Mennyei Atyánk nyíltan meg fog
jutalmazni minket?

Kérd meg a tanulókat, hogy párokban dolgozva az egyikük olvassa el magában a
Máté 6:5–6-ot, a másikuk pedig olvassa el a Máté 6:16–18-at. Kérd meg mindegyik
tanulót, hogy keressen egy olyan példát, melyet a Szabadító annak szemléltetésére
használt, amikor azért viszünk véghez igazlelkű cselekedeteket, hogy Mennyei
Atyánk kedvében járjunk. Mondják el egymásnak, hogy mit találtak. Azután
kérdezd meg az osztályt:

• Mely vallási cselekedetekkel kapcsolatban hangsúlyozta ki Jézus ebben a két
szentírásrészben, hogy titkon kell véghezvinni őket?

Győződj meg róla, hogy a tanulók értik: a nyilvános ima nem helytelen csupán
azért, mert nem titkon kerül sor rá. Az ima és más vallásos cselekedetek is
végezhetők nyilvánosan, amennyiben őszintén és odaadással végzik ezeket.

• Az általatok tanulmányozott versek szerint miért imádkoznak és böjtölnek a
képmutatók?

Elmagyarázhatod, hogy a 16. versben a komor nézés és az eltorzult arc olyan
emberekre utal, akik azért teszik közszemlére a böjtölésüket, hogy felhívják
magukra a figyelmet.

Hívd fel ismét a tanulók figyelmét a táblán lévő tantételre. Kérd meg a tanulókat,
hogy gondoljanak egy olyan alkalomra, amikor azért vittek véghez valamilyen
odaadást kifejező cselekedetet – például imádkoztak vagy böjtöltek –, hogy
Mennyei Atyánk kedvében járjanak. Gondolják át, hogy érzéseik szerint milyen
áldásokat kaptak az őszinte hódolatukért. Megkérhetsz néhány tanulót, hogy ha
szívesen mesélnek róla, mondják el, milyen áldásokat kaptak.

A Máté 6:7–15 összefoglalásaként mondd el, hogy a Szabadító elmagyarázta és meg
is mutatta, hogy mi az ima megfelelő módja. Ezt a mintául szolgáló imát nevezzük
az Úr imájának (gyakorta említik Miatyánk néven is). Kérd fel a tanulókat, hogy e
verseket átfutva nézzék meg, mit tanulhatunk az imáról az Úr példájából. Kérd meg
a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak. (E beszélgetés részeként
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elmagyarázhatod, hogy amikor az Úr a hiábavaló ismétlésektől, a sok beszédtől
óvott minket, azzal nem feltétlenül tiltotta meg azt, hogy imáink alkalmával
ugyanazon vagy hasonló szavakat használjunk. Az Úr azoktól az imáktól óv
minket, amelyek gépiesek, sekélyesek vagy üresek. Imáink legyenek alázatosak,
szívből jövőek és hittel mondottak.)

Máté 6:19–24
Jézus Krisztus arra tanítja a sokaságot, hogy a mennyben gyűjtsenek kincseket
Tedd ki egy kincsesláda képét.
Magyarázd el, hogy kincsnek nevezzük
mindazt, amit nagyra értékelünk.

• Ti mit tartotok kincsnek?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Máté 6:19–21-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és figyeljék meg,
mit tanított a Szabadító a kincsekről.

• Mit tanított a Szabadító a
tanítványainak, milyen jellegű kincseket keressenek?

• Mit mondott a Szabadító, mi a különbség a földön gyűjtött kincsek és a
mennyben gyűjtött kincsek között?

Írd fel a táblára a következőket:

kincsek a földön kincsek a mennyben

Kérj meg tanulókat, hogy jöjjenek a táblához, és soroljanak fel példákat földi
kincsekre, illetve mennyei kincsekre.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 6:22–24-et, az osztály pedig nézze
meg, mit tanított a Szabadító, ami segíthet nekünk a mennyben gyűjteni kincseket.

• Mit tanított a Szabadító a 22–23. versekben, ami segíthet nekünk a mennyben
gyűjteni kincseket? (Mutass rá, hogy a 22. vers Joseph Smith fordításában az áll,
hogy „ha tehát egyedül Isten dicsőségére tekint a szemed” [lásd JSF, Máté 6:22
a Kalauz a szentírásokhoz 231. oldalán]. Emlékeztetheted a tanulókat, hogy
Isten munkája és dicsősége az, „hogy véghezvigye… az ember halhatatlanságát
és örök életét” [Mózes 1:39].)

• Mit tehetünk azért, hogy folyamatosan egyedül Isten dicsőségére tekintsen a
szemünk?

• Milyen igazságot tanított a Szabadító a 24. vers végén, amely segíthet nekünk
szem előtt tartani, hogy a mennyben gyűjtsünk kincseket? (A tanulók
fogalmazzák meg a következő igazságot: Nem szolgálhatunk egyszerre
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Istennek és a Mammonnak. Magyarázd el, hogy a Mammon szó gazdagságra,
vagyonra utal.)

• Szerintetek mit jelent a Mammonnak „szolgálni”? (Oly módon a világ dolgaira
helyezni a szívünket, ami eltávolít minket Istentől.)

A tanulók által a Máté 6:24-ben megnevezett igazság szemléltetéseként
ragasztószalaggal illessz egymáshoz két szívószálat azok tetejénél. Tegyél ki egy fél
pohár vizet, és illeszd bele a szívószálakat úgy, hogy az egyik érjen bele a vízbe, a
másik viszont legyen a poháron kívül. Kérj meg egy tanulót, hogy a szívószálak
segítségével igya meg a vizet. (Győződj meg róla, hogy a tanuló mindkét
szívószálat szívja, mert csak így van értelme a szemléltetésnek.) Azután kérdezd
meg a tanulótól:

• Miért nem tudtál hatékonyan inni?

Kérdezd meg az osztálytól:

• Ha a szívószálak minket jelképeznek, akkor mit jelképezhet a víz? (Isten
szolgálatára irányuló erőfeszítéseinket.)

• Szerintetek miért nem tudjuk egyszerre szolgálni Istent és a Mammont? (Lásd
még Jakab 1:8.)

• Mit kell tennünk a szívószálakkal ahhoz, hogy meg tudjuk inni a vizet? Hogyan
kapcsolódik ez az Isten szolgálatára irányuló erőfeszítéseinkhez?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át válaszukat az alábbi kérdésre. Arra is
megkérheted őket, hogy a füzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukban jegyezzék fel a válaszukat.

• Milyen példát látsz az életedben arra, hogy visszatarthat téged Isten
szolgálatától és a mennyei kincsek gyűjtésétől az, ha a világiasságon csüng
a szíved?

Máté 6:25–34
A Szabadító azt az utasítást adja a tanítványainak, hogy először Isten királyságát
keressék
A Máté 6:25–34 összefoglalásaként mondd el, hogy a Szabadító azt az utasítást
adta a tanítványainak, hogy ne aggódjanak túlságosan az alapvető szükségleteikről
való gondoskodás miatt. A Máté 6:25–27 Joseph Smith fordítása segít nekünk
megérteni, hogy a Szabadító itt konkrétan azokhoz szólt, akik az Ő
evangéliumának prédikálására indultak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 6:31–34-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit tanított a Szabadító a tanítványainak, először mire
törekedjenek az életükben. (Mutass rá, hogy a Joseph Smith fordításban a 33. vers
első fele így hangzik: „Ne e világ dolgaira törekedjetek tehát, hanem először Isten
királyságának a felépítésére törekedjetek, és az ő igazlelkűségének a
megalapozására” [JSF, Máté 6:38, a Kalauz a szentírásokhoz 231. oldalán].)

• Mit tanított a Szabadító a tanítványainak, először mire törekedjenek az
életükben?

11.  LECKE

67



• Mit ígért Jézus Krisztus azoknak, akik Isten királyságának (vagyis az Ő
egyházának) a felépítésére törekednek, nem pedig a világ dolgainak
megszerzésére? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a következő
tantételt: Ha először Isten királyságának a felépítésére törekszünk, akkor
Ő meg fog minket áldani mindazzal, amiről tudja, hogy szükségünk van
rá.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezt a tantételt, kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a következő idézetet Ezra Taft Benson elnöktől:

„Istent az életünkben minden más elé kell helyeznünk. […]

Amikor Istent tesszük az első helyre, minden egyéb dolog a megfelelő helyére
kerül, vagy pedig kihullik az életünkből. Az Úr iránti szeretetünk uralja majd
minden vonzalmunkat, ez szabja meg, mire fordítjuk időnket, ez határozza meg
elfoglaltságainkat és dolgaink fontossági sorrendjét.

Istent mindenki más elé kell helyeznünk az életünkben” (“The Great
Commandment—Love the Lord,” Ensign, May 1988, 4; lásd Az egyház elnökeinek tanításai: Ezra
Taft Benson [2014]. 44–45.).

• Éreztétek-e már Mennyei Atyánk áldásait, amint igyekeztetek első helyre tenni
Őt az életetekben? Mikor?

Megoszthatod a bizonyságodat az abból eredő áldásokról, ha Mennyei Atyánkat
helyezzük első helyre az életünkben.

Kérd a tanulókat, hogy gondolják át újra, vajon miként érezhetik annak kísértését,
hogy a világiasságon csüngjön a szívük. Buzdítsd őket, hogy tűzzék ki célul ennek a
kísértésnek a legyőzését, és írják le a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukba, hogy mi módon igyekeznek majd Mennyei Atyánkat tenni első helyre
az életükben.
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Hegyi beszéd. Készítette: Carl Heinrich Bloch. A Nemzettörténeti
Múzeum (Frederiksborg Kastély, Hillerød, Dánia) jóvoltából.
Másolatok készítése tilos!

12. LECKE

Máté 7
Bevezetés
Jézus Krisztus azzal folytatja a hegyi beszédét, hogy igazlelkű
ítélkezésre tanítja a tanítványait. A személyes kinyilatkoztatás

elnyeréséről és Mennyei Atyánk akaratának a megtételéről
is tanít.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 7:1–5
Hegyi beszédének részeként Jézus Krisztus az igazlelkű ítélkezésről tanítja a
tanítványait
Az óra kezdete előtt írd fel a táblára a következő kérdést: Szabad-e megítélnünk
másokat? Az óra elején kérd meg a tanulókat, hogy válaszoljanak erre a kérdésre.

Tedd ki a képet, melyen a hegyi beszéd
látható (Evangéliumi művészeti könyv
[2009]. 39. sz.; lásd még LDS.org).
Mondd el, hogy Jézus a hegyi beszédét
folytatva az ítélkezésről tanította a
tanítványait.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Máté 7:1-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és figyeljék meg, mit tanított a
Szabadító az ítélkezésről. Mutass rá,
hogy az 1. verset gyakran
félreértelmezik, és azt a jelentést
tulajdonítják neki, hogy soha ne
ítélkezzünk. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a JSF, Máté 7:1–2-t: „Most,
ezek azok a szavak, melyeket Jézus a
tanítványainak tanított, hogy ezt
mondják a népnek. Ne ítélkezzetek hamislelkűen, hogy meg ne ítéltessetek; hanem
ítéljetek igazlelkű ítéletet” (Kalauz a szentírásokhoz, 231. oldal).

• Mit tanított a Szabadító az ítélkezésről?

• Szerintetek mit jelent igazlelkűen ítélni?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 7:2-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mi történik majd velünk annak függvényében, hogy mi
módon ítélünk meg másokat. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak.

• Mi történik, ha igazlelkűen ítélünk meg másokat? (Miután a tanulók
válaszoltak, segíts nekik megfogalmazni a következő tantételt: Ha igazlelkűen
ítélünk meg másokat, akkor Isten ugyanilyen irgalommal és
méltányossággal lesz majd irántunk.)
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Ha lehetséges, oszd ki a tanulóknak a következő idézetet a Hűek a hithez
című kiadványból, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel. A szöveget

követve az osztály egyik fele nézze meg, hogy milyen típusú ítéleteket kellene és
milyeneket nem kellene hoznunk, a másik fele pedig figyelje meg, hogyan
ítélhetünk igazlelkűen.

„Néha az emberek úgy vélik, helytelen másokat bármely módon megítélni. Noha igaz az,
hogy nem szabad másokat hamislelkűen kárhoztatni vagy elítélni, egész életetekben
elképzeléseket, helyzeteket és embereket kell majd megítélnetek. […]

Az ítélethozatal önrendelkezésetek fontos felhasználása, melyre nagyon kell ügyelni, főleg
amikor másokról mondotok ítéletet. Mindenféle ítéletet igazlelkű normák alapján kell
meghozni. Ne feledjétek, hogy csak Isten – aki ismeri minden egyén szívét – hozhat végső
döntést az egyes emberekről! (Lásd Jelenések 20:12; 3 Nefi 27:14; T&Sz 137:9.) […]

Amennyire csak lehet, az emberek helyzetét ítéljétek meg, és ne magukat az embereket!
Ha lehet, tartózkodjatok az ítélethozataltól, amíg elegendő tényt nem ismertek! Mindig
legyetek fogékonyak a Szent Lélekre, aki utat mutathat döntéseitekben!” (Hűek a hithez:
Evangéliumi értelmező szótár [2004]. 134–135.).

• Milyen típusú ítéleteket kellene hoznunk?

• Hogyan ítélhetünk igazlelkűen?

Tegyél ki egy apró faforgácsot, valamint egy vastag, hosszú fadarabot. Magyarázd
el, hogy a Szabadító – az ítélkezésről tanítva a tanítványait – a faforgácsot szálkának,
a nagy fadarabot pedig gerendának nevezte. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Máté 7:3-at, az osztály pedig nézze meg, mit tanított a Szabadító mások
megítéléséről.

• Mit jelképezhet a szálka és a gerenda a Szabadító hasonlatában?

• Hogyan mondanátok el más szavakkal a Szabadítónak a 3. versben található
tanítását?

Kérj meg két tanulót, hogy jöjjön ki az osztály elé, és az egyik tanuló tartsa a szeme
elé a gerendát jelképező fadarabot. Kérdezd meg a második tanulótól:

• Szeretnéd, ha az osztálytársad, akinek gerenda van a szeme előtt, venne ki a
szemedből egy szálkát? Miért nem?

Kérdezd meg a fadarabot tartó tanulótól:

• Mit kell tenned azért, hogy elég jól láss ahhoz, hogy ki tudd venni a szálkát az
osztálytársad szeméből?

Kérd meg a fadarabot tartó tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Dieter F.
Uchtdorf elnöktől az Első Elnökségből:
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„Ez a gerendákról és szálkákról szóló történet szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy
képtelenek vagyunk tisztán látni saját magunkat. Nem tudom biztosan, miért
tudjuk oly könnyen felismerni mások gyengeségeit és megoldást javasolni rájuk,
miközben a sajátjainkat sokszor oly nehezen látjuk meg” („Én vagyok-é az,
Uram?” Liahóna, 2014. nov. 56.).

Kérd meg a két tanulót, hogy üljenek vissza a helyükre. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a Máté 7:4–5-öt, az osztály pedig nézze meg, mit mondott a Szabadító,
kinek a hibái miatt kellene aggódnunk.

• A saját hibáink miatt kellene aggódnunk és azt igyekeznünk helyrehozni, vagy
mások hibái miatt? Miért?

• Milyen tantételt tanulhatunk ezekből a versekből, mely segíthet nekünk
elkerülni mások hamislelkű megítélését? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzák meg a következő tantételt: Ha a saját bűneink
és gyengeségeink eltávolítására összpontosítunk, akkor kevésbé
valószínű, hogy hamislelkűen fogunk megítélni másokat.)

• Hogyan segíthet nekünk ez a tantétel, ha hiányosságot látunk valakiben?

Adhatsz a tanulóknak egy kis fadarabot, mely emlékeztetni fogja őket erre a
tantételre. Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, milyen bűnöket vagy
gyengeségeket tudnának eltávolítani a saját életükből. Buzdítsd őket, hogy az Úr
segítségét kérve próbálják meg inkább saját hiányosságaikat kijavítani, és nem
másokat ítélni meg hamislelkűen.

Máté 7:6–14
A Szabadító a személyes kinyilatkoztatásra való törekvésről tanít
A Máté 7:6 összefoglalásaként mondd el, hogy ennek a versnek a Joseph Smith
fordítása segít nekünk megérteni, hogy Jézus Krisztus elhívta tanítványait, hogy
menjenek el a világba prédikálni. Bűnbánatot kellett tanítaniuk, azonban a
királyság rejtelmeit meg kellett tartaniuk maguknak, vagyis olyan emberekkel nem
volt szabad szent témákról beszélniük, akik nem álltak készen azok befogadására.
(Lásd Joseph Smith fordítás, Máté 7:9–11 [a Kalauz a szentírásokhoz 231. oldalán].)

Mondd el, hogy a Joseph Smith fordítás szerint a Máté 7:7 e szavakkal kezdődik:
„Mondjátok nékik: Kérjetek Istentől.” Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 7.
verset, ezekkel a szavakkal kiegészítve az elejét, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit mondott a Szabadító a tanítványainak, mit
tanítsanak.

• Mit tudtak meg a tanítványok, mit kell mondaniuk azoknak az embereknek,
akik tudást szeretnének kapni Istentől?

• Milyen tantételt tanulhatunk a 7. versből, hogyan érthetjük meg az Istentől
eredő szent tudást? (Miután a tanulók válaszoltak, segíts nekik megfogalmazni
a következő tantételt: Amint az igazság után kutatva kérünk, keresünk és
kopogtatunk, Mennyei Atyánk válaszolni fog és személyes
kinyilatkoztatással áld meg minket.)
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• Mit sugallnak a kér, keres és zörget [vagyis kopogtat] szavak, mit kell tennünk a
személyes kinyilatkoztatás elnyeréséért?

Kérj meg néhány tanulót, hogy meséljen egy olyan alkalomról, amikor személyes
kinyilatkoztatáshoz vezetett az, hogy kért, keresett és kopogtatott.

A Máté 7:9–11 összefoglalásaként mondd el, hogy a Szabadító tanításai szerint
éppen úgy, ahogyan a szerető apa sem ad követ vagy kígyót, amikor a fia kenyeret
vagy halat kér, Mennyei Atyánk sem fogja megtagadni a személyes kinyilatkoztatás
ajándékát, amikor a gyermekei azt kérik tőle.

Buzdítsd a tanulókat, hogy kérés, keresés és kopogtatás által gyakoroljanak olyan
hitet, mely személyes kinyilatkoztatást és az evangélium megértését eredményezi.
Tegyél bizonyságot arról, hogy ha ezt hittel és türelemmel teszik, akkor Mennyei
Atyánk válaszolni fog nekik.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 7:12–14-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit mondott a Szabadító, még milyen igazságokat
tanítsanak a tanítványai. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak.

Máté 7:15–27
A Szabadító szabadítást ígér azoknak, akik az Atya akaratát teszik
Kérd meg a tanulókat, hogy soroljanak fel a táblán olyan elképzeléseket, melyeket a
világ elfogad, viszont ellenkeznek Mennyei Atyánk tervével.

• Miért fontos, hogy fel tudjuk ismerni, ha egy személy vagy csoport olyan
elképzelést támogat, amely ellenkezik Mennyei Atyánk tervével?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 7:15-öt, azután kérdezd meg:

• Mire figyelmeztette az Úr a tanítványait? Mit mondott, minek álcázhatják
magukat ezek a hamis próféták?

Mondd el, hogy M. Russell Ballard elder a Tizenkét Apostol Kvórumából
figyelmeztetett napjaink hamis prófétáira, „akár férfiakról, akár nőkről legyen
szó, olyanokról, akik az egyház tanainak önjelölt kinyilvánítói…, akik Isten igaz
prófétái ellen lépnek fel szóban és írásban, és akik tevékenyen térítenek másokat,
meggondolatlanul semmibe véve azok örökös jólétét, akiket bűnbe visznek” (vö.
Óvakodjatok a hamis prófétáktól és a hamis tanítóktól! Liahóna, 2000. jan. 74.).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 7:16–20-at, a tanulók pedig kövessék
a szöveget, és keressék meg, mi alapján ismerhetjük fel, hogy valaki hamis próféta
vagy hamis tanító-e.

• Mi alapján ismerhetjük fel, hogy valaki hamis próféta vagy hamis tanító-e?
(Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a következő igazságot:
Gyümölcseikről ismerhetjük fel a hamis prófétákat.)
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Értsétek meg a tanok és tantételek jelentését!
Amikor a tanulók tanokat és tantételeket találnak a szentírásokban, folytathatsz velük olyan
beszélgetéseket, amelyek segítenek nekik elemezni és jobban megérteni ezeknek az
igazságoknak a jelentését. A tanulók akkor értettek meg egy evangéliumi tant vagy tantételt, ha
megértik a talált igazságot, annak kapcsolatát más tanokkal és tantételekkel az Úr tervében, és
hogy az milyen körülmények között alkalmazható a saját életükben.

Mutass a tanulóknak kétféle gyümölcsöt, és kérdezd meg tőlük, hogy melyik
milyen növényen terem. Magyarázd el, hogy miként a növényeket is be tudjuk
azonosítani a gyümölcsükről, a hamis prófétákat és a hamis tanítókat is fel tudjuk
ismerni a tanításaik, a tetteik és az elképzeléseik alapján.

• Ezen igazságból kiindulva, hogyan ismerhetjük fel azokat az egyéneket és
csoportokat, amelyektől óvakodnunk kell?

• Hogyan kapcsolódnak ehhez az igazsághoz a táblára felírt elképzelések?

A Máté 7:21–23 összefoglalásaként mondd el, hogy nem mindenki megy be Jézus
Krisztus királyságába, aki kijelenti, hogy hisz Őbenne. Csak azok léphetnek majd
be a menny királyságába, akik Mennyei Atyánk akaratát teszik, és eljutnak az Ő
megismeréséhez.

Mutass egy követ és egy tálca homokot. Kérdezd meg a tanulóktól, hogy sziklára
vagy homokra szeretnék építeni inkább a házukat. Mondják meg, miért.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 7:24–27-et.

• A 24. vers szerint mit mondott a Szabadító, milyen tettek tesznek hasonlóvá
valakit a sziklára építő bölcs emberhez?

• A 26. vers szerint mit mondott a Szabadító, milyen tettek tesznek hasonlóvá
valakit a homokra építő bolond emberhez?

• Szerintetek mit jelképez ezekben a hasonlatokban az eső, az árvíz és a szél (lásd
a 27. verset; lásd még Hélamán 5:12)?

• Milyen tantételeket tanulhatunk ezekből a hasonlatokból az Úr tanításai szerint
való cselekvésről? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák
meg a következő tantételeket: Ha halljuk az Úr tanításait és azok szerint
cselekszünk, akkor Ő megerősít bennünket, hogy ki tudjunk tartani a
próbatételeinkben. Ha halljuk az Úr tanításait, de nem követjük azokat,
akkor nem lesz meg a szükséges támaszunk, amikor jönnek a
próbatételek.)

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit tanított az Úr a hegyi beszédben
(lásd Máté 5–7). Kérd őket arra, hogy legyenek a bölcs emberhez hasonlóak, és
döntsenek úgy, hogy a Szabadító által tanított tantételek szerint cselekszenek.
Adhatsz időt a tanulóknak arra, hogy leírják, hogyan fogják alkalmazni az ebben a
leckében vagy a korábbi három leckében tanult tantételek egyikét vagy akár
többet is.
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13. LECKE

Máté 8–10
Bevezetés
Jézus Krisztus Galileát bejárva sok csodát tesz. Elhívja a
tizenkét apostolt is; hatalmat ad nekik, tanítja, majd elküldi
őket, hogy szolgáljanak a népnek.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 8:1–9:34
Jézus sok csodát tesz
Az óra elején kérd meg a tanulókat, hogy válaszoljanak az alábbi a kérdésre:

• Ha tudnátok, hogy a Szabadító ma ellátogat a városotokba, akkor kit vinnétek
Őhozzá, hogy gyógyítsa meg? Miért?

Írd fel a táblára az alábbi szentírásutalásokat: Máté 8:1–4; Máté 8:5–13; Máté
8:14–15; Máté 8:23–27; Máté 8:28–32; Máté 9:1–8; Máté 9:18–19, 23–26; Máté
9:20–22; Máté 9:27–31; és Máté 9:32–33. Mindegyik tanulónak add ki feladatul az
egyiket. (Ha kicsi az osztálylétszám, akkor egy tanulóra egynél több elolvasása is
juthat.)

Olvassák el a kapott szentírásrészt, és nézzék meg, milyen csodát tett Jézus.
Elegendő idő eltelte után kérd meg őket, hogy röviden mondják el, mit tudtak meg.
(Megjegyzés: A tanulók alaposabban tanulmányozzák majd ezeket a csodákat a
Márk 1–5-nél.)

Az evangéliumok sorrendben való tanulmányozása
Máté, Márk, Lukács és János mindannyian oly módon jegyezték fel a Szabadító életének
eseményeit és részleteit, ami egyedivé teszi a beszámolójukat. Máté, Márk és Lukács
evangéliuma azonban tartalmát tekintve sok mindenben megegyezik. A kézikönyv különböző
helyein található, az oktatónak szóló megjegyzések segíteni fognak, hogy tudd, hol fogsz majd
részletesebben tanítani bizonyos eseményeket. A Máté 8-ban és 9-ben feljegyzett csodákról
például részletesebben lesz szó a Márk 1–5-höz kapcsolódó leckékben.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 8:16–17-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, hogy milyen próféciát teljesített be Jézus Krisztus
ezekkel a csodatételekkel. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak.

• Milyen igazságot tudunk meg Jézus Krisztusról ezen csodák beszámolóiból? (A
tanulók más szavakat is használhatnak, de győződj meg róla, hogy
megfogalmazzák a következő igazságot: Jézus meggyógyíthatja az
erőtlenségeinket és a betegségeinket. Elmondhatod, hogy az erőtlenség a
betegség, törékenység, gyengeség szinonimája.)

• Hogyan gyógyíthat meg minket vagy erősítheti meg a gyengeségeinket a
Szabadító, ha ma nem jár köztünk? (Az engesztelése által. Lásd Alma 7:11–13.)
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Máté 9:35–10:8
Jézus elhív tizenkét apostolt
Tegyél ki egy képet vagy képeket az egyház jelenlegi apostolairól, az Első
Elnökséget is beleértve ebbe. (Ilyen képeket az LDS.org honlapon találsz [lásd
Meet Today’s Prophets and Apostles], és a Liahóna általános konferenciai
számaiban.)

• Mi teszi ezeket a személyeket egyedivé ma a földön élő emberek között?

Kérd fel a tanulókat, hogy a Máté 9–10 tanulmányozása közben keressenek arra
vonatkozó igazságokat, hogy mi az apostolok szerepe és milyen áldásokat
hozhatnak az életünkbe.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 9:35-öt, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit tett Jézus azon kívül, hogy gyógyított.

• Mit tett Jézus az elrendelt szolgálata alatt azon kívül, hogy gyógyított?

Mondd el, hogy miközben Jézus Júdea-szerte prédikálta az evangéliumot és
csodákat tett, egyre több ember követte és kereste Őt.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 9:36–38-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit mondott a Szabadító, kikre van szüksége ahhoz,
hogy segítséget kapjon mindazok szolgálatához, akik követik Őt.

• A 37–38. versek szerint mit mondott Jézus, kikre van szüksége ahhoz, hogy
gondoskodni tudjon az Őt követőkről?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 10:1–4-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit tett Jézus, hogy segítsen kielégíteni az emberek
szükségleteit.

• Mit tett Jézus, hogy segítsen az Őt követő sokaságnak?

• Milyen tant tanulhatunk ezekből a versekből annak egyik módjáról, ahogyan
Jézus Krisztus szolgálja a földön élő embereket? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de győződj meg róla, hogy megfogalmazzák a következő tant:
Jézus Krisztus apostolokat hív el, és rájuk ruházza az Ő felhatalmazását.
Javasolhatod, hogy a tanulók írják oda ezt a tant a Máté 10:1–4 mellé.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 10:5–8-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit parancsolt Jézus Krisztus az apostolainak, mit
tegyenek.

• Mit parancsolt Jézus az apostolainak, mit tegyenek?

Magyarázd el, hogy az apostol megnevezés egy görög szóból származik, amely azt
jelenti, hogy „küldött”. Az apostolok először csak Izráel házának népe közé
küldettek. Később a feltámadt Szabadító megparancsolta, hogy az evangéliumot a
nemzsidók között is prédikálják, vagyis azoknak is, akik nem Izráel házából valók.

• Milyen hasonlóságokat vesztek észre azon cselekedetek között, amelyeket Jézus
tett, és azon cselekedetek között, amelyek megtételét megparancsolta az
apostolainak?
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• Milyen igazságot tanulhatunk ezekből a versekből arról, hogy minek a
megtételére hívja el Jézus Krisztus az apostolait? (A tanulók fogalmazzanak
meg a következőhöz hasonló igazságot: Az Úr apostolokat hív el, hogy
prédikálják evangéliumát, és tegyék meg mindazokat a dolgokat,
amelyeket Ő cselekedne. Ezt a igazságot fel is írhatod a táblára.)

Utalj megint a jelenlegi apostolokat ábrázoló képekre. Kérd meg a tanulókat, hogy
mondjanak példákat arra, miként prédikálnak és szolgálnak a jelenlegi apostolok
oly módon, ahogy azt Jézus Krisztus tenné, ha itt lenne.

Segíts a tanulóknak átérezni a tanok és tantételek igazságát és
fontosságát!
Előfordulhat, hogy a tanulók felismerik és megértik az evangélium tantételeit és tanait, ahogy
azok a szentírásokban találhatóak, mégsem alkalmazzák őket addig, amíg át nem érzik a Lélek
által azok igazságát és fontosságát, illetve valamilyen formában meg nem tapasztalják az arra
vonatkozó sürgető érzést, hogy építsék be életükbe a tantételeket. Az egyik leghatékonyabb
módja a tanulók ehhez való hozzásegítésének az, ha buzdítjuk őket, hogy gondoljanak vissza az
ezen igazságokhoz kapcsolódó személyes élményeikre és meséljenek ezekről.

Hogy segíts a tanulóknak a fent megnevezett igazság fontosságának megértésében,
olvass fel vagy mutass meg egy részt egy mai apostol fiataloknak szóló, nemrég
elhangzott beszédéből. Az idézet felolvasása vagy a bejátszás megmutatása után
kérdezd meg:

• Ha megértjük, hogy az apostolokat Jézus Krisztus hívta el az Ő munkájának
végzésére, akkor az milyen hatással lehet arra, hogy mi módon reagálunk,
amikor valaminek a megtételét tanítják vagy tanácsolják nekünk?

• Milyen szempontból voltak és vannak hatással az életetekre a mai apostolok
üzenetei és szolgálattétele?

Kérd fel a tanulókat, hogy hithűen keressék a lehetőséget az Úr kiválasztott
apostolai szavainak meghallgatására, tanulmányozására és alkalmazására.

Máté 10:9–42
Jézus utasításokat ad a tizenkét apostolnak, mielőtt elindulnának prédikálni és
szolgálni
A Máté 10:9–16 összegzéseként mondd el, hogy az Úr azt mondta az apostolainak,
hogy bízzanak Mennyei Atyánkban, aki gondoskodni fog a szükségleteikről,
miközben az evangélium prédikálása miatt úton vannak. A Szabadító azt is
tanította nekik, hogy áldják meg az őket befogadó és nekik szállást adó embereket.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan alkalomra, amikor egy más
hitet valló személy valamilyen nehéz kérdést tett fel nekik az evangéliumról vagy
egy ellentmondásos témáról az egyházzal kapcsolatban.

• Mennyire voltatok biztosak abban, hogy mit kell mondanotok az adott
helyzetben? Miért?

Kérd meg a tanulókat, hogy keressenek egy olyan tantételt Jézusnak az
apostolaihoz intézett, a Máté 10 hátralévő részében található tanításaiban, amely
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segíthet nekünk, amikor el kell magyaráznunk az evangéliumot vagy meg kell
osztanunk a bizonyságunkat.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 10:16–20-at, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit mondott Jézus, milyen
kihívásokkal szembesülnek majd az apostolok, amikor úton lesznek és prédikálnak.

• Mit mondott Jézus, milyen kihívásokkal szembesülnek majd az apostolai, amint
elmennek prédikálni az evangéliumot?

• A 19–20. versek szerint honnan fogják tudni az apostolok, hogy mit mondjanak
ezekben a kihívásokat jelentő helyzetekben?

• Milyen tantételt tanulhatunk ezekből a versekből arról, hogy miként szóljunk
másokhoz, amikor az Úr szolgálatában vagyunk? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzák meg a következő tantételt: Amikor az Úr
szolgálatában vagyunk, Ő szükség esetén sugalmazás által megadja
nekünk, hogy mit mondjunk.)

• Mikor éreztétek már, hogy az Úr sugalmazást adott nektek, hogy tudjátok, mit
mondjatok valakinek? (Megteheted, hogy adsz a tanulóknak egy percet a
gondolkozásra, mielőtt felkéred őket a kérdés megválaszolására.)

A Máté 10:21–42 összefoglalásaként mondd el, hogy Jézus Krisztus
további utasításokkal és figyelmeztetésekkel látta el apostolait, és vigaszt

nyújtott nekik a rájuk váró kihívások kapcsán. Hogy segíts a tanulóknak a
Szabadító Máté 10:37–39-ben található szavainak tanulmányozásában, oszd őket
párokra vagy kis csoportokra, és mindegyik párnak vagy csoportnak adj egy
példányt az alábbi kiosztandó anyagból. Kérd meg a tanulókat, hogy a kiosztott
anyagon található utasításoknak megfelelően tanulmányozzák közösen a kijelölt
verseket, és beszéljék meg a kérdésekre adott válaszaikat.

Máté 10:37–39
Párokban vagy kis csoportokban tanulmányozzátok közösen a kijelölt verseket, és beszéljétek meg a
kérdésekre adott válaszaitokat.

Olvassátok el a Máté 10:37–38-at, és nézzétek meg, mit mondott a Szabadító, milyen áldozatok
meghozatalára kell hajlandónak lennünk az Ő tanítványaiként. A „méltó én hozzám” kifejezés
ezekben a versekben azt jelenti, hogy valaki méltó képviselője az Úrnak és megérdemli az Ő áldásait.

• Szerintetek miért szükséges Jézus Krisztus tanítványainak jobban szeretni Őt, mint bárki mást –
saját családtagjaikat is beleértve ebbe?
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A kereszt, melyről a 38. vers említést tesz,
arra a keresztre utal, amelyet Jézus Krisztus
vitt, és amelyre felemeltetett, hogy betöltse
Atyja akaratát. Képletesen Jézus Krisztus arra
szólította fel a követőit, hogy hasonlóképpen
vegyék fel a keresztjüket és kövessék Őt (lásd
Máté 16:24).

Olvassátok el a JSF Máté 16:26-ot (a Kalauz
a szentírásokhoz 232. oldalán), és nézzétek
meg, hogy mit jelent számunkra felvenni a
keresztünket és követni Jézus Krisztust.

Olvassátok el a Máté 10:39-et, és nézzétek
meg, milyen tantételeket tanított Jézus
Krisztus az áldozathozatalról. A Joseph Smith
fordítás a következő szavakkal egyértelműsíti
ennek a versnek az elejét: „A ki megmenteni
igyekszik az ő életét…” Ebben a
szövegösszefüggésben az élet megmentése
azt jelenti, hogy valaki inkább önző életet él,
mintsem hogy Isten és az Ő gyermekei
szolgálatára törekedne.

• Szerintetek milyen szempontból „vesztik el” végül az életüket azok az emberek, akik a saját
akaratukra és önző vágyaikra összpontosítanak?

Az olvasottak alapján egészítsétek ki a következő tantételt:

Ha a saját életünk megmentésére törekszünk, akkor ____________________.

A 39. versben megjelölhetitek, milyen ígéretet tett a Szabadító azoknak, akik Őérette elveszítik az
életüket. Őérette elveszíteni az életünket többet jelent annál, hogy hajlandóak vagyunk meghalni
Őérte. Azt jelenti, hogy hajlandóak vagyunk nap mint nap adni magunkból, hogy szolgáljuk Őt és a
körülöttünk lévő embereket.

• Szerintetek mit jelent az, hogy megtaláljuk az életünket, ha Őérette elveszítjük azt?

Az olvasottak alapján egészítsétek ki a következő tantételt:

Ha Jézus Krisztusért elveszítjük az életünket, akkor ____________________.

Olvassátok el a következő idézetet Thomas S. Monson elnöktől, majd beszéljétek meg az utána
következő kérdésekre adott válaszaitokat.

„Úgy vélem, a Szabadító azt mondja nekünk, hogy hacsak nem veszítjük el
magunkat mások szolgálatában, saját életünknek sincs sok célja. Azok,
akik csak maguknak élnek, képletesen szólva emberileg elfonnyadnak és
elveszítik életüket, míg azok, akik mások szolgálatában elveszítik
önmagukat, növekednek és virágba borulnak, s így megmentik az életüket”
(Mit tettem ma valaki másért? Liahóna, 2009. nov. 85.).

• Kit ismertek, aki úgy döntött, hogy elveszti az életét Jézus Krisztusért? Milyen hatással volt ez a
döntés az illetőre?
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Miután a tanulók végeztek a kiosztott anyaggal, megkérheted néhányukat, hogy
foglalja össze az osztálynak a tanultakat.

Megoszthatod a bizonyságodat a tanulók által megfogalmazott tantételről azzal
kapcsolatban, ha Jézus Krisztusért elveszítjük az életünket. Kérd meg a tanulókat,
hogy soroljanak fel a füzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukban
néhány olyan dolgot, melyet ma vagy a közeljövőben megtehetnek azért, hogy
Jézus Krisztus és mások szolgálatában elveszítsék az életüket. Kérd fel őket, hogy
tűzzenek ki egy célt, és cselekedjenek annak megfelelően.
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14. LECKE

Máté 11–12
Bevezetés
Jézus Krisztus bizonyságot tesz arról, hogy Keresztelő János
azért küldetett, hogy elkészítse Őelőtte az utat, és nyugalmat
ígér mindazoknak, akik Őhozzá jönnek. Jézus válaszol a

farizeusok vádaskodására, mely szerint hatalma az ördögtől
ered. Figyelmezteti őket, hogy ne vádoljanak hamisan és ne
keressenek jelet, és az üres ház példázatát tanítja nekik.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 11
Jézus Krisztus bizonyságot tesz arról, hogy Keresztelő János azért küldetett, hogy
elkészítse Őelőtte az utat
Mutass a tanulóknak egy képet egy rendőrről, egy orvosról, valamint Jézus
Krisztusról.

• Miért fontos tudnunk, hogy ezek a személyek tényleg azok, akiknek látszanak?
Honnan tudjátok, hogy azok, akiknek látszanak?

Mondd el, hogy Jézus Krisztus halandó szolgálata alatt sokan igyekeztek megtudni,
hogy Ő az-e, akinek látszik. Kérd meg a tanulókat, hogy a Máté 11 tanulmányozása
során keressenek olyan igazságokat, amelyek segíthetnek nekik saját bizonyságot
szerezni arról, hogy ki Jézus Krisztus.

Mondd el, hogy Heródes király elfogta és bebörtönözte Keresztelő Jánost. Kérj meg
egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 11:2–3-at, az osztály pedig kövesse a szöveget,
és nézzék meg, mit kellett megkérdezniük Jézustól azoknak a tanítványoknak,
akiket János elküldött Hozzá.

• Mit kellett megkérdezniük Jézustól azoknak a tanítványoknak, akiket János
elküldött Hozzá?

Mutass rá, hogy ezzel a 3. versben található kérdéssel János tanítványai azt
tudakolták meg Jézustól, hogy Ő-e a Messiás. Emlékeztesd a tanulókat, hogy
Keresztelő János már tudta, hogy Jézus a Messiás (lásd Máté 3:11, 13–14; János
1:29–34).

• Szerintetek miért küldte el Keresztelő János a tanítványait, hogy megtudakolják,
vajon Jézus-e a Messiás, amikor már tudta, hogy ki Jézus? (Azt akarta, hogy a
tanítványai saját tanúbizonyságot kapjanak Jézus Krisztusról.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 11:4–5-öt, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hogyan válaszolt Jézus a kérdésükre.

• Ahelyett, hogy egyszerűen csak megerősítette volna messiási mivoltát, mit kért
Jézus Keresztelő János tanítványaitól, mit tegyenek?

Elmagyarázhatod, hogy Jézus egyszerűen megmondhatta volna János
tanítványainak, hogy Ő a Messiás. Ehelyett azonban arra kérte őket, hogy a
hallásukra és a látásukra hagyatkozva (lásd 4. vers) gondolják át a tetteit, majd
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térjenek vissza Keresztelő Jánoshoz, és tegyenek bizonyságot azokról a dolgokról,
amelyekről hallottak, vagy amelyeket látták Jézust cselekedni.

• Hogyan segíthetett Jézus válasza János tanítványainak, hogy még erősebb
bizonyságot kapjanak a Szabadítóról annál, mint amit akkor kaptak volna, ha
egyszerűen csak megmondja nekik, hogy ki Ő?

• Milyen tantételt tanulhatunk ebből a beszámolóból, hogyan erősíthetjük meg
tanúbizonyságunkat a Szabadítóról? (A tanulók más szavakat is használhatnak,
de fogalmazzák meg a következő igazságot: Amint arra törekszünk, hogy
tanuljunk és bizonyságot tegyünk Jézus Krisztusról, a saját bizonyságunk
is erősödhet Őróla.)

Kérd meg a tanulókat, írják le, hogyan tudták meg, hogy Jézus Krisztus Isten Fia.
Megkérhetsz pár tanulót, hogy ossza meg az osztállyal, amit írt.

A Máté 11:7–27 összegzéseként mondd el, hogy miután a két tanítvány elment,
Jézus megmondta a sokaságnak, hogy Keresztelő János az a próféta, aki ki lett
választva, hogy előkészítse a Messiás útját. Jézus elítélte azokat, akik elutasították
Keresztelő Jánost, és azokat is, akik nyilvánvaló bizonyságot kaptak az Úr isteni
mivoltáról, mégis elutasították Őt. (Megjegyzés: Jézusnak ezekben a versekben
található, Keresztelő Jánosról szóló tanításait részletesebben tárgyalja majd a
Lukács 7:18–35-höz tartozó lecke.)

Jézus ezt követően ígéretet tett mindazoknak, akik elfogadják Őt Messiásként.
Hogy segíts a tanulóknak a Máté 11:28–30 áttekintésében, melyről az 1. leckében
már szót ejtettél, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel ezeket a verseket, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mire kér minket az Úr.

A Máté 11:28–30 szentírás-memoriter. A szentírás-memoriterek tanulmányozása
segíteni fog a tanulóknak elmélyíteni az alapvető tanokról való tudásukat, és

felkészülni arra, hogy másoknak is megtanítsák azokat. Javasolhatod a tanulóknak, hogy
valamilyen egyedi módon jelöljék meg a szentírás-memoritereket, hogy utána könnyen
megtalálhassák azokat. Utalj a lecke végén található tanítási ötletre, hogy segíts a tanulóknak
elsajátítani ezt a szentírás-memoritert.

A szentírás-memoriterekről szóló magyarázatért és további tevékenységekért, melyek segítenek a
tanulóknak memorizálni e választott részeket, lásd a kézikönyvhöz tartozó függeléket.

• Mire kér minket az Úr? Mit ígér nekünk ezért cserébe? (Miután a tanulók
válaszoltak, írd fel a táblára a következő igazságot: Ha Jézus Krisztushoz
jövünk, akkor Ő könnyít a terheinken és nyugalmat ad nekünk.)

• Hogyan segíthet nektek idén az ebben a szentírás-memoriterben rejlő
igazságok megértése?

Máté 12:1–42
Jézus Krisztus megfeddi a farizeusokat hamis vádaskodásaikért és jelkeresésükért
(Megjegyzés: A Máté 12:1–21-ben feljegyzett eseményeket részletesebben tárgyalja
majd a Márk 2–3-hoz kapcsolódó lecke.)
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A Máté 12:1–30 összegzéseként mondd el, hogy miután Jézus meggyógyított
valakit a sabbat napján, a farizeusok közül néhányan az elveszejtésére törekedtek.
Amikor meggyógyított egy ördöngöst, annak vádjával próbálták meg hitelteleníteni
Őt az emberek előtt, hogy az ördög hatalma által viszi véghez ezeket a
cselekedeteket. Jézus ismerte a gondolataikat, és kijelentette, hogy pont
ellenkezőleg: az ördögök kiűzésével azt bizonyítja, hogy Ő a Messiás, és Isten
királyságát alapítja meg. Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Máté
12:30-at, és nézzék meg, hogy mit tanított Jézus azokról, akik nem csatlakoznak
Őhozzá. Mondják el, mit találtak.

• A 30. vers szerint mit kell tennünk, ha Isten királyságához szeretnénk tartozni?
(Miközben a tanulók válaszolnak, mindenképp hangsúlyozd ki a következő
igazságot: Ha Isten királyságához szeretnénk tartozni, akkor teljes
mértékben el kell köteleznünk magunkat Jézus Krisztus mellett.)

• Milyen módokon mutathatjuk ki azt, hogy teljes mértékben elköteleztük
magunkat Jézus Krisztus mellett?

A Máté 12:31–42 összegzéseként mondd el, hogy Jézus újra leszögezte, hogy jó
cselekedetei azt bizonyítják, hogy Ő Istentől való és nem az ördögtől.
Figyelmeztette a farizeusokat, hogy Isten felelősségre fogja vonni őket vádló
szavaikért. Az írástudók és a farizeusok közül néhányan ezt követően jelt kértek,
Jézus pedig megfeddte őket a jelkeresésért és azért, hogy nem látják, hogy Ő Izráel
minden korábbi prófétájánál vagy királyánál nagyobb.

Máté 12:43–50
Jézus az üres ház példázatát tanítja, és azt, hogy akik az Atya akaratát teszik, azok
az Ő családjához számláltatnak
A tanulók képzeljék el, hogy az egyik barátjuk tanácsot kér tőlük, hogy miként
tudna elkerülni egy olyan bűnhöz való visszatérést, amelyet próbál elhagyni.

• Milyen tanácsot adnátok a barátotoknak, hogy segítsetek neki ellenállni a
kísértésnek?

Mondd el, hogy a Máté 12:43–45 egy olyan tisztátalan lélekről szóló példázatot rejt,
amelyet kiűztek egy emberből. Kérd meg a tanulókat, hogy keressenek ebben a
példázatban egy olyan tantételt, amely segíthet a barátjuknak legyőzni a kísértést.
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 12:43–44-et, az osztály pedig nézze
meg, mit tett a tisztátalan lélek, miután kiűzték az emberből.

• Mit tett a tisztátalan lélek, miután sehol nem talált nyugalmat?

• Mely szavak jelzik, hogy milyen állapotban volt a „ház”, vagyis az ember,
amikor a tisztátalan lélek visszatért?

Kérj meg egy másik tanulót, hogy olvassa fel a Máté 12:45-öt, az osztály pedig
nézze meg, mit tett a tisztátalan lélek, miután üresen találta a „házat”, vagyis az
embert. Mondják el, mit találtak.

• Az ördög eltávolítása után mit nem tett meg a példázatban szereplő ember, ami
aztán lehetővé tette a gonosz lélek visszatérését? (Nem váltotta fel a gonoszt
igazlelkű gondolatokkal, érzésekkel, szavakkal és tettekkel.)
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• Milyen szempontból jelképezhet az ebben a példázatban szereplő ember olyan
valakit, aki bűnbánatot tart és megpróbál ellenállni a kísértésnek?

Miután a tanulók válaszoltak, kérd meg egyiküket, hogy olvassa fel a következő
idézetet Spencer W. Kimball elnöktől:

„A bűn elhagyása során senki nem teheti meg azt, hogy csupán kívánja a jobb
körülményeket. Ki is kell alakítania azokat. […]

Az őt megfogó, képzeletét megragadó, gondolatait lefoglaló dolgok már
tovatűntek, ám az űrt még nem töltötte be jobb helyettesítő elem. Ez ad
lehetőséget a Sátánnak” (The Miracle of Forgiveness [1969], 171–72; kiemelés
hozzáadva).

• Milyen tantételt tanulhatunk ebből a példázatból, amely által tudhatjuk, hogy
mi módon tartsuk távol a gonosz hatásokat, miután eltávolítottuk őket az
életünkből? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák meg a
következő tantételt: Az életünkből való eltávolításuk után azzal tudjuk
távol tartani a gonosz hatásokat, ha igazlelkűséggel váltjuk fel őket.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezt az igazságot, kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a következő idézetet, az osztály pedig figyelje meg, miért nem elég
csupán megszabadítani az életünket a bűntől.

„Nem elegendő, ha egyszerűen megpróbálsz ellenállni a gonosznak, vagy kiűzöd az életedből a
bűnt. Igazlelkűséggel kell megtöltened az életedet, és olyan tevékenységekben kell részt venned,
amelyek lelkierőt eredményeznek. […]

A teljes engedelmesség elhozza az evangélium teljes erejét az életedbe, többek között egyre több
erőt a gyengeségeid legyőzésére. Ezen engedelmesség magában foglal olyan tetteket, amelyeket
kezdetben nem tekintenél a bűnbánat részének; ez lehet a gyűlésekre járás, a tizedfizetés, a
szolgálatnyújtás, és a másoknak történő megbocsátás” (Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező
szótár [2004]. 29.).

• Milyen dolgokat tehetünk, amikor bűnbánatot tartunk, hogy igazlelkűséggel
töltsük meg az életünket, és ne térjünk vissza a bűnhöz? (Megkérhetsz egy
tanulót, hogy a válaszokat sorolja fel a táblán.)

• Hogyan hozhat nagyobb lelkierőt életünkbe e dolgok megtétele, és tehet
minket képessé a gonosz hatások legyőzésére?

Tegyél bizonyságot arról, hogy ha igazlelkűséggel töltjük meg az életünket, az
nagyobb hatalmat ad majd nekünk a gonosz távoltartására. Buzdítsd a tanulókat,
hogy gondolják át, hogyan tölthetnék meg még több igazlelkűséggel az életüket,
majd kövessék az ennek átgondolása során kapott sugalmazásokat.

A Máté 12 hátralevő részének összegzéseként mondd el, hogy miközben Jézus
tanított, valaki szólt neki, hogy a családtagjai beszélni szeretnének vele. Az Úr
ekkor azt tanította, hogy mindazok az Ő családjához számláltatnak, akik az Atya
akaratát teszik.
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Szentírás-memoriter – Máté 11:28–30
Hogy segíts a tanulóknak a Máté 11:28–30 memorizálásában, kérd meg az osztályt,
hogy találjanak ki az egyes versekben található szavakat és kifejezéseket jelképező
mozdulatokat, majd ezek kíséretében mondják fel a memoritert. Több napon
keresztül gyakoroltasd a tanulókkal a memoriter felmondását az óra elején, amíg
kívülről meg nem tanulják.
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15. LECKE

Máté 13:1–23
Bevezetés
Míg a Szabadító Galileában időzött, hatalmas sokaság jött
Hozzá. A Szabadító példázatokat használva tanította az
embereket, kezdve a magvető példázatával.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 13:1–17
A Szabadító elkezd példázatokkal tanítani
Mutass a tanulóknak egy földdel teli tálkát.

• Milyen jellemzői vannak a termékeny földnek? A terméketlen földnek?

Mondd el, hogy a Máté 13:1–23-ban azt olvassuk, hogy a Szabadító a különböző
talajtípusokat ahhoz hasonlította, hogy mennyire nyitott vagy lelkileg fogékony a
különböző emberek szíve. Kérd a tanulókat, hogy e versek tanulmányozása során
gondolják át, vajon melyik talajtípus hasonlít leginkább a szívük jelenlegi
állapotához.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 13:1–3-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hogyan tanította Jézus a sokaságot Galileában.

• Hogyan tanította Jézus a sokaságot? (Példázatokban.)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Kalauz a szentírásokhoz példázatok
szócikkét.

• Mi az a példázat?

Mondd el, hogy a példázat egy „egyszerű történet, amely [valamilyen] lelki igazság
vagy tantétel szemléltetésére, illetve tanítására szolgál. A példázat alapját egy
[hétköznapi] tárgy vagy esemény, valamint egy igazság hasonlata adja” (Kalauz a
szentírásokhoz: példázat; scriptures.lds.org).

• A Máté 13:3 szerint miről szólt a Szabadító példázata? (Magyarázd el, hogy a
vetni ige magok szétszórását vagy elültetését jelenti.)

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 13:4–9-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen négy talajtípusra estek a
magvető által elvetett magok.

• Milyen talajtípusokra estek a magok?
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Rajzold fel a táblára a négy talajtípust megjelenítő ábrát, és kérd meg a tanulókat,
hogy ők is rajzoljanak hasonló ábrákat a füzetükbe vagy általad kiosztott
papírlapokra.

Magyarázd el, hogy az útfél a mezőt szegélyező ösvény, melynek kemény a földje,
mivel ott járnak az emberek. Az útfél kemény földje megakadályozza azt, hogy a
magok gyökeret ereszthessenek benne. A köves hely olyan sziklás felület, melyet
vékony földréteg fed. Bár a magok ereszthetnek némi gyökeret, a felszín alatt
húzódó szikla vagy kő megakadályozza ezek mélyebbre ereszkedését. A tövises föld
termékeny talaj, azonban a tövises cserjék megfojtják a növényeket, mert
megfosztják azokat a fénytől, a víztől és a szükséges tápanyagoktól. A jó föld
termékeny föld, mely elég mély az egészséges gyökerekhez.

A Máté 13:10–13 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító tanítványai
megkérdezték Tőle, miért tanít példázatokban. A Szabadító kifejtette, hogy a
példázatok felfedik a menny királyságának rejtelmeit, vagyis igazságait azoknak,
akik készen állnak a befogadásukra, azonban elrejtik a jelentést azok elől, akik
lelkileg nincsenek felkészülve (lásd Újszövetség tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási
Szervezet kézikönyv, 2014]. 45.).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 13:14–15-öt, az osztály pedig nézze
meg, mi akadályozta meg az embereket abban, hogy megértsék a Szabadító által
tanított igazságokat.

• Mit mondott a Szabadító, mi akadályozta meg az embereket abban, hogy
lássák, hallják és megértsék az Őáltala tanított igazságokat? (Magyarázd el,
hogy a „megkövéredett e népnek szíve” kifejezés azt jelenti, hogy az emberek
szíve megkeményedett és érzéketlenné vált.)

Az útfél talajának ábrája mellé írd fel a táblára a következő hiányos kijelentést: Ha
megkeményítjük a szívünket, akkor…
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• A 15. vers szerint milyen áldásokat veszíthetünk el, ha megkeményítjük a
szívünket? (Miután a tanulók válaszoltak, egészítsd ki a táblán lévő kijelentést
úgy, hogy az a következő tantételt fejezze ki: Ha megkeményítjük a
szívünket, akkor nem fogjuk megérteni Isten szavát, nem térünk meg a
Szabadítóhoz, és Ő nem gyógyít meg minket.)

• Mit jelent megtérni a Szabadítóhoz és meggyógyulni? (Engesztelése által
megváltozni és megtisztulni, hogy a hitelveink, a szívünk és az életünk
összhangban legyen Mennyei Atyánk akaratával, és megszabaduljunk a bűn
terhétől.)

A Máté 13:16–17 összegzéseként mondd el, hogy Jézus azt mondta a
tanítványainak, hogy áldottak, mivel van szemük a látásra és fülük a hallásra.

Máté 13:18–23
A Szabadító értelmezi a magvető példázatát
Mutass ismét a táblán lévő útfél talajának ábrájára. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a Máté 13:18–19-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg,
mihez hasonlította a Szabadító a Máté 13:4-ben említett magot, útfelet és
madarakat.

• Mit jelképez a mag? (A mag rajzához írd oda: Isten szava.)

• Milyen típusú szívet jelképez az útfél? (Az útfél rajzához írd oda: Nem érti az
igazságot [megkeményített szív].)

• Mit jelképeznek a madarak? Ki az „a gonosz”? (A madarak rajzához írd oda:
Sátán és szolgái.)

• Hogyan segíthetnek nekünk a Szabadítónak az útfélről szóló tanításai még
jobban megérteni azt a tantételt, hogy ha megkeményítjük a szívünket, akkor
nem fogjuk megérteni Isten szavát, nem térünk meg a Szabadítóhoz, és Ő nem
gyógyít meg minket?

Most mutass a táblán lévő köves talaj ábrájára.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 13:20–21-et és a
Lukács 8:13-at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogyan
értelmezte a Szabadító a köves helyeket.

• Mit jelképeznek a köves helyeken kihajtott növények? (A köves helyek
növényeinek rajzához írd oda: Nem mélyen gyökerező bizonyság.)

• Mit jelképez a nap heve? (A sekélyes gyökerű növények rajzához írd oda:
Megpróbáltatások, üldöztetés és kísértések.)

A köves talaj rajza mellé írd fel a táblára a következő hiányos kijelentést: Ha nem
igyekszünk elmélyíteni a bizonyságunkat, akkor…

• A Máté 13:20–21-ből és a Lukács 8:13-ból tanultak alapján hogyan
egészítenétek ki ezt a kijelentést? (Miután a tanulók válaszoltak, egészítsd ki a
táblán lévő kijelentést úgy, hogy az a következő tantételt fejezze ki: Ha nem
igyekszünk elmélyíteni a bizonyságunkat, akkor nem biztos, hogy lesz
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erőnk kitartani a megpróbáltatások, az üldöztetés és a kísértések
közepette.)

Most mutass a táblán lévő tövises talaj ábrájára. Kérd meg a tanulókat, hogy
olvassák el magukban a Máté 13:22-t, és nézzék meg, hogy mit jelképeznek a
tövises cserjék.

• Mit jelképeznek a tövises cserjék? (A tövisek rajzához írd oda: A világ gondjai.)

• Milyen példákat tudtok mondani a világ gondjaira? (Világiasság, kapzsiság vagy
Istentől eltávolító, evilági zavaró tényezők.)

• Milyen tantételt tanulhatunk ebből a versből arról, hogy mit tehetnek a világ
gondjai a hitünkkel és a bizonyságunkkal? (Miután a tanulók válaszoltak, a
tövises talaj rajza mellé írd fel a táblára a következő tantételt: A világ gondjai
elterelhetik a figyelmünket, hogy ne az Úrra összpontosítsunk, valamint
elfojthatják a hitünket és az Isten szaváról való bizonyságunkat.)

Most mutass a táblán lévő jó talaj ábrájára. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Máté 13:23-at, és magyarázd el, hogy ennek a versnek a Joseph Smith fordítása
ekképp módosítja a szöveget: „a ki hallja és érti az ígét, és kitart”. Az osztály
kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogy mit jelképez a jó talaj.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a Joseph Smith fordításban szereplő kitart szó
jelentőségét, mutass rá, hogy a jó földben lévő növények ugyanolyan mértékben
voltak kitéve a nap (megpróbáltatásokat, üldöztetést és kísértéseket jelképező)
hevének, mint a köves talajon elszáradó növények.

• Hogyan foglalnátok össze, mit jelképez a jó talaj? (A jó talaj rajzához írd oda:
Aki hallja és megérti Isten szavát, és kitart a megpróbáltatásokban, üldöztetésben és
kísértésekben.)

• A Máté 13:15-ből tanultak alapján mit jelképezhet a 23. versben említett
gyümölcs? (A Jézus Krisztushoz való megtérést.)

• Milyen tantételt tanulhatunk a Szabadítónak a jó talajról szóló tanításaiból?
(Miután a tanulók válaszoltak, a jó talaj rajza mellé írd fel a táblára a következő
tantételt: Isten szavát befogadva és megértve, és a megpróbáltatásokban,
üldöztetésben és kísértésekben kitartva térünk meg a Szabadítóhoz.)

Hogy segíts a tanulóknak még jobban megérteni az általuk megnevezett
tantételeket, kérj meg négy tanulót, hogy olvassanak fel egyet-egyet az alábbi négy
élethelyzetből. Egy-egy élethelyzet felolvasása után kérd meg az osztályt, hogy
magyarázzák el, mit szemléltet az adott helyzet:

1. Egy fiatal férfi a legtöbb idejét tanulással tölti, hogy be tudjon kerülni egy
rangos egyetemre. Amikor éppen nem tanul, akkor dolgozik. Azt mondja
magának, hogy nincs ideje olvasni a szentírásokat, imádkozni vagy egyházi
gyűlésekre járni.

2. Egy fiatal nő valamikor imádott minden vasárnap részt venni az egyházi
gyűléseken. Amikor azonban idősebb lett, a barátai közül néhányan csúfolni
kezdték őt a normái miatt. Elkezdett megszegni pár parancsolatot. Már nem
érzi jól magát az egyházi gyűléseken, és nem is kíván eljárni ezekre.
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3. Egy fiatal férfi rendszeresen jelen van az egyházi gyűléseken, azonban ritkán
szól hozzá, és nem is nyitja meg a szívét a Szentlélek hatása előtt. Az interneten
fontos egyházi tanokat megkérdőjelező írásokat olvasgat, és felteszi magának a
kérdést, hogy még mindig hisz-e az evangélium igaz voltában.

4. Egy fiatal nő eljár az egyházi gyűlésekre, és magában azért imádkozik, hogy
fogékony lehessen a Szentlélek késztetéseire. Amikor késztetést kap valamire,
meg is teszi azt. Közel érzi magát az Úrhoz, és hálás a kísértések legyőzését
segítő sugalmazásokért, melyeket kap.

Magyarázd el a tanulóknak, hogy a szívünk és a talaj is változhat és javulhat. Írd fel
a táblára az alábbi kérdéseket, vagy külön lapon add oda a tanulóknak. Kérd meg a
tanulókat, hogy olvassák el és egy társukkal beszéljék meg ezeket.

Mit lehet tenni a különböző típusú talajokkal azért, hogy változzanak vagy ne
veszítsenek a minőségükből, és kedvező helyet biztosítsanak egészséges,
gyümölcsöző növények számára?

Hogyan hasonlíthatjuk az egyes talajtípusok feljavítását ahhoz, amit azért
tehetünk, hogy fogékonyabbak legyünk Isten szavára?

Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, hogy válaszaikat osszák meg az
osztállyal.

• Hogyan segít nektek még inkább megtérni a Szabadítóhoz az, ha Isten
szavának elnyerésére és megértésére törekedtek?

Kérd meg a tanulókat, hogy válaszoljanak írásban!
Ha a tanulókat arra kéred, hogy írásban adjanak választ, mielőtt gondolataikat megosztanák az
osztállyal, az időt ad nekik arra, hogy megfogalmazzák mondanivalójukat, és benyomásokat
kapjanak a Szentlélektől. A tanulók szívesebben megosztják a gondolataikat, ha előtte leírhatták
azokat, és szavaik gyakran jelentőségteljesebbek is így.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, melyik talaj jelképezi leginkább a szívük
jelenlegi állapotát. Kérd fel őket, hogy tűzzék ki célul, mit fognak tenni azért, hogy
még inkább befogadják és megértsék Isten szavát, és kitartsanak a
megpróbáltatások, az üldöztetés és a kísértések közepette. Ha az idő engedi, akkor
kérd meg a tanulókat, hogy a céljukat írják le a füzetükbe vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukba.
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OTTHONTANULÓI LECKE

Máté 6:1–13:23 (3. rész)
Felkészülési anyag az otthon tanulók oktatója számára
A napi otthontanulói leckék összefoglalása
A következő összefoglalást azon eseményekről, tanokról és tantételekről, melyeket a tanulók a Máté 6:1–13:23 (3.
rész) tanulmányozása során megismertek, ne tanítsd az órád részeként! Az általad tanított lecke e tanok és tantételek
közül csupán néhányra összpontosít. Kövesd a Szent Lélek késztetéseit, amikor átgondolod, hogy mire van szükségük a
tanulóidnak.

1. nap (Máté 6–7)
A tanulók a hegyi beszéd tanulmányozását folytatva megtudták a következőket: Ha azért viszünk véghez odaadást
kifejező cselekedeteket, hogy Mennyei Atyánk kedvében járjunk, és nem azért, hogy mások figyelmét magunkra
vonjuk, akkor Ő nyíltan meg fog jutalmazni minket. Nem szolgálhatunk egyszerre Istennek és a Mammonnak. Amint az
igazság után kutatva kérünk, keresünk és kopogtatunk, Mennyei Atyánk válaszolni fog és személyes kinyilatkoztatással
áld meg minket. Gyümölcseikről ismerhetjük fel a hamis prófétákat.

2. nap (Máté 8–10)
Ebben a leckében a tanulók megtanulták, hogy Jézus meggyógyíthatja az erőtlenségeinket és betegségeinket, és hogy
Ő apostolokat hív el, és rájuk ruházza az Ő felhatalmazását. A tanulók azt is felfedezték, hogy amikor az Úr
szolgálatában vagyunk, Ő szükség esetén sugalmazás által megadja nekünk, hogy mit mondjunk, és ha Jézus
Krisztusért elveszítjük az életünket (adunk az időnkből), akkor rá fogunk jönni, hogy van célja az életünknek.

3. nap (Máté 11–12)
A tanulók megtudták, hogy amint arra törekszünk, hogy tanuljuk és bizonyságot tegyünk Jézus Krisztusról, a saját
bizonyságunk is erősödhet Őróla, és ha Jézus Krisztushoz jövünk, akkor Ő könnyít a terheinken és nyugalmat ad
nekünk. A tanulók emellett tanultak az Isten iránti teljes elkötelezettségről és arról, hogy jókkal váltsák fel az életükben
lévő gonosz hatásokat.

4. nap (Máté 13:1–23)
A tanulók a magvető példázatát tanulmányozva megtudták, hogy a világ gondjai elterelhetik a figyelmünket, hogy ne
az Úrra összpontosítsunk, valamint elfojthatják a hitünket és az Isten szaváról való bizonyságunkat. Ennek
megelőzéséért és azért, hogy megtérjünk a Szabadítóhoz, be kell fogadnunk Isten szavát, és igyekeznünk kell
elmélyíteni a bizonyságunkat.

Bevezetés
Amint azt a Máté 7 feljegyzi, Jézus Krisztus azzal folytatta a hegyi beszédét, hogy
igazlelkű ítélkezésre tanította a tanítványait. A személyes kinyilatkoztatás
elnyeréséről és Mennyei Atyánk akaratának a megtételéről is tanított.

Javaslatok a tanításhoz
Megjegyzés: A tanulók az 1. rész otthontanulói leckéjében és a hét 3. napjának
leckéjében is tanulmányozták a Máté 11:28–30-ban található szentírás-memoritert.
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Megteheted, hogy szánsz néhány percet ennek a memoriternek az áttekintésére a
tanulókkal.

Máté 7:1–5
Hegyi beszédének részeként Jézus Krisztus az igazlelkű ítélkezésről tanítja a
tanítványait
Az óra kezdete előtt írd fel a táblára a következő kérdést: Szabad-e megítélnünk
másokat? Az óra elején kérd meg a tanulókat, hogy válaszoljanak erre a kérdésre.

Tedd ki a Hegyi beszéd című képet (Evangéliumi művészeti könyv [2009]. 39. sz.; lásd
még LDS.org). Mondd el, hogy Jézus a hegyi beszédét folytatva az ítélkezésről
tanította a tanítványait.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 7:1-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és figyeljék meg, mit tanított a Szabadító az ítélkezésről. Mutass rá, hogy
az 1. verset gyakran félreértelmezik, és azt a jelentést tulajdonítják neki, hogy soha
ne ítélkezzünk. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a JSF, Máté 7:1–2-t: „Most,
ezek azok a szavak, melyeket Jézus a tanítványainak tanított, hogy ezt mondják a
népnek. Ne ítélkezzetek hamislelkűen, hogy meg ne ítéltessetek; hanem ítéljetek
igazlelkű ítéletet” (Kalauz a szentírásokhoz, 231. oldal).

• Mit tanított a Szabadító az ítélkezésről?

• Szerintetek mit jelent igazlelkűen ítélni?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 7:2-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mi történik majd velünk annak függvényében, hogy mi
módon ítélünk meg másokat. A tanulók mondják el, mit találtak.
(Elmagyarázhatod, hogy az „a milyen mértékkel mértek” kifejezés azt jelenti, hogy
amilyen módon mérünk vagyis ítélkezünk.)

• Mi történik, ha igazlelkűen ítélünk meg másokat? (Miután a tanulók
válaszoltak, segíts nekik megfogalmazni a következő tantételt: Ha igazlelkűen
ítélünk meg másokat, akkor Isten ugyanilyen irgalommal és
méltányossággal lesz majd irántunk.)

Ha lehetséges, oszd ki a tanulóknak a következő idézetet a Hűek a hithez című
kiadványból, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel. Az osztály kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hogy milyen típusú ítéleteket kellene és milyeneket nem
kellene hoznunk, valamint hogyan ítélhetünk igazlelkűen.

„Néha az emberek úgy vélik, helytelen másokat bármely módon megítélni. Noha
igaz az, hogy nem szabad másokat hamislelkűen kárhoztatni vagy elítélni, egész
életetekben elképzeléseket, helyzeteket és embereket kell majd megítélnetek. […]

Az ítélethozatal önrendelkezésetek fontos felhasználása, melyre nagyon kell
ügyelni, főleg amikor másokról mondotok ítéletet. Mindenféle ítéletet igazlelkű
normák alapján kell meghozni. Ne feledjétek, hogy csak Isten – aki ismeri minden
egyén szívét – hozhat végső döntést az egyes emberekről! (lásd Jelenések 20:12;
3 Nefi 27:14; T&Sz 137:9). […]

Amennyire csak lehet, az emberek helyzetét ítéljétek meg, és ne magukat az
embereket! Ha lehet, tartózkodjatok az ítélethozataltól, amíg elegendő tényt nem
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ismertek! Mindig legyetek fogékonyak a Szent Lélekre, aki utat mutathat
döntéseitekben!” (Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár [2004]. 134–135.).

• Milyen típusú ítéleteket kellene hoznunk?

• Hogyan ítélhetünk igazlelkűen?

• Milyen példákat tudtok mondani olyan alkalmakra, amikor valakinek igazlelkű
ítéletet kell hoznia?

Tegyél ki egy apró faforgácsot, valamint egy vastag, hosszú fadarabot. Magyarázd
el, hogy a Szabadító – az ítélkezésről tanítva a tanítványait – a faforgácsot szálkának,
a nagy fadarabot pedig gerendának nevezte. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Máté 7:3-at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és figyeljék meg, mit tanított a
Szabadító mások megítéléséről.

• Mit jelképezhet a szálka és a gerenda a Szabadító hasonlatában? (Kis és nagy
hibákat, gyengeségeket vagy bűnöket.)

• Hogyan mondanátok el más szavakkal a Szabadítónak a 3. versben található
tanítását?

Kérj meg két tanulót, hogy jöjjön ki az osztály elé, és az egyik tanuló tartsa a szeme
elé a gerendát jelképező fadarabot. Kérdezd meg a második tanulótól:

• Szeretnéd, ha az osztálytársad, akinek gerenda van a szeme előtt, venne ki a
szemedből egy szálkát? Miért nem?

Kérdezd meg a fadarabot tartó tanulótól:

• Mit kell tenned azért, hogy elég jól láss ahhoz, hogy ki tudd venni a szálkát az
osztálytársad szeméből?

Kérd meg a két tanulót, hogy üljenek vissza a helyükre. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a Máté 7:4–5-öt, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg,
mit mondott a Szabadító, kinek a hibái miatt kellene aggódnunk.

• A saját hibáink miatt kellene aggódnunk és azt igyekeznünk helyrehozni, vagy
mások hibái miatt? Miért?

• Milyen tantételt tanulhatunk ezekből a versekből, mely segíthet nekünk
elkerülni mások hamislelkű megítélését? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzák meg a következő tantételt: Ha a saját bűneink
és gyengeségeink eltávolítására összpontosítunk, akkor kevésbé
valószínű, hogy hamislelkűen fogunk megítélni másokat. Írd fel ezt a
tantételt a táblára.)

• Hogyan segíthet nekünk ez a tantétel, ha hiányosságot látunk valakiben?

Adhatsz a tanulóknak egy kis fadarabot, mely emlékeztetni fogja őket erre a
tantételre. Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, milyen bűnöket vagy
gyengeségeket tudnának eltávolítani a saját életükből. Buzdítsd őket, hogy az Úr
segítségét kérve próbálják meg inkább saját hiányosságaikat kijavítani, és nem
másokat ítélni meg hamislelkűen.
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Máté 7:24–27
A Szabadító szabadítást ígér azoknak, akik az Atya akaratát teszik
Mutass egy követ és egy tálca homokot. Kérdezd meg a tanulóktól, hogy sziklára
vagy homokra szeretnék inkább építeni a házukat. Mondják meg, miért.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 7:24–27-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit mondott Jézus, mi hasonlít a sziklára épített
házhoz, és mi hasonlít a fövenyre, vagyis a homokra épített házhoz.

• A 24. vers szerint mit mondott a Szabadító, milyen tettek tesznek hasonlóvá
valakit a sziklára építő bölcs emberhez?

• A 26. vers szerint mit mondott a Szabadító, milyen tettek tesznek hasonlóvá
valakit a homokra építő bolond emberhez?

• Szerintetek mit jelképez az eső, az árvíz és a szél (lásd a 27. verset; lásd még
Hélamán 5:12) ezekben a hasonlatokban?

• Milyen tantételeket tanulhatunk ezekből a hasonlatokból az Úr tanításai szerint
való cselekvésről? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák
meg a következő tantételeket: Ha halljuk az Úr tanításait és azok szerint
cselekszünk, akkor Ő megerősít bennünket, hogy ki tudjunk tartani a
próbatételeinkben. Ha halljuk az Úr tanításait, de nem követjük azokat,
akkor nem lesz meg a szükséges támaszunk, amikor jönnek a
próbatételek.)

Kérd arra a tanulókat, hogy legyenek a bölcs emberhez hasonlóak, és döntsenek
úgy, hogy a Szabadító által tanított tantételek szerint cselekszenek. Adhatsz időt a
tanulóknak arra, hogy leírják, hogyan fogják alkalmazni az ebben a leckében vagy a
Szabadító hegyi beszédének többi részébe során tanult tantételek egyikét vagy akár
többet is.

Következő rész (Máté 13:24–17:27)
Mondd el a tanulóknak, hogy a következő héten arról a gonosz összeesküvésről
fognak olvasni, amely Keresztelő János halálához vezetett. Válaszokat kapnak majd
a következő kérdésekre: Miért fejeztette le Jánost Heródes? Miért süllyedt el Péter a
vízben, miután már járt rajta? Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, milyen
érzés egy közeli barát vagy családtag halála. Kérd meg őket, hogy a következő rész
tanulmányozása közben nézzék meg, hogyan reagált a Szabadító egy szerette
halálára, és mi történt a Színeváltozás hegyén.
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16. LECKE

Máté 13:24–58
Bevezetés
A Szabadító példázatokkal tanít a menny királyságáról,
egyháza visszaállításáról és növekedéséről az utolsó

napokban, az igazlelkűek összegyűjtéséről, valamint a
gonoszok elpusztításáról az Ő második eljövetelekor.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 13:24–30, 36–43
A Szabadító elmondja és megmagyarázza a búza és a konkoly példázatát
Óra előtt írd fel a táblára a következő kérdéseket:

Aggasztott vagy elszomorított már benneteket az, hogy olyan sok gonoszság van a
világban?

Miért nem veszi el egyszerűen az Úr a minket körülvevő gonoszságot?

Miért döntsek úgy, hogy igazlelkű leszek, ha úgy tűnik, hogy a körülöttem lévő
emberek nem tapasztalják meg hamislelkű döntéseik következményeit?

Az óra elején kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át a táblán lévő kérdéseket,
majd osszák meg gondolataikat az osztállyal. Kérd fel a tanulókat, hogy a Máté
13:24–30, 36–43 tanulmányozása során keressenek egy olyan igazságot, amely segít
nekik vigaszra lelni, miközben igyekeznek igazlelkűen élni egy gonosz világban.

Mutasd meg vagy rajzold fel a táblára a
kapcsolódó képet a búzáról és a
konkolyról. Mondd el, hogy a konkoly
egy mérgező gyomnövény. A búza és a
konkoly majdnem teljesen egyforma,
amikor kihajt, amikor azonban
megérnek, akkor már
megkülönböztethetők egymástól.

Mondd el, hogy a Szabadító tanított egy
példázatot a búzáról és a konkolyról.
Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást
váltva olvassák fel a Máté 13:24–30-at,
valamint a Máté 13:30-at módosító JSF, Máté 13:29-nek ezt a részét: „Szedjétek
össze először a búzát az én csűrömbe, a konkolyt pedig kössétek kévékbe, hogy
megégessétek.” Az osztály kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogy mi történt a
búzával és a konkollyal.
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Segíts a tanulóknak megérteni a szentírások tartalmát!
Tegyél fel olyan kérdéseket, melyek segítenek a tanulóknak a szentírások tartalmának
elemzésében és megértésében. Feltehetsz például olyan kérdéseket, melyek segítenek nekik (1)
egy bizonyos szentírásrész más részek vagy evangéliumi tantételek fényében történő
vizsgálatában, (2) szavak vagy kifejezések jelentésének tisztázásában, vagy (3) a történet
fonalában rejlő részletek elemzésében, hogy jobban megértsék az egészet. Az ilyen kérdések
megválaszolása által a tanulók felkészülnek a tanok és tantételek felismerésére.

• Mi történt a búzával és a konkollyal? (Elvetették őket és hagyták, hogy együtt
növekedjenek. Azután a búzát a csűrbe gyűjtötték, a konkolyt pedig kévékbe
rakták és elégették.)

• Szerintetek miért mondta a jó magokat elvető gazda a szolgáinak, hogy
hagyják, hogy a búza és a konkoly „együtt nőjjön… az aratásig”? (Ha az aratók
azelőtt próbálnák kihúzni a konkolyt, hogy a búza és a konkoly is megérne,
akkor valószínűleg a búza jó részét is elpusztítanák.)

• A Máté 13:30-at módosító Joseph Smith fordítás szerint mi lett először
egybegyűjtve, a búza vagy a konkoly?

Mondd el, hogy miután a Szabadító elmondta a búza és a konkoly példázatát,
tanítványai megkérték, hogy fejtse ki annak jelentését. Kérj meg néhány tanulót,
hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 13:36–43-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hogyan magyarázta el a Szabadító a példázatot.

• Ki vetette el a jó magot? (A Szabadító.)

• Ki vetette el a konkolyt? (Az ördög.)

• Kiket jelképezett a búza és a konkoly? (Az igazlelkűeket és a gonoszokat.
Magyarázd el, hogy a gonoszok szó azokra utal, akik úgy döntenek, hogy nem
tartanak bűnbánatot [lásd Tan és a szövetségek 29:17].)

Mondd el, hogy a Joseph Smith fordítás nyilvánvalóvá teszi, hogy a 39. versben
említett „aratás”, vagyis „a világ vége” a gonoszok elpusztítására utal a Szabadító
második eljövetelekor. A Joseph Smith fordítás azt is segít nekünk megérteni, hogy
az utolsó napokban az Úr angyalokat és hírnököket küld, akik segítenek
elválasztani az igazlelkűeket a gonoszoktól (lásd Joseph Smith Translation,
Matthew 13:39–44 [a Biblia angol nyelvű UNSZ kiadásának függelékében]).

• E példázat értelmében mi fog történni az igazlelkűekkel és a gonoszokkal az
utolsó napokban? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de győződj meg
róla, hogy megfogalmazzák a következő igazságot: Az Úr összegyűjti az
igazlelkűeket az utolsó napokban, majd elpusztítja a gonoszokat az
eljövetelekor. A tanulók szavait használva írd fel a táblára ezt az igazságot.)

• Hogyan hozhat nekünk vigaszt ez az igazság, míg egy gonosz világban élünk?
(Az Úr végül el fogja távolítani a földről a gonoszságot, és megjutalmazza a
hithűeket.)

Magyarázd el a tanulóknak, hogy mivel önrendelkezésünk van, a döntéseink által
mi határozzuk meg, hogy összegyűjtenek-e minket az igazlelkűekkel, vagy
szenvedünk a gonoszokkal.
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• Mit kell tennünk ahhoz, hogy az Úr összegyűjtsön bennünket?

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni, mit kell tennünk ahhoz, hogy az Úr
összegyűjtsön bennünket, kérd meg az egyik tanulót, hogy olvassa fel a következő
idézetet David A. Bednar eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Az Úr összegyűjti népét, amikor elfogadják Őt, és betartják a
parancsolatait. […]

Az Úr összegyűjti népét, hogy hódoljanak, hogy felépítsék az egyházat, ahol
védelmet, tanácsot és tanításokat kaphatnak. […]

Joseph Smith próféta elmondta, hogy az összegyűjtés isteni célja minden korban
a templomépítés volt, hogy az Úr gyermekei részesülhessenek a legmagasabb

szertartásokban és ezáltal örök életet nyerhessenek [lásd Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph
Smith [2007]. 438–440.]” (“The Spirit and Purposes of Gathering” [Brigham Young
University–Idaho devotional, Oct. 31, 2006], byui.edu).

• Bednar elder szerint mit kell tennünk, hogy az Úr összegyűjtsön bennünket?

• Milyen áldásokat tapasztaltatok már az életetekben, miközben az Úr
összegyűjtött benneteket?

Tedd ki a következő képeket:
Misszionáriusok: elderek;
Misszionáriusok: nővérek; és a Salt
Lake templom (Evangéliumi művészeti
könyv [2009]. 109., 110., 119. sz.; lásd
még LDS.org).

• Mit tehetünk azért, hogy segítsünk a
Szabadítónak összegyűjteni
Mennyei Atyánk gyermekeit?

• Milyen áldásokat kaptatok, amikor
misszionáriusi vagy templomi
munka által segítettetek az Úrnak
összegyűjteni az igazlelkűeket?

Biztosítsd a tanulókat arról, hogy mivel
mindannyian követünk el hibákat, a
Szabadító mindannyiunkat bűnbánatra
szólít, hogy össze lehessen gyűjteni
bennünket az igazlelkűekkel. Kérd fel a tanulókat, hogy gondolják át, mit tehetnek
azért, hogy ők maguk a Szabadítóhoz és egyházához gyűljenek, valamint a
családjukat és másokat is oda gyűjtsék. Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek a kapott
sugalmazások szerint.
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Máté 13:31–35, 44–52
A Szabadító példázatokat használva
tanít a menny királyságáról
Tegyél ki képeket a következő
dolgokról, vagy rajzold fel őket a
táblára: mustármag, kovász vagy élesztő
(illetve kenyér – magyarázd el, hogy a
kovászt a kenyér tésztájába teszik, hogy
sütés előtt megkelessze azt),
igazgyöngy, kis kincsesláda, és gyalom,
vagyis háló.

Mondd el, hogy a Szabadító több különböző példázatban a menny királyságához
hasonlította ezeket a dolgokat. Emlékeztesd a tanulókat, hogy a menny királysága a
Szabadító egyházát és evangéliumát jelképezi. Írd fel a táblára a következő
utalásokat: Máté 13:31–32; Máté 13:33; Máté 13:44; Máté 13:45–46; Máté 13:47–50.
Oszd párokra vagy kis csoportokra a tanulókat, majd add ki minden párnak vagy
csoportnak a táblán felsorolt szentírások egyikét. Mindegyik pár vagy csoport
végezze el a következő tevékenységeket (ezt a felsorolást egy papírlapon ki is
oszthatod):

1. Olvassátok el közösen a kijelölt verseket.
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2. Beszéljétek meg, mihez hasonlította a Szabadító az egyházát és az
evangéliumát.

3. Beszéljétek meg, szerintetek milyen igazságot tanított a Szabadító ebben a
példázatban az egyházáról és az evangéliumáról. Írjátok le ezt az igazságot a
füzetetekbe vagy a szentírás-tanulmányozási naplótokba.

Elegendő idő eltelte után kérj meg egy tanulót, akinek a kovász példázata jutott, és
egy másikat, akinek a mustármag példázata jutott, hogy olvassák fel a példázatukat
az osztálynak.

Kérj meg néhány tanulót, hogy olvassák fel az osztálynak az általuk leírt
igazságokat. (A tanulók más szavakat is használhatnak, de győződj meg róla, hogy
megfogalmaznak egy, a következőhöz hasonló igazságot: Jézus Krisztus
visszaállított egyháza kezdetben kicsi lesz, de aztán megnőve az egész földet
betölti. Írd fel a táblára ezt az igazságot.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Joseph F. Smith
elnöktől, aki arról tanított, hogy miként hasonlíthatjuk kovászhoz Jézus Krisztus
követőit:

„Bár megmondták, [s valamennyire igaz is,] hogy csupán maroknyian leszünk a
világhoz képest, de hasonlítunk majd a kovászhoz, melyről a Szabadító beszélt,
amely végül megkeleszti [vagyis felemeli] az egész világot” (Gospel Doctrine, 5th
ed. [1939], 74. Idézi: Boyd K. Packer: A papság hatalma. Liahóna, 2010. máj. 7.).

• Mit tehetünk utolsó napi szentekként, hogy elősegítsük a Szabadító
egyházának növekedését?

Kérj meg egy tanulót, akinek a szántóföldben elrejtett kincs példázata jutott, egy
másikat, akinek a drágagyöngy példázata jutott, és egy harmadikat, akinek a
gyalom, vagyis a háló példázata jutott, hogy olvassák fel a példázatukat az
osztálynak. Kérj meg néhány tanulót, hogy olvassák fel az osztálynak az általuk
leírt igazságokat. (A tanulók más szavakat is használhatnak, de győződj meg róla,
hogy megfogalmaznak egy, a következőhöz hasonló tantételt: Mivel az
evangélium áldásai örök értékkel bírnak, minden áldozatot megérnek. A
tanulók szavait használva írd fel a táblára ezt az igazságot.)

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezt a tantételt, írd fel a táblára az alábbi
fejléceket:

az evangélium áldásai az áldások elnyeréséért hozott áldozatok
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Kérd meg a tanulókat, hogy sorolják fel az evangélium néhány áldását (például: a
szentírásokból szerzett tudás, élő prófétáktól kapott útmutatás, szabadító
szertartások, örökkévaló házasság). Kérd meg a tanulókat, hogy minden egyes
felsorolt áldás kapcsán fejtsék ki, milyen áldozatokra lehet szükség az adott áldás
elnyeréséhez. Írd fel a táblára a tanulók válaszait.

Kérd meg a tanulókat, hogy válasszanak ki egy áldást a táblán felsoroltak közül, és
magyarázzák el, hogy miért ér meg minden áldozatot az adott áldás.

• Előfordult-e már veletek vagy egy ismerősötökkel az, hogy feláldoztatok valamit
egy evangéliumi áldás elnyeréséért? Mikor?

Írd fel a táblára a következő kérdéseket, és kérd meg a tanulókat, hogy a
füzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukban válaszoljanak rájuk:

Az evangélium mely áldását szeretnéd elnyerni?

Miért vágysz erre az áldásra?

Mit kell esetleg feláldoznod ennek az áldásnak az elnyeréséért?

Máté 13:53–58
Jézus Názáretben tanít, és a saját népe elutasítja Őt
A Máté 13:53–58 összegzéseként mondd el, hogy Názáret népe elutasította a
Szabadítót és tanításait. Hitetlenségük miatt a Szabadító nem végzett közöttük sok
csodát (lásd még Moróni 7:37).
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17. LECKE

Máté 14
Bevezetés
Jézus Keresztelő János haláláról értesülve egyedüllétre
vágyott, de emberek sokasága követte. Jézus könyörülettel
volt irántuk, meggyógyította a betegeiket, és csodálatos

módon megvendégelt több mint ötezer embert. Azon az
éjszakán Jézus a tengeren járva jutott el tanítványaihoz, akik
egy hatalmas viharral küzdöttek a Galileai-tengeren.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 14:1–21
Jézus egyedüllétre vágyik, majd megvendégel több mint ötezer embert
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan alkalomra, amikor nagyon
szomorúak voltak. Idézzék fel magukban, mit tettek, hogy el tudják viselni és le
tudják győzni a szomorúságukat.

• Milyen módokon próbálják meg az emberek elviselni és legyőzni a
szomorúságot?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Máté 14 tanulmányozása közben nézzék meg,
miként lehet elviselni és legyőzni a szomorúságot, a megpróbáltatásokat és a
kételyeket.

A Máté 14:1–11 összegzéseként mondd el, hogy új feleségének (Heródiásnak) az
unszolására Heródes király jogtalanul börtönbe vetette Keresztelő Jánost. Miután
feleségének a lánya (Salomé) táncolt előtte, Heródes nyilvánosan megígérte neki,
hogy megkaphat bármit, „a mit kér” (Máté 14:7). A leány beszélt az anyjával, majd
Keresztelő János fejét kérte, aminek eredményeként Heródes lefejeztette Jánost.

Emlékeztesd a tanulókat, hogy Keresztelő János Jézus Krisztus barátja és rokona
volt, olyan valaki, akit Isten választott ki arra, hogy a Messiás útját előkészítő
próféta legyen.

• Képzeljétek el, hogy Keresztelő János közeli barátai vagytok. Hogyan
reagáltatok volna igazságtalan halálának hírére?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 14:12–13-at, az osztály pedig nézze
meg, mit tett Jézus, amikor értesült János haláláról.

• Mit tett Jézus, amikor értesült János haláláról? (Kifejtheted, hogy az „egy puszta
helyre” kifejezés azt jelenti, hogy egy elhagyatott helyre ment, ahol egyedül
lehet).

• Mi történt, amikor Jézus megpróbált egyedül maradni?

• Milyen érzés lenne számotokra, ha szomorúak lennétek és egyedül szeretnétek
maradni, azonban mások a figyelmeteket követelnék?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 14:14-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hogyan reagált Jézus, amikor meglátta az Őt követő
sokaságot.
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Tegyél fel a tanulóknak tanok és tantételek felismerését segítő
kérdéseket!
Amint a tanulók egyre jobban megértik a szentírások szövegösszefüggéseit és tartalmát, egyre
könnyebben fel tudják majd ismerni a bennük rejlő tanokat és tantételeket. Az elemzést igénylő
kérdések segíthetnek a tanulóknak abban, hogy következtetéseket vonjanak le, és
megfogalmazzák az általuk tanulmányozott szövegben található tanokat és tantételeket.

• Milyen példát mutatott nekünk a Szabadító, melyet követhetünk, amikor
szomorúak vagyunk? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de győződj
meg róla, hogy megfogalmazzák a következő igazságot: Jézus Krisztus
példáját követjük, ha akkor is könyörületesek vagyunk másokkal, amikor
éppen szomorúak vagyunk.)

• Miért lehet nehéz könyörületességet tanúsítani mások iránt akkor, amikor
éppen szenvedünk?

• Hogyan segíthet nekünk, ha könyörületességet tanúsítunk mások iránt akkor,
amikor mi magunk éppen szenvedünk?

• Előfordult már veletek vagy egy ismerősötökkel az, hogy nagyon szomorú volt,
mégis könyörületességet tanúsított valaki más iránt? Mikor? Milyen
szempontból segített mások szolgálata?

Kérj meg tanulókat, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 14:15–21-et, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogyan tanúsított továbbra is
könyörületességet Jézus a sokaság iránt. (Megjegyzés: A Máté 14:15–21-ben
feljegyzett csodatételt részletesebben tárgyalja majd a Márk 6:35–44-ről
szóló lecke.)

• Hogyan tanúsított továbbra is könyörületességet Jézus azon emberek iránt, akik
követték Őt?

Máté 14:22–36
Jézus egy vihar során a tengeren jár
Hogy segíts a tanulóknak megérteni, hogy Jézus Krisztust követve milyen
körülmények között tapasztalhatnak meg kételyt és félelmet, kérj meg két tanulót
az alábbi helyzetek felolvasására:

1. Egy fiatal nő tehetetlennek érzi magát, miközben látja, hogy édesanyja egy
halálos betegségtől szenved. Kezdi megkérdőjelezni, hogy Mennyei Atyánk
tudatában van-e a családja fájdalmának. Kétségbeesetten szeretne hinni
Istenben, azonban a kételyei kezdenek eluralkodni rajta.

2. Egy fiatal férfi nemrég csatlakozott az egyházhoz. A régi barátai közül sokan
nyíltan kritizálják ezt a döntését. Kezdi megkérdőjelezni, hogy továbbra is aktív
és hithű tagja maradjon-e az egyháznak.

• Még milyen más módokon tapasztalhatnak meg az emberek kételyt vagy
félelmet, miközben Jézus Krisztust igyekeznek követni?
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Kérd meg a tanulókat, hogy a Máté 14 hátralevő részének tanulmányozása során
keressenek olyan igazságokat, amelyek segíthetnek nekik legyőzni a félelmeket, a
kétségeket és az elkeseredést.

A Máté 14:22 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító azt mondta a
tanítványainak, hogy amíg Ő elküldi a sokaságot, addig hajóval menjenek át a
Galileai-tenger másik oldalára. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté
14:23-at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogy hová ment
Jézus, miután elküldte a sokaságot. Mondják el, mit találtak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 14:24–25-öt, az osztály pedig nézze
meg, mi történt, miközben a tanítványok átkeltek a Galileai-tengeren.

• Mi történt a tanítványokkal, miközben átkeltek a Galileai-tengeren?

• Mit jelent az, hogy „a szél szembe fújt vala” (24. vers)? (A célállomásuk
felől fújt.)

A 23. vers szerint este volt, amikor Jézus egyedül volt a hegyen, a tanítványok pedig
megkezdték az átkelést a Galileai-tengeren. Az átkelés mintegy nyolc kilométernyi
távolságot jelentett, mely jó időben két-három órát vett volna igénybe.

• A 25. vers szerint mikor jött oda a Szabadító a tanítványokhoz a vízen? (Az
éjszaka negyedik részében, vagyis hajnali 3 és 6 óra között.)

• Körülbelül mióta küzdöttek már a tanítványok a széllel, hogy átkelhessenek a
tengeren? (Valószínűleg 9–12 órája.)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Márk 6:47–48-at, és nézzék
meg, hogy Márk még milyen részleteket árult el erről az eseményről. Mondják el,
mit találtak.

• Korábban is megmenthette volna Jézus a tanítványait a küszködéstől? Mi
lehetett a célja annak, hogy egy ideig hagyta a tanítványokat küszködni, mielőtt
megmentette volna őket?

• Milyen igazságot tanulhatunk a tengert átszelni próbáló tanítványok
történetéből a saját küszködéseinkre vonatkozóan? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzák meg a következő igazságot: Bár Isten nem
mindig ment meg minket a küszködéstől, tudja, hogy min megyünk
keresztül, és a segítségünkre siet, amikor jónak látja.)

• Mi jó származhat abból, ha egy ideig küszködünk, és nem ment ki minket az Úr
azonnal a próbatételeinkből?

• Hogyan erősítheti meg az Úrba vetett hitünket az a tudat, hogy Ő tudatában
van a küszködéseinknek, még akkor is, ha nem ment ki minket azonnal
ezekből?

Segíts a tanulóknak elképzelni a szentírásokban található történeteket!
A megjelenítés azt jelenti, hogy a tanulók elképzelik magukban mindazt, ami a szentírásbeli
feljegyzésben történik. Az ilyenfajta megjelenítés színesebbé és valóságosabbá teszi a
szentírásbeli történeteket a tanulók számára.
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Kérd meg a tanulókat, hogy képzeljék el, amint az éjszaka közepén egy
halászhajóban sok-sok órán át erős széllel és vad hullámokkal küszködnek, majd
meglátják, amint valaki a vízen jár.

• Milyen gondolatok vagy érzések merülnének fel bennetek egy ilyen helyzetben?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 14:26–27-et, az osztály pedig nézze
meg, hogyan reagáltak a tanítványok, amikor meglátták Jézust.

• Hogyan reagáltak a tanítványok, amikor meglátták Jézust?

• Hogyan reagált Jézus a félelmeikre?

Kérj meg egy másik tanulót, hogy olvassa fel a Máté 14:28-at, az osztály pedig
nézze meg, mit szeretett volna tenni Péter, amikor meghallotta az Úr hangját.

• Mit szeretett volna tenni Péter, amikor meghallotta az Úr hangját?

Mutass fel az osztálynak egy képet Jézusról, és kérd meg őket, hogy képzeljék
magukat Péter helyébe a hajóban. Két tanuló egymást váltva olvassa fel a Máté
14:29–30-at, és az egyes versek felolvasása után kérdezd meg a tanulóktól, hogy
Péter helyében milyen gondolataik vagy érzéseik lennének.

• Miért kezdett el merülni Péter?

• Mi olyat jelképezhet az életünkben a történetben szereplő szél és a hullámok,
ami félelmet vagy kételyt ébreszthet bennünk?

• Mit tanulhatunk Péter élményéből, hogyan kerülhetjük el azt, hogy a félelmeink
és a kételyeink legyőzzenek minket? (A tanulók más szavakat is használhatnak,
de mindenképp legyen nyilvánvaló, hogy ha Jézus Krisztusra szegezzük a
tekintetünket, és megőrizzük a Belé vetett hitünket, akkor nem fognak
minket legyőzni a félelmeink és a kételyeink.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Howard W. Hunter
elnöktől, az osztály pedig figyelje meg, milyen veszélyt rejt magában az, ha nem
őrizzük meg az Úrba vetett hitünket:

„Szilárd meggyőződésem, hogy ha egyénekként, családokként, közösségekként
és nemzetekként Péterhez hasonlóan Jézusra szegezhetnénk a tekintetünket, mi
is diadalmasan járhatnánk a hitetlenség hömpölygő hullámain, és félelem nélkül
állhatnánk meg a kétség erősödő szelében. Ha azonban elfordítjuk a szemünket
arról, akiben hinnünk kell – amint azt oly könnyű megtenni, és aminek
megtételére oly nagy kísértést érez a világ –, ha a körülöttünk lévő szörnyű és

romboló elemek hatalmára és dühére tekintünk, és nem arra, aki segíthet nekünk és
megszabadíthat bennünket, akkor elkerülhetetlenül elsüllyedünk a viszály és a bánat és a
csüggedés tengerén” (“The Beacon in the Harbor of Peace,” Ensign, Nov. 1992, 19).

• Szerintetek hogyan szegezhetjük Jézus Krisztusra a tekintetünket úgy, ahogy
azt először Péter tette?

• Láttátok-e már, amint valaki a Jézus Krisztusba vetett hite által el tudta kerülni
azt, hogy legyőzze őt a félelem vagy a kétely? Mikor?
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Tegyél bizonyságot arról, hogy ha Jézus Krisztusra szegezzük a tekintetünket, és
megőrizzük a Belé vetett hitünket, akkor reményt és bátorságot kapunk a
kihívásainkkal való szembenézéshez. Kérd fel a tanulókat, hogy gondolják át, mit
tudnának megváltoztatni az életükben ahhoz, hogy még inkább Jézus Krisztusra
összpontosítsanak és megőrizzék az Őbelé vetett hitüket. Tűzzék ki célul ezen
változások megtételét.

Mondd el, hogy Péterhez hasonlóan néha velünk is előfordulhat, hogy elveszítjük a
Jézus Krisztusba vetett hitünket, és átadjuk magunkat a félelemnek, a kételynek és
a csüggedésnek.

Tedd ki azt a képet, amelyen Jézus
Krisztus a vízen jár (lásd Evangéliumi
művészeti könyv [2009]. 43. sz.; lásd még
LDS.org). Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a Máté 14:30–32-t.

• A 30. vers szerint mit tett Péter,
amikor észrevette, hogy merül?

• Mit tanulhatunk ebből a történetből,
mit tesz az Úr, ha hitünk
megfogyatkozásakor a segítségét
kérjük? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák meg a
következő tantételt: Ha hitünk megfogyatkozásakor Isten segítségét kérjük,
akkor Ő ki tud emelni minket a félelmeink és a kételyeink közül.)

• Hogyan emel ki minket Isten a félelmeink és a kételyeink közül?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 14:33-at, az osztály pedig nézze meg,
hogyan reagáltak a hajóban lévő tanítványok, miután Jézus és Péter beszállt
a hajóba.

A Máté 14:33–36 összegzéseként mondd el, hogy ezen esemény után Jézus és
tanítványai folytatták útjukat, és megérkeztek a Galileai-tenger túlpartjára. Amikor
az emberek megtudták, hogy Jézus ott van, különböző betegségekben szenvedő
embereket hoztak Őhozzá. Sokan már attól meggyógyultak, hogy megérintették a
ruhája peremét.

Befejezésként buzdítsd a tanulókat, hogy alkalmazzák az ebből a leckéből
tanultakat, és cselekedjenek a kapott sugalmazásoknak megfelelően.
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18. LECKE

Máté 15
Bevezetés
Míg Galileában időzik, Jézus elmagyarázza, hogy miért nem
követik tanítványai az evés előtti rituális megtisztulás
szokását. Ezt követően elmegy a Földközi-tenger
partvidékére, ahol meggyógyítja egy nemzsidó asszony

leányát. Jézus ezután visszatér Galileába, sokakat
meggyógyít, és csodálatos módon jóllakat több mint
négyezer embert.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 15:1–20
Az írástudók és a farizeusok megkérdezik, hogy Jézus tanítványai miért nem mossák
meg a kezüket evés előtt
Kérj meg három tanulót, hogy olvassák fel az alábbi eseteket, az osztály pedig
figyelje meg, hogy mi a közös bennük.

1. Egy fiatal nőt arra biztatnak a barátai, hogy az iskolai táncmulatságra egy nem
helyénvaló ruhát vegyen fel. A fiatal nő tudja, hogy az öltözék nem felel meg az
Úr visszafogottságra vonatkozó normáinak, noha az adott kultúrában
általánosan elfogadottnak számít az ilyesfajta viselet.

2. Egy fiatal férfi utolsó napi szent családja imádja a sporteseményeket. Amikor a
televízióban népszerű sporteseményeket közvetítenek, a család rendszeresen
mellőzi a családi imát, a szentírás-tanulmányozást, a családi estet és a vasárnapi
egyházi gyűléseket, hogy megnézze ezeket.

3. Egy fiatal pár esküvőre készül. Olyan helyen laknak, ahol széles körben
elfogadottnak számít a házasság előtti nemi kapcsolat. Némelyek azt mondják
ennek a párnak, hogy régimódiak és furcsák, amiért a nemi intimitással várnak
a házasságig.

• Mi a közös ezekben az esetekben? (Mindegyikben összeütközésbe kerül Isten
parancsolatainak betartása, valamint a hagyományok vagy szokások követése.)

Magyarázd el, hogy a hagyományok vagy szokások egy bizonyos kultúra, közösség,
család vagy baráti kör hitelvei és szokásai.

Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzenek meg egy vagy több olyan hagyományt
vagy szokást, amely megakadályozhatja őket Isten parancsolatainak a betartásában.
Kérd fel a tanulókat, hogy a Máté 15 tanulmányozása során keressenek olyan
igazságokat, amelyek segíthetnek nekik, amikor választaniuk kell Isten
parancsolatainak betartása, valamint a hagyományok és szokások követése között.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 15:1–2-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, milyen hagyományról kérdezték Jézust az írástudók és a
farizeusok.

• Melyik hagyományt nem követték Jézus tanítványai?
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Magyarázd el, hogy az írástudók és a farizeusok által említett kézmosás nem
tisztasági mosakodásra utal, hanem a rituális tisztaság érdekében végzett
szertartásos mosakodásra.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 15:3-at, az osztály pedig nézze meg,
mit válaszolt Jézus az írástudók és a farizeusok kérdésére.

• Mit mondott a Szabadító, mit tesznek az írástudók és a farizeusok a
hagyományaik betartása által?

A Máté 15:4–6 összegzéseként mondd el, hogy Jézus mondott egy példát arra, mi
módon hágják át Isten egyik parancsolatát az írástudók és a farizeusok a
hagyományaik betartásával. Azt tanították (lásd az 5–6. verset), hogy az ember nem
köteles gondoskodni idős szüleiről, ha kijelenti, hogy a pénzét Istennek adott
ajándékra tartogatja, vagyis azt mondja rá, hogy Korbán (lásd Márk 7:10–12). Jézus
azonban azt tanította, hogy ezt téve megszegik azt a parancsolatot, hogy tiszteljék
az atyjukat és az anyjukat.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 15:7–9-et, az osztály pedig nézze
meg, hova jutottak az emberek amiatt, hogy az írástudók és a farizeusok a
hagyományaikat kifogásként használták Isten parancsolatainak be nem tartására.

• Hova jutottak az emberek az írástudók és a farizeusok miatt?

• Milyen tantételt tanulhatunk ezekből a versekből, mit kell tennünk, ha közelebb
szeretnénk kerülni Istenhez? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de
fogalmazzanak meg egy, a következőhöz hasonló tantételt: Ha közelebb
szeretnénk kerülni Istenhez, akkor az Ő parancsolatait többre kell
tartanunk a hagyományainknál és szokásainknál.)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák fel újra az óra elején elhangzott eseteket. Az
egyes esetek felolvasása után kérdezd meg:

• Mit tehetnének az ebben a helyzetben levők, hogy betartsák Isten
parancsolatait?

• Hogyan segítene ez nekik közelebb kerülni Istenhez?

Az esetek megbeszélése után kérdezd meg az osztálytól:

• Előfordult már veletek, hogy inkább Isten parancsolatainak a betartása mellett
döntöttetek, és nem követtetek egy általánosan elfogadott hagyományt vagy
szokást? Mikor? Hogyan segített ez nektek közelebb kerülni Mennyei
Atyánkhoz? (Te is megoszthatod egy saját élményedet.)

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át az általuk korábban megnevezett
hagyományokat és szokásokat. Buzdítsd őket, hogy válasszák Isten
parancsolatainak a betartását, nem pedig ezeknek a hagyományoknak vagy
szokásoknak a követését, mert így közelebb kerülhetnek Istenhez.

Emlékeztesd a tanulókat, hogy az írástudók és a farizeusok szerint ha valaki
mosdatlan kézzel evett, az megfertőzte, beszennyezte őt, vagyis lelki értelemben
tisztátalanná tette. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 15:10–11-et, az
osztály pedig nézze meg, mit tanított a Szabadító, mi az, ami valóban
beszennyez minket.
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• Mit mondott a Szabadító, mi szennyez be minket?

Hívd fel a figyelmet a Szabadító szavaira: „…a mi kijön a szájból, az fertőzteti meg
az embert” (11. vers). Miután megmondta a tanítványainak, hogy ne
foglalkozzanak a szavain megbotránkozó farizeusokkal (lásd Máté 15:12–16), még
alaposabban kifejtette, hogy igazából mi szennyez be minket.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 15:17–20-at, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogy mire gondolt a Szabadító,
amikor azt mondta, hogy „…a mi kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert” (11.
vers).

• Mire gondolt a Szabadító, amikor azt mondta, hogy „…a mi kijön a szájból, az
fertőzteti meg az embert”?

Mutass rá, hogy a szentírásokban a szív gyakran a gondolatainkat és a vágyainkat
jelképezi. Írd fel a táblára a következő kijelentést: Ha úgy döntünk, hogy teret
engedünk a gonosz gondolatoknak és vágyaknak, akkor…

• A Szabadítónak a 19–20. versekben feljegyzett tanításai alapján hogyan
egészítenétek ki ezt a tantételt? (A tanulók szavait használva egészítsd ki a
tantételt úgy, hogy a következő igazságot tükrözze: Ha úgy döntünk, hogy
teret engedünk a gonosz gondolatoknak és vágyaknak, akkor ezek a
gondolatok és vágyak be fognak szennyezni minket.)

• Milyen szempontból szennyeződhetünk be, vagyis válhatunk lelkileg
tisztátalanná akkor, ha úgy döntünk, hogy gonosz vagy nem helyénvaló
gondolatoknak és vágyaknak engedünk teret?

• Hogyan tükrözik a gondolatainkat és szívünk vágyait a szánkból kijövő szavak,
valamint a tetteink?

Bizonyságot tehetsz erről a tantételről, és kérheted a tanulókat, hogy továbbra is
törekedjenek tiszta gondolatokra és vágyakra.

Máté 15:21–28
A Szabadító meggyógyítja egy nemzsidó asszony leányát
Kérd meg a tanulókat, hogy jöjjenek a táblához és írják fel rá egy vagy több
igazlelkű vágyukat.

Kérd a tanulókat, hogy a Máté 15-ben keressenek olyan tantételeket, amelyek
segíthetnek nekik megérteni, hogy mit kell tenniük igazlelkű vágyaik eléréséért.

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzák fel a 11. számú bibliai térképet: A Szentföld
az újszövetségi időkben. Keressék meg a térképen Tírusz és Szidón városát. Mondd
el, hogy Jézus Galileából Tírusz és Szidón partvidékére tartva találkozott egy
kananeus asszonnyal. E vidék népeinek többségéhez hasonlóan ez az asszony is
nemzsidó volt. Ebben az időszakban Jézus és tanítványai csak a zsidóknak hirdették
az evangéliumot, a nemzsidóknak még nem (lásd Máté 10:5–6). Később a
nemzsidók előtt is megnyílt az ajtó, hogy befogadhassák a szabadítás üzenetét (lásd
Apostolok cselekedetei 10).
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Kérd meg a tanulókat, hogy egy társukkal egymást váltva olvassák fel a Máté
15:21–27-et, és keressenek válaszokat a következő kérdésekre (ezeket a kérdéseket
fel is írhatod a táblára):

• Milyen igazlelkű vágya volt a kananeus asszonynak?

• Mit tett és mondott az asszony, amivel kimutatta a Jézus Krisztusba vetett hitét?

Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el a válaszaikat.

• Hogyan mutatta meg még inkább a Jézus Krisztusba vetett hitét az, ahogyan az
asszony erre a hasonlatra reagált?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 15:28-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hogy mit tett a Szabadító ezért az asszonyért.

• Mit tett a Szabadító ezért az asszonyért? Miért?

• Milyen tantételt tanulhatunk ebből a beszámolóból, mi történhet, ha
gyakoroljuk a Jézus Krisztusba vetett hitünket? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzanak meg egy, a következőhöz hasonló tantételt:
Amint hitet gyakorolunk Jézus Krisztusban, az igazlelkű vágyaink szerint
áldásokat kaphatunk.)

• Azon kívül, hogy hithűen az igazlelkű vágyainknak megfelelő áldásokat kérünk
az Úrtól, még mit tehetünk, hogy hitet gyakoroljunk Jézus Krisztusban?

Tegyél fel a tanulóknak a tanok és tantételek megértését segítő
kérdéseket!
A tanok és tantételek felismerésén túl fontos, hogy a tanulók meg is értsék azokat, mielőtt
megfelelő módon alkalmazni tudnák őket. Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni egy tant
vagy tantételt, tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek a jelentés világosabb megértéséhez vezetnek,
amelyek arra ösztönzik a tanulókat, hogy mai szövegkörnyezetben vizsgálják meg, illetve
magyarázzák el, ők miként értelmezik azt.

Hogy segíts a tanulóknak még jobban megérteni, hogy mit tehetnek, hogy hitet
gyakoroljanak Jézus Krisztusban, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő
idézetet Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Ha hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor bíznunk is kell benne. Eléggé bíznunk
kell benne ahhoz, hogy megelégedjünk akarata elfogadásával, tudván, hogy ő
tudja, mi a legjobb nekünk…

[A] hit, bármily erős is legyen, nem hozhat olyan eredményt, amely ellenkezne
annak akaratával, akié ez a hatalom. […] [N]em lehet igazi hitünk az Úrban
anélkül, hogy ne lenne tökéletes bizodalmunk az Úr akaratában és az Úr

időzítésében is” (“Faith in the Lord Jesus Christ,” Ensign, May 1994, 99, 100).

• Oaks elder magyarázata arról, hogy mit jelent hitet gyakorolni Jézus
Krisztusban, hogyan segíthet nekünk, amikor az Úr nem áld meg bennünket
azonnal az igazlelkű vágyaink szerint?
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Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át a táblán felsorolt igazlelkű vágyakat, és
magyarázzák el, hogy mit tehetnek, hogy hitet gyakoroljanak Jézus Krisztusban,
miközben igyekeznek elnyerni ezeket.

• Előfordult-e már veletek (vagy egy ismerősötökkel) az, hogy Jézus Krisztusban
hitet gyakorolva elnyertétek igazlelkű vágyaitokat (az Úr akarata és időzítése
szerint)? Mikor?

Kérd meg a tanulókat, hogy írják le a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukba, hogy mit fognak tenni, amivel hitet gyakorolnak Jézus Krisztusban,
miközben igyekeznek megkapni Tőle azt, amire igazlelkűen vágynak. Buzdítsd a
tanulókat, hogy cselekedjenek a leírtak alapján.

Máté 15:29–39
Jézus hét kenyérrel és pár hallal négyezernél több követőjét jóllakatja
A Máté 15:29–39 összegzéseként mondd el, hogy Jézus visszatért Galileába. Míg ott
időzött, négyezernél is több ember gyűlt Őhozzá, különböző testi bántalmaktól és
fogyatékosságoktól szenvedő embereket hozva magukkal. A Szabadító
meggyógyította őket, és miután az emberek már három napot ott töltöttek Vele,
egy újabb csoda által mindannyiukat jóllakatta csupán hét kenyérrel és néhány kis
hallal. (Megjegyzés: A négyezer ember csodálatos megvendégelését részletesebben
tárgyalja majd a Márk 8-hoz kapcsolódó lecke.)

A lecke befejezéseként bizonyságot tehetsz a tanulók által a Máté 15-ben talált
igazságokról és tantételekről.
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19. LECKE

Máté 16
Bevezetés
Jézus Krisztus megfeddi a farizeusokat és a sadduceusokat,
akik jelt kívántak az Ő isteni mivoltáról. Péter bizonyságot
tesz, hogy Jézus a Krisztus, és ígéretet kap a királyság

kulcsaira. Jézus azt tanította a tanítványainak, hogy vegyék
fel a keresztjüket és kövessék Őt.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 16:1–12
A farizeusok és a sadduceusok jelet kérnek a Szabadítótól
Óra előtt írd fel a táblára a következő megállapításokat:

egy angyal megjelenése által

a Szentlélek által

azáltal, hogy elhisszük egy barát vagy családtag szavait

azáltal, hogy tanúi vagyunk egy csodának

Az óra elején kérd meg a tanulókat, hogy válasszanak ki a tábláról egy olyan
megállapítást, amely leginkább jellemzi, hogy miként szeretnének bizonyságot
kapni az evangéliumról. Kérj meg néhány tanulót, hogy mondják el, ők melyik
megállapítást választották, és miért.

Kérd meg a tanulókat, hogy a Máté 16 tanulmányozása közben keressenek arra
vonatkozó igazságokat, hogy mi módon segít nekünk az Úr bizonyságot kapni az
evangéliumról, és megerősíteni azt.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 16:1-et, a többiek pedig kövessék a
szöveget, és nézzék meg, hogy mit akartak Jézustól a farizeusok és a sadduceusok.

• Mit akartak Jézustól a farizeusok és a sadduceusok?

• Szerintetek mit jelent az, hogy a farizeusok és a sadduceusok „kísértvén” kértek
Jézustól jelet? (A kísért ige egyik jelentése az, hogy próbára tesz.)

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 16:2–4-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és figyeljék meg, mit válaszolt a Szabadító a
farizeusoknak és a sadduceusoknak.

• Mit mondott az Úr, milyen jelet fog adni?

Magyarázd el, hogy Jézus az ószövetségi Jónás prófétára utalt, akit lenyelt „egy
nagy hal” (Jónás 2:1). Jónás „eltemetése”, majd három nap utáni előjövetele a hal
gyomrából Jézus Krisztus halálát, temetését, majd a sírból harmadnapra való
feltámadását jelképezte.
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• Mit tett a Szabadító, miután megdorgálta a farizeusokat és a sadduceusokat?

• Mit tanulhatunk ebből a történetből a lelki igazság keresésének helytelen
módjáról? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de győződj meg róla, hogy
megfogalmazzák a következő igazságot: Nem jelkeresés által teszünk szert
lelki igazságra.)

A Máté 16:5–12 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító figyelmeztette
tanítványait a farizeusok és a sadduceusok hamis tanításaira. (Megjegyzés: Erről az
eseményről részletesebben lesz szó a Márk 8-hoz kapcsolódó leckében.)

Máté 16:13–20
Péter bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, és megígértetnek neki a királyság kulcsai
Mondd el, hogy miután Jézus megfeddte a farizeusokat és a sadduceusokat
jelkeresésükért, megtanította a tanítványainak, hogy mi módon kaphatnak
bizonyságot az igazságról. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté
16:13–14-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen kérdést
tett fel Jézus, és milyen választ adtak a tanítványai.

• Mit kérdezett a Szabadító a tanítványaitól? Mit válaszoltak? (Emlékeztetőül
elmondhatod, hogy Illés és Jeremiás ószövetségi próféták voltak.)

• Mi derül ki számunkra a válaszukból: szolgálatának ezen a pontján mennyire
értették meg az emberek azt, hogy ki Jézus?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 16:15–17-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék ki a Szabadító által feltett második kérdést.

A Máté 16:15–19 szentírás-memoriter. A szentírás-memoriterek tanulmányozása
segíteni fog a tanulóknak elmélyíteni az alapvető tanokról való tudásukat, és

felkészülni arra, hogy másoknak is megtanítsák azokat. Javasolhatod a tanulóknak, hogy
valamilyen egyedi módon jelöljék meg a szentírás-memoritereket, hogy utána könnyen
megtalálhassák azokat. Utalj a lecke végén található tanítási ötletre, hogy segíts a tanulóknak
elsajátítani ezt a szentírás-memoritert.

• Mi volt a Szabadító által feltett második kérdés? Mit válaszolt Péter?

• A 17. vers szerint honnan tudta Péter, hogy Jézus Krisztus Isten Fia? (Mutass rá,
hogy Mennyei Atyánk a Szentlélek által nyilatkoztatta ki neki ezt az igazságot.)

• Milyen igazságot tanulhatunk ezekből a versekből arról, hogy miként
szerezhetünk bizonyságot Jézus Krisztusról? (A tanulók válaszai tükrözzék azt
az igazságot, hogy a Szentlélektől érkező kinyilatkoztatás által kapunk
bizonyságot Jézus Krisztusról.)

• Szerintetek miért fontos a Szentlélektől érkező kinyilatkoztatás által, és nem
valamilyen más módon kapni bizonyságot?

Hogy segíts a tanulóknak még jobban megérteni a Szentlélek szerepét abban, hogy
segít nekünk bizonyságot kapni a Szabadítóról, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa
fel a következő idézetet Joseph Fielding Smith elnöktől:
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„Amikor Isten Lelke az ember lelkéhez szól, hatékonyabban és nagyobb
értelemmel közli az igazságot, mint ahogyan az akár a mennyei lényekkel való
személyes kapcsolat alkalmával történne. A Szentlélek által az igazság úgy
beleszövődik a test minden rostjába és inába, hogy azt nem lehet elfelejteni” (Az
egyház elnökeinek tanításai: Joseph Fielding Smith [2013]. 193–194.).

• Mit tehetünk azért, hogy felkészültek legyünk a Szentlélek által érkező
kinyilatkoztatás elnyerésére?

• Ti hogyan tudtátok meg, hogy Jézus Krisztus Isten Fia és a ti Szabadítótok?
Miként készültetek fel arra, hogy a Szentlélektől elnyerjétek ezt a
tanúbizonyságot?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át a Szabadítóról való bizonyságukat.
Buzdítsd őket, hogy írják le a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukba, hogy mi módon erősíthetik meg a bizonyságukat, vagy mit kell tenniük
azért, hogy bizonyságot kapjanak a Szentlélek által.

Kérj meg két tanulót, hogy jöjjenek ki az osztály elé, és vegyenek részt egy
szerepjátékban. Az egyik tanuló játssza önmagát, a másik pedig egy olyan barátot,
aki nem tagja az egyháznak. Adj a nem egyháztag barátot játszó tanulónak egy
papírt a két alábbi kérdéssel. Egyesével olvassa fel hangosan a kérdéseket, és kérje
meg a másik tanulót, hogy válaszoljon. (Buzdíthatod az osztályt, hogy javasoljanak
lehetséges válaszokat.)

1. Hallottam, hogy az egyházad Jézus Krisztus egyetlen igaz egyházának tartja
magát. Te is ebben hiszel?

2. Az én egyházam is hisz Jézus Krisztusban, szóval miért gondolod, hogy a te
egyházad az egyetlen igaz egyház?

Köszönd meg a tanulóknak a részvételt, és kérd meg őket, hogy menjenek vissza a
helyükre.

Kérd fel a tanulókat, hogy a Máté 16 tanulmányozását folytatva keressenek olyan
igazságokat, amelyek segíthetnek nekünk megérteni és másoknak is elmagyarázni
azt, hogy miről lehet tudni, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza az Úr egyháza a földön.
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Cézárea Filippi

Emlékeztesd a tanulókat, hogy amikor
Jézus arra vonatkozó kérdéseket tett fel
a tanítványainak, hogy ki Ő, akkor
éppen egy Cézárea Filippinek nevezett
vidéken voltak (lásd Máté 16:13). Ha
lehet, tedd ki Cézárea Filippi képét (lásd
26. bibliai fénykép: Cézárea Filippi).
Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék
meg, mi van a képen a folyó és a fák
mögött. Mondd el, hogy ez a hatalmas
szikla Cézárea Filippiben megfelelő
helyszínt biztosíthatott ahhoz, hogy a
Szabadító folytassa beszélgetését a
tanítványaival.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Máté 16:18–20-at, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg,
hogyan használta a Szabadító a szikla
fogalmát az egyház alapjainak
jellemzésére.

• Szerintetek mit értett a Szabadító az alatt, hogy „ezen a kősziklán építem fel az
én anyaszentegyházamat” (18. vers)?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezt a kifejezést, kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a következő idézeteket Joseph Smith prófétától:

„Jézus ezt mondja a tanításaiban: »Ezen a kősziklán építem fel az én
[egyházamat]…« [Máté 16:18]. Milyen kősziklán? A kinyilatkoztatáson” (Az
egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 202.).

„Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza közvetlen kinyilatkoztatásra alapíttatott,
mint ahogy Isten igaz egyháza mindig is volt a szentírások szerint (Ámós 3:7 és Apostolok
cselekedetei 1:2)” (Tanítások: Joseph Smith. 202.).

• Hogyan foglalnátok össze a Szabadítónak a 18. versben feljegyzett tanítását az
egyházáról? (A tanulók fogalmazzanak meg egy, a következőhöz hasonló
tantételt: Jézus Krisztus egyháza Istentől jövő kinyilatkoztatásra épül. Írd
fel a táblára ezt az igazságot.)

• Hogyan erősíti meg az evangéliumról való bizonyságotokat az a tudat, hogy Az
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Istentől jövő
kinyilatkoztatásra épül?

• A 19. vers szerint mit ígért a Szabadító Péternek?
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• Milyen tant tanulhatunk a Szabadító Péternek tett ígéretéből? (Győződj meg
róla, hogy a tanulók megfogalmazzák a következő igazságot: Jézus Krisztus
kiválasztott prófétáira és apostolaira bízza a királysága kulcsait.)

• Mik a királyság kulcsai? (Az Isten földi királysága, vagyis Jézus Krisztus egyháza
feletti elnökléshez szükséges irányító hatalom, jog és felhatalmazás.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, hogy mik azok a papsági kulcsok, kérd meg
egyiküket, hogy olvassa fel a következő idézetet Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét
Apostol Kvórumából:

„»A papsági kulcsok az a felhatalmazás, amelyet Isten adott a
[papságviselőknek], hogy irányítsák, felügyeljék és kormányozzák papságának
használatát a földön« [2. kézikönyv: Az egyház igazgatása (2010). 2.1.1]. Az
egyházban végzett minden egyes cselekedet vagy szertartás olyasvalaki közvetlen
vagy közvetett felhatalmazása birtokában zajlik, aki rendelkezik annak a
feladatnak a kulcsaival” (A papság kulcsai és felhatalmazása. Liahóna, 2014.

máj. 49.).

• Mit mondott Jézus, mit tehet majd meg Péter azon kulcsok miatt, amelyek
megadatnak neki?

Mondd el, hogy a Szabadító által Péternek ígért kulcsok között ott voltak a
pecsételő hatalom kulcsai is. Ez a hatalom teszi lehetővé azt, hogy az egyházi
vezetők felhatalmazásával végzett szertartások érvényesek legyenek a mennyben. A
családokat is ez köti össze az örökkévalóságra. Napjainkban a pecsételő hatalom az
Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma birtokában van.

• Hogyan összegeznétek azt, hogy miért ad az Úr papsági kulcsokat a prófétáinak
és apostolainak? (A tanulók fogalmazzanak meg a következőhöz hasonló
igazságot: Papsági kulcsokra van szükség az Úr egyházának igazgatásához
a földön.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a szerepjátékban feltett kérdéseket, az
osztály pedig a Máté 16:18–19-ben felfedezett igazságok segítségével mondja el,
hogy miként válaszolnák meg ezeket. Megkérheted a tanulókat, hogy osszák meg a
bizonyságukat ezekről az igazságokról.

Kitehetsz egy képet a jelenlegi Első Elnökségről és a Tizenkét Apostol Kvórumáról
(lásd LDS.org [például Meet Today’s Prophets and Apostles], valamint a Liahóna
általános konferenciai számait), és bizonyságot tehetsz arról, hogy az ősi időkben
Péternek és a többi apostolnak adott kulcsok ma az Úr élő prófétái és apostolai
birtokában vannak, és ők használják ezeket.

Máté 16:21–28
Jézus arról tanít, hogy mit jelent követni Őt
A Máté 16:21–28 összegzéseként mondd el, hogy Jézus beszélt az engesztelő
áldozatáról. Azt tanította a tanítványainak, hogy hajlandónak kell lenniük a
természetes ember megtagadására (lásd Móziás 3:19), az engedelmességre és az
áldozathozatalra ahhoz, hogy derűsen követhessék Őt.
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Szentírás-memoriter – Máté 16:15–19
Buzdítsd a tanulókat, hogy osszák meg a családjukkal a Máté 16-ból tanultakat.
Kiválaszthatod a Máté 16:15–19 egy részét, melyet a következő napokban az
osztállyal közösen memorizáltok. E kézikönyv függelékében találsz ötleteket a
memorizálásra.
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20. LECKE

Máté 17
Bevezetés
Jézus Krisztus, Mózes és Illés papsági kulcsokat ruház Péterre,
Jakabra és Jánosra a Színeváltozás hegyén. Miután Jézus
lejön a hegyről, ördögöt űz ki egy fiúból. Kapernaumban

Jézus csodálatos módon teremti elő a templomadót saját
maga és Péter számára.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 17:1–13
Mózes és Illés megjelenik Péternek, Jakabnak és Jánosnak
Mutass egy jogosítványt, vagy kérj meg egy jogosítvánnyal rendelkező tanulót,
hogy mutassa meg az osztálynak.

• Mire ad felhatalmazást a jogosítvány megléte?

Mutass egy slusszkulcsot vagy annak képét.

• Miért fontos a jogosítvány mellett a slusszkulcshoz is hozzáférni?

• Hogyan hasonlítható a jogosítvány és a slusszkulcs megléte az Isten
munkájának irányításához szükséges felhatalmazáshoz és papsági kulcsokhoz?
(Csakúgy, ahogy a jogosítvány felhatalmazza birtokosát az autóvezetésre, sok
férfi is rendelkezik a papság felhatalmazásával. Azonban miként a slusszkulcs is
csak egy bizonyos autó vezetését teszi lehetővé, a papsági kulcsok is egy
bizonyos területen adnak felhatalmazást valakinek Isten munkájának végzésére
vagy irányítására. Az egyház elnöke rendelkezik a papsági kulcsokkal, és ő arra
használja ezeket, hogy elnököljön és irányítsa az Úr munkájának egészét a
földön.)

Emlékeztesd a tanulókat, hogy a Máté 16:19-ben azt olvastuk, hogy az Úr
megígérte, hogy Péternek adja a királyság kulcsait, vagyis felhatalmazást Isten földi
munkájának irányítására. Ebben az időben Péter és a többi apostol már
rendelkezett papsági felhatalmazással, azonban a királyság kulcsait még nem
kapták meg.

Kérd meg a tanulókat, hogy amint ma a szentírásokat tanulmányozzák, figyeljék
meg, hogyan kapta meg Péter a királyság kulcsait, majd hogyan ruháztattak rá
ugyanezek a kulcsok később Joseph Smithre és másokra napjainkban.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 17:1–2-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hová vitte a Szabadító Pétert, Jakabot és Jánost, hogy
felkészítse őket a papsági kulcsok elnyerésére. Rámutathatsz, hogy a Szabadító
talán azért választotta ki Pétert, Jakabot és Jánost, hogy ők menjenek Vele, mert
feltámadása és mennybemenetele után ők szolgálnak majd az egyház Első
Elnökségeként (lásd Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R.
McConkie, 3 vols. [1954–56], 3:152).

• Hová vitte Jézus Pétert, Jakabot és Jánost?
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• Mi történt a Szabadítóval a hegyen?

• Mit jelent színeváltozni? (Ezt jelenti itt az „elváltozék” kifejezés.)

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy a színeváltozás arra az állapotra utal, „amikor
valakinek egy időre megváltozik a megjelenése és a mivolta – ez azt jelenti, hogy
magasabb lelki szintre kerül –, hogy el tudja viselni mennyei lények jelenlétét és
dicsőségét” (Kalauz a szentírásokhoz: színeváltozás. scriptures.lds.org). Ez
alkalommal Péter, Jakab és János is színeváltozott (lásd T&Sz 67:11–12).

Írd fel a táblára a következő fejlécet: Személyek, akik ott voltak a Színeváltozás hegyén.
A fejléc alá írd fel, hogy Jézus Krisztus, Péter, Jakab és János.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 17:3-at, az osztály pedig nézze meg,
hogy kik jelentek meg Jézusnak és az apostoloknak a hegyen.

• Kik jelentek meg a hegyen? (Mondd el emlékeztetőül, hogy Illés egy
ószövetségi próféta volt.)

Írd hozzá a táblán szereplő felsoroláshoz, hogy Mózes és Illés.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, miért jelent meg Mózes és Illés a hegyen, kérj
meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Joseph Smith prófétától:

„A Szabadító, Mózes és Éliás [Illés] adták át a [papsági] kulcsokat Péternek,
Jakabnak és Jánosnak a hegyen, amikor előtte [színe]változtak” (Az egyház
elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 108.).

• Joseph Smith szerint miért jelent meg a hegyen Illés és Mózes? (Hogy papsági
kulcsokat adjanak át Péternek, Jakabnak és Jánosnak. Azt is elmondhatod, hogy
Mózes és Illés 1836. április 3-án megjelent a Kirtland templomban, hogy
papsági kulcsokat állítsanak vissza: Mózes Izráel összegyűjtésének a kulcsait
állította vissza [lásd T&Sz 110:11], Illés pedig a pecsételő hatalommal
kapcsolatos kulcsokat állította vissza [lásd T&Sz 110:13–16]. Ezek a Kirtland
templombeli megjelenések segítenek megértenünk, hogy mi történt a
Színeváltozás hegyén.)

Mondd el, hogy a Biblia Joseph Smith fordítása nyilvánvalóvá teszi, hogy Keresztelő
János – akit Heródes megölt – szintén megjelent a hegyen (lásd Joseph Smith
fordítás, Márk 9:3 [a Kalauz a szentírásokhoz 233. oldalán]; lásd még Kalauz a
szentírásokhoz: Éliás). Írd hozzá a táblán szereplő felsoroláshoz, hogy Keresztelő
János.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 17:4–9-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, ki volt még jelen a
Színeváltozás hegyén.

• Ki volt még jelen a Színeváltozás hegyén? (Írd hozzá a táblán szereplő
felsoroláshoz, hogy az Atyaisten.)
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Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus
megjelennek Joseph Smithnek

Keresztelő János visszaállítja az ároni
papságot

Röviden emlékeztesd a tanulókat, hogy az evangéliumi adományozási korszak egy
olyan időszak, amelyben Mennyei Atyánk az erre felhatalmazott szolgái által
papsági felhatalmazást, szertartásokat, valamint a szabadítás tervének ismeretét
adományozza az embereknek a földön. Kérj meg egy tanulót, hogy jöjjön ki a
táblához és rajzoljon egy csillagot minden olyan, a táblán felsorolt személy neve
mellé, aki megjelent Joseph Smith prófétának a mi adományozási korszakunkban.
(A tanuló a táblán felsorolt minden egyes személy neve mellé rajzoljon csillagot.)

Kérd meg az osztályt, hogy mondják el,
melyik látogatás mikor és milyen céllal
történt. (A tanulók beszámolója közben
kiteheted a következő képeket: Az első
látomás; Keresztelő János Joseph
Smithre ruházza az ároni papságot; A
melkisédeki papság visszaállítása; és
Illés megjelenik a Kirtland templomban
[Evangéliumi művészeti könyv (2009). 90.,
93., 94., 95. sz.; lásd még LDS.org].)

• Milyen igazságot tanulhatunk
ezekből az eseményekből a papsági
kulcsok átruházása kapcsán az
egyes adományozási korszakokban?
(A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzák meg
a következő igazságot: Isten
minden egyes adományozási
korszakban papsági kulcsokat
ruház kiválasztott szolgáira, hogy
irányítani tudják munkáját a
földön.)

• Miért fontos tudnunk, hogy a
papsági kulcsok ugyanolyan módon
lettek átadva napjainkban Joseph
Smith próféta esetében, mint Jézus
Krisztus idején?

• A jelenlegi próféták és apostolok
rendelkeznek ugyanazokkal a
kulcsokkal, amelyeket Joseph Smith
megkapott? (Igen.) Hogyan kapták
meg ezeket a kulcsokat? (A
kulcsokat Joseph Smith továbbadta
Brigham Youngnak, majd az őt
követő prófétákhoz kerültek.)

Megkérheted a tanulókat, hogy
mondják el, mit éreznek a papsági
felhatalmazás kapcsán, és azon áldásra
vonatkozóan, hogy a mi adományozási
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Péter, Jakab és János visszaállítják a
melkisédeki papságot

Illés visszaállítja a pecsételés kulcsait a
Kirtland templomban

korszakunkban ugyanúgy adatnak át a
kulcsok, ahogyan Jézus Krisztus
halandó szolgálata idején.

Máté 17:14–23
Jézus egy fiúból ördögöt űz ki
A Máté 17:14–23 összegzéseként
mondd el, hogy egy apa a Szabadítóhoz
hozta a fiát, hogy gyógyítsa meg.
Miután Jézus meggyógyította a
gyermeket, megtanította a
tanítványainak, hogy vannak olyan
áldások, amelyek csak ima és böjt által
nyerhetők el. A haláláról és a
feltámadásáról is jövendölt. (Megjegyzés:
Ezekről az eseményekről részletesebben
lesz szó a Márk 9:14–29 tanítási
ötletében.)

Máté 17:24–27
Jézus csodálatos módon teremti elő a
templomadót saját maga és
Péter számára
Kérd meg a tanulókat, hogy a Máté
17:24–27 tanulmányozása során
keressenek egy olyan igazságot, amely
segíthet nekünk megérteni, milyen
hatással van másokra a példánk.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni
ennek a résznek a hátterét, magyarázd
el, hogy Mózes törvénye értelmében
minden 20 év feletti izráelita férfinak
évente templomadót kellett fizetnie, ez
viseli itt a kétdrakma, máshol pedig a fél
siklus nevet (lásd 2 Mózes 30:13–16).
Ezt a pénzt a templom működtetésével
kapcsolatos költségekre használták.
Voltak a nép körében olyan papok és
rabbik, akiket a döntéshozó tanács felmentett ennek az adónak a megfizetése alól.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 17:24–26-ot, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, milyen kérdést tettek fel Péternek az adószedők, és mit
kérdezett tőle Jézus.

• Az adószedők milyen kérdést tettek fel Péternek? Mit válaszolt Péter?

• Jézus mit kérdezett Pétertől? Mit válaszolt Péter?
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Magyarázd el, hogy az itt szereplő idegenek kifejezés azokra utal egy királyságon
belül, akik nem a király gyermekei. Az „idegeneknek” adót kell fizetniük, míg a
király gyermekei mentesülnek ez alól. Jézus azt tanította Péternek, hogy mivel Ő
Isten Fia, és a templom az Ő Atyjának a háza (lásd Máté 17:25–26; János 2:16), Ő
nem köteles megfizetni ezt az adót, és dönthetne úgy is, hogy nem fizeti ki azt. Az
adószedők azonban elvárták Jézustól, hogy fizesse meg az adót, mivel ők nem
értették, hogy ki Ő.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Máté 17:27-et, és nézzék meg,
hogy milyen utasítást adott Jézus Péternek, mit tegyen ezután.

• Milyen utasítást adott a Szabadító Péternek, mit tegyen?

• Mit mondott Jézus, miért fizeti meg az adót?

Írd fel a táblára a megbotránkoztat szót, és magyarázd el, hogy ebben a
szövegösszefüggésben a „hogy őket meg ne botránkoztassuk” kifejezés
valószínűleg annak tényére utalt, hogy a Szabadító nem akart semmi olyat tenni,
amivel lelki értelemben botlást okozhatott volna másoknak. (Ha nem fizette volna
meg az adót, akkor a zsidók közül némelyek esetleg rosszallással tekintettek volna
rá és követőire, és kevésbé lettek volna fogékonyak az evangélium üzenetére.)

• Milyen tantételt tanulhatunk a Szabadító példájából? (A tanulók máshogy is
elmondhatják, de fogalmazzák meg a következő tantételt: Követhetjük a
Szabadító példáját, ha elkerüljük az olyan tetteket, amelyek mások lelki
botlását eredményezhetik. Írd fel a táblára ezt a tantételt.)

• Milyen egyéb helyzetekben irányíthat minket ez a tantétel, hogy helyes
döntéseket hozzunk?

• Milyen áldásokban részesültetek már, miközben a Szabadító példáját
próbáltátok követni, és elkerültétek az olyan tetteket, amelyek mások lelki
botlását eredményezhetik?

Tegyél fel olyan kérdéseket, melyek bizonyságot és érzelmeket
ébresztenek a tanulókban!
Ha a tanulók már megértettek egy, a szentírásokban tanított tant vagy tantételt, akkor tegyél fel
olyan kérdéseket, amelyek segítenek nekik felidézni az adott tanhoz vagy tantételhez kapcsolódó
múltbéli lelki élményeket. Ezek a kérdések segíthetnek a tanulóknak még inkább átérezni az
adott evangéliumi igazság érvényét és fontosságát az életükben. Az ilyen érzések gyakorta még
erősebb vágyat keltenek majd az evangéliumi tantétel hithűbb megélésére.

A lecke befejezéseként kérd fel a tanulókat, hogy írjanak le egy olyan dolgot a
füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukba, melyet azért fognak tenni,
hogy még inkább a fent megnevezett tantétel szerint éljenek.

Szentírás-memoriter áttekintés
Amikor a tanulók könnyen meg tudják találni a szentírás-memoritereket, nagyobb
önbizalommal tudják majd tanulmányozni az evangéliumot, alkalmazni az
evangéliumi tantételeket az életükben, és magabiztosabban tudnak majd tanítani a
szentírásokból.
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A szentírás-memoriterek áttekintését célzó tevékenységek több helyen is
felbukkannak ebben a kézikönyvben, és számos olyan módszert mutatnak be,
amelyek segíthetnek a tanulóknak rendszeresen átismételni a
szentírás-memoritereket. További áttekintő tevékenységeket e kézikönyv
függelékében találsz.

A rövid felmérők segíthetnek a tanulóknak felidézni a tanultakat és felmérni
tudásukat. Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el azt a három
szentírás-memoritert, amelyek már szerepeltek ebben a kézikönyvben. Néhány új
memoriterrel is kiegészítheted ezeket. (Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg
ezeket a szakaszokat a szentírásukban.) Miután a tanulók végeztek az olvasással,
kérdezd ki őket úgy, hogy mondasz egy kulcsszót az egyik memoriterből, vagy
felolvasol egy kifejezést az ifjúsági hitoktatási könyvjelzőről, a tanulók pedig
keressék meg az adott memoritert a szentírásukban.
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OTTHONTANULÓI LECKE

Máté 13:24–17:27 (4. rész)
Felkészülési anyag az otthon tanulók oktatója számára
A napi otthontanulói leckék összefoglalása
A következő összefoglalást azon eseményekről, tanokról és tantételekről, melyeket a tanulók a Máté 13:24–17:27 (4.
rész) tanulmányozása során megismertek, ne tanítsd az órád részeként! Az általad tanított lecke e tanok és tantételek
közül csupán néhányra összpontosít. Kövesd a Szent Lélek késztetéseit, amikor átgondolod, hogy mire van szükségük a
tanulóidnak.

1. nap (Máté 13:24–58)
A tanulók a búza és a konkoly példázatából megtudták, hogy az Úr összegyűjti az igazlelkűeket az utolsó napokban,
majd elpusztítja a gonoszokat az eljövetelekor. A további példázatokban arról tanultak, hogy Jézus Krisztus visszaállított
egyháza az egész földet betölti, és örök áldások érik azokat, akik áldozatot hoznak Jézus Krisztus evangéliumának
elnyeréséért.

2. nap (Máté 14)
A Máté 14-ből a tanulók megértették, hogy Jézus Krisztus példáját követjük, ha akkor is könyörületesek vagyunk
másokkal, amikor éppen szomorúak vagyunk. Azt is megtudták, hogy ha hitünk meggyengülésekor Isten segítségét
kérjük, akkor Ő ki tud emelni minket a félelmeink és a kételyeink közül.

3. nap (Máté 15)
A Szabadítónak az írástudókhoz és a farizeusokhoz intézett tanításaiból a tanulók megtudták, hogy ha közelebb
szeretnénk kerülni Istenhez, akkor az Ő parancsolatait többre kell tartanunk a hagyományainknál és szokásainknál. Azt
is megtudták, hogy ha úgy döntünk, hogy teret engedünk a gonosz gondolatoknak és vágyaknak, akkor ezek a
gondolatok és vágyak be fognak szennyezni minket, továbbá amint hitet gyakorolunk Jézus Krisztusban, az igazlelkű
vágyaink szerint áldásokat kaphatunk.

4. nap (Máté 16–17)
A Máté 16–17 tanulmányozása során a tanulók megtudták, hogy Jézus Krisztus egyháza Istentől jövő kinyilatkoztatásra
épül. Azokról a papsági kulcsokról is tanultak, amelyek az ősi időkben és napjainkban is megadattak, és lehetővé teszik
az Úr szolgáinak, hogy igazgassák az Ő egyházát a földön.

Bevezetés
Jézus Krisztus megfeddte a farizeusokat és a sadduceusokat, akik jelt kívántak az Ő
isteni mivoltáról. Péter bizonyságot tett, hogy Jézus a Krisztus, és megígértettek
neki a menny királyságának kulcsai. A következő tanítási ötletek segíthetnek a
tanulóknak megérteni, hogyan erősítsék meg a bizonyságukat.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 16:1–12
A farizeusok és a sadduceusok jelet kérnek a Szabadítótól
Óra előtt írd fel a táblára a következő megállapításokat:
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egy angyal megjelenése által

a Szentlélek által

azáltal, hogy elhisszük egy barát vagy családtag szavait

azáltal, hogy tanúi vagyunk egy csodának

Az óra elején kérd meg a tanulókat, hogy válasszanak ki a tábláról egy olyan
megállapítást, amely leginkább jellemzi, hogy miként szeretnének bizonyságot
kapni az evangéliumról. Kérj meg néhány tanulót, hogy mondják el, ők melyik
megállapítást választották, és miért.

Kérd meg a tanulókat, hogy a Máté 16 tanulmányozása közben keressenek arra
vonatkozó igazságokat, hogy mi módon segít nekünk az Úr bizonyságot kapni az
evangéliumról, és megerősíteni azt.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 16:1-et, a többiek pedig kövessék a
szöveget, és nézzék meg, hogy mit akartak Jézustól a farizeusok és a sadduceusok.

• Mit akartak Jézustól a farizeusok és a sadduceusok?

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 16:2–4-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és figyeljék meg, mit válaszolt a Szabadító a
farizeusoknak és a sadduceusoknak.

• Mit mondott az Úr, milyen jelet fog adni?

Magyarázd el, hogy Jézus az ószövetségi Jónás prófétára utalt, akit lenyelt „egy
nagy hal” (Jónás 2:1). Jónás „eltemetése”, majd három nap utáni előjövetele a hal
gyomrából Jézus Krisztus halálát, temetését, majd a sírból harmadnapra való
feltámadását jelképezte.

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következő
magyarázatot adta Jónás próféta jelére: „Jónás eltemetése, majd előjövetele a »nagy
hal« gyomrából (Jónás 1:15–16; 2) Krisztus halálát, temetését és feltámadását
jelképezi” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 711–12).

• Mit tett a Szabadító, miután megdorgálta a farizeusokat és a sadduceusokat?

• Mit tanulhatunk ebből a történetből a lelki igazság keresésének helytelen
módjáról? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de győződj meg róla, hogy
megfogalmazzák a következő igazságot: Nem jelkeresés által teszünk szert
lelki igazságra.)

A Máté 16:5–12 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító figyelmeztette
tanítványait a farizeusok és a sadduceusok hamis tanításaira.

Máté 16:13–20
Péter bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, és megígértetnek neki a királyság kulcsai
Mondd el, hogy miután Jézus megfeddte a farizeusokat és a sadduceusokat
jelkeresésükért, megtanította a tanítványainak, hogy mi módon kaphatnak
bizonyságot az igazságról. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté
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16:13–14-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen kérdést
tett fel Jézus, és milyen választ adtak a tanítványai.

• Mit kérdezett a Szabadító a tanítványaitól? Mit válaszoltak? (Emlékeztetőül
elmondhatod, hogy Illés és Jeremiás ószövetségi próféták voltak.)

• Mi derül ki számunkra a válaszukból: szolgálatának ezen a pontján mennyire
értették meg az emberek azt, hogy ki Jézus?

Megjegyzés: A tanulók a 4. nap leckéjében tanulmányozták a Máté 16:15–19
szentírás-memoritert. Megteheted, hogy szánsz néhány percet ennek a
memoriternek az áttekintésére velük.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 16:15–17-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék ki a Szabadító által feltett második kérdést.

• Mi volt a Szabadító által feltett második kérdés? Mit válaszolt Péter?

• A 17. vers szerint honnan tudta Péter, hogy Jézus Isten Fia? (Mutass rá, hogy
Mennyei Atyánk a Szentlélek által nyilatkoztatta ki neki ezt az igazságot.)

• Milyen igazságot tanulhatunk ezekből a versekből arról, hogy miként
szerezhetünk bizonyságot Jézus Krisztusról? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzák meg a következő igazságot: A Szentlélektől
érkező kinyilatkoztatás által kapunk bizonyságot Jézus Krisztusról.)

• Szerintetek miért fontos a Szentlélektől érkező kinyilatkoztatás által, és nem
valamilyen más módon kapni bizonyságot?

Hogy segíts a tanulóknak még jobban megérteni a Szentlélek szerepét abban, hogy
segít nekünk bizonyságot kapni a Szabadítóról, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa
fel a következő idézetet Joseph Fielding Smith elnöktől:

„Amikor Isten Lelke az ember lelkéhez szól, hatékonyabban és nagyobb
értelemmel közli az igazságot, mint ahogyan az akár a mennyei lényekkel való
személyes kapcsolat alkalmával történne. A Szentlélek által az igazság úgy
beleszövődik a test minden rostjába és inába, hogy azt nem lehet elfelejteni” (Az
egyház elnökeinek tanításai: Joseph Fielding Smith [2013]. 193–194.).

• Mit tehetünk azért, hogy felkészültek legyünk a Szentlélek által érkező
kinyilatkoztatás elnyerésére?

• Ti hogyan tudtátok meg, hogy Jézus Krisztus Isten Fia és a ti Szabadítótok?
Miként készültetek fel arra, hogy a Szentlélektől elnyerjétek ezt a
tanúbizonyságot?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mi módon erősíthetik meg a
bizonyságukat, vagy mit kell tenniük azért, hogy bizonyságot kapjanak a Szentlélek
által. Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek a kapott sugalmazás szerint.

Következő rész (Máté 18:1–22:46)
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan alkalomra, amikor nehezükre
esett megbocsátani valakinek. Gondolják át a következő kérdéseket: Miért
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éreztétek jogosnak, hogy nem bocsátotok meg az illetőnek? Miért kell akkor is
megbocsátanunk mások vétkeit, ha úgy érezzük, hogy jogos, ha nem bocsátunk
meg? Kérd meg a tanulókat, hogy a következő héten a tanulásuk során keressenek
válaszokat ezekre a kérdésekre.
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21. LECKE

Máté 18
Bevezetés
Jézus Krisztus olyan tantételeket tanít a tanítványainak,
amelyek a segítségükre lesznek egyháza vezetésében, miután
felmegy a mennybe. Péter megbocsátásra vonatkozó

kérdésére válaszként az Úr elmondja a könyörtelen szolga
példázatát.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 18:1–20
Jézus Krisztus olyan tantételeket tanít a tanítványainak, amelyek a segítségükre
lesznek egyháza vezetésében
Sorold fel a táblán az alábbi sérelmeket: hazudtak nektek; ellopták valamiteket; elárult
egy barátotok. Kérd meg a tanulókat, hogy helyezzék el ezeket a sérelmeket egy
10-es skálán attól függően, hogy melyiket a legkönnyebb (1) és melyiket a
legnehezebb (10) megbocsátani. Kérj meg néhány tanulót, hogy mondják el, hol
helyezték el az egyes sérelmeket.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, miért kell akkor is megbocsátanunk
másoknak, amikor ez nehezünkre esik.

Kérd fel a tanulókat, hogy a Máté 18 tanulmányozása során keressenek olyan
igazságokat, amelyek segíthetnek nekik megérteni, hogy miért kell
megbocsátanunk másoknak.

A Máté 18:1–14 összegzéseként mondd el, hogy Jézus azt tanította a
tanítványainak, hogy alázkodjanak meg és váljanak olyanokká, mint a
kisgyermekek. Azt is elmagyarázta, hogy akik „megbotránkoztatják” vagy rossz
útra viszik a kisgyermekeket, illetve akik a hitbéli botlásukat okozzák, azok alá
lesznek vetve Isten igazságosságának (lásd a 6–7. verseket). A Szabadító ezt
követően azt tanácsolta a tanítványainak, hogy távolítsanak el életükből mindent,
ami megbotránkoztathatja őket, vagyis a botlásukat okozhatja (lásd a 9. verset).
(Megjegyzés: A Szabadító Máté 18:1–14-ben található tanításait részletesebben
tárgyalja majd a Márk 9-hez és a Lukács 15-höz kapcsolódó lecke.)

Magyarázd el, hogy miután a Szabadító azt tanácsolta tanítványainak, hogy
távolítsanak el életükből mindent, ami a botlásukat okozhatja, megmondta nekik,
mit kell tenniük, ha valaki vétkezik vagy bűnt követ el ellenük. Az egyházi
fegyelmezés alapelveit is megtanította az apostoloknak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 18:15-öt, az osztály pedig nézze meg,
mit mondott Jézus a tanítványainak, mit tegyenek, ha valaki vétkezik ellenük.

• Mit tudhatunk meg ebből a versből, mit kell tennünk, ha valaki vétkezik
ellenünk?

A Máté 18:16–17 összegzéseként magyarázd el, hogy a Szabadító azt mondta az
apostolainak, hogy ha valaki nem hajlandó beismerni a hibáját és bevallani a bűnét,
és két vagy több tanú bizonyságot tesz ellene, akkor az illetőt zárják ki az
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egyházból. Azt is elmagyarázhatod, hogy akik ma az ilyen döntéseket hozó egyházi
fegyelmi tanácsokban elnökölnek, mindig az Úr akaratát keresik azt illetően, hogy
kizárjanak-e valakit az egyházból.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 18:18–20-at, a többiek pedig
kövessék a szöveget, és nézzék meg, milyen felhatalmazást kaptak az apostolok.

• Milyen felhatalmazás adatott az apostoloknak? (Mondd el, hogy a Szabadító a
papság kulcsait adta át az apostoloknak, melyek felhatalmazást adtak nekik
arra, hogy Péter irányítása alatt pecsételő szertartásokat végezzenek, valamint
kötelező érvényű döntéseket hozzanak az egyházat illetően, azt is beleértve
ebbe, hogy valamely bűnös az egyház tagja maradhat-e [lásd Máté 16:19].)

• Mit ígért az Úr az apostolainak a 19–20. versekben? (Javasolhatod, hogy a
tanulók jelöljék meg a 20. versben található ígéretet.)

Máté 18:21–35
Az Úr elmondja a könyörtelen szolga példázatát
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő történetet, melyet Thomas S.
Monson elnök mesélt egy olyan családról, akiknek meghalt a két hónapos
kisbabája:

„Az édesapa asztalos volt, és gyönyörű koporsót készített drága gyermeke
testének. A temetés napja borongós volt, ami tükrözte a gyermek elvesztéséből
fakadó fájdalmukat. Ahogy a család a kápolna felé haladt, az apával az élen, aki
a kis koporsót vitte, melléjük szegődött néhány barátjuk is. A kápolna ajtaja
azonban be volt zárva. Az elfoglalt püspök megfeledkezett a temetésről.
Megpróbálták utolérni, de nem jártak sikerrel. Mivel nem tudták, mit tegyenek,

az apa újra karjába fogta a kis koporsót, és családjával együtt hazament a szakadó esőben”
(Rejtett ékek. Liahóna, 2002. júl. 20.).

• Milyen érzés lett volna nektek, ha ennek a családnak egyik tagja lettetek volna,
hogy a püspök elfelejtett elmenni a temetésre?

• Miért lenne nehéz megbocsátani a püspöknek?

Mondd el, hogy miután a Szabadító tanította az apostolokat, Péter feltett az Úrnak
egy kérdést a megbocsátásról. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté
18:21-et, a többiek pedig figyeljék meg, mit kérdezett Péter.

• Mit kérdezett Péter a Szabadítótól?

Magyarázd el, hogy Péter napjaiban voltak olyan vallási vezetők, akik azt tanították,
hogy háromnál többször nem szükséges megbocsátani a másiknak. Amikor Péter
azt kérdezte az Úrtól, hogy még hétszer is megbocsásson-e, valószínűleg
nagylelkűnek tartotta magát (lásd Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah, 4 vols.
[1979–81], 3:91). Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Máté 18:22-t,
és nézzék meg, mit válaszolt Péternek a Szabadító.

• Mit mondott a Szabadító, hányszor bocsássunk meg azoknak, akik vétkeznek
vagy bűnt követnek el ellenünk? (Magyarázd el, hogy a „hetvenhétszer”
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kifejezés itt arra utal, hogy ne korlátozzuk, hányszor bocsátunk meg
másoknak.)

• Milyen igazságot tanulhatunk a Szabadítótól a másoknak való megbocsátásról?
(A tanulók más szavakat is használhatnak, de győződj meg róla, hogy
megfogalmazzák a következő igazságot: Az Úr megparancsolta nekünk, hogy
bocsássunk meg azoknak, akik vétkeznek vagy bűnt követnek el
ellenünk.)

• Mit jelent megbocsátani másoknak? (Magyarázd el, hogy amikor
megbocsátunk, akkor szeretettel bánunk azzal, aki vétkezett ellenünk vagy
bántott minket, és nincsenek bennünk rossz érzések iránta [lásd Kalauz a
szentírásokhoz: megbocsát. scriptures.lds.org; T&Sz 64:9–11]. A megbocsátás
nem azt jelenti, hogy továbbra is megengedjük másoknak, hogy bántsanak,
vagy hogy a vétkest nem kellene jogilag vagy más értelemben felelősségre vonni
a tetteiért.)

Mondd el, hogy miután válaszolt Péter kérdésére, a Szabadító egy példázatot
tanított a tanítványainak, amely segíthet nekünk megérteni, hogy miért bocsássunk
meg másoknak.

Oszd párokra a tanulókat, és kérd meg őket, hogy a Máté 18:23–35-öt a párjukkal
együtt elolvasva nézzék meg, miért kellene megbocsátanunk másoknak. Elegendő
idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak.

A Máté 18:23–35 elolvasása helyett lejátszhatod a “Forgive Every One Their
Trespasses: The Parable of the Unmerciful Servant” [Bocsássátok meg

egymásnak a vétkeiteket: a könyörtelen szolga példázata] című videót [6:06]. Kérd
meg a tanulókat, hogy a videó alatt figyeljék meg, miért kell megbocsátanunk
egymásnak. A film után kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak. Ez a
videó rendelkezésre áll az LDS.org honlapon.

Hogy segíts a tanulóknak mélyebben megérteni ezt a példázatot, írd fel a táblára az
alábbi szavakat:

király szolga szolgatárs

• Mennyivel tartozott a szolga a királynak? (A szolga alá írd oda, hogy tízezer
tálentommal tartozott a királynak.)

Magyarázd el, hogy Jézus napjaiban „a tízezer tálentom százmillió római
denariusnak [dénárnak] felelt meg. Az átlagos napszámos bére általában egy dénár
volt” (Jay A. Parry and Donald W. Parry, Understanding the Parables of Jesus Christ
[2006], 95). Kérd meg a tanulókat, hogy számolják ki, mennyi ideig tartott volna
ennek a szolgának kifizetni az adósságát: osszák el a százmillió dénárt 365 nappal
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(100 000 000 / 365 = 273 973). Írd fel a táblára a tízezer tálentommal tartozott a
királynak alá, hogy 273 973 év.

• Mennyivel tartozott a szolgatárs a szolgának? (A szolgatárs alá írd oda, hogy száz
dénárral tartozott a szolgának.)

Fentebb említésre került, hogy egy dénár nagyjából egynapi munkabér volt, a
szolgatárs tehát nagyjából 100 munkanap értékével, vagyis az éves fizetésének
közel egyharmadával tartozott a szolgának. Írd fel a táblára a száz dénárral tartozott a
szolgának alá, hogy 100 nap.

• Szerintetek miért mondta a király a szolgának, hogy gonosz, amiért nem
engedte el a szolgatársa adósságát?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, kiket jelképezhetnek a példázatban
szereplő emberek. Miután válaszoltak, írd fel a táblára a következő lehetséges
értelmezéseket: király = Mennyei Atyánk, szolga = mi, szolgatárs = akik vétkeztek
ellenünk.

• Szerintetek milyen tantételt próbált a Szabadító megtanítani a tanítványainak
arról, hogy miért bocsássunk meg másoknak? (A tanulók fogalmazzanak meg a
következőhöz hasonló tantételt: Ha azt akarjuk, hogy Isten megbocsásson
nekünk, akkor nekünk is hajlandónak kell lennünk megbocsátani
másoknak. Írd fel a táblára ezt a tantételt.)

• Mit tehet valaki, ha nehézséget okoz neki, hogy megbocsásson a másiknak?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, mit tehetünk azért, hogy hajlandóbbak
legyünk megbocsátani másoknak, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
következő idézetet James E. Faust elnöktől az Első Elnökségből. Amennyiben
lehetséges, készíts belőle kiosztandó anyagot a tanulóknak.

„Fel kell ismernünk és be kell vallanunk a haraggal teli érzéseket. Alázatra van
szükség [ahhoz], hogy ezt megtegyük, de ha letérdelünk, és megkérjük Mennyei
Atyánkat, hogy hadd érezzük a megbocsátás érzését, Ő segíteni fog nekünk. Az
Úr elvárja tőlünk, hogy a saját érdekünkben »minden embernek
megbocsáss[unk]« [T&Sz 64:10], mert »a gyűlölet gátolja a lelki
növekedésünket« [Orson F. Whitney, Gospel Themes (1914), 144]. Az Úr csak

akkor nyújt vigaszt szívünknek, ha megválunk a gyűlölettől és a keserűségtől…

Amikor tragédia történik, nem szabad, hogy személyes bosszúra törekedjünk, hanem szabad
folyást kell engednünk az igazságnak, és tovább kell lépnünk. Nem könnyű továbblépni, és
megtisztítani a szívünket a neheztelés fekélyétől. A Szabadító mindannyiunk számára becses
békét kínál az Ő engesztelése által, ebben viszont csak akkor lehet részünk, ha hajlandóak
vagyunk elvetni a harag, a gyűlölködés és a bosszú negatív érzéseit. Mindannyiunk számára, akik
»megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek« [Máté 6:12] – még azoknak is, akik súlyos
bűntetteket követtek el –, az engesztelés békét és vigaszt nyújt” (James E. Faust: A megbocsátás
gyógyító ereje. Liahóna, 2007. máj. 69.).

• Mit mondott Faust elnök, mit tegyünk, ami segíteni fog, hogy megbocsássunk
másoknak?

• Faust elnök szerint mi történhet, amikor megbocsátunk másoknak?
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Emlékeztesd a tanulókat a Monson elnök által elmesélt történetre, melyről az óra
elején volt szó, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a történet befejezését:

„Ha a család nem lett volna olyan erős jellemű, a püspököt okolhatták volna, és
rossz érzéseket táplálhattak volna. Amikor a püspök felismerte, mi történt,
meglátogatta a családot és bocsánatot kért. Az apa, arcán a megbántottság
nyomával, de könnyes szemmel elfogadta a bocsánatkérést, és a megértés
szellemében ölelték meg egymást” (Rejtett ékek. Liahóna, 2002. júl. 20.).

• Hogyan segített nektek az Úr megbocsátani valakinek, aki bűnt követett el
ellenetek vagy megbántott titeket?

• Mi segített nektek, hogy megbocsássatok másoknak? (Megkérheted a
tanulókat, hogy válaszoljanak ezekre a kérdésekre a füzetükben vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukban.)

Kérdések és felkérések által buzdíts a tanultak alkalmazására!
Az evangéliumi tanítás célja az, hogy segítsen a tanulóknak alkalmazni a szentírásokban
található tantételeket és tanokat, megtérni, és elnyerni a hithűeknek és engedelmeseknek ígért
áldásokat. Az alkalmazásra buzdító kérdések és felkérések segíthetnek a tanulóknak, hogy
meglássák, miként vonatkoztathatják ezeket a tantételeket és tanokat a jelen helyzetükre és
a jövőre.

Kérd fel a tanulókat, hogy gondolják át, ki az, akitől esetleg megtagadják a
megbocsátásukat. Kérd meg őket, hogy imádkozzanak a megbocsátás vágyáért, és
azért, hogy el tudják engedni a fájdalmat és a haragot, hogy Jézus Krisztus
segíthessen nekik az engesztelésén keresztül békességet érezni és vigaszra lelni.
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22. LECKE

Máté 19–20
Bevezetés
Jézus Krisztus a házasság szentségéről tanít. Kihangsúlyozza
annak fontosságát, hogy a világi javak helyett az örök életet
válasszuk, és megtanítja a szőlőskerti munkások példázatát.

Megjövendöli továbbá a halálát, és azt tanítja a
tanítványainak, hogy szolgáljanak másokat.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 19:1–12
A Szabadító a házasság szentségéről tanít
Tedd ki egy boldog házaspár képét,
akiket egymáshoz pecsételtek a
templomban. Mutass rá, hogy az Úr
házasságra és válásra vonatkozó tana
különbözik a világban uralkodó
elképzelések nagy részétől.

• Milyen elképzelések uralkodnak a
világban a házasságról és a válásról?
(Vigyázat! Ne tölts túl sok időt olyan
irányzatok megtárgyalásával, mint
például az azonos neműek
házassága, mert az a mai leckében
szereplő más fontos tantételektől
veszi el az időt!)

Kérd meg a tanulókat, hogy a Máté
19:1–12 tanulmányozása közben
keressék meg az Úr házasságra és
válásra vonatkozó tanításait, és
gondolják át, hogy e tanítások miért jelentőségteljesek a számukra.

Légy tekintettel a tanulók szükségleteire és érzéseire!
A Szabadító házasságra és válásra vonatkozó tanításairól beszélgetve légy tekintettel azokra a
tanulókra, akik a szüleik vagy más családtagjaik különélése vagy válása miatt fájdalmat vagy
aggodalmat tapasztaltak meg. A felkészülés és a tanítás során imádságos lélekkel keresd és
kövesd a Szentlélek útmutatását. Hallgasd figyelmesen, amint a tanulók kérdéseket tesznek fel,
vagy megosztják a gondolataikat és érzéseiket.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 19:1–3-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, milyen kérdést tettek fel a farizeusok Jézusnak. Kérd meg
a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak.
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Magyarázd el, hogy „az ő feleségét akármi okért elbocsátani” (Máté 19:3) kifejezés
arra utal, amikor egy férfi bármilyen, akár lényegtelen vagy önző indokkal is elválik
a feleségétől.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 19:4–6-ot, az osztály pedig figyelje
meg, mit tanított a Szabadító a házasságról és a válásról.

• Milyen igazságot tudunk meg a házasságról a Szabadító farizeusoknak adott
válaszából? (A tanulók több igazságot is megfogalmazhatnak, de te
mindenképp hangsúlyozd ki, hogy a férfi és a nő közötti házasság Isten által
megtervezett és létrehozott szent kapcsolat.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 19:7-et, az osztály pedig nézze meg,
még milyen kérdést tettek fel a farizeusok a Szabadítónak.

• Mit kérdeztek a farizeusok a Szabadítótól?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 19:8–9-et, az osztály pedig keresse ki
a Szabadító válaszát.

• A Szabadító szerint miért engedte meg Mózes a válást az izráeliták között? (Az
emberek szívének keménysége miatt.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, hogyan vonatkozik ez a tanítás a mi
napjainkra, kérd meg egyiküket, hogy olvassa fel a következő idézetet Dallin H.
Oaks eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Az a fajta házasság, amelyet a felmagasztosulás megkíván – tartamában
örökkévaló, minőségében pedig isteni – nem fontolgatja a válást. Az Úr
templomaiban a párok az örökkévalóságra kötnek házasságot. Vannak azonban
olyan házasságok, amelyek nem fejlődnek az ilyen eszménykép felé. Az Úr
jelenleg »a [mi] szív[ünk] keménysége miatt« [Máté 19:8] nem juttatja érvényre a
celesztiális norma következményeit. Megengedi, hogy elvált emberek újra

házasodjanak a magasabb törvényben meghatározott erkölcstelenség foltja nélkül” (Válás.
Liahóna, 2007. máj. 70–71.).

Megkérheted a tanulókat bizonyságuk megosztására arról, hogy Isten tervezte meg
és hozta létre a házasságot, férfi és nő közötti szent kapcsolatként.

Máté 19:13–30; 20:1–16
Jézus az örök életről tanít, és elmondja a szőlőskerti munkások példázatát
Kérj meg egy tanulót, hogy jöjjön ki az osztály elé, és mondd meg neki, hogy ha
meg tud csinálni 10 fekvőtámaszt, akkor kap valamilyen kis jutalmat (mondjuk 10
szem cukorkát). Miután a tanuló megcsinálta a 10 fekvőtámaszt, add oda neki a
jutalmát, majd kérj egy másik önként jelentkezőt. A második tanulót kérd meg,
hogy csináljon egy fekvőtámaszt, majd kérdezd meg az osztályt, hogy szerintük mit
kapjon ez a tanuló és miért. A két tanuló menjen vissza a helyére. Mondd el az
osztálynak, hogy az óra folyamán később a második tanuló is megkapja a jutalmát,
annak függvényében, amit az osztály a szentírásokból megtud.

A Máté 19:13–27 összegzéseként mondd el, hogy Jézus arra buzdította a
tanítványait, hogy inkább az örök életre törekedjenek, ne pedig világi javakra. Péter
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megkérdezte, hogy mit kapnak majd a tanítványok azért, mert a Szabadító
követéséért lemondtak világi javaikról. (Megjegyzés: Az ezekben a versekben
tárgyalt eseményeket részletesebben tanítja a Márk 10-hez kapcsolódó lecke.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 19:28–30-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit válaszolt a Szabadító Péternek.

• A 29. vers szerint mit örököl majd mindenki, aki mindenét elhagyja a Szabadító
követéséért?

Mondd el, hogy ezt követően a Szabadító egy példázatot tanított a tanítványainak,
hogy segítsen nekik megérteni: Mennyei Atyánk minden gyermekének meg
szeretné adni az örök élet elnyerésének lehetőségét. Ebben a példázatban egy férfi
különböző napszakokban munkásokat fogad, hogy dolgozzanak a szőlőskertjében.
Az újszövetségi időkben egy rendes munkanap körülbelül reggel 6 órától este 6
óráig tartott; ez a hosszúság az évszaktól függően csak kismértékben változott.

Másold fel a táblára az alábbi táblázatot, vagy külön lapon add oda a tanulóknak:

munkások (kezdési idő) fizetési
megegyezés

ledolgozott
órák
száma

kifizetett
összeg

jó reggel, vagyis korán reggel
(reggel 6-kor)

három óra tájban, vagyis a
harmadik órában (délelőtt 9-kor)

hat óra tájban, vagyis a hatodik
órában (délben)

kilenc óra tájban, vagyis a
kilencedik órában
(délután 3-kor)

tizenegy óra tájban, vagyis a
tizenegyedik órában
(délután 5-kor)

Kérd meg a tanulókat, hogy dolgozzanak kis csoportokban. Olvassák el a
csoportjukkal a Máté 20:1–7-et, és nézzék meg, mennyi ideig dolgoztak az egyes
munkáscsoportok, és milyen fizetségben egyeztek meg. (A „tíz pénz” egy római
denariusnak [dénárnak] felel meg, mely a napszámosok szokásos napi bére volt.)

Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, hogy jöjjenek ki a táblához, és
töltsék ki a táblázat első két oszlopát (vagy kérd meg őket, hogy töltsék ki ezeket a
nekik adott papírlapon).
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• Szerintetek kiknek kellene a legtöbb fizetséget kapniuk?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 20:8–10-et, az osztály pedig figyelje
meg, milyen fizetséget kaptak az egyes munkáscsoportok.

• Milyen fizetséget kaptak az egyes munkáscsoportok? (Miután a tanulók
válaszoltak, írd be a „kifizetett összeg” elnevezésű oszlop alatti rubrikák
mindegyikébe, hogy 10 pénz.)

• Ha az egész nap dolgozó munkások között lettetek volna, akkor milyen
gondolatokat vagy érzéseket ébresztett volna bennetek az, hogy ugyanannyit
kaptatok, mint azok, akik csak egy órát dolgoztak?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 20:11–14-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit mondtak az egész nap dolgozók a szőlőskert
urának, és ő mit felelt nekik.

• Mire panaszkodtak azok, akik egész nap dolgoztak?

• Mit válaszolt nekik a szőlőskert ura?

• Milyen szempontból volt igazságos a szőlőskert ura azokkal, akik egész nap
dolgoztak?

Hogy segíts a tanulóknak felfedezni ebben a példázatban egy igazságot, magyarázd
el, hogy a tíz pénznyi bér itt jelképezheti az örökké tartó, avagy örök életet, amint
arról a Máté 19:29 említést tesz. Írd fel a táblára a következő befejezetlen
kijelentést: Isten mindenkinek örök életet ad, aki…

• Ha a példázatban szereplő bér az örök életet jelképezi, akkor mit jelképezhet a
munka? (A tanulók többféleképpen is válaszolhatnak, de te mindenképp
hangsúlyozd ki, hogy a példázatban a munka jelképezheti az Istennel kötött
szent szövetségek megkötését és betartását. Miután a tanulók válaszoltak,
egészítsd ki a táblára felírt igazságot a következőképpen: Isten mindenkinek
örök életet ad, aki úgy dönt, hogy szent szövetségeket köt Ővele és be is
tartja ezeket.)

Mutass rá, hogy ez az igazság segít nekünk megérteni Mennyei Atyánk azok iránti
irgalmát, akik az életük korai szakaszában nem kötnek és tartanak be szent
szövetségeket, vagy akiknek a haláluk utánig nincs lehetőségük ennek megtételére
(lásd T&Sz 137:7–8).

• Szerintetek miért fontos tudnunk, hogy Isten mindenkinek örök életet ad, aki
úgy dönt, hogy szent szövetségeket köt Ővele és be is tartja ezeket, függetlenül
attól, hogy erre a döntésre mikor kerül sor?

Emlékeztesd az osztályt a második tanulóra, aki csak egy fekvőtámaszt csinált, és
kérdezd meg:

• Szerintetek milyen jutalmat kapjon ez a tanuló az egy fekvőtámaszért? (Add
neki is ugyanazt a jutalmat, mint amit a 10 fekvőtámaszt végző tanuló kapott.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 20:15–16-ot, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit válaszolt a szőlőskert ura azoknak, akik
méltatlankodtak a többi munkás iránti kedvessége miatt.
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• Szerintetek mit értett a szőlőskert ura azon kérdés alatt, hogy „a te szemed
azért gonosz, mert én jó vagyok?” (15. vers)?

Mondd el, hogy Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából így
fogalmazta át ezt a kérdést: „Miért kellene neked azért irigykedni, mert én azt
választottam, hogy jó leszek?” (Vö. A szőlőskerti munkások. Liahóna, 2012.
máj. 31.).

• Mit jelent a 16. versben a „sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a
választottak” megállapítás? (Hivatalosnak lenni annyit tesz, mint elhívást,
felkérést kapni arra, hogy vegyünk részt Mennyei Atyánk munkájában.
Választottnak lenni azt jelenti, hogy elnyerjük az áldásait – az örök élet áldását is
beleértve ebbe.)

• Milyen tantételt tanulhatunk a 16. versből? (A tanulók több tantételt is
megfogalmazhatnak, köztük ezt: Ha úgy döntünk, hogy irigyeljük másoktól
Mennyei Atyánk áldásait, akkor elveszíthetjük azokat az áldásokat,
amelyeket nekünk akar adni.)

Olvasd fel a következő idézetet Jeffrey R. Holland eldertől, és kérd meg a tanulókat,
hogy gondolják át, milyen formában érheti őket kísértés arra, hogy irigyeljék
másoktól Mennyei Atyánk nekik adott áldásait:

„…lesznek olyan alkalmak az életünkben, amikor valaki más váratlan áldáshoz
jut, vagy valamilyen különleges elismerésben részesül. Kérem mindannyiunkat, ne
sértődjünk meg – és semmiképp se legyünk irigyek –, amikor valaki más ajtaján
kopogtat a jószerencse! Mi semmivel sem leszünk kevesebbek attól, ha valaki
más gyarapodik! Nem [egymással versengünk], hogy meglássuk, ki a
leggazdagabb vagy a legtehetségesebb vagy a legszebb vagy akár a

legáldottabb. A verseny, melyben valójában részt veszünk, a bűnök ellen zajlik…

[A]z irigykedés, a duzzogás vagy mások örömének elrontása nem emel magasabbra minket,
ahogyan mások lekicsinylése sem javít a saját énképünkön. Így tehát legyünk jók, és legyünk
hálásak, amiért Isten jó! Így lesz boldog az élet” (A szőlőskerti munkások. 31., 32.).

Oszd meg a bizonyságodat azokról az igazságokról, melyeket a szőlőskerti
munkások példázatát tanulmányozva fogalmaztak meg a tanulók.

Írd fel a táblára az alábbi kijelentést, és adj időt a tanulóknak a kijelentés
befejezésére a füzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukban: Ezt fogom
megtenni annak alapján, amit ebből a példázatból tanultam:

Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, akinek ez nem okoz gondot,
hogy ossza meg az osztállyal, amit írt.

Máté 20:17–34
Jézus megjövendöli a halálát, és azt tanítja a tanítványainak, hogy
szolgáljanak másokat
A Máté 20:17–34 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító előre megmondta,
hogy Jeruzsálembe visszatérve el fogják árulni és halálra fogják ítélni. Arra tanította
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a tanítványait, hogy ne hivatalra és felhatalmazásra törekedjenek, hanem kövessék
az Ő példáját és szolgáljanak másokat.
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23. LECKE

Máté 21:1–16
Bevezetés
Jézus Jeruzsálembe való diadalmas bevonulására élete utolsó
hetének az elején került sor. Míg ott volt, másodszor is

megtisztította a templomot, és meggyógyította az Őhozzá
jövő vakokat és sántákat.

Javaslatok a tanításhoz
Megjegyzés: Ennek a leckének a végén van egy „Jézus Krisztus életének utolsó hete,
engesztelése és feltámadása” című egyoldalas szemléltetés. A Szabadító halandó
életének ez a rövid áttekintése segíthet neked és a tanulóidnak megérteni a Jézus
Krisztus halálához és feltámadásához vezető eseményeket. Ezt az áttekintést Márk,
Lukács, valamint János evangéliumánál is használhatod.

Máté 21:1–11
Jézus Krisztus diadalmasan bevonul Jeruzsálembe
Tegyél ki valamilyen ételt, vagy írd fel a táblára egy étel nevét. Kérd meg a
tanulókat, hogy jelezzék, vajon kóstolták-e már ezt az ételt, és ajánlanák-e
másoknak. Kérj meg egy tanulót, aki ajánlaná az ételt, hogy jöjjön ki az osztály elé.
Képzelje el, hogy még senki nem kóstolta ezt az ételt. Mondd meg neki, hogy adja
elő, mit mondana vagy tenne, amivel segítene valakiben vágyat ébreszteni az étel
megkóstolására. Ha végzett, akkor kérd meg, hogy menjen vissza a helyére, majd
kérdezd meg az osztályt:

• Ha ti még nem kóstoltátok volna ezt az ételt, akkor mennyire valószínű, hogy
most ki akarnátok próbálni? Miért?

Tegyél ki egy képet a Szabadítóról.
Mondd el, hogy sokan vannak, akik
keveset tudnak Jézus Krisztusról és az
Ő evangéliumáról, és a mi
felelősségünk, hogy segítsünk másokat,
hogy tanulhassanak Őróla.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják
át, mit tehetnének azért, hogy
valakiben felébresszék a vágyat, hogy
többet tudjon meg Jézus Krisztusról.
Kérd fel őket, hogy a Máté 21:1–11
tanulmányozása során keressenek egy
olyan tantételt, amely segíthet nekik,
amikor arra biztatnak másokat, hogy
tudjanak meg többet Jézus Krisztusról.

Mondd el, hogy a Máté 21 feljegyzi a
Szabadító keresztre feszítése előtti
ötödik nap eseményeit. Emlékeztesd a tanulókat, hogy nagyon sokan követték
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Jézust és az apostolait, amikor Jerikóból Jeruzsálembe mentek (lásd Máté
20:17–18, 29).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 21:1–5-öt, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, milyen utasítást adott Jézus két tanítványának, mit
tegyenek.

• Milyen utasítást adott Jézus ezeknek a tanítványoknak, mit tegyenek?

Mondd el, hogy a prófécia, melyre a Máté 21:4–5 utal, a Zakariás 9:9–10-ben
található. (Mondd meg a tanulóknak, hogy ezt az utalást odaírhatják az 5. vers
mellé.) Ez a prófécia a megígért Messiásról szólt, aki „a felkent Próféta, Pap, Király
és Szabadító, akinek eljövetelét már nagyon várták a zsidók” (Kalauz a
szentírásokhoz: Messiás. scriptures.lds.org). Mutass rá, hogy a bibliai időkben a
szamár „a királyi származás jele volt a zsidóknál. […] Szamárháton lovagolva
…Jézus azt sugallta, hogy békés, »alázatos« Szabadítóként jött, nem pedig harci
lovon érkező hódítóként” (Újszövetség tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási Szervezet
kézikönyv, 2014]. 64.).

• A különböző kultúrákban milyen cselekedetek sugallják a királyi származás
tiszteletteljes elismerését?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 21:6–8-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit tett „a sokaság legnagyobb része” (8. vers), amikor
Jézus bevonult Jeruzsálembe. (Felhívhatod a tanulók figyelmét arra, hogy a 7.
vershez tartozó Joseph Smith fordítás egyértelművé teszi, hogy csak egy állatot
hoztak, és Jézus azt ülte meg.)

• Mit tett a sokaság, amivel tiszteletteljesen elismerték, hogy Jézus a Messiás?
(Kiemelheted, hogy János evangéliuma pontosítja, hogy a sokaság
„pálmaágakat” [János 12:13] használt. A pálmaágak a zsidóknál az ellenség
feletti győzelmet jelképezték. A felhintett út, amilyet a sokaság készített ágakból
és ruhából, a királyi sarj vagy a győztes tiszteletének gesztusa volt. Ezzel a
sokaság Szabadítójaként és Királyaként ismerte el és üdvözölte Jézust.)

Tedd ki A diadalmas bevonulás című
képet (Evangéliumi művészeti könyv
[2009]. 50. sz.; lásd még LDS.org). A
tanulók képzeljék el, hogy ott vannak a
képen szereplő emberek között. Olvasd
fel a Máté 21:9 első részét, az osztály
pedig olvassa fel együtt a sokaság
felkiáltásait a vers második felében úgy,
mintha ők is ott lennének.

• Milyen szót ismételgettek az
emberek? (Hozsánna.)

Magyarázd el, hogy a hozsánna azt jelenti, hogy „szabadíts meg minket [most]”
(Kalauz a szentírásokhoz: hozsanna). A tanulók odaírhatják ezt a meghatározást a
szentírásukba a 9. vers mellé.
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A szentírások megjelölése és megjegyzésekkel való ellátása
A szentírások megjelölése és megjegyzésekkel való ellátása az egyik legjobb módja annak, hogy
a tanulók emlékezetükbe tudják vésni a tanultakat. Ezt megtehetik kulcsszavak vagy fontos
szókapcsolatok aláhúzásával, besatírozásával vagy bekarikázásával. Meghatározásokat,
tantételeket, prófétai megjegyzéseket, illetve személyes meglátásokat és benyomásokat is
írhatnak a szentírásuk margójára.

Magyarázd el, hogy a sokaság kiáltásai beteljesítették a Zsoltárok 118:25–26-ban
található messiási próféciát. Javasolhatod, hogy a tanulók írják oda ezt a hivatkozást
a Máté 21:9 mellé. Magyarázd el, hogy a királyi és messiási megnevezés: „Dávid
fia” (9. vers), Dávid trónjának örökösét illette meg.

• Mit jelentett ki a nép ezzel a felkiáltással, ki Jézus?

• Ha ekkor Jeruzsálemben éltetek volna, milyen gondolatok vagy érzések
támadtak volna bennetek a Szabadító diadalmas bevonulása láttán?

Mutass rá, hogy Jeruzsálemben ekkor több ezernyi máshonnan érkező ember
tartózkodott a húsvét megünneplése miatt. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Máté 21:10–11-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen
hatással volt a sokaság viselkedése másokra Jeruzsálemben.

• Milyen kérdést tettek fel mások a sokaság viselkedése miatt?

• Amint azt ez a beszámoló is szemlélteti, mi történhet akkor, ha nyilvánosan
elismerjük Jézus Krisztust és beszélünk Róla? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzák meg a következő tantételt: Ha nyilvánosan
elismerjük Jézus Krisztust és beszélünk Róla, akkor segíthetünk
másokban vágyat ébreszteni arra, hogy ők is jobban megismerjék Őt. Ezt a
tantételt fel is írhatod a táblára.)

• Az egyházi gyűléseken kívül még milyen helyzetekben ismerhetjük el
nyilvánosan Jézus Krisztust és beszélhetünk Róla? (Segíts a tanulóknak
megérteni, hogy ha helyénvaló, akkor megtehetjük ezt hivatalos helyzetekben
vagy a közösségi médián keresztül, illetve a barátokkal, családtagokkal és
szomszédokkal folytatott beszélgetések során.)

• Hogyan ismerhetjük el nyilvánosan Jézus Krisztust és beszélhetünk Róla oly
módon, amely segít másokban vágyat ébreszteni arra, hogy jobban
megismerjék Őt?

• Ti mit válaszolnátok, ha megkérdeznék tőletek, hogy ki Jézus Krisztus?

Írd fel a táblára a következő kérdéseket, és kérd meg a tanulókat, hogy válaszolják
meg az egyiket a füzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukban:

Előfordult már veletek, hogy valaki nyilvánosan elismerte Jézus Krisztust és beszélt
Róla, és ez vágyat ébresztett bennetek arra, hogy jobban megismerjétek Őt? Mikor?
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Előfordult-e már veletek vagy egy ismerősötökkel, hogy segítettetek valakiben
vágyat ébreszteni Jézus Krisztus alaposabb megismerésére azzal, hogy nyilvánosan
elismertétek Őt és beszéltetek Róla? Mikor?

Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, akik hajlandóak erre, hogy
mondják el, mit írtak.

Bátorítsd a tanulókat, hogy keressenek lehetőségeket Jézus Krisztus helyénvaló
elismerésére és arra, hogy beszéljenek Róla.

Máté 21:12–16
Jézus megtisztítja a templomot, és meggyógyítja a vakokat és a sántákat
Tedd ki egy, a lakhelyetekhez közeli utolsó napi szent templom képét. Kérd meg a
tanulókat, hogy gondolják át és mondják el, milyen gondolatok és érzések voltak
bennük, amikor legutóbb ellátogattak a templomba. Ha a tanulók még soha nem
voltak a templomban, akkor mondják el, hogy szerintük milyen érzés lehet bent
lenni a templomban.

• Mi történik a templomban, ami lehetővé teszi számunkra, hogy
megtapasztaljuk ezeket az érzéseket?

Tedd ki Az én Atyám háza képet
(Evangéliumi művészeti könyv [2009]. 52.
sz.; lásd még LDS.org). Mondd el, hogy
miután a Szabadító beért Jeruzsálembe,
elment a templom egyik belső
udvarába. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a Máté 21:12–13-at, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és
nézzék meg, mit csináltak némelyek,
ami sértő volt Mennyei Atyánkra és
Jézus Krisztusra nézve.

• Hogyan kezelték némelyek Isten házát?

Mondd el, hogy a húsvéti ünnepre érkező jeruzsálemi látogatóknak állatokat kellett
vásárolniuk, melyeket hódolatuk részeként áldozatként felajánlottak a
templomban. A pénzváltók a római és egyéb pénzeket templomi érmékre váltották,
melyeken állatokat lehetett vásárolni, a kereskedők pedig árulták az állatokat.

• Mi volt a baj azzal, hogy az ilyesfajta üzleteket a templom területén
bonyolították?

Rámutathatsz, hogy bár erre az üzleti tevékenységre szükség volt, és az jó célt
szolgált, az árusok a lebonyolítás helyével és módjával tiszteletlenséget
tanúsítottak. A 13. vers utal rá, hogy a pénzváltókat és az árusokat jobban érdekelte
a haszonszerzés annál, hogy Istennek hódoljanak és másokat is
hozzásegítsenek ehhez.
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• Milyen igazságot tanulhatunk meg a templomról a Szabadító szavaiból és
tetteiből? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de győződj meg róla, hogy
megfogalmazzák a következő igazságot: Az Úr háza szent hely, és Ő azt
szeretné, ha azt tisztelettudóan kezelnénk.)

• Hogyan mutathatunk tiszteletet az Úr háza iránt?

• Milyen szempontból mutatja ki a tiszteletünket iránta az, ha érdemesen
megyünk a templomba?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 21:14-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit tett a Szabadító a templomban, miután
megtisztította azt.

• Mit tett a Szabadító a vakokkal és a bénákkal, akik odajöttek hozzá a
templomban?

• Mit tanulhatunk ebből a beszámolóból, mit tehet velünk az Úr, amikor
elmegyünk a templomba? (Győződj meg róla, hogy a tanulók megfogalmazzák
a következő igazságot: Az Úr meggyógyíthat minket, amikor elmegyünk a
templomba.)

• A testi panaszok mellett milyen más betegségeket és kihívásokat tud
meggyógyítani az Úr, amikor elmegyünk a templomba?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet James E. Faust elnöktől
az Első Elnökségből. Kérd meg a tanulókat, hogy hallgassák meg Faust elnök
bizonyságát az általuk megfogalmazott igazságról.

„Az Úr számos olyan csatornát biztosított, amelyen keresztül részesülhetünk [az
Ő] gyógyító hatásából. Hálás vagyok azért, hogy az Úr visszaállította a földre a
templomi munkát. A szabadítás munkájának fontos része ez, mind az élők, mind
a halottak számára. Templomaink olyan szentélyt biztosítanak, ahová
elmehetünk, hogy félretegyük a világi gondok nagy részét. Templomaink a
békesség és a nyugalom helyei. Ezekben a megszentelt szentélyekben Isten

»meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket« (Zsoltárok 147:3)” (“Spiritual
Healing,” Ensign, May 1992, 7).

• Miért segít nekünk megtapasztalni az Úr gyógyító hatását az, ha az Ő házában
hódolunk?

Mondd el, hogy a templomi hódolat során tapasztalt gyógyulás azonnali is lehet,
amint az a történetben szereplő vakokkal és sántákkal történt, vagy bekövetkezhet
idővel is.

• Előfordult már veletek vagy egy ismerősötökkel, hogy a templomi hódolat által
megtapasztaltátok az Úr gyógyító hatását? Mikor? (Te is megoszthatod egy saját
élményedet.)

A Máté 21:15–16 összegzéseként mondd el, hogy a főpapoknak és az írástudóknak
nem tetszett az, amit Jézus a templomban tett, és az, hogy az emberek hozsannát
kiáltottak ott Neki. Jézus rámutatott, hogy egy próféciát töltött be az, hogy az
emberek nyilvánosan elismerték Őt (lásd Zsoltárok 8:3).
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Végül tedd bizonyságodat az ebben a leckében megtárgyalt igazságokról.
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24. LECKE

Máté 21:17–22:14
Bevezetés
Jézus Bethánia falujában tölti az éjszakát, majd visszatér a
templomba. Útközben megátkoz egy fügefát. A templomban
zsidó vezetők jönnek hozzá, és megkérdőjelezik a

felhatalmazását. Jézus megdorgálja őket, és számos olyan
példázatot tanít, amely szemlélteti annak következményeit,
ha elutasítják vagy elfogadják Őt és az evangéliumát.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 21:17–32
Jézus megátkoz egy fügefát és megdorgálja a zsidók vezetőit
Óra előtt írd fel a táblára a következő kérdést: Milyen alkalmakkor fordult elő veletek
az, hogy felfedeztétek: valami nem olyan jó, mint amilyennek tűnik?

Az óra elején kérj meg egy vagy több tanulót a táblán lévő kérdés
megválaszolására.

Mondd el, hogy a Máté 21 elénk tár egy olyan alkalomról szóló beszámolót, amikor
Jézus Krisztus találkozott valamivel, ami nem volt olyan jó, mint amilyennek tűnt.
Kérd fel a tanulókat, hogy a Máté 21-ben keressenek olyan igazságokat, amelyek
utat mutathatnak nekünk abban, hogy ne csupán igazlelkűeknek tűnjünk mások
szemében, hanem valóban igazlelkűen is éljünk.

A Máté 21 hátterének ismertetéseként mondd el, hogy miután Jézus diadalmasan
bevonult Jeruzsálembe és megtisztította a templomot, egy Jeruzsálemhez közeli kis
faluban, Bethániában töltötte az éjszakát. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Máté 21:18–22-t, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit tett
másnap a Szabadító, miközben Bethániából visszament a jeruzsálemi templomhoz.

• Mit tett a Szabadító a fügefával?

Tedd ki egy levelekkel teli fügefa képét.
Magyarázd el, hogy a fügefán a levelek
általában azt jelzik, hogy a fának van
gyümölcse. Tavasszal (amikor a
Szabadító elment a meddő fügefa
mellett) a fügefák általában korai fügét
teremnek. Ha nem, akkor az azt jelenti,
hogy abban az évben egyáltalán nem is
lesz rajtuk gyümölcs. A történetben
szereplő fa gyümölcsöző fának látszott,
azonban egyáltalán nem volt rajta
gyümölcs. A Szabadító talán azért is
átkozta meg a fügefát, hogy a zsidók
korrupt vallási vezetőiről tanítsa a tanítványait.

• Annak alapján, amit a Szabadító napjaiban élő zsidó vallási vezetőkről
megtudtatok, milyen szempontból hasonlítottak közülük sokan a történetben
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szereplő fügefához? (Látszólag Istent követték, azonban nem teremtek valódi
gyümölcsöt, vagyis nem cselekedtek igazlelkűen.)

A Máté 21:23–27 összegzéseként mondd el, hogy e zsidó vezetők közül néhányan
odamentek a Szabadítóhoz a templomban, és kérdőre vonták, hogy milyen
felhatalmazással vonult be diadalmasan Jeruzsálembe és tisztította meg a
templomot. A Szabadító azzal a kérdéssel felelt nekik, hogy Keresztelő Jánost vajon
Isten vagy ember bízta-e meg a kereszteléssel (vagy a szolgálattal). Ezek a vezetők
nem akarták megválaszolni a Szabadító kérdését, mert féltek attól, hogy vagy saját
magukra vonnak ítéletet, vagy megsértik azokat, akik elfogadták Jánost prófétának.
A Szabadító azt mondta, hogy Ő sem válaszolja meg a kérdésüket, majd elmondott
három olyan példázatot, melyek szemléltetik a korrupt zsidó vezetők tetteit. Az első
példázat két fiúról szól, akik különbözőképpen reagáltak atyjuk kérésére.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 21:28–30-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, hogy melyik fiú hasonlított inkább a zsidó vezetőkhöz.

• Melyik fiú hasonlított inkább a zsidó vezetőkhöz? Milyen szempontból?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 21:31–32-t, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit tanított a Szabadító a korrupt zsidó vezetőknek
ezzel a példázattal. (Elmagyarázhatod, hogy a zsidó vezetők a vámszedőket és a
parázna nőket is lenézték, mert bűnösöknek tartották őket.)

• Milyen szempontból hasonlítottak a vámszedők és a parázna nők az
első fiúhoz?

• Milyen igazságot tanulhatunk a Szabadító tanításaiból, kik lépnek majd be Isten
királyságába? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzanak
meg egy, a következőhöz hasonló igazságot: Az Isten királyságába való
belépéshez engedelmeskednünk kell Mennyei Atyánknak és meg kell
bánnunk a bűneinket, nem pedig csak szóban vagy színlelve
engedelmeskedni Neki.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni ennek az igazságnak a fontosságát, kérj meg
egy tanulót a következő helyzet felolvasására:

Egy fiatal férfi gyakran mondja azt a szüleinek, hogy egyházi tevékenységen vesz
részt, pedig valójában egy barátjához megy át. Az egyházi vezetők és oktatók előtt
úgy beszél és viselkedik, mint ha betartaná Mennyei Atyánk parancsolatait, pedig
egyébként tudatosan megszeg számos parancsolatot.

• Miként akadályozhatják meg ennek a fiatalembernek a döntései azt, hogy
belépjen Isten királyságába?

• Ha ennek a fiatal férfinak a barátai lennétek, akkor mit mondhatnátok, hogy
segítsetek neki változtatni a viselkedésén?

Kérj meg egy másik tanulót, hogy olvassa fel a következő helyzetet:

Egy fiatal nő a barátaival jó néhány lányt kibeszél az iskolából, amikor azonban
ezek a lányok is ott vannak, akkor barátságot színlel. Rendszeresen eljár az egyházi
gyűlésekre és vesz az úrvacsorából, de a gyűlések alatt gyakran küldözget szöveges
üzeneteket a barátainak, melyekben kritizálja a körülötte lévőket.
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• Milyen szempontból színleli csupán ez a fiatal nő Mennyei Atyánk
parancsolatainak betartását?

• E példaként felhozott helyzetek mellett még milyen kísértések érhetnek minket
arra, hogy csupán színleljük az engedelmességet ahelyett, hogy valóban
engedelmeskednénk Mennyei Atyánknak?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Máté 21 tanulmányozásának folytatása közben
nézzék meg, mit tehetnek azért, hogy ne legyenek olyanok, mint az a fügefa,
amelyik nem termett gyümölcsöt.

Máté 21:33–22:14
Jézus példázatokat tanít a gonosz munkásokról, valamint a király fiának
menyegzőjéről

A tanulók alkossanak párokat. Ha lehetséges, ossz ki mindegyik párnak
egy-egy példányt a következő táblázatból. Kérd meg a tanulókat, hogy

olvassák fel a párjukkal együtt a Máté 21:33–41-et, és töltsék ki a táblázatot: írják
be, szerintük mit jelent az utolsó három jelkép.

A gonosz munkások példázata

Máté 21:33–41

jelkép jelentés

gazda Mennyei Atya

munkások

szolgák

a gazda fia

Miután a tanulók végeztek a tevékenységgel, kérj meg néhány párt, hogy mondják
el, mit írtak. Szükség szerint tisztázd velük, hogy a munkások a korrupt izráelita
vezetőket, a szolgák Isten prófétáit, a gazda fia pedig Jézus Krisztust jelképezi.

• Mit szemléltetett Jézus ezzel a példázattal? (Az évszázadok folyamán Izráel
vezetőinek némelyike elvetette az ószövetségi prófétákat, a jelenlegi zsidó
vezetők pedig meg akarták ölni Jézust [lásd Újszövetség tanulói kézikönyv
(Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014). 65.]).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 21:43-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, kiknek adatik Isten királysága (vagyis Jézus Krisztus
egyháza és az evangélium áldásai), miután a zsidó vezetők elvetették azt.

• Kiknek adatik Isten királysága?

Mondd el, hogy a Joseph Smith fordítás, Máté 21:53 a nemzsidókat nevezi meg
azon nemzetként, amelynek Isten királysága adatik. Elmagyarázhatod, hogy a
nemzsidók megnevezés „nem izráelita leszármazású embereket” vagy „nem zsidó
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leszármazású embereket” is jelölhet (Kalauz a szentírásokhoz: nemzsidók.
scriptures.lds.org), illetve olyan nemzeteket, amelyek nem rendelkeznek Isten
felhatalmazásának, szertartásainak, törvényeinek és tanításainak teljességével. A
királyság nemzsidóknak adása akkor kezdődött el, amikor a Szabadító feltámadása
után az apostolok először vitték el az evangéliumot a nemzsidókhoz (lásd
Apostolok cselekedetei 10–11; lásd még Máté 20:16). Ez az utolsó napokban az
evangélium visszaállításával folytatódott Joseph Smith prófétán keresztül, aki egy
nemzsidó nemzetben élt. Jézus Krisztus egyházának tagjaiként azok közé
tartozunk, akiknek Isten királysága adatott.

• A 43. vers szerint milyen felelősség hárul ránk Jézus Krisztus egyházának
tagjaiként? (Győződj meg róla, hogy a tanulók megfogalmaznak a
következőhöz hasonló igazságot: Jézus Krisztus egyházának tagjaiként
felelősek vagyunk azért, hogy megteremjük az igazlelkűség gyümölcseit.
A tanulók szavait felhasználva írd fel a táblára ezt a tantételt.)

Kérj meg tanulókat, hogy jöjjenek ki a táblához, rajzoljanak gyümölcsöket a
fügefára, és jelöljék ezeket olyan igazlelkű dolgok megnevezésével, amelyeket Jézus
Krisztus egyházának tagjaiként meg kell tennünk. A tanulók a következő kérdések
segítségével fűzzenek magyarázatot ahhoz, amit írtak:

• Szerinted miért fontos nekünk, hogy megteremjük ezt a gyümölcsöt?

• Milyen áldásokban részesültél, miközben megpróbáltad megteremni az
igazlelkűség egyik ilyen gyümölcsét?

Gondolatok, érzések és élmények megosztása
A meglátások és odaillő élmények megosztása segíthet a tanulóknak jobban megérteni a tanokat
és a tantételeket. Amikor a tanulók mesélnek az élményeikről, a Szentlélek gyakran mélyebben
megérteti velük az általuk kifejezésre juttatott gondolatokat, és erősebb bizonyságot ad nekik
ezekről. A tanulók által megosztott gondolatok, érzések és élmények a többi tanuló szívére és
elméjére is jelentős hatással lehetnek a Szentlélek ereje által.

A Máté 21:45–46 összegzéseként mondd el, hogy a főpapok és a farizeusok
dühösek lettek, amikor felismerték, hogy a példázatban szereplő gonosz munkások
őket jelképezik. Tartózkodtak azonban attól, hogy kezet emeljenek a Szabadítóra,
mert féltek az emberek reakciójától.

Mondd el, hogy a Máté 22:1–10-ben olvashatjuk, hogy Jézus Krisztus elmesélt egy
példázatot, amelyben a király által a fiának rendezett menyegzői lakomához
hasonlította az evangélium áldásait. Akiket először meghívtak a lakomára (ők a
zsidók nagy részét jelképezték, a vezetőiket is beleértve), azok nem voltak
hajlandóak eljönni. Akiket később hívtak meg (ők a nemzsidókat jelképezték), azok
úgy döntöttek, hogy eljönnek és élvezik a lakomát.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 22:11–14-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, hogy mi történt a menyegzői lakomán.

• Miért dobták ki ezt a vendéget a lakomáról?
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Magyarázd el, hogy a király ősi szokás szerint tiszta és helyénvaló öltözéket adott a
vendégeinek, hogy azt vegyék fel a menyegzőre. Ez az ember azonban úgy döntött,
hogy nem veszi fel a királytól kapott öltözéket.

• Mit jelképezhet ebben a példázatban a menyegzői ruha? (Elmagyarázhatod,
hogy a szentírásokban a tiszta ruha és köntös gyakran jelképezi azok
igazlelkűségét és tisztaságát, akik Jézus Krisztus engesztelése által megtisztultak
[lásd Újszövetség tanulói kézikönyv (Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv,
2014). 66.; lásd még 3 Nefi 27:19].)

Mutass rá, hogy a Joseph Smith fordítás a Máté 22:14-hez hozzáfűzi, hogy a
lakomán nem mindenki viseli majd a menyegzői ruhát, vagyis a Szabadítót
elismerő, meghívott és a királyságba szóló meghívást elfogadó vendégek közül nem
mindenki áll majd készen és lesz érdemes arra, hogy örökké Ővele és Mennyei
Atyánkkal lakjon. Lesznek, akik azzal fosztják majd meg magukat bőséges
áldásoktól, hogy nem viselik az igazlelkűség öltözékét.

• Még milyen vonatkozásban szemlélteti ez a példázat a táblára felírt tantételt?

Tegyél bizonyságot azon örök áldások fontosságáról, amelyek elnyerését
felajánlották nekünk. Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit tesznek
jelenleg azért, hogy Mennyei Atyánk hívására reagálva az evangélium összes
áldását elnyerjék. Buzdítsd őket a tanultak alkalmazására azzal, hogy felkészülnek
ezen áldások elnyerésére.
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25. LECKE

Máté 22:15–46
Bevezetés
Miközben Jézus tovább tanít a templomban, a farizeusok és a
sadduceusok megpróbálják nehéz kérdésekkel csapdába
ejteni Őt. Sikeresen megválaszolja a kérdéseiket, és azt

tanítja nekik, hogy engedelmeskedjenek az ország
törvényeinek és tartsák be a két nagy parancsolatot.

Javaslatok a tanításhoz

Vezesd végig a tanulókat a tanulási folyamaton!
Segíts a tanulóknak, hogy jobban megértsék és magukévá tehessék az evangéliumi tantételeket
azáltal, hogy végigvezeted őket a tanulási folyamaton. Buzdítsd őket, hogy a szentírásokat
kutatva igyekezzenek megérteni azokat, és segíts nekik maguknak is felfedezni evangéliumi
igazságokat. Arra is adj lehetőséget a tanulóknak, hogy saját szavaikkal elmagyarázzák az
evangéliumot, valamint hogy megosszák tudásukat és érzéseiket, és bizonyságot tegyenek róluk.
Ez segíteni fog a tanulóknak, hogy ne csupán értsék az evangéliumot, hanem érezzék is a
szívükben annak igaz voltát.

Máté 22:15–22
A farizeusok megpróbálják azzal a kérdéssel csapdába ejteni a Szabadítót, hogy
törvényes-e adót fizetni
• Milyen fontos törvényeket fektetett le a kormány társadalmunkban? Szerintetek

miért fontosak ezek?

Kérd meg a tanulókat, hogy magukban gondolják át, vannak-e olyan törvények,
amelyeknek nem engedelmeskednek olyan mértékben, amennyire kellene. Kérd fel
a tanulókat, hogy a Máté 22:15–22 tanulmányozása során nézzék meg, mit tanított
Jézus Krisztus az ország törvényei iránti engedelmességről.

Emlékeztesd a tanulókat, hogy a Szabadító élete utolsó hetének minden napján
tanított a jeruzsálemi templomban (lásd Lukács 19:47; 22:53). Kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel a Máté 22:15-öt, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék
meg, hogy mit próbáltak tenni a farizeusok a Szabadítóval.

• Mit jelent a „szóval ejtsék őt tőrbe” kifejezés?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 22:16–17-et, az osztály pedig nézze
meg, hogy miként próbálták a farizeusok tőrbe csalni a Szabadítót. Mondd el, hogy
a császár, akiről a 17. vers említést tesz, a Római Birodalom császára volt, aki ebben
az időszakban Izráel felett is uralkodott.

• Milyen szempontból lehetett csapda a Jézus Krisztusnak feltett kérdés? (Ha a
Szabadító azt mondja, hogy szabad adót fizetni a Római Birodalomnak, akkor a
zsidók Róma támogatójának, saját népéhez hűtlennek fogják tartani őt. Ha
viszont a Szabadító azt mondja, hogy nem szabad adót fizetni, akkor a
farizeusok hazaárulás vádjával feljelenthetik Őt a római hatóságoknál.)
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 22:18–21-et, az osztály pedig nézze
meg, hogyan felelt a Szabadító a farizeusok kérdésére. Magyarázd el, hogy a 21.
versben található „adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak” kifejezés arra
utal, hogy kötelesek vagyunk betartani a polgári törvényeket, például az
adófizetésre vonatkozó törvényt. Mutass fel egy pénzérmét és kérdezd meg:

• Miért volt a Szabadító válasza tökéletes felelet a farizeusok kérdésére?

• Milyen igazságot tanulhatunk a Szabadító azon tanításából, mely szerint
„adj[uk] meg azért a mi a császáré a császárnak”? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de győződj meg róla, hogy megfogalmazzák a következő
igazságot: Az Úr elvárja tőlünk, hogy jó állampolgárok legyünk, és
engedelmeskedjünk az ország törvényeinek [lásd még Hittételek 1:12].)

• Szerintetek miért fontos, hogy Jézus Krisztus tanítványaiként jó állampolgárok
legyünk, és engedelmeskedjünk az ország törvényeinek? (Lásd T&Sz 58:21.)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Máté 22:22-t, és nézzék meg,
hogyan reagáltak a farizeusok a Szabadító válaszára. Mondják el, mit találtak.

Máté 22:23–34
A Szabadító a házasságról és a feltámadásról tanítja a sadduceusokat
Mondd el, hogy a farizeusok mellett a sadduceusok is megpróbálták a szavai
alapján tőrbe csalni a Szabadítót, amikor a templomban tanított. Hogy segíts a
tanulóknak megérteni a sadduceusok hitelveit, kérd meg őket, hogy olvassák el
magukban a Kalauz a szentírásokhoz sadduceusok szócikkét. Figyeljék meg, hogy
miben hittek és miben nem hittek a sadduceusok.

• Milyen hitelveket utasítottak el a sadduceusok?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 22:23–28-at, az osztály pedig nézze
meg, hogyan próbálták a sadduceusok tőrbe csalni a Szabadítót.

• Hogyan foglalnátok össze a sadduceusok által a Szabadítónak feltett kérdést?

Mondd el, hogy a sadduceusok szándékosan rosszul követték azt az ószövetségi
hagyományt, melynek célja az özvegyek ellátása volt (lásd 5 Mózes 25:5–6; Bible
Dictionary, “Levirate marriage”). Megpróbálták eltúlozni ezt a szokást, hogy
hiteltelenítsék a feltámadás tanát.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 22:29–30-at, az osztály pedig nézze
meg, mit válaszolt a Szabadító a sadduceusok kérdésére.

• Mit válaszolt a Szabadító a kérdésre?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a Szabadító válaszát, kérd meg egyiküket,
hogy olvassa fel a következő idézetet Bruce R. McConkie eldertől a Tizenkét
Apostol Kvórumából:
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„[Jézus Krisztus] nem tagadta, hanem korlátokat szabott annak az általános
elképzelésnek, mely szerint a mennyben házasodnak és férjhez mennek az
emberek. Azt mondja itt, hogy ami őket (a sadduceusokat, a világ gyermekeit)
illeti, a családi egység számukra nem folytatódik a feltámadáskor. […]

»Ezért amikor [ők, akik nem akarnak vagy nem tudnak az örökkévaló házasság
törvénye szerint élni] kikerülnek a világból, se nem házasodnak, se nem mennek

férjhez« [T&Sz 132:16].

Vagyis a mennyben nincs sem nősülés, sem férjhezmenetel azok számára, akikről itt Jézus beszél,
mert ők még a feltámadásban sem hisznek, az összes többi szabadító igazságról már nem is
beszélve” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:606).

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni a Szabadító Máté 22:29–30-ban
található üzenetét, mondd el, hogy az Úr sok fontos igazságot kinyilatkoztatott
Joseph Smith prófétának az örökkévaló házasságra vonatkozóan. Kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 132:15–17-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogy mit nyilatkoztatott ki az Úr Joseph
Smithnek a házasságról.

• Mit mondott az Úr, kik azok, akik „se nem házasodnak, se nem mennek
férjhez” (16. vers) a feltámadáskor?

• Milyen igazságot tanított a Szabadító a Máté 22:30-ban és a Tan és a
szövetségek 132:15–17-ben a házasságról és a halandóság utáni életről? (A
tanulók más szavakat is használhatnak, de győződj meg róla, hogy
megfogalmazzák a következő igazságot: Akiket még a halandóság idején
vagy helyettes általi szertartáson keresztül nem pecsételnek papsági
felhatalmazás által a házastársukhoz a templomban, azok az eljövendő
világban nem lesznek házasok.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 22:31–33-at, az osztály pedig nézze
meg, még milyen igazságokat tanított a Szabadító a sadduceusoknak a
feltámadásról.

• Mit mondott a Szabadító a 32. versben, ami jelzi, hogy a feltámadás valóságos?

• Hogyan reagáltak az emberek, amikor hallották, amint a Szabadító ezeket a
tanokat tanítja?

Máté 22:34–40
A Szabadító a két nagy parancsolatról tanít
Kérd meg a tanulókat, hogy írjanak le a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukba egy perc alatt annyi parancsolatot, amennyi csak eszükbe jut. Mondják
el, hány parancsolatot tudtak leírni.

Mondd el, hogy a zsidó vallás tanításai szerint Mózes törvényében 613 parancsolat
van. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 22:35–36-ot, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék ki azt a kérdést, amelyet az egyik farizeus tett fel a
Szabadítónak ezen parancsolatok kapcsán.
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A Máté 22:36–39 szentírás-memoriter. A szentírás-memoriterek tanulmányozása
segíteni fog a tanulóknak elmélyíteni az alapvető tanokról való tudásukat és

felkészülni arra, hogy másoknak is megtanítsák azokat. Javasolhatod a tanulóknak, hogy
valamilyen egyedi módon jelöljék meg a szentírás-memoritereket, hogy utána könnyen
megtalálhassák azokat. Utalj a lecke végén található tanítási ötletre, hogy segíts a tanulóknak
elsajátítani ezt a szentírás-memoritert.

• Milyen kérdést tett fel a törvénytudó a Szabadítónak?

Mielőtt a tanulók megnéznék a Szabadító válaszát, kérd meg őket, hogy karikázzák
be a felsorolásukban azt a parancsolatot, amelyik szerintük a „legnagyobb”, vagyis
legfontosabb parancsolat. Kérj meg néhány tanulót, hogy mondja el, melyik
parancsolatot karikázta be, és magyarázza el, hogy miért.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 22:37–40-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit válaszolt a Szabadító a törvénytudó kérdésére.

• Melyik a legnagyobb parancsolat? Melyik a második legnagyobb parancsolat?
(Mondd el, hogy ez a két parancsolat benne volt Mózes törvényében [lásd 5
Mózes 6:5; 3 Mózes 19:18], és magyarázd el, hogy az Úr „szeresd felebarátodat”
utasítása arra vonatkozik, hogy miként bánjunk másokkal.)

• Szerintetek miért számítanak ezek a parancsolatok a legnagyobb
parancsolatoknak?

• Mit jelent a 40. versben az, hogy „e két parancsolattól függ az egész törvény és a
próféták”? (Segíts a tanulóknak megérteni, hogy minden olyan parancsolat,
amelyet Mózes törvényében vagy az ószövetségi prófétákon keresztül
nyilatkoztatott ki Isten, azt a célt szolgálta, hogy segítsen az embereknek
kimutatni az Isten és a felebarátaik iránti szeretetüket.)

• Ha minden parancsolatnak az a célja, hogy segítsen nekünk betartani a két
nagy parancsolatot, akkor milyen tantételt tanulhatunk a 40. versből Isten
minden parancsolata betartásának fontosságáról? (Miután a tanulók
válaszoltak, írd fel a táblára a következő tantételt: Ha valóban úgy szeretjük
Istent és a felebarátainkat, mint önmagunkat, akkor igyekezni fogunk
Isten minden parancsolatát betartani.)

E tantétel szemléltetéséhez kérd meg a tanulókat, hogy nézzék meg a füzetükben
vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukban felsorolt parancsolatokat. Tegyenek
csillagot minden olyan parancsolat mellé, amely Isten iránti szeretetünket mutatja
ki, és négyzetet minden olyan parancsolat mellé, amely felebarátaink iránti
szeretetünket mutatja ki. (Lehetnek olyan parancsolatok, amelyeket csillaggal és
négyzettel is jelölnek.) Kérd meg a tanulókat, hogy válasszanak ki a felsorolásukból
egy parancsolatot, és magyarázzák el, hogyan teszi lehetővé az adott parancsolat
betartása az Isten iránti szeretetünk, a felebarátunk iránti szeretetünk vagy
mindkettő kimutatását.

• Milyen érzések voltak bennetek, amikor úgy döntöttetek, hogy egy bizonyos
parancsolatnak engedelmeskedve kimutatjátok a szereteteteket Isten vagy egy
másik ember iránt?
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Oszd meg a bizonyságodat arról a tantételről, hogy ha valóban annyira szeretjük
Istent és a felebarátainkat, mint önmagunkat, akkor be fogjuk tartani Isten minden
parancsolatát. Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan parancsolatra,
melyet még hithűbben betarthatnának azért, hogy kimutassák a Mennyei Atyánk
vagy egy másik személy iránti szeretetüket, és buzdítsd őket arra, hogy tűzzék ki
célul ennek megtételét. Kérd fel őket, hogy írják le ezt a célt a füzetükbe vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukba.

Máté 22:41–46
A Szabadító megkérdezi a farizeusoktól, hogy mit gondolnak Krisztusról
Mondd el, hogy miután a Szabadító sikeresen megválaszolta a farizeusok és a
sadduceusok kérdéseit, Ő is feltett néhány kérdést a farizeusoknak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 22:41–42-t, az osztály pedig nézze
meg, mit kérdezett a Szabadító a farizeusoktól.

• Milyen kérdéseket tett fel Jézus Krisztus a farizeusoknak?

• Mit válaszoltak a farizeusok?

Magyarázd el, hogy a legtöbb zsidó tudta, hogy Krisztus, vagyis a Messiás, Dávid
király leszármazottja lesz. A farizeusok elképzelése szerint a Messiás Izráel
megkoronázott királya lesz, aki segít nekik legyőzni a külső ellenségeiket (például
Rómát), és szabaddá teszi őket, akárcsak annak idején Dávid király. A Máté
22:43–46 összegzéseként mondd el, hogy Jézus azt tanította a farizeusoknak, hogy
a saját szentírásaik szerint Krisztus nem csupán Dávid fia, hanem több annál: Isten
Fia is. Amint az később a szeretett Jánosnak kinyilatkoztattatott, Krisztus
„Dávidnak ama gyökere és ága” is (Jelenések 22:16); egy személyben Dávid Ura és
leszármazottja.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit válaszolnának arra a kérdésre, hogy
„Miképen vélekedtek ti a Krisztus felől?” Befejezésként tedd bizonyságodat a
Szabadítóról.

Szentírás-memoriter – Máté 22:36–39
Adj időt a tanulóknak, hogy leírják a Máté 22:36–39 szövegét egy kártyára vagy egy
kis papírra. Kérd meg őket, hogy mindig legyen náluk a kártya, és időnként nézzék
meg a nap folyamán, hogy segítsen emlékezniük az első és a második parancsolat
betartására.
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OTTHONTANULÓI LECKE

Máté 18:1–22:46 (5. rész)
Felkészülési anyag az otthon tanulók oktatója számára
A napi otthontanulói leckék összefoglalása
A következő összefoglalást azon eseményekről, tanokról és tantételekről, melyeket a tanulók a Máté 18:1–22:46 (5.
rész) tanulmányozása során megismertek, ne tanítsd az órád részeként! Az általad tanított lecke e tanok és tantételek
közül csupán néhányra összpontosít. Kövesd a Szent Lélek késztetéseit, amikor átgondolod, hogy mire van szükségük a
tanulóidnak.

1. nap (Máté 18–20)
A könyörtelen szolga példázatából a tanulók megtudták, hogy ha azt akarjuk, hogy Isten megbocsásson nekünk, akkor
nekünk is hajlandónak kell lennünk megbocsátani másoknak. A házasság szentségéről is tanultak.

2. nap (Máté 21:1–16)
A tanulók a Szabadító Jeruzsálembe való diadalmas bevonulásáról tanulva megtudták, hogy ha nyilvánosan elismerjük
Jézus Krisztust és beszélünk Róla, akkor segíthetünk másokban vágyat ébreszteni arra, hogy jobban megismerjék Őt.
Abból, hogy a Szabadító megtisztította a templomot, a tanulók megtudták, hogy az Úr háza szent hely, és Ő azt
szeretné, ha azt tisztelettudóan kezelnénk. Azt is megtudták, hogy az Úr meggyógyíthat minket, amikor elmegyünk a
templomba.

3. nap (Máté 21:17–22:14)
A tanulók tanulmányozták, miként átkozott meg a Szabadító egy fügefát, majd használt számos példázatot, miközben
a templomban tanított. Megtudták, hogy az Isten királyságába való belépéshez engedelmeskednünk kell Mennyei
Atyánknak és meg kell bánnunk a bűneinket, nem pedig csak szóban vagy színlelve engedelmeskedni Neki. A tanulók
azt az igazságot is megismerték, hogy Jézus Krisztus egyházának tagjaiként felelősek vagyunk azért, hogy megteremjük
az igazlelkűség gyümölcseit.

4. nap (Máté 22:15–46)
A tanulók megtudták, hogy Jézus folyatta a templomban a tanítást, és arra tanította az embereket, hogy az Úr elvárja
tőlünk, hogy jó állampolgárok legyünk és engedelmeskedjünk az ország törvényeinek. A Szabadító azt tanította, hogy
akiket még a halandóság idején vagy helyettes általi szertartáson keresztül nem pecsételnek papsági felhatalmazás által
a házastársukhoz a templomban, azok az eljövendő világban nem lesznek házasok. A tanulók azt is megtudták, hogy
ha valóban úgy szeretjük Istent és a felebarátainkat, mint önmagunkat, akkor igyekezni fogunk Isten minden
parancsolatát betartani.

Bevezetés
Ez a lecke segíthet a tanulóknak megérteni annak fontosságát, hogy szent
szövetségeket kössünk Istennel és be is tartsuk ezeket. Annak fontosságát is
megtanulhatják, hogy örvendjünk, amikor mások áldásokat kapnak Istentől.
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Javaslatok a tanításhoz
Máté 19:28–20:16
Jézus az örök életről tanít, és elmondja a szőlőskerti munkások példázatát
Kérj meg egy tanulót, hogy jöjjön ki az osztály elé, és mondd meg neki, hogy ha
meg tud csinálni 10 fekvőtámaszt, akkor kap valamilyen kis jutalmat (mondjuk 10
szem cukorkát). Miután a tanuló megcsinálta a 10 fekvőtámaszt, add oda neki a
jutalmát, majd kérj egy másik önként jelentkezőt. A második tanulót kérd meg,
hogy csináljon egy fekvőtámaszt, majd kérdezd meg az osztályt, hogy szerintük mit
kapjon ez a tanuló és miért. A két tanuló menjen vissza a helyére. Mondd el az
osztálynak, hogy az óra folyamán később a második tanuló is megkapja a jutalmát,
annak függvényében, amit az osztály a szentírásokból megtud.

Mondd el, hogy amikor Jézus Júdea partvidékén tanított, Péter megkérdezte, hogy
mit kapnak majd a tanítványok azért, mert a Szabadító követéséért lemondtak
világi javaikról.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 19:28–30-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit válaszolt a Szabadító Péternek.

• A 29. vers szerint mit örököl majd mindenki, aki mindenét elhagyja a Szabadító
követéséért?

Mondd el, hogy ezt követően a Szabadító egy példázatot tanított a tanítványainak,
hogy segítsen nekik megérteni: Mennyei Atyánk minden gyermekének meg
szeretné adni az örök élet elnyerésének lehetőségét. Ebben a példázatban egy férfi
különböző napszakokban munkásokat fogad, hogy dolgozzanak a szőlőskertjében.
Elmagyarázhatod, hogy az újszövetségi időkben egy rendes munkanap körülbelül
reggel 6 órától este 6 óráig tartott; ez a hosszúság az évszaktól függően csak
kismértékben változott.

Másold fel a táblára az alábbi táblázatot, vagy külön lapon add oda a tanulóknak:

munkások (kezdési idő) fizetési
megegyezés

ledolgozott
órák
száma

kifizetett
összeg

jó reggel, vagyis korán reggel
(reggel 6-kor)

három óra tájban, vagyis a
harmadik órában (délelőtt 9-kor)

hat óra tájban, vagyis a hatodik
órában (délben)

OTTHONTANULÓI  LECKE:  5 .  RÉSZ

154



munkások (kezdési idő) fizetési
megegyezés

ledolgozott
órák
száma

kifizetett
összeg

kilenc óra tájban, vagyis a
kilencedik órában
(délután 3-kor)

tizenegy óra tájban, vagyis a
tizenegyedik órában
(délután 5-kor)

Kérd meg a tanulókat, hogy dolgozzanak kis csoportokban. Olvassák el a
csoportjukkal a Máté 20:1–7-et, és nézzék meg, mennyi ideig dolgoztak az egyes
munkáscsoportok, és milyen fizetségben egyeztek meg. (Magyarázd el, hogy a „tíz
pénz” egy római denariusnak [dénárnak] felel meg, mely a napszámosok szokásos
napi bére volt.)

Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, hogy jöjjenek ki a táblához, és
töltsék ki a táblázat első két oszlopát (vagy kérd meg őket, hogy töltsék ki ezeket a
nekik adott papírlapon).

• Szerintetek kiknek kellene a legtöbb fizetséget kapniuk?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 20:8–10-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, milyen fizetséget kaptak az egyes munkáscsoportok.

• Milyen fizetséget kaptak az egyes munkáscsoportok? (Miután a tanulók
válaszoltak, írd be a „kifizetett összeg” elnevezésű oszlop alatti rubrikák
mindegyikébe, hogy 10 pénz.)

• Ha az egész nap dolgozó munkások között lettetek volna, akkor milyen
gondolatokat vagy érzéseket ébresztett volna bennetek az, hogy ugyanannyit
kaptatok, mint azok, akik csak egy órát dolgoztak?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 20:11–14-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit mondtak az egész nap dolgozók a szőlőskert
urának, és ő mit felelt nekik.

• Mire panaszkodtak azok, akik egész nap dolgoztak?

• Mit válaszolt nekik a szőlőskert ura?

• Milyen szempontból volt igazságos a szőlőskert ura azokkal, akik egész nap
dolgoztak?

Hogy segíts a tanulóknak felfedezni ebben a példázatban egy igazságot, magyarázd
el, hogy a tíz pénznyi bér itt jelképezheti az örökké tartó, avagy örök életet, amint
arról a Máté 19:29 említést tesz. Írd fel a táblára a következő befejezetlen
kijelentést: Isten mindenkinek örök életet ad, aki…
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• Ha a példázatban szereplő bér az örök életet jelképezi, akkor mit jelképezhet a
munka? (A tanulók többféleképpen is válaszolhatnak, de te mindenképp
hangsúlyozd ki, hogy a példázatban a munka jelképezheti az Istennel kötött
szent szövetségek megkötését és betartását. Miután a tanulók válaszoltak,
egészítsd ki a táblára felírt igazságot a következőképpen: Isten mindenkinek
örök életet ad, aki úgy dönt, hogy szent szövetségeket köt Ővele és be is
tartja ezeket.)

Mutass rá, hogy ez az igazság segít nekünk megérteni Mennyei Atyánk azok iránti
irgalmát, akik az életük korai szakaszában nem kötnek és tartanak be szent
szövetségeket, vagy akiknek a haláluk utánig nincs lehetőségük ennek megtételére
(lásd T&Sz 137:7–8).

• Szerintetek miért fontos tudnunk, hogy Isten mindenkinek örök életet ad, aki
úgy dönt, hogy szent szövetségeket köt Ővele és be is tartja ezeket, függetlenül
attól, hogy erre a döntésre mikor kerül sor?

Emlékeztesd az osztályt a második tanulóra, aki csak egy fekvőtámaszt csinált, és
kérdezd meg:

• Szerintetek milyen jutalmat kapjon ez a tanuló az egy fekvőtámaszért? (Add
neki is ugyanazt a jutalmat, mint amit a 10 fekvőtámaszt végző tanuló kapott.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 20:15–16-ot, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit válaszolt a szőlőskert ura azoknak, akik
méltatlankodtak a többi munkás iránti kedvessége miatt.

• Szerintetek mit értett a szőlőskert ura azon kérdés alatt, hogy „a te szemed
azért gonosz, mert én jó vagyok?” (15. vers)?

Mondd el, hogy Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából így
fogalmazta át ezt a kérdést: „Miért kellene neked azért irigykedni, mert én azt
választottam, hogy jó leszek?” (Vö. A szőlőskerti munkások. Liahóna, 2012.
máj. 31.).

• Mit jelent a 16. versben a „sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a
választottak” megállapítás? (Hivatalosnak lenni annyit tesz, mint elhívást,
felkérést kapni arra, hogy vegyünk részt Mennyei Atyánk munkájában.
Választottnak lenni azt jelenti, hogy elnyerjük az áldásait – az örök élet áldását is
beleértve ebbe. Lásd még T&Sz 121:34–40.)

• Milyen tantételt tanulhatunk a 16. versből? (A tanulók számos tantételt
fogalmazhatnak meg, köztük a következőket: Ha úgy döntünk, hogy
irigyeljük másoktól Mennyei Atyánk áldásait, akkor elveszíthetjük
azokat az áldásokat, amelyeket nekünk akar adni.)

Olvasd fel a következő idézetet Jeffrey R. Holland eldertől, és kérd meg a tanulókat,
hogy gondolják át, milyen formában érheti őket kísértés arra, hogy irigyeljék
másoktól Mennyei Atyánk nekik adott áldásait:
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„…lesznek olyan alkalmak az életünkben, amikor valaki más váratlan áldáshoz
jut, vagy valamilyen különleges elismerésben részesül. Kérem mindannyiunkat, ne
sértődjünk meg – és semmiképp se legyünk irigyek –, amikor valaki más ajtaján
kopogtat a jószerencse! Mi semmivel sem leszünk kevesebbek attól, ha valaki
más gyarapodik! Nem [egymással versengünk], hogy meglássuk, ki a
leggazdagabb vagy a legtehetségesebb vagy a legszebb vagy akár a

legáldottabb. A verseny, melyben valójában részt veszünk, a bűnök ellen zajlik…

[A]z irigykedés, a duzzogás vagy mások örömének elrontása nem emel magasabbra minket,
ahogyan mások lekicsinylése sem javít a saját énképünkön. Így tehát legyünk jók, és legyünk
hálásak, amiért Isten jó! Így lesz boldog az élet” (A szőlőskerti munkások. 31., 32.).

Oszd meg a bizonyságodat azokról az igazságokról, melyeket a szőlőskerti
munkások példázatát tanulmányozva fogalmaztak meg a tanulók.

Írd fel a táblára az alábbi kijelentést, és adj időt a tanulóknak a kijelentés
befejezésére a füzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukban: Ezt fogom
megtenni annak alapján, amit ebből a példázatból tanultam:

Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, akinek ez nem okoz gondot,
hogy ossza meg az osztállyal, amit írt.

Következő rész (Máté 23:1–26:30)
Hogy segíts a tanulóknak felkészülni a következő részre, kérd meg őket, hogy
gondolják át, hogyan készülhetnének fel legjobban az Úr második eljövetelére.
Milyen igazságokat tanított Jézus Krisztus a tíz szűz, a tálentumok, valamint a
juhok és a kecskék példázatával? Milyen szertartást vezetett be a Szabadító a zsidó
húsvét helyett? Kérd meg a tanulókat, hogy a következő heti tanulmányozásuk
során keressenek válaszokat ezekre a kérdésekre.
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26. LECKE

Máté 23
Bevezetés
Halandó szolgálatának utolsó hete folyamán a Szabadító
elítéli az írástudók és a farizeusok képmutatását, és

megsiratja, hogy Jeruzsálem népe nem hajlandó elfogadni az
Ő szeretetét és a védelmét.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 23:1–12
A Szabadító elítéli az írástudók és a farizeusok képmutatását
Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék meg, melyiküknek van a legnagyobb Bibliája.

• Hogyan reagálnátok, ha valaki azt állítaná, hogy az a legigazlelkűbb, akinek a
legnagyobb szentírása van?

• Miért nem lenne hatékony módja ez annak, hogy megítéljük egy ember
igazlelkűségét?

• Mi történne, ha a látszat alapján ítélnénk meg mások igazlelkűségét? (Egyéb
gondok között az, hogy emiatt némelyek talán képmutatóan cselekednének.)

• Mi az a képmutatás? („Ez a szó általában olyan valakire utal, aki úgy tesz,
mintha vallásos lenne, de nem az” [Bible Dictionary, “Hypocrite”]. Olyan
valakire is utalhat, aki úgy tesz, mintha nem lenne vallásos, de valójában az.)

Mondd el, hogy a Szabadító halandó szolgálatának végső hete során a jeruzsálemi
templomnál elmondott utolsó nyilvános beszédében elítélte az írástudók és a
farizeusok képmutatását.

Kérd fel a tanulókat, hogy a Máté 23-ban keressenek olyan igazságokat, amelyek
által tudhatják, miként reagáljanak, amikor képmutatóan látnak másokat
cselekedni, és mit tehetnek azért, hogy a saját életükben legyőzzék a képmutatást.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 23:1–7-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit mondott a Szabadító, milyen
szempontból képmutatók az írástudók és a farizeusok. Magyarázd el, hogy a
„Mózes székében ülnek” (2. vers) kifejezés azt jelenti, hogy az írástudók és a
farizeusok hatalmi pozíciókat betöltve tanították, értelmezték és alkalmazták a
törvényt. A kifejezés arra a konkrét székre is utalhat, mely néhány ókori
zsinagógában azok számára volt fenntartva, akik minden más jelenlévőnél
érdemesebbnek tartották magukat.

• Milyen szempontból voltak képmutatók az írástudók és a farizeusok?
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Tefillint (imaszíjat) viselő zsidó férfi

Ha rendelkezésre áll, akkor tegyél ki
egy képet valakiről, aki tefillinnek is
nevezett imaszíjat visel. Magyarázd el,
hogy a zsidóknál szokás volt az
imaszíjak viselete; kis bőrtokot
erősítettek szíjjal a homlokukra
(homlokszíj) és a karjukra. A
bőrtokokban zsidó szentírásrészletek
voltak apró pergamentekercsekre írva.
A zsidók azért hordtak imaszíjakat,
hogy szem előtt tartsák Isten
parancsolatainak a követését (lásd 5
Mózes 6:4–9; 11:13–21; 2 Mózes
13:5–10, 14–16). Az Úr nem ítélte el
azokat, akik homlokszíjat viseltek,
azokat viszont igen, akik képmutatóan
használták vagy megnagyobbították
ezeket, hogy mások is észrevegyék, és
így ők fontosabbnak tűnjenek.

• A Máté 23:5 szerint miért
szélesítették meg az írástudók és a
farizeusok a homlokszíjukat és
nagyobbították meg „az ő köntöseik
peremét”?

• Milyen más módon igyekeztek még elérni, hogy „lássák őket az emberek” (5.
vers), vagyis hogy világi tiszteletadásban részesüljenek?

• Az Úr tanítványainak adott tanácsa a Máté 23:3-ban mit mond, mit tehetünk,
amikor azt látjuk, hogy mások képmutatóan cselekednek, vagyis igazlelkűnek
mutatják magukat, pedig valójában nem azok? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzanak meg egy, a következőhöz hasonló igazságot:
Akkor is dönthetünk úgy, hogy engedelmeskedünk Isten törvényeinek,
ha látjuk, hogy mások képmutatóan cselekednek.)

• Miért fontos számunkra az, hogy napjainkban kövessük ezt az igazságot?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 23:8-at, az osztály pedig nézze meg,
milyen tanácsot adott az Úr az embereknek, mit ne tegyenek. A tanulók mondják
el, mit találtak.

Mutass rá a „ti pedig mindnyájan testvérek vagytok” (8. vers) kifejezésre, és
magyarázd el, hogy a Szabadító azt tanította az embereknek, hogy ne tartsák
magukat jobbnak másoknál, hiszen mindannyian Isten gyermekei, az Ő szemében
egyenlők.

A Máté 23:9–10 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító bizonyságot tett arról,
hogy Mennyei Atyánk teremtett minket; Őt, Krisztust, az Atya küldte el, és Ő a mi
valódi Mesterünk, aki életet ad (lásd Joseph Smith fordítás, Máté 23:6 [a Kalauz a
szentírásokhoz 233. oldalán]; lásd még JST Matthew 23:7).
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Magyarázd el, hogy az írástudók és a farizeusok azt gondolták, hogy a hivatal és a
rang naggyá teszi őket. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 23:11–12-t, az
osztály pedig nézze meg, hogy mit mondott a Szabadító, kiket tart majd nagyra
Isten királyságában.

• A 11. vers szerint ki számít majd nagynak Isten királyságában?

• A 12. vers szerint mi történik, ha a farizeusokhoz hasonlóan megpróbáljuk
felmagasztalni, vagyis mások fölé emelni magunkat? (Miután a tanulók
válaszoltak, győződj meg róla, hogy értik a következő tantételt: Ha
megpróbáljuk felmagasztalni magunkat, akkor megaláztatunk. Magyarázd
el, hogy a megaláztatik azt jelenti, hogy alacsonyabbra kerül, vagyis kevésbé
fogják tisztelni.)

• A 11–12. versek szerint mi történik, ha alázatosak vagyunk és szolgálunk
másokat? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák meg a
következő tantételt: Ha alázatosak vagyunk és szolgálunk másokat, akkor
az Úr fel fog magasztalni minket.)

Magyarázd el, hogy a „felmagasztaltatik” szó (12. vers) arra utal, hogy az Úr
felemel minket és segít nekünk hasonlóbbá válni Őhozzá.

• A Máté 23-ból tanultak alapján mit jelent alázatosnak lenni?

Rajzold fel a táblára a következő ábrát. Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át,
milyen jó cselekedeteket szoktak megtenni az iskolában, otthon vagy az
egyházban. Fontolják meg, hová helyeznék el magukat ezen a vonalon az alapján,
hogy milyen indítékkal teszik ezeket a jó cselekedeteket és mennyire igyekeznek
alázatosnak lenni.

Buzdítsd a tanulókat annak szem előtt tartására, hogy mindannyian Mennyei
Atyánk gyermekei vagyunk. Egy olyan cél kitűzésére is buzdíthatod őket, hogy a
következő hónap minden napján szolgálnak valakit. Megkérheted őket, hogy
írjanak a tapasztalataikról a személyes naplójukba.

Máté 23:13–36
A Szabadító azt mondja, hogy jaj az írástudóknak és a farizeusoknak
Az óra előtt készíts elő három nem átlátszó poharat. Az egyiknek maszatold be
sárral vagy zsírral a külsejét, a másiknak a belsejét, a harmadikat pedig hagyd
tisztán. Tedd ki a poharakat, és kérdezd meg az osztályt, hogy melyikből innának
legszívesebben. Kérj meg egy tanulót, hogy vizsgálja meg a poharak belsejét, és
mondja el, hogy melyikből inna legszívesebben és miért.

• Milyen szempontból hasonlítanak a koszos poharak a képmutatókhoz?

A Máté 23:13–36 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító erős bírálattal illette
az írástudókat és a farizeusokat képmutatásuk miatt. Kérd meg a tanulókat, hogy
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fussák át ezeket a verseket, és keressék meg azt a kifejezést, amelyet több vers
elején is elismételt a Szabadító. Mondják el, mit találtak. Javasolhatod, hogy a
tanulók jelöljék meg a jaj szót ezekben a versekben. Magyarázd el, hogy a jaj
kifejezés nyomorúság, baj és bánat bekövetkeztére utal.

Írd fel a táblára az alábbi szentírásutalásokat és kérdéseket:

Máté 23:23–24

Máté 23:25–26

Máté 23:27–28

Máté 23:29–36

Milyen szempontból voltak képmutatók az írástudók és a farizeusok?

Napjainkban milyen példákat látunk az ilyesfajta képmutatásra?

A tanulók alkossanak párokat. Mindegyik pár olvassa el a táblára felírt
szentírásokat, és beszéljék meg az egyes hivatkozások után található kérdéseket.

Segíts a tanulóknak betölteni a tanulási folyamatban játszott szerepüket!
A lelki tanuláshoz a tanuló részéről erőfeszítésre és az önrendelkezés gyakorlására van szükség.
Sok tanuló számára talán szokatlannak és nehéznek tűnhet erőfeszítést tenni a szentírásokból
való tanulásra. Te viszont segíthetsz nekik megérteni, elfogadni és betölteni az evangéliumi
tanulásban játszott szerepüket. Azzal, hogy a tanulók tevékenyen betöltik az evangéliumi
tanulásban játszott szerepüket, megnyitják szívüket a Szentlélek befolyása előtt.

Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy mondják el a válaszaikat.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 23:26-ot, az osztály pedig nézze meg,
mit mondott a Szabadító a farizeusoknak, mit tegyenek azért, hogy legyőzzék a
képmutatásukat.

• Mit mondott a Szabadító a farizeusoknak, mit tegyenek?

• Annak alapján, amit a Szabadító a farizeusoknak tanított, mi történik majd
velünk, ha igyekszünk belül lelkileg tisztává válni? (Miután a tanulók
válaszoltak, győződj meg róla, hogy értik a következő tantételt: Ha igyekszünk
belül lelkileg tisztává válni, akkor az külsőleg, a döntéseinken is
tükröződni fog.)

• Mit kell tennünk ahhoz, hogy belül lelkileg tisztává váljunk?

• Hogyan tükröződhet a belső igazlelkűségünk külsőleg, a döntéseinken?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, melyik pohár jelképezi leginkább lelkük
jelenlegi állapotát. Tegyél bizonyságot az előbb elhangzott tantételről, és buzdítsd a
tanulókat, hogy tűzzenek ki egy olyan célt, amely segíteni fog nekik lelkileg
tisztának lenni.
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Máté 23:37–39
A Szabadító megsiratja, hogy Jeruzsálem népe nem akar Őhozzá jönni
Tegyél ki vagy rajzolj egy olyan képet,
amelyen csibéit védelmezi egy
tyúkanyó.

• Miért gyűjti a tyúk szárnya alá a
csibéit? (Hogy óvja őket a
veszélytől. Emeld ki, hogy a tyúk az
életét is feláldozná a csibéi
megvédéséért.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Máté 23:37–39-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit mondott a Szabadító, milyen szempontból
hasonlít egy tyúkhoz.

• Milyen szempontból hasonlít a Szabadító egy csibéit összegyűjtő tyúkhoz?

• Mit jelent az, hogy a Szabadító összegyűjt minket?

Emeld ki a „pusztán hagyatik néktek a ti házatok” (38. vers) kifejezést, és
magyarázd el, hogy a pusztán azt jelenti, hogy üresen, elhagyatottan. Mivel a nép
nem akarta, hogy a Szabadító összegyűjtse őket, védelem nélkül maradtak. Ez a
kifejezés utalhat a nép lelki állapotára Jézus idejében, és a jövőben is, amikor
Jeruzsálem elpusztul.

• Annak alapján, amit Jézus a tyúkról és annak csibéiről tanított, mit nyerhetünk
el akkor, ha hagyjuk, hogy a Szabadító összegyűjtsön bennünket? (A tanulók
más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák meg a következő tantételt: Ha
hagyjuk, hogy a Szabadító összegyűjtsön bennünket, akkor részünk lesz
az Ő gondoskodásában és oltalmában.)

• Hogyan mutathatjuk meg a Szabadítónak, hogy hagyjuk, hogy összegyűjtsön
bennünket? (A tanulók válaszait írd fel a táblára.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a Szabadítóhoz gyűlés egyik lehetséges
módját, kérd meg egyiküket, hogy olvassa fel a következő idézetet Henry B. Eyring
elnöktől az Első Elnökségből:

„[A Szabadító] többször is mondta, hogy úgy fog összegyűjteni minket, mint
ahogy a tyúk összegyűjti a csibéit a szárnya alá. Azt mondta, hogy [nekünk kell
úgy döntenünk, hogy Őhozzá jövünk]. […]

Ennek egyik módja az, hogy az egyház szentjeivel összegyűlünk. Járjatok el a
gyűlésekre, még akkor is, ha az nehéznek tűnik! Ha eltökéltek vagytok, Ő
megadja hozzá az erőt” (Az Úr erejével. Liahóna, 2004. máj. 18.).

• Mit mondott Eyring elnök, mit tehetünk, hogy kimutassuk a hajlandóságunkat
aziránt, hogy a Szabadító összegyűjtsön bennünket?
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Kérd meg a tanulókat, hogy a táblára írt felsorolásban keressenek olyan dolgokat,
amelyek által ki tudjuk mutatni aziránti hajlandóságunkat, hogy a Szabadító
összegyűjtsön bennünket. Kérd fel őket, hogy mondják el, miként részesültek már
a Szabadító gondoskodásában és oltalmában azért, mert az itt felsorolt módok
egyikén Őhozzá gyűltek.

Kérd meg a tanulókat, hogy döntsék el, mit fognak tenni azért, hogy a
Szabadítóhoz gyűljenek, és továbbra is elnyerhessék a gondoskodását és az
oltalmát.
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27. LECKE

Joseph Smith – Máté;
Máté 24

Bevezetés
Jézus Krisztus Jeruzsálem és a templom pusztulásáról
jövendöl. Felfedi második eljövetele jeleit, és azt az utasítást

adja a hithűeknek, hogy vigyázzanak és készüljenek erre
a napra.

Javaslatok a tanításhoz

Hitoktatóként való fejlődés
Amint vágysz arra, hogy fejlődj és folyamatosan azon legyél, hogy oly módon taníts, ami tetsző
Mennyei Atyánknak, Ő sugalmazni fog téged a felkészülésedben, megerősíti a tanulókkal való
kapcsolatodat, felmagasztalja az erőfeszítéseidet, és megáld téged az Ő Lelkével. Segítségével
meglátod majd, miként tudnál fejlődni, miközben oly módon igyekszel tanítani, ami Jézus
Krisztus tanításainak és engesztelésének megértéséhez vezeti a tanulókat, és eléri, hogy ezekre
támaszkodjanak.

Joseph Smith – Máté 1:1–20
Jézus jövendöl Jeruzsálem és a templom pusztulásáról
Tedd ki A második eljövetel képét
(Evangéliumi művészeti könyv [2009]. 66.
sz.; lásd még LDS.org). Kérd meg a
tanulókat, hogy gondolják át, milyen
kérdéseik vannak Jézus Krisztus
második eljövetelével kapcsolatban, és
írják le ezeket a kérdéseket a füzetükbe
vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukba. Most még ne próbáljátok
megválaszolni ezeket a kérdéseket.
Kérd fel a tanulókat, hogy a Joseph
Smith – Máté tanulmányozása során
keressenek válaszokat.

Mutass rá, hogy a Joseph Smith – Máté
a Máté 23:39 és a Máté 24 Joseph Smith
fordítása. A Joseph Smith – Máté 1:1–3
összegzéseként mondd el, hogy amikor
Jézus Krisztus a jeruzsálemi
templomban tanított, a tanítványai
megértették, hogy vissza fog térni a
földre. Jézus azután kiment a templomból, a tanítványai pedig odamentek Hozzá,
és még többet meg szerettek volna tudni arról, amikor a templom le lesz rombolva.
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith – Máté 1:4-et, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és keressék ki azt a két kérdést, amelyet a tanítványok az
Olajfák hegyén tettek fel Jézusnak. A tanulók mondják el, mit találtak, te pedig írd
fel a táblára a következő kérdéseket:

1. Mikor kerül sor Jeruzsálem és a templom elpusztítására?

2. Mi a jele Jézus Krisztus második eljövetelének és a gonoszok elpusztításának?

Mondd el, hogy Jézus Krisztus az első kérdést az 5–21. versekben fejtette ki, a
második kérdésre pedig a 21–55. versekben válaszolt. A tanulók alkossanak
párokat, olvassák el társukkal a Joseph Smith – Máté 1:5–12-t, és keressék ki a
Jeruzsálem és a templom pusztulásához kapcsolódó jeleket. Mondják el, mit
találtak.

• Bár Jézus azt mondta, hogy tanítványai ekkor szenvedni fognak, mit mondott
azokról, akik állhatatosak maradnak és nem győzetnek le (lásd 11. vers)?

• Milyen tantételt tanulhatunk a 11. versből? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzák meg a következő tantételt: Ha állhatatosak
maradunk és nem győzetünk le, akkor megszabadulunk. A tanulók szavait
felhasználva írd fel a táblára ezt a tantételt.)

• Mit jelent állhatatosnak lenni és nem győzetni le? (Az állhatatos jelző arra utal,
hogy valaki megingathatatlan, szilárd, rendíthetetlen és legyőzhetetlen.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a megszabadul szó jelentését a 11. versben,
magyarázd el, hogy ha állhatatosak vagyunk, akkor nem feltétlenül szabadulunk
meg a nehézségektől, de végül megszabadulunk Isten királyságában.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő bekezdést, az osztály pedig
figyelje meg, hogyan menekültek meg a pusztulástól azok, akik állhatatosak
maradtak a Szabadító tanácsának megfogadásában:

A Joseph Smith – Máté 1:13–18-ból megtudjuk, hogy Jézus figyelmeztette a
tanítványait, hogy álljanak készen arra, hogy a hegyekbe meneküljenek és ne is
térjenek vissza az otthonukba, mert Jeruzsálemet támadás fogja érni és elpusztul.
Próféciája szerint ezen napok sanyargattatása a legrosszabb lesz, amelyet Izráel
valaha is látott. Krisztus után 70 tájékán, mintegy 40 évvel azután, hogy Jézus
elmondta ezeket a szavakat, a rómaiak ostrom alá vették Jeruzsálemet és több mint
egymillió zsidót megöltek. A templomot lerombolták, kő kövön nem maradt –
pontosan úgy, ahogyan azt a Szabadító megjövendölte (lásd Máté 24:2). Akik
viszont megfogadták Jézus figyelmeztetését, azok biztonságban elmenekültek a
Jeruzsálemtől északkeleti irányban mintegy 80 kilométerre lévő Pella városába (lásd
Bible Dictionary az angol nyelvű Biblia UNSZ kiadásában, “Pella”).

• Hogyan szemléltetik a zsidókkal történtek annak fontosságát, hogy
állhatatosnak kell maradnunk a Szabadító szavai iránti engedelmességben?

• Kaptatok-e már valamilyen áldást amiatt, hogy állhatatosak maradtatok a
parancsolatok iránti engedelmességben? Mikor?
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A Joseph Smith – Máté 1:19–20 összegzéseként mondd el, hogy Jézus
megjövendölte, hogy bár a zsidók nagy próbatételeket szenvednek el, Isten velük
kötött szövetsége miatt megőriztetnek.

Joseph Smith – Máté 1:21–37
Jézus második eljövetelének jeleiről prófétál
Mondd el, hogy miután a Szabadító elmagyarázta a Jeruzsálem lerombolására
figyelmeztető jeleket, tanítványai második kérdésére válaszolva a második
eljövetelének jeleiről is prófétált.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith – Máté 1:21–23-at, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogy miért fedte fel második
eljövetelének jeleit az Úr.

• Miért jó az, ha Jézus Krisztus tanítványai ismerik a második eljövetelt jelző
jeleket?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith – Máté 1:24–26-ot, az osztály
pedig nézze meg, hogyan fog megjelenni a Szabadító a második eljövetelekor.

• Hogyan fog megjelenni a Szabadító a második eljövetelekor?

• Hogyan segíthet ennek ismerete a választottaknak elkerülni azt, hogy
megtévesszék őket?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Joseph Smith – Máté
1:27–31-et, és keressék ki a második eljövetelt megelőző jeleket.

• Milyen nehézségekkel néznek majd szembe az emberek a második
eljövetel előtt?

• A 27. és a 31. vers alapján milyen reményteljes jelek előzik majd meg a második
eljövetelt? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák meg a
következő igazságot: Jézus Krisztus második eljövetele előtt az Úr
választottait összegyűjtik, és az evangéliumot az egész világon prédikálni
fogják.)

• Mi módon látjuk már most beteljesedni ezt a próféciát?

Mondd el, hogy a Joseph Smith – Máté 1:32–36 további jelekről is szól a második
eljövetellel kapcsolatban.

Emlékeztesd a tanulókat a Szabadító figyelmeztetésére, hogy az utolsó napokban
hamis Krisztusok és hamis próféták próbálják majd „még magukat a
kiválasztottakat is” megtéveszteni (22. vers). Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel
a Joseph Smith – Máté 1:37-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg,
hogyan kerülhetik el a kiválasztottak azt, hogy megtévesszék őket.

• Hogyan kerülhetik el a kiválasztottak azt, hogy megtévesszék őket?

• Milyen tantételt tanulhatunk ebből a versből? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzák meg a következő tantételt: Ha felhalmozzuk
kincsként az Úr szavát, akkor nem leszünk megtévesztve. Írd fel a táblára
ezt a tantételt.)
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Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezt a tantételt, kérd meg egyiküket, hogy
olvassa fel a következő történetet M. Russell Ballard eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából:

„Az egyik nagyszerű misszionárius, akinek misszióelnöke voltam [a kanadai]
Torontóban, néhány évvel később meglátogatott. Azt kérdeztem tőle: »Elder,
miben segíthetek?«

»Elnök úr – felelte –, szerintem kezdem elveszíteni a bizonyságomat.«

Alig hittem a fülemnek. Megkérdeztem tőle, ez hogy lehet.

»Életemben először olvastam néhány mormonellenes iratot – mondta –, és vannak kérdéseim,
amelyekre senki nem válaszol. Össze vagyok zavarodva, és szerintem kezdem elveszíteni a
bizonyságomat«” (“When Shall These Things Be?” Ensign, Dec. 1996, 60).

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, vajon ők vagy ismerőseik
megtapasztaltak-e már ahhoz hasonlót, amit ez a korábbi misszionárius
megtapasztalt.

• Milyen tanácsot adnátok valakinek ebben a helyzetben? Miért?

Kérj meg egy tanulót, hogy folytassa a Ballard elder által mesélt történet
felolvasását:

„Megkérdeztem tőle, hogy mik a kérdései, és ő elmondta. A szokásos egyházellenes témák
voltak, de én szerettem volna egy kis időt kapni, hogy anyagot gyűjthessek az érdemi
válaszokhoz. 10 nappal későbbre megbeszéltünk egy találkozót, amikor majd minden kérdésére
válaszolok. Amikor indulni készült, megállítottam.

»Elder, ma több kérdést is feltettél nekem – mondtam. – Most én kérdeznék tőled valamit.«

»Mi lenne az?«

»Mióta nem olvasod a Mormon könyvét?« – kérdeztem.

Lesütötte a szemét. Egy darabig a padlót bámulta, aztán rám nézett. »Régóta, elnök úr« –
vallotta be.

»Rendben – mondtam. – Te is adtál nekem feladatot, most hadd adjak neked én is egyet. Ígérd
meg nekem, hogy a következő találkozónkig mindennap legalább egy órán keresztül olvasod a
Mormon könyvét.« Beleegyezett, hogy megteszi.

Tíz nappal később visszajött az irodámba, és én készen álltam. Elővettem a papírjaimat, hogy
elkezdjem megválaszolni a kérdéseit, azonban ő megállított.

»Elnök úr – mondta –, erre nem lesz szükség.« Aztán kifejtette: »Tudom, hogy a Mormon könyve
igaz. Tudom, hogy Joseph Smith Isten prófétája.«

»Nos, ez nagyszerű – feleltem –, de akkor is válaszokat fogsz kapni a kérdéseidre. Sok időt
töltöttem ezzel, úgyhogy ülj le és hallgasd végig!«

Minden kérdését megválaszoltam, majd azt kérdeztem tőle: »Elder, mit tanultál ebből?«

Azt mondta: »Adjunk ugyanannyi időt az Úrnak!«” (“When Shall These Things Be?” 60).

• Hogyan szemlélteti ez a történet a 37. versben talált tantételt?
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• Milyen áldásokban részesültetek már annak köszönhetően, hogy kincsként
felhalmoztátok az Úr szavát?

Joseph Smith – Máté 1:38–55
Jézus a második eljövetelére való felkészüléssel kapcsolatos utasításokat ad a
tanítványainak
Mondd el, hogy Jézus példázatokat használva adott utasításokat a tanítványainak
azzal kapcsolatban, hogy mi módon halmozzák fel kincsként a szavát és
készüljenek fel a második eljövetelére.

A tanulók alkossanak párokat, és a párok egyik fele tanulmányozza a Joseph Smith
– Máté 1:38–46-ot, a másik fele pedig a Joseph Smith – Máté 1:47–54-et. A kijelölt
versekben keressenek tanokat és tantételeket, és írják le ezeket.

Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy foglalják össze a párjuknak az
általuk elolvasott példázatot, és beszéljék meg a következő kérdéseket:

• Milyen igazságokat találtatok?

• Hogyan szemléltette a Szabadító ezeket az igazságokat az általatok
tanulmányozott versekben?

Kérj meg jó néhány tanulót, hogy mondják el, milyen igazságokat találtak. Ezek
között ott lehetnek a következők: Csak Mennyei Atyánk tudja, mikor kerül sor
a Szabadító második eljövetelére. Ha figyelünk a jelekre és
engedelmeskedünk az Úr parancsolatainak, akkor készen fogunk állni a
Szabadító második eljövetelére.

Nézzétek át a tanulókkal a Joseph Smith – Máté-ban talált igazságokat, és kérd
meg őket, hogy gondolják át, hogyan segítenek ezek az igazságok megválaszolni az
óra elején leírt kérdéseiket. Kérd fel őket, hogy tegyenek bizonyságot az általuk
megismert igazságokról.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az alábbi idézetet Dallin H. Oaks eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából (ha lehet, akkor külön lapon oszd is ki a
tanulóknak):

„Mi lenne, ha holnap lenne eljövetelének napja? Ha tudnánk, hogy holnap
találkozunk az Úrral – idő előtti halálunk vagy az Ő váratlan eljövetele miatt –,
mit tennénk ma? Milyen bűnöket vallanánk be? Mely cselekedeteinkkel hagynánk
fel? Miféle kötelezettségeinknek tennénk eleget? Mit bocsátanánk meg
másoknak? Miről tennénk bizonyságunkat?

Ha akkor megtennénk ezeket a dolgokat, akkor miért ne tegyük meg most?” (vö.
Felkészülés a második eljövetelre. Liahóna, 2004. máj. 9.).

Kérd meg a tanulókat, hogy írásban válaszoljanak az alábbi kérdésre: Ha tudnám,
hogy holnap találkozni fogok a Szabadítóval, akkor ma min változtatnék? Buzdítsd
őket, hogy alkalmazzák, amit leírtak.
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28. LECKE

Máté 25:1–13
Bevezetés
Amikor Jézus Krisztus az Olajfák hegyén szűk körben tanítja
tanítványait a második eljöveteléről, eléjük tárja a tíz szűz
példázatát.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 25:1–13
Jézus Krisztus a tíz szűz példázatát tanítja

Használj történeteket a tanulók figyelmének megragadására és a
megértés elősegítésére!
A történetek meg tudják ragadni a tanulók figyelmét, és mások tapasztalatai által segíthetnek
nekik megérteni az evangéliumot. Az evangélium tantételeinek mai környezetben vagy a
szentírások környezetében való szemléltetése által a történetek segíthetnek a tanulóknak
megérteni, hogyan vonatkoznak életükre az adott tantételek, és felébreszthetik bennük a vágyat,
hogy akarják is azokat alkalmazni.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő történetet egy bizonyságtételi
gyűlésen személyes élményét megosztó fiatal visszatért misszionáriusról, melyet
Jeffrey R. Holland elder mesélt el a Tizenkét Apostol Kvórumából. A tanulók
képzeljék el, milyen érzés lenne a történetben szereplő fiatalember helyében lenni.

„…elmesélte, hogyan tért haza egy randevúról, nem sokkal azután, hogy 18
évesen elderré rendelték. Történt valami azon a találkán, amire nem volt büszke.
Nem részletezte, és a nyilvánosság előtt nem is kellett, hogy ezt tegye. A mai
napig nem tudom pontosan, mi történt, de számára elég jelentőségteljes volt
ahhoz, hogy hatással legyen a lelkére és az önértékelésére.

Amint az autójában ücsörgött az otthona előtti kocsifeljárón – átgondolva a
dolgokat és őszintén bánva azt, ami történt –, egyszer csak a nem egyháztag édesanyja
kétségbeesetten rohant ki a házból, egyenesen az autójához. Sietve elhadarta, hogy a fiú öccse
az imént elesett a házban, erősen beverte a fejét, és valamiféle roham vagy rángatózás fogta el.
A nem egyháztag édesapa azonnal kihívta a mentőket, de még a legjobb esetben is eltart egy kis
ideig, míg megérkezik a segítség.

»Gyere, csinálj valamit! – kiáltotta az anya. – Nincs valami, amit az egyházatokban ilyenkor tenni
szoktatok? Viseled a papságukat. Gyere, csinálj valamit!« […]

…ezen az estén valakinek, akit nagyon szeretett, szüksége volt az ő hitére és erejére, de a
fiatalember nem tehetett semmit. Az érzései miatt, melyekkel az imént próbált megbirkózni, és
amiatt, amit előtte tett – bármi is volt az –, nem tudta rávenni magát, hogy az Úr elé járuljon, és
kérje az áldást, melyre akkor szükség volt” (vö. Az érdemességből fakadó önbizalom. Liahóna,
2014. ápr. 58–59.).
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• Milyen gondolataitok lennének ennek a fiatalembernek a helyében? Miért
annyira fontos mindig felkészültnek lenni?

Tedd ki A tíz szűz példázata című képet
(Evangéliumi művészeti könyv [2009]. 53.
sz.; lásd még LDS.org). Emlékeztesd a
tanulókat, hogy míg Jézus Krisztus az
Olajfák hegyén volt a tanítványaival, a
második eljöveteléről tanította őket
(lásd Máté 24). Azután elmondta nekik
a tíz szűz példázatát, hogy szemléltesse,
miként készüljenek fel második
eljövetelére.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Máté 25:1–4-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék ki a példázat fő
elemeit. Mondják el, mit találtak. Írd fel a táblára a következő kifejezéseket:

a vőlegény

eszes és bolond szüzek

lámpások és olaj

Magyarázd el, hogy a zsidó menyegzői szokások értelmében a vőlegény, közeli
barátainak társaságában, éjjel ment el a menyasszony házába az esküvői
szertartásra. A szertartás után a menyegzőn részt vevő társaság átment a vőlegény
házában tartott lakomára. A menethez tartozó vendégektől elvárták, hogy legyen
náluk lámpás vagy fáklya, mely jelzi, hogy a menyegzőn részt vevő társasághoz
tartoznak, és emeli az esemény fényét és pompáját.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 25:5–13-at, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit tett az öt eszes szűz, és mit
tett az öt bolond szűz.

A Máté 25:5–13 elolvasása helyett lejátszhatod az „Azok, akik bölcsek” című
videónak azt a részét, amely a tíz szűz példázatát mutatja be (0:00–5:46-os

idősáv). Ez a videó rendelkezésre áll a Tan és a szövetségek és egyháztörténet
DVD-bemutatók között és az LDS.org honlapon. A videó elindítása előtt kérd meg a
tanulókat, hogy figyeljék meg, mit tett az öt eszes szűz, és mit tett az öt
bolond szűz.

• Mit tett az öt eszes szűz? Mit tett az öt bolond szűz?

Utalj a példázat táblára felírt elemeire. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el,
szerintük mit jelképezhetnek az egyes elemek.

Írd fel a táblára a vőlegény felirat mellé azt, hogy Jézus Krisztus. Magyarázd el, hogy a
„késvén pedig a vőlegény” (5. vers) és az „éjfélkor pedig kiáltás lőn” (6. vers)
kifejezések Jézus Krisztus második eljövetelére utalnak.
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• Mit tudhatunk meg ezekből a kifejezésekből Jézus Krisztus második
eljöveteléről?

Mondd el, hogy az eszes és a bolond szüzek is, akik meghívást kaptak a
menyegzőre, az egyház tagjait jelképezik (lásd Dallin H. Oaks: Felkészülés a
második eljövetelre. Liahóna, 2004. máj. 8.). Írd fel a táblára az eszes és bolond szüzek
felirat mellé, hogy az egyház tagjai.

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át a Máté 25:8–9-et, és gondolják át, miért nem
adták oda az eszes szüzek az olajukat a bolond szüzeknek. Kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel a következő idézetet Spencer W. Kimball elnöktől, az osztály pedig
figyelje meg, mit jelképezhet az olaj, és miért nem lehetett megosztani azt
másokkal.

„Ez nem volt sem önzőség, sem rosszindulat. Az a fajta olaj, amelyre az út
megvilágításához és a sötétség eloszlatásához van szükség, nem osztható meg.
Hogyan is oszthatná meg valaki a tizedfizetés tantétele iránti engedelmességet;
az igazlelkű életből eredő lelki nyugalmat; a felhalmozott tudást? Hogyan
oszthatná meg az ember a hitet vagy a bizonyságot? Hogyan oszthatná meg a
hozzáállást, az erkölcsi tisztaságot, avagy a misszió tapasztalatait? Hogyan

oszthatná meg a templomi kiváltságokat? Ezt a fajta olajat mindenkinek magának kell
megszereznie. […]

A példázatban az olaj megvásárolható a piacon. A mi életünkben a felkészültség olaja cseppről
cseppre, az igazlelkű élet által gyűlik össze. …az odaadás és az engedelmesség minden
megnyilvánulása egy-egy cseppel növeli készletünket” (Faith Precedes the Miracle [1972],
255–56).

• Mit jelképez a példázatban szereplő olaj? (Míg a tanulók válaszolnak, írd fel a
táblára a lámpások és olaj felirat mellé, hogy lelki felkészültség, bizonyság, hit,
megtérés és tapasztalatok. Hogy további meglátásokat nyerjetek az olaj
szimbolizmusát illetően, javasolhatod, hogy a tanulók olvassák el a Tan és a
szövetségek 45:56–57-et, és készítsenek keresztutalást e versek és a Máté 25:8
között.)

• Milyen igazságot tanulhatunk e példázatból és Kimball elnök megjegyzéseiből a
lelki felkészültség kölcsönvételéről? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a
táblára a következő igazságot: Nem vehetünk kölcsön másoktól lelki
felkészültséget.)

• Milyen igazságot tudunk meg e példázatból arról, hogy mi módon készüljünk a
második eljövetelre? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de győződj meg
róla, hogy megfogalmazzák a következő igazságot: Azzal készülünk fel a
második eljövetelre, hogy mindennapos igazlelkűség által elmélyítjük a
bizonyságunkat és a megtérésünket. Írd fel a táblára ezt az igazságot.)

Adj mindegyik tanulónak egy példányt a következő anyagból. Kérd őket,
hogy a kiosztott lapon sorolják fel, hogyan tehetnek szert a lelki

felkészültség „olajára”.
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Felkészülés az Úr második eljövetelére
Hogy felkészüljek az Úr második eljövetelére, a következő módokon gyűjtök „olajat” a
„lámpásomba”:

Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, hogy osszák meg ötleteiket az
osztállyal.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, miként tudnak igazlelkű életet élve
cseppenként olajat gyűjteni, megmutathatod az „Azok, akik bölcsek” című

videó hátralevő részét (5:46–8:44-es idősáv). Kérd meg a tanulókat, hogy miközben
a filmet nézik, egészítsék ki a felsorolásukat további ötletekkel.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 25:10–12-t, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit mondott a vőlegény a bolond szüzeknek. Mondják
el, mit találtak.

Magyarázd el, hogy a Máté 25:12-höz tartozó Joseph Smith fordítás egyértelművé
teszi, hogy a vőlegény azt mondta: „nem ismertek engem”.

• Mit árul el nekünk az öt bolond szűzről a „nem ismertek engem” megállapítás?
Miben különbözik az Úr ismerete attól, ha csupán tudunk Róla?

• Mit tanulhatunk ebből a versből, mit kell tennünk, hogy készen álljunk az Úr
eljövetelére? (Segíts a tanulóknak megfogalmazni a következő tantételt: Meg
kell ismernünk az Urat ahhoz, hogy készen álljunk az eljövetelére és
érdemesek legyünk arra, hogy a jelenlétében maradjunk.)
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• Milyen módokon ismertétek meg mostanában jobban a Szabadítót?

Emlékeztesd a tanulókat az óra elején elhangzott, fiatal papságviselőről szóló
történetre, aki nem állt készen, amikor szükség volt rá. Mondd el, hogy a
fiatalember elsietett az utcájukban lakó, az egyházközségükbe tartozó egyik
idősebb férfihoz. Ez az idősebb férfi adott a fiú öccsének egy áldást, mely
stabilizálta az állapotát, amíg a mentők odaértek. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a fiatal férfi bizonyságát, ahogy azt Holland elder elmesélte:

„»Az, aki nem tapasztalta meg, amit nekem kellett azon az éjszakán, soha nem
ismeri meg azt a szégyent, melyben részem volt, és azt a bánatot, melyet éreztem
amiatt, hogy nem tartottam érdemesnek magam a papságra, melyet viseltem.
Még fájdalmasabbá teszi számomra az emléket az, hogy a saját kisöcsémnek lett
volna rám szüksége, és a drága nem egyháztag szüleimnek, akik rettegtek, és
akiknek joguk volt többet várni tőlem. De amint ma itt állok előttetek,

egyvalamiről biztosíthatlak benneteket – mondta. – Nem vagyok tökéletes, de attól az éjszakától
fogva soha nem tettem semmi olyat, ami megakadályozhatna, hogy magabiztosan járuljak az Úr
elé, és kérjem a segítségét, mikor arra szükség van. A személyes érdemesség csatáját vívjuk
ebben a világban, melyben élünk – ismerte el –, de olyan csata ez, melyben nyerésre állok.
Életemben egyszer éreztem, amint rám mutat a kárhozat ujja, és soha többé nem akarom érezni
azt, ha rajtam múlik. És persze minden rajtam múlik« – tette hozzá” (Az érdemességből fakadó
önbizalom. 59.).

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit kell tenniük azért, hogy lelkileg
felkészültek legyenek az Úr eljövetelére, és érdemesek arra, hogy a jelenlétében
maradjanak. Buzdíthatod őket, hogy karikázzanak be egyet vagy kettőt a kiosztott
anyagon felsorolt cselekedetekből, és tűzzék ki célul, hogy oly módon fognak
cselekedni, ami növeli a lelki felkészültségüket. Kérd őket, hogy céljaikra való
emlékeztetésként vigyék haza a kiosztott anyagot.
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29. LECKE

Máté 25:14–46
Bevezetés
Amikor Jézus Krisztus az Olajfák hegyén a második
eljöveteléről tanította tanítványait, elmondta nekik a
tálentumok példázatát. Azt is kifejtette, hogy amikor újra

eljön, akkor el fogja választani az igazlelkűeket a
gonoszoktól.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 25:14–30
Jézus Krisztus a tálentumok példázatát tanítja a tanítványainak
Óra előtt tegyél le a terem egyik felén öt pénzérmét, a másik felén pedig két
pénzérmét. A zsebedben legyen nyolc pénzérme.

Az óra elején kérj meg három tanulót, hogy jöjjenek ki az osztály elé és segítsenek
neked eljátszani egy példázatot, melyet Jézus Krisztus a második eljövetelével
kapcsolatban tanított a tanítványainak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 25:14–18-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit kaptak az egyes szolgák és mihez kezdtek vele.

• Mit adott az úr a szolgák mindegyikének? (Magyarázd el, hogy a példázatban
szereplő tálentum egy régen használatos mértékegység, illetve pénznem volt.
Vedd ki a zsebedben lévő nyolc pénzérmét, és adj ötöt az egyik tanulónak,
kettőt a másiknak, egyet pedig a harmadiknak.)

• Mihez kezdtek az egyes szolgák a nekik adott pénzzel?

Kérd meg az öt pénzérmével rendelkező tanulót, hogy hozza ide a terem egyik
felén található öt pénzérmét. Kérd meg a két pénzérmével rendelkező tanulót,
hogy hozza ide a terem másik felén található két pénzérmét. Az egy pénzérmével
rendelkező tanulót kérd meg, hogy rejtse el a pénzérmét, vagy tegyen úgy, mintha
elásná azt.

Kérd meg a tanulókat, hogy adják vissza neked a pénzérméket és üljenek le. Írd fel
a táblára a példázat következő elemeit (a zárójelben található értelmezés nélkül):

a szolgák ura (az Úr Jézus Krisztus)

a szolgák (az Úr tanítványai)

a tálentumok (az Úr által a tanítványainak adott ajándékok és képességek)

• Mit jelképezhetnek a példázat különböző elemei? (Magyarázd el, hogy azon
ajándékok és képességek némelyikét, amelyekkel a halandóságban
rendelkezünk, a halandóság előtti életben kaptuk és fejlesztettük ki.
Dönthetünk úgy, hogy a halandóság során folytatjuk ezen és más ajándékok
kifejlesztését.)
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• A Máté 25:15 szerint miért adott az úr mindegyik szolgának más összegű
pénzt? (Miután a tanulók válaszoltak, mutass rá, hogy a „kinek-kinek az ő
erejéhez képest” kifejezés azt jelzi, hogy Isten annak megfelelően ad
ajándékokat és képességeket mindannyiunknak, hogy az adott körülmények
között mire van szükségünk.)

Olvasd fel a következő kérdéseket, és kérd meg a tanulókat, hogy gondolják
át őket:

• Érzéseitek szerint melyik szolga hasonlít leginkább hozzátok: aki öt tálentumot,
aki két tálentumot, vagy aki egy tálentumot kapott? Miért?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 25:19–21-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és figyeljék meg, mit mondott az úr annak a szolgának, aki öt
tálentumot kapott.

• Mit mondott az úr az első szolgának?

Magyarázd el, hogy a „sokra bízlak ezután” és a „menj be a te uradnak örömébe”
(Máté 25:21) kifejezések arra utalnak, hogy megvalósítjuk isteni lehetőségeinket és
örök életet nyerünk Mennyei Atyánk mellett.

• Milyen tantételt ismerhetünk meg az első szolga tapasztalatából? (A tanulók az
alábbi tantételt is megnevezhetik: Ha hithűen használjuk az Úr által nekünk
adott ajándékokat és képességeket, akkor meg tudjuk valósítani isteni
lehetőségeinket és örök életet nyerhetünk.)

• Milyen példákat tudtok mondani arra, hogyan használhatjuk hithűen az Úr által
nekünk adott ajándékokat és képességeket?

Mutass rá, hogy a második szolga panaszkodhatott volna, amikor látta, hogy az
első szolga öt tálentumot kap, ő pedig csak kettőt, de inkább hithűen használta a
neki adott tálentumokat.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 25:22–23-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és figyeljék meg, mit mondott az úr annak a szolgának, aki két
tálentumot kapott.

• Mit mondott az úr annak a szolgának, aki két tálentumot kapott?

• Bár az úr az első két szolgának más-más pénzösszeget adott, szerintetek miért
válaszolta ugyanazt mindkettőjüknek?

• Milyen tantételt ismerhetünk meg annak az embernek a tapasztalatából, aki két
tálentumot kapott? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák
meg a következő tantételt: Az Úr megáld minket, ha hithűen használjuk az
általa nekünk adott ajándékokat és képességeket, függetlenül ezek
számától vagy mibenlététől. A tanulók szavait felhasználva írd fel a táblára ezt
a tantételt.)

Kérd meg az osztályt, hogy gondolják át, ők érezték-e már úgy, hogy valaki más
több vagy jobb ajándékot és képességeket kapott náluk. Utalj a táblára imént felírt
tantételre.

• Hogyan segíthet nekünk e tantétel szem előtt tartása, amikor úgy érezzük, hogy
valaki más több vagy jobb ajándékot kapott nálunk?
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Quentin L. Cook
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„A személyes fejlődést leginkább saját tálentumaink gyarapodásán tudjuk
lemérni. […] Az áldások összehasonlítgatása szinte biztosan elűzi az örömöt.
Nem lehetünk egyszerre hálásak és irigyek. Ha valóban azt akarjuk, hogy velünk
legyen az Úr Lelke, és örömöt és boldogságot tapasztaljunk meg, akkor örülnünk
kell az áldásainknak, és hálásnak kell lennünk” (“Rejoice!” Ensign, Nov. 1996,
29, 30).

• Hogyan fedezhetjük fel az Úr által nekünk adott ajándékokat és képességeket?

Adj minden tanulónak egy papírlapot, és kérd meg őket, hogy a tetejére írják oda a
nevüket, majd adják tovább a mellettük ülő tanulónak. Kérd meg a tanulókat, hogy
írjanak le egy olyan ajándékot vagy képességet, amelyet látnak abban, akinek a
neve a papíron áll. Adják körbe a papírokat, és írják le az általuk megfigyelt
ajándékokat és képességeket.

Teremts olyan tanulási környezetet, mely szeretetre és tiszteletre épül,
valamint célok kitűzésére ösztönöz!
Amikor a tanulók tudják, hogy tanítójuk és tanulótársaik szeretik és tisztelik őket, akkor nagyobb
valószínűséggel fognak úgy érkezni az órára, hogy készen állnak a tanulásra. Az elfogadás és a
szeretet meglágyíthatja a szívüket, csökkentheti a félelmeiket, és elültetheti bennük az ahhoz
szükséges vágyat és magabiztosságot, hogy az órán megosszák a gondolataikat, a
tapasztalataikat és az érzéseiket.

Néhány perc elteltével kérd meg a tanulókat, hogy a papírokat juttassák vissza
eredeti tulajdonosukhoz. Adj időt a tanulóknak azon ajándékok és képességek
átolvasására, amelyeket mások látnak bennük, majd kérd meg őket, hogy
válaszolják meg a lapjukon a következő kérdést:

• Hogyan használhatod valamelyik ajándékodat az Úr munkájának előrevitelére?

Mutass rá, hogy a tálentumok példázata figyelmeztetéseket is tartalmaz a nekünk
adott ajándékok és képességek vonatkozásában. Kérj meg néhány tanulót, hogy
egymást váltva olvassák fel a Máté 25:24–30-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit válaszolt az úr annak a szolgának, aki elrejtette a
tálentumot. A 27. vers felolvasása után elmagyarázhatod, hogy a nyereség itt a pénz
befektetéséből vagy kölcsönadásából származó hasznot jelenti.

• Miért rejtette el az utolsó szolga a tálentumát? Hogyan reagált az úr ennek a
szolgának a döntésére?

• A szolga nem veszítette el az ura pénzét, miért volt hát rossz az, amit tett?

• Szerintetek hogyan reagált volna az úr, ha a szolga két tálentumot hoz vissza?

• Mi történt a tálentummal, amit a mester adott a szolgának? (Elvétetett tőle és
másnak adatott.)
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Sterling W. Sill eldertől,
a Hetvenek tagjától, az osztály pedig figyelje meg, miért veszítjük el azokat az
ajándékokat és képességeket, amelyeket nem használunk jóra.

„[A harmadik szolga] vesztesége nem azért volt, mert valami rosszat tett, hanem
inkább azért, mert a félelme megakadályozta őt abban, hogy bármit is tegyen. Ez
az a folyamat, amely által a legtöbb áldásunk elvész. […]

Ha valaki nem használja a karizmait, akkor elveszíti az erejét. […] Ha nem
fejlesztjük a képességeinket, akkor elveszítjük azokat. Amikor az emberek a
letűnt korokban nem tisztelték a papságot, az elvétetett tőlük. […] Sem a lelki,

sem a szellemi, sem pedig a fizikai tehetségek nem fejlődnek a földbe elásva” (The Law of the
Harvest [1963], 375).

• Milyen tantételeket tanulhatunk attól a szolgától, aki elrejtette a tálentumát? (A
tanulók több tantételt is felvethetnek, de győződj meg róla, hogy
megfogalmazzák a következő igazságokat: A félelem megakadályozhat
minket az Úr által nekünk adott ajándékok és képességek használatában.
Ha nem fejlesztjük ki és használjuk jóra a lelki ajándékainkat, akkor el
fogjuk veszíteni azokat.)

• Hogyan akadályozhat meg minket a félelem abban, hogy jóra használjuk az
ajándékainkat és a képességeinket?

Kérj meg tanulókat, hogy tegyenek bizonyságot a megbeszélt tantételekről.
Buzdítsd őket arra, hogy használják az ajándékaikat és a képességeiket az Úr
munkájának továbbvitelére.
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Máté 25:31–46
A Szabadító megjövendöli a gonoszok igazlelkűektől való elválasztását a második
eljövetelekor
Tedd ki A második eljövetel című képet
(Evangéliumi művészeti könyv [2009]. 66.
sz.; lásd még LDS.org). Kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel a Máté
25:31–33-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit tesz majd
az Úr a földön lévő emberekkel a
második eljövetele után.

• Mit tesz majd az Úr a földön lévő
emberekkel a második
eljövetele után?

• Milyen állatokat használt az Úr a
gonoszok jelképeként? Az
igazlelkűek jelképeként?

A tanulók alkossanak párokat. A párok
fele olvassa el együtt a Máté
25:34–40-et, és nézzék meg, hogyan
dönti majd el az Úr, hogy valaki „juh”-e
(Máté 25:32–33). A többi pár olvassa el
együtt a Máté 25:41–46-ot, és nézzék
meg, hogyan dönti majd el az Úr, hogy valaki „kecske”-e (Máté 25:32–33).

Elegendő idő eltelte után mindegyik párt vonj össze egy olyan párral, akik más
szentírásrészt olvastak. Kérd meg a tanulókat, hogy foglalják össze az olvasottakat,
és a csoportjukkal beszéljék meg a következő kérdéseket:

• Hogyan tesz különbséget az Úr azok között, akik szeretik Őt (juhok), és azok
között, akik nem (kecskék)?

• Milyen tantételt tanulhatunk ezekből a versekből?

Kérj meg mindegyik csoportból valakit, hogy írja fel a táblára a csoportja által
megfogalmazott tantételt. A tanulók fogalmazzanak meg a következőkhöz hasonló
tantételeket: Egymást szeretve és szolgálva kimutatjuk az Úr iránti
szeretetünket. Mások szükségleteit elhanyagolva az Urat hanyagoljuk el.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezeket a tantételeket, tegyél fel az alábbiakhoz
hasonló kérdéseket:

• Hogyan bánik az Úr jobb keze felől álló ember a húgával, aki segítséget kér a
házi feladatához?

• Hogyan bánik az Úr bal keze felől álló ember az osztálytársával, aki a folyosón
elejti a könyveit?

• Hogyan segíthet nekünk ezeknek a tantételeknek a megértése, hogy javítsunk a
másokhoz fűződő kapcsolatainkon?
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Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, hogyan bántak másokkal az elmúlt 24
órában. Gondoljanak bele, vajon másként cselekednének-e, ha a jövőben hasonló
helyzetbe kerülnének. Buzdítsd a tanulókat, hogy gondolják át, hogyan tudnának
gyakrabban szeretni és szolgálni másokat, és kérd őket, hogy cselekedjenek a
terveik szerint. Amikor legközelebb találkoztok, megkérheted a tanulókat, hogy
számoljanak be néhány pozitív tapasztalatukról.
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30. LECKE

Máté 26:1–30
Bevezetés
Két nappal húsvét előtt Júdás összeesküvést sző a Jézus
megölésére törekvő zsidó vezetőkkel. Húsvét estéjén Jézus
bevezeti az úrvacsorát.

Javaslatok a tanításhoz

Minden egyes leckére való felkészülésed során tartsd szem előtt a
tanulóidat!
A tanításra készülve gondold át, reményeid szerint a tanulóid hogyan fogják alkalmazni a
leckében tanított tanokat és tantételeket. Thomas S. Monson elnök arra emlékeztette az
evangéliumi oktatókat, hogy „az evangéliumi tanítás célja… nem az, hogy »információt
töltsünk« az osztály tagjainak fejébe. […] A cél az egyén ösztönzése az evangéliumi tantételek
átgondolására és átérzésére, majd valamiféle cselekvésre azért, hogy azok szerint éljen” (in
Conference Report, Oct. 1970, 107).

Máté 26:1–16
Júdás összeesküvést sző a Jézus megölésére törekvő zsidó vezetőkkel
Óra előtt teríts meg egy asztalt: legyen rajta terítő, néhány lepény (vagy sós keksz)
és egy pohár. Az áhítat után mondd el, hogy Krisztus idejében többek között ezek
voltak húsvétkor az asztalon.

• Mi volt a húsvéti lakoma célja? (A zsidó húsvét, a páska Mózes idejéből
származik, és arra emlékezteti Izráel gyermekeit, hogy Egyiptomban az
elsőszülött gyermekeket megölő pusztító angyal elhaladt a házaik mellett [lásd
2 Mózes 12:21–28; 13:14–15]. A húsvéti szokás részeként az izráeliták bárányt
áldoztak, és az ajtófélfákra hintették a vérét. A bárány az eljövendő Messiást
jelképezte, akinek engesztelő áldozata megszabadítja az emberiséget a haláltól
és a bűntől [lásd Kalauz a szentírásokhoz: húsvét. scriptures.lds.org].)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 26:1–2-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit mondott Jézus, mi történik majd a húsvéti
vacsora után.

• Mit mondott Jézus, mi történik majd a húsvéti vacsora után?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 26:3–5-öt, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hogy kik vették ekkor tervbe Jézus megölését.

• Miért döntöttek az írástudók és a főpapok úgy, hogy Jézus megölésével
megvárják az ünnep végét?

A Máté 26:6–13 összegzéseként mondd el, hogy míg Jézus Bethániában volt,
odajött hozzá egy asszony, és közelgő halála és temetése tiszteletére nagyon drága
olajjal kente meg Őt. Tanítványai közül néhányan, például Júdás, aki a tizenkét
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apostol egyike és a csoport kincstárnoka volt, panaszt tettek, hogy az olajat el
kellett volna adni, és árát a szegények megsegítésére fordítani. Júdás azonban
valójában nem a szegények miatt aggódott, hanem tolvaj volt, aki magának akarta a
pénzt (lásd János 12:4–6). (Megjegyzés: Jézus bethániai megkenését részletesebben
tárgyalja majd a Márk 11–14-hez kapcsolódó lecke.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 26:14–16-ot, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és figyeljék meg, mit tett Júdás, miután a Szabadító megfeddte őt a
panasza miatt.

• Mit tett Júdás? (Összeesküvést szőtt a főpapokkal, hogy segít nekik megtalálni
és elfogni Jézust.)

• Mennyit fizettek a főpapok Júdásnak, hogy átadja nekik Jézust?

Mondd el, hogy „Mózes törvénye szerint a harminc ezüstpénz egy rabszolga
haláláért kárpótolta annak tulajdonosát (lásd 2 Mózes 21:32). […] Az árulás ára
tükrözte, hogy Júdás és a főpapok milyen kevésre tartották a Szabadítót”
(Újszövetség tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014]. 81.).
Egy ószövetségi próféciát is betöltött ez, mely szerint Júdás elárulja a Szabadítót
(lásd Zakariás 11:12).

Máté 26:17–25
Jézus és tanítványai elfogyasztják a húsvéti vacsorát
Tegyél ki egy tükröt és kérdezd meg:

• Milyen szempontból lehetnek számunkra hasznosak a tükrök?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Dieter F. Uchtdorf
elnöktől az Első Elnökségből:

„Gyakran megpróbáljuk elkerülni, hogy a lelkünk mélyére kelljen tekintenünk és
szembe kelljen néznünk a gyengeségeinkkel, a korlátainkkal és a
félelmeinkkel. […]

Ám a lelki növekedésünkhöz és jólétünkhöz szükséges, hogy világosan lássuk
önmagunkat. […]

Hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy a szentírások és az általános
konferencián elhangzott beszédek hasznos tükröt tarthatnak elénk az önvizsgálathoz” („Én
vagyok-é az, Uram?” Liahóna, 2014. nov. 58.).

• Milyen tekintetben hasonlíthatnak tükörhöz a szentírások és az általános
konferencián elhangzott beszédek?

Kérd fel a tanulókat, hogy a Máté 26:17–25 tanulmányozása közben keressenek egy
olyan tantételt, amely segíthet nekik felismerni a gyengeségeiket és ezek
legyőzésén munkálkodni.

A Máté 26:17–19 összegzéseként mondd el, hogy Jézus azt mondta a
tanítványainak, hogy biztosítsanak Jeruzsálemben egy bizonyos szobát a húsvéti
vacsorához.
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 26:20–21-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit mondott Jézus az apostolainak a húsvéti
vacsora alatt.

• Mit mondott Jézus az apostolainak?

• Ha az apostolok helyében lettetek volna, mire gondoltatok volna abban a
pillanatban?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 26:22-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és figyeljék meg, hogyan reagáltak az apostolok Jézus kijelentésére.

• Milyen kérdést tettek fel az apostolok?

• Mit tanít nekünk a tizenegy hithű apostolról az „én vagyok-é az,
Uram?” kérdés?

• Milyen tantételt tanulhatunk ebből a történetből, hogyan reagáljanak az Úr
szavait hallva Jézus Krisztus tanítványai? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a
táblára a következő tantételt: Jézus Krisztus tanítványai az Úr szavát hallva
megvizsgálják saját életüket, hogy lássák, hogyan vonatkozik az rájuk.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Uchtdorf elnöktől:

„A tanítványok nem kérdőjelezték meg szavai igazságát. Nem kezdtek el
körbetekintgetni sem, valaki másra mutatva, hogy »ő az?«.

Ehelyett »felettébb megszomorodva, kezdék mindannyian mondani néki: Én
vagyok-é az, Uram?« [Máté 26:22].

Mi mit tennénk…? Vajon a körülöttünk lévőkre néznénk-e, a szívünkben ezt
mondva: »Valószínűleg Kovács testvérről beszél. Mindig is gyanús volt nekem.«

Vagy: »Örülök, hogy Tóth testvér itt van. Remélem, figyel az üzenetre«. Vagy inkább olyanok
lennénk-e, mint a régi tanítványok, és magunkba tekintve feltennénk eme metsző kérdést: »Én
vagyok-é?«” („Én vagyok-é az, Uram?” 56.).

• Milyen példákat tudtok mondani az arra irányuló kísértésre, hogy hagyjuk
figyelmen kívül az Úr szavait és gondoljuk azt, hogy valaki másnak szólnak?

Kérj meg egy másik tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Uchtdorf
elnöktől, az osztály pedig figyelje meg, milyen felhívást intéz hozzánk Uchtdorf
elnök, mit tegyünk az Úr szavai hallatán:

„Ezekben az egyszerű szavakban, »én vagyok-é, Uram?«, rejlik a bölcsesség kezdete, valamint a
személyes megtérés és a tartós változás ösvénye. […]

…félre kell tennünk a kevélységünket, túl kell tekintenünk a hiúságunkon, és alázatosan fel kell
tennünk a kérdést: »Én vagyok-é az, Uram?”«

És ha az Úr válasza az, hogy »igen, fiam, vannak dolgok, melyeken javítanod kell, dolgok,
melyeket segíthetek neked legyőzni«, akkor imádkozom, hogy elfogadjuk ezt a választ,
alázatosan elismerjük a bűneinket és a hiányosságainkat, és megváltoztassuk az útjainkat
azáltal, hogy jobb[akká] válunk” („Én vagyok-é az, Uram?” 56., 58.).
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• Milyen áldásokban részesültetek már, amikor alkalmaztátok az Úr szavait, és
változásokat vezettetek be az életetekben?

Tegyél bizonyságot a tanulók által korábban megnevezett tantételről. Kérd fel a
tanulókat, hogy amikor csak hallják vagy olvassák az Úr szavait, vizsgálják meg az
életüket, és gyorsan cselekedjenek a kapott késztetések szerint.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 26:23–25-öt, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit válaszolt a Szabadító az apostolok kérdéseire.

Mondd el, hogy közvetlenül azután, hogy Jézus megnevezte Júdást árulójaként,
Júdás otthagyta őket (lásd János 13:30).

Máté 26:26–30
Jézus Krisztus a húsvéti vacsora során bevezeti az úrvacsorát
Tedd ki Az utolsó vacsora című képet
(Evangéliumi művészeti könyv [2009]. 54.
sz.; lásd még LDS.org). Mondd el a
tanulóknak, hogy miközben a
Szabadító az apostolaival együtt
elfogyasztotta a húsvéti vacsorát,
bevezette az úrvacsora szertartását.

Kérd meg a tanulókat, hogy válaszolják
meg a következő kérdéseket a
füzetükben vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukban
(ezeket a kérdéseket óra előtt felírhatod a táblára):

Mit csináltál éppen, amikor legutóbb vettél az úrvacsorából? Mire gondoltál?
Milyen érzéseid voltak?

Vedd kézbe az asztalra kitett poharat és kenyeret. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a Máté 26:26–29-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg,
mit tett az Úr a kenyérrel és a pohár tartalmával.

• Mit tett az Úr a kenyérrel és a pohár tartalmával?

• E versek szerint mit szimbolizálnak az úrvacsora ezen jelképei? (A tanulók
fogalmazzák meg a következő tant: Az úrvacsorai jelképek Jézus Krisztus
értünk feláldozott testét és vérét szimbolizálják.)

Mondd el a tanulóknak, hogy a Joseph Smith fordítás további meglátásokat nyújt
ezen versek kapcsán. Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Joseph Smith
fordítás, Máté 26:22-t a Kalauz a szentírásokhoz 233. oldalán, és olvassák el
ugyanitt a Joseph Smith fordítás, Máté 26:24–25-öt. Figyeljék meg, milyen
sugalmazott változtatásokra került sor ezekben a versekben, amelyek segíthetnek
nekünk megérteni az úrvacsora egyik fontos célját.
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• Miért vezette be Jézus Krisztus az úrvacsorát? (Miután a tanulók válaszoltak, írd
fel a táblára a következő igazságot: Jézus Krisztus azért vezette be az
úrvacsorát, hogy emlékezzünk Őrá és a bűneinkért hozott engesztelésére.)

• Milyen dolgokat tehetünk annak érdekében, hogy az úrvacsora segítsen nekünk
Jézus Krisztusra és a bűneinkért hozott engesztelésére emlékezni?

• Milyen hatással van az úrvacsoravétel alatti érzéseitekre és élményetekre az, ha
megpróbáltok a Szabadítóra és az Ő engesztelésére emlékezni?

Hogy segíts a tanulóknak egy másik tantétel megnevezésében, kérdezd meg:

• A 27–28. versek szerint minek az elnyerését teszi lehetővé számunkra Krisztus
kiontott vére, amikor veszünk az úrvacsorából? (A bűneink bocsánatának.)

Mutass rá, hogy az úrvacsora folyamán a kenyér megevése és a víz megivása
önmagában még nem tesz méltóvá minket bűneink bocsánatának elnyerésére.
Hitet kell gyakorolnunk Jézus Krisztusban, bűnbánatot kell tartanunk, és igaz
szándékkal kell vennünk az úrvacsorából, mindig emlékezve Őrá és igyekezve
betartani a parancsolatait. Ha érdemesen veszünk az úrvacsorából, azzal megújítjuk
a keresztelési szövetségeinket. Írd fel a táblára a következő igazságot: Ha
bűnbánatot tartunk és igaz szándékkal veszünk az úrvacsorából, akkor
elnyerhetjük a bűneink bocsánatát.

Kérd meg a tanulókat, hogy írják le a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukba, hogyan fogják alkalmazni a Máté 26-ban talált, az úrvacsorával
kapcsolatos igazságokat. Kérj meg néhány tanulót, akiknek ez nem okoz gondot,
hogy mondják el az osztálynak, mit válaszoltak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel újra a Máté 26:29-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit mondott a Szabadító, mikor vesz majd
legközelebb az úrvacsorából. A tanulók mondják el, mit találtak.

Magyarázd el, hogy „az úrvacsora nem csupán a szabadító engesztelését jelképezi,
de azt az időszakot is előrevetíti, amikor dicsőségben újra visszatér majd a földre
(lásd 1 Korinthusbeliek 11:26)” (Újszövetség tanulói kézikönyv. 83.). Ha betartjuk a
szövetségeinket és mindvégig kitartunk, akkor azok között lehetünk, akik ebben a
jövőbeli időpontban a Szabadítóval együtt vesznek majd az úrvacsorából (lásd
T&Sz 27:4–14).

Befejezésként tegyél bizonyságot a mai leckében megfogalmazott igazságokról.

30.  LECKE

184



OTTHONTANULÓI LECKE

Máté 23:1–26:30 (6. rész)
Felkészülési anyag az otthon tanulók oktatója számára
A napi otthontanulói leckék összefoglalása
A következő összefoglalást azon eseményekről, tanokról és tantételekről, melyeket a tanulók a Máté 23:1–26:30 (6.
rész) tanulmányozása során megismertek, ne tanítsd az órád részeként! Az általad tanított lecke e tanok és tantételek
közül csupán néhányra összpontosít. Kövesd a Szent Lélek késztetéseit, amikor átgondolod, hogy mire van szükségük a
tanulóidnak.

1. nap (Máté 23)
A tanulók tanulmányozták, miként feddte meg Jézus a zsidó vezetőket, és megtudták, hogy akkor is dönthetünk úgy,
hogy engedelmeskedünk Isten törvényeinek, ha látjuk, hogy mások képmutatóan cselekednek. Megtanulták, hogy ha
megpróbáljuk felmagasztalni magunkat, akkor megaláztatunk, de ha alázatosak vagyunk és szolgálunk másokat, akkor
az Úr fel fog magasztalni minket. Azt is megtanulták, hogy ha igyekszünk belül lelkileg tisztává válni, akkor az külsőleg,
a döntéseinken is tükröződni fog, és ha hagyjuk, hogy a Szabadító összegyűjtsön bennünket, akkor részünk lesz az Ő
gondoskodásában és oltalmában.

2. nap (Máté 24)
A tanulók a Szabadító második eljöveteléről szóló tanításaiból megtudták a következőket: Ha állhatatosak maradunk és
nem győzetünk le, akkor megszabadulunk. Jézus Krisztus második eljövetele előtt az Úr választottait összegyűjtik, és az
evangéliumot az egész világon prédikálni fogják. Ha felhalmozzuk kincsként az Úr szavát, akkor nem leszünk
megtévesztve. Csak Mennyei Atyánk tudja, mikor kerül sor a Szabadító második eljövetelére. Ha figyelünk a jelekre és
engedelmeskedünk az Úr parancsolatainak, akkor készen fogunk állni a Szabadító második eljövetelére.

3. nap (Máté 25)
A tanulók a tíz szűz példázatát tanulmányozva megtudták, hogy nem vehetünk kölcsön másoktól lelki felkészültséget,
és hogy azzal készülünk fel a második eljövetelre, hogy mindennapos igazlelkűség által elmélyítjük a bizonyságunkat és
a megtérésünket. Azt is megtanulták, hogy meg kell ismernünk az Urat ahhoz, hogy készen álljunk az eljövetelére és
érdemesek legyünk arra, hogy a jelenlétében maradjunk. A tanulók röviden áttekintették a tálentumok példázatát, és
megtudták, hogy a félelem megakadályozhat minket az Úr által nekünk adott ajándékok és képességek használatában,
és ha nem fejlesztjük ki és használjuk jóra a lelki ajándékainkat, akkor el fogjuk veszíteni azokat.

4. nap (Máté 26:1–30)
A tanulók Jézus Krisztus halandó szolgálatának utolsó napjait tanulmányozva megtudták, hogy Jézus Krisztus
tanítványai az Úr szavát hallva megvizsgálják saját életüket, hogy lássák, hogyan vonatkozik az rájuk. Megtanulták,
hogy az úrvacsorai jelképek Jézus Krisztus értünk feláldozott testét és vérét szimbolizálják, és hogy Jézus Krisztus azért
vezette be az úrvacsorát, hogy emlékezzünk Őrá és a bűneinkért hozott engesztelésére. Azt is megtudták, hogy ha
bűnbánatot tartunk és igaz szándékkal veszünk az úrvacsorából, akkor elnyerhetjük a bűneink bocsánatát.

Bevezetés
Amikor Jézus Krisztus az Olajfák hegyén a második eljöveteléről tanította
tanítványait, elmondta nekik a tálentumok példázatát.
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Javaslatok a tanításhoz
Máté 25:14–30
Jézus Krisztus a tálentumok példázatát tanítja a tanítványainak
Óra előtt tegyél le a terem egyik felén öt pénzérmét, a másik felén pedig két
pénzérmét. A zsebedben legyen nyolc pénzérme.

Az óra elején kérj meg három tanulót, hogy jöjjenek ki az osztály elé és segítsenek
neked eljátszani egy példázatot, melyet Jézus Krisztus a második eljövetelével
kapcsolatban tanított a tanítványainak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 25:14–18-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit kaptak az egyes szolgák és mihez kezdtek vele.

• Mit adott az úr a szolgák mindegyikének? (Magyarázd el, hogy a példázatban
szereplő tálentum egy régen használatos mértékegység, illetve pénznem volt.
Vedd ki a zsebedben lévő nyolc pénzérmét, és adj ötöt az egyik tanulónak,
kettőt a másiknak, egyet pedig a harmadiknak.)

• Mihez kezdtek az egyes szolgák a nekik adott pénzzel?

Kérd meg az öt pénzérmével rendelkező tanulót, hogy hozza ide a terem egyik
felén található öt pénzérmét. Kérd meg a két pénzérmével rendelkező tanulót,
hogy hozza ide a terem másik felén található két pénzérmét. Az egy pénzérmével
rendelkező tanulót kérd meg, hogy rejtse el a pénzérmét, vagy tegyen úgy, mintha
elásná azt.

Kérd meg a tanulókat, hogy adják vissza neked a pénzérméket és üljenek le. Írd fel
a táblára a példázat következő elemeit (a zárójelben található értelmezés nélkül):

a szolgák ura (az Úr Jézus Krisztus)

a szolgák (az Úr tanítványai)

a tálentumok (az Úr által a tanítványainak adott ajándékok és képességek)

• Mit jelképezhetnek a példázat különböző elemei? (Szükség szerint segíts a
tanulóknak beazonosítani, hogy kit vagy mit jelképeznek ezek az elemek. A
táblán lévő elemek mellé írd oda az értelmezésüket. Magyarázd el, hogy azon
ajándékok és képességek némelyikét, amelyekkel a halandóságban
rendelkezünk, a halandóság előtti életben kaptuk és fejlesztettük ki.
Dönthetünk úgy, hogy a halandóság során folytatjuk ezen és más ajándékok
kifejlesztését.)

• A Máté 25:15 szerint miért adott az úr mindegyik szolgának más összegű
pénzt? (Miután a tanulók válaszoltak, mutass rá, hogy a „kinek-kinek az ő
erejéhez képest” kifejezés azt jelzi, hogy Isten annak megfelelően ad
ajándékokat és képességeket mindannyiunknak, hogy az adott körülmények
között mire van szükségünk. Mindenki kapott lelki ajándékot Istentől [lásd
T&Sz 46:11]. Magyarázd el, hogy nem személyes érdemességünk mértékét jelzi
az, hogy mennyi tehetséget kaptunk.)
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Olvasd fel a következő kérdéseket, és kérd meg a tanulókat, hogy gondolják
át őket:

• Érzéseitek szerint melyik szolga hasonlít leginkább hozzátok: aki öt tálentumot,
aki két tálentumot, vagy aki egy tálentumot kapott? Miért?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 25:19–21-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és figyeljék meg, mit mondott az úr annak a szolgának, aki öt
tálentumot kapott.

• Mit mondott az úr az első szolgának?

Magyarázd el, hogy a „sokra bízlak ezután” és a „menj be a te uradnak örömébe”
(Máté 25:21) kifejezések azt jelentik, hogy megvalósítjuk isteni lehetőségeinket és
örök életet nyerünk Mennyei Atyánk mellett.

• Milyen tantételt ismerhetünk meg az első szolga tapasztalatából? (A tanulók az
alábbi tantételt is megnevezhetik: Ha hithűen használjuk az Úr által nekünk
adott ajándékokat és képességeket, akkor meg tudjuk valósítani isteni
lehetőségeinket és örök életet nyerhetünk.)

• Milyen példákat tudtok mondani arra, hogyan használhatjuk hithűen az Úr által
nekünk adott ajándékokat és képességeket?

Mutass rá, hogy a második szolga panaszkodhatott volna, amikor látta, hogy az
első szolga öt tálentumot kap, ő pedig csak kettőt, de inkább hithűen használta a
neki adott tálentumokat.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 25:22–23-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és figyeljék meg, mit mondott az úr annak a szolgának, aki két
tálentumot kapott.

• Mit mondott az úr annak a szolgának, aki két tálentumot kapott?

• Bár az úr az első két szolgának más-más pénzösszeget adott, szerintetek miért
válaszolta ugyanazt mindkettőjüknek?

• Milyen tantételt ismerhetünk meg annak az embernek a tapasztalatából, aki két
tálentumot kapott? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák
meg a következő tantételt: Az Úr megáld minket, ha hithűen használjuk az
általa nekünk adott ajándékokat és képességeket, függetlenül ezek
számától vagy mibenlététől. A tanulók szavait felhasználva írd fel a táblára ezt
a tantételt.)

Kérd meg az osztályt, hogy gondolják át, ők érezték-e már úgy, hogy valaki más
több vagy jobb ajándékot és képességeket kapott náluk. Utalj a táblára imént felírt
tantételre.

• Hogyan segíthet nekünk e tantétel szem előtt tartása, amikor úgy érezzük, hogy
valaki más több vagy jobb ajándékot kapott nálunk?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Quentin L. Cook
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„A személyes fejlődést leginkább saját tálentumaink gyarapodásán tudjuk lemérni.
[…] Az áldások összehasonlítgatása szinte biztosan elűzi az örömöt. Nem lehetünk
egyszerre hálásak és irigyek. Ha valóban azt akarjuk, hogy velünk legyen az Úr
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Lelke, és örömöt és boldogságot tapasztaljunk meg, akkor örülnünk kell az
áldásainknak és hálásnak kell lennünk” (“Rejoice!” Ensign, Nov. 1996, 29, 30).

• Hogyan fedezhetjük fel az Úr által nekünk adott ajándékokat és képességeket?

Adj minden tanulónak egy papírlapot, és kérd meg őket, hogy a tetejére írják oda a
nevüket, majd adják tovább a mellettük ülő tanulónak. Kérd meg a tanulókat, hogy
írjanak le egy olyan ajándékot vagy képességet, amelyet látnak abban, akinek a
neve a papíron áll. Adják körbe a papírokat, és írják le az általuk megfigyelt
ajándékokat és képességeket.

Néhány perc elteltével kérd meg a tanulókat, hogy a papírokat juttassák vissza
eredeti tulajdonosukhoz. Adj időt a tanulóknak azon ajándékok és képességek
átolvasására, amelyeket mások látnak bennük, majd kérd meg őket, hogy
válaszolják meg a lapjukon a következő kérdést:

• Hogyan használhatod valamelyik ajándékodat az Úr munkájának előrevitelére?

Mutass rá, hogy a tálentumok példázata figyelmeztetéseket is tartalmaz a nekünk
adott ajándékok és képességek vonatkozásában. Kérj meg néhány tanulót, hogy
egymást váltva olvassák fel a Máté 25:24–30-at. az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit válaszolt az úr annak a szolgának, aki elrejtette a
tálentumot. A 27. vers felolvasása után elmagyarázhatod, hogy a nyereség itt a pénz
befektetéséből vagy kölcsönadásából származó hasznot jelent.

• Miért rejtette el az utolsó szolga a tálentumát? Hogyan reagált az úr ennek a
szolgának a döntésére?

• A szolga nem veszítette el az ura pénzét, miért volt hát rossz az, amit tett?

• Szerintetek hogyan reagált volna az úr, ha a szolga két tálentumot hoz vissza?

Kérj meg tanulókat, hogy tegyenek bizonyságot a megbeszélt tantételekről.
Buzdítsd őket arra, hogy használják az ajándékaikat és a képességeiket az Úr
munkájának továbbvitelére.

Következő rész (Máté 26:31–Márk 3)
Mondd el, hogy a következő héten a tanulók részletesen tanulmányozzák majd
Jézus Krisztus engesztelését, mely szenvedésével kezdődött a Gecsemáné
kertjében, majd folytatódott a törvénytelen kihallgatásokkal, a gúnyolódással, a
verésekkel és a keresztre feszítés általi halálával, s végül dicsőséges feltámadásával
fejeződött be.
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31. LECKE

Máté 26:31–75
Bevezetés
A Gecsemáné kertjében engesztelése részeként Jézus Krisztus
elkezdi magára venni minden ember bűnét. Júdás elárulja
Jézust a zsidó vezetőknek. Jézust ezután törvénytelenül
Kajafás, a főpap elé viszik kihallgatásra, és hamis vádakat

hoznak fel ellene. Közben Péter, amikor felismerik benne
Jézus Krisztus egyik tanítványát, háromszor megtagadja,
hogy ismeri a Szabadítót.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 26:31–46
Jézus Krisztus szenved a Gecsemáné kertjében
Kérd meg a tanulókat, hogy képzeljék el a következő helyzetet: Egy fiatal férfi már
gyermekkora óta azt hallja, hogy kötelessége teljes idejű missziót szolgálni.
Kamaszként még mindig tudja, hogy missziót kellene szolgálnia, de gondot okoz
neki, hogy elkötelezze magát e mellett. Más lehetőségek jobban érdeklik, és
aggódik amiatt, hogy a misszió megfosztaná őt ezektől az élményektől.

• Milyen más helyzetekben különbözhetnek a fiatal férfiak vagy fiatal nők saját
vágyai attól, amit Mennyei Atyánk elvár tőlük? (Írd fel a táblára a tanulók
válaszait.)

• Miért lehet nehéz időnként megtenni azt, amiről tudjuk, hogy Mennyei Atyánk
elvárja tőlünk?

Kérd fel a tanulókat, hogy a Máté 26:31–46-ban keressenek olyan tantételeket,
amelyek segíthetnek nekik, amikor gondot okoz számukra a Mennyei Atyánk
akaratának való engedelmesség.

Emlékeztesd a tanulókat, hogy amint azt a Máté 26:1–30 feljegyzi, az Úr az
apostolok társaságában elfogyasztotta a húsvéti vacsorát, és bevezette az
úrvacsorát.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 26:31–35-öt, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, miről prófétált Jézus, mi fog
történni az apostolaival.

• Mit mondott Jézus, mi történik az apostolokkal ezen az éjszakán?

Magyarázd el, hogy ebben a szövegkörnyezetben a megbotránkozni ige azt jelenti,
hogy elbukni, elfordulni valakitől vagy magára hagyni.

• Hogyan reagált Péter és a többi apostol a Szabadító szavaira?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 26:36–38-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, hová ment Jézus az apostolok társaságában a húsvéti
vacsora után. Mondják el, mit találtak.

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzák fel a 11. sz. bibliai fényképet: Olajfák hegye,
valamint a 12. számút: Gecsemáné kertje a Kalauz a szentírásokhoz végén található
Egyháztörténeti kronológia, térképek és fényképek című részben. Mondd el, hogy
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Olajfák hegye

Gecsemáné kertje

Gecsemáné az Olajfák hegyén található, olajfákból álló kert volt, mely éppen csak
kívül esett Jeruzsálem falain, és a Gecsemáné elnevezés olajprést, olajsajtolót jelent.

• A 36–38. versek mely szavaiból
derül ki, hogy mit érzett Jézus a
Gecsemánéba lépve?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Máté 26:39-et, az osztály pedig nézze
meg, mit tett Jézus, miután „kissé
előre”, vagyis egy kicsit beljebb ment a
kertben.

• A 37–39. versek mely szavai jelzik,
milyen nehéz terhet viselt Jézus?

• Mit kért Jézus az Atyától, mi múljék
el, vagyis mit vegyen el Tőle?

Vegyél kézbe egy poharat. Magyarázd
el, hogy a pohár, melyre a Szabadító
utalt, az engesztelés részeként
megtapasztalt keserű szenvedéseket
jelképezte. A Gecsemánéban Jézus
nagyszerű engesztelő áldozata
részeként elkezdte magára venni
minden ember bűnét és szenvedését.

Jézus Krisztus Gecsemánéban átélt szenvedésének tanítása
A Gecsemánéban történt eseményekről három beszámoló is van. Ebben a kézikönyvben a
Máté 26-hoz tartozó lecke arra összpontosít, hogy a Szabadító alávetette magát az Atya
akaratának. A Márk 14-hez tartozó lecke azt tárgyalja, hogy mit szenvedett el Jézus a
Gecsemánéban. A Lukács 22-höz tartozó lecke pedig szenvedéseinek súlyosságát emeli ki. Ha a
tanulóknak megtanítjuk az engesztelés ezen egyedi szempontjait, akkor az lehetővé teheti
számukra azt, hogy az egyes beszámolókat tanulmányozva különböző élményekben
legyen részük.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Jeffrey R. Holland
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, aki elmagyarázta, hogy mit kért Jézus az
Atyától, amikor azt kérte, hogy múljék el tőle ez a pohár:
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„Az Úr tulajdonképpen ezt mondta: »Ha van másik ösvény, inkább azon járnék.
Ha létezik bármilyen más út – bármilyen más út –, örömmel választanám azt.«
[…] Végül azonban az a bizonyos pohár nem múlt el, nem vétetett el” (vö.
Tanítva, hirdetve, gyógyítva. Liahóna, 2003. jan. 21.).

Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg a „mindazáltal ne úgy legyen a mint én
akarom, hanem a mint te” kifejezést (39. vers).

• Bár Jézus az Atya céljainak megvalósításához valamilyen más módot kért, mit
tett mégis az engesztelés megvalósításáért? (A tanulók fogalmazzanak meg a
következőhöz hasonló igazságot: Jézus Krisztus alávetette akaratát az Atya
akaratának, hogy megvalósítsa az engesztelést.)

• Mit tanulhatunk Jézusról abból, hogy hajlandó volt alávetni magát Mennyei
Atyánk akaratának, bár ez azt jelentette, hogy nagyfokú szenvedésben lesz
része, végül pedig meghal?

Írd fel a táblára a következő befejezetlen kijelentést: Jézus Krisztus példáját
követjük, amikor…

• A Máté 26:39-ből tanultak alapján hogyan egészítenétek ki ezt a megállapítást?
(A tanulók szavait használva egészítsd ki a kijelentést úgy, hogy a következő
igazságot tükrözze: Jézus Krisztus példáját követjük, amikor úgy döntünk,
hogy alávetjük akaratunkat Mennyei Atyánk akaratának.)

Emlékeztesd a tanulókat arra a helyzetre, amelyben a fiatal férfi habozott missziót
szolgálni, valamint a táblán felsorolt egyéb helyzetekre.

• Hogyan erősíthet meg bennünket ezekben a helyzetekben a Szabadító példája?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak olyan alkalmakra, amikor vágyaik eltértek
Mennyei Atyánk akaratától, de végül az Ő akaratának követése mellett döntöttek.
Kérj meg néhány tanulót, hogy meséljen az élményeiről, és fejtse ki, hogy miért
hozta meg az adott döntést, és mit érzett ennek kapcsán.

Buzdítsd a tanulókat, hogy nevezzenek meg egy bizonyos módot, amely által Jézus
Krisztus példáját követve alá fogják vetni az akaratukat Mennyei Atyánk
akaratának.

Kérd meg a tanulókat, hogy fussák át a Máté 26:37–38-at, és nézzék meg, milyen
utasításokat adott a Szabadító a Gecsemánéban Péternek, Jakabnak és Jánosnak.

• Milyen utasításokat adott Jézus Péternek, Jakabnak és Jánosnak?

• Szerintetek mit értett a „vigyázzatok én velem” (38. vers) felszólítás alatt?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, miért lehetett szükségük a tanítványoknak a
Szabadító felszólítására, hogy vigyázzanak (virrasszanak) Ővele, magyarázd el,
hogy amikor a tanítványok a kertbe értek, „kezdtek rendkívül csodálkozni, és
nagyon csüggedtek lenni, és panaszkodni a szívükben, azon tűnődve, hogy vajon
ez lenne-e a Messiás” (Joseph Smith fordítás, Márk 14:36 [a Kalauz a
szentírásokhoz 234. oldalán]). A tanítványokhoz intézett felszólítással, mely szerint
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vigyázzanak Ővele, Jézus arra figyelmeztette őket, hogy legyenek éberek, mert
próbára lesz téve az Őbelé vetett hitük.

• Miért tűnődhettek a tanítványok azon, hogy Jézus valóban a Messiás-e? (A
zsidók közül sokan nem értették, hogy a Messiás szenvedni fog és meghal,
inkább azt várták, hogy a Messiás a rómaiakat legyőzve felszabadítja majd a
zsidókat.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 26:40-et, az osztály pedig nézze meg,
mit fedezett fel Jézus, mit tett ez a három apostol, míg Ő imádkozott. Mondják el,
mit találtak. Magyarázd el, hogy a Lukács 22:45 Joseph Smith fordítása szerint a
tanítványok azért aludtak, mert „szomorúság töltötte el őket”.

• Miért tölthette el szomorúság az apostolokat?

• Nektek milyen érzés lett volna a helyükben lenni és felismerni, hogy
elaludtatok ahelyett, hogy a Szabadítóval vigyáztatok, vagyis
virrasztottatok volna?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 26:41-et, az osztály pedig nézze meg,
hogy mit mondott Jézus a tanítványainak, mit tegyenek. Mondják el, mit találtak.

• Milyen tantételt tanulhatunk a Szabadító ezeknek az apostoloknak szóló
utasításaiból? (A tanulók fogalmazzanak meg a következőhöz hasonló tantételt:
Ha folyamatosan éberek vagyunk és imádkozunk, akkor lesz erőnk
ellenállni a kísértésnek.)

• Szerintetek mit jelent a „jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen” (41. vers)
kifejezés? Hogyan vonatkozik ez a kísértéseknek való ellenállásra?

• Idézd fel, hogy a „vigyázzatok” felszólítás azt jelenti: legyetek ébren, legyetek
éberek, figyeljetek. Hogyan segíthet nekünk a lelki éberség és az imádkozás
legyőzni a gyengeségeinket, és ellenállni a kísértéseknek?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, vajon ők a Gecsemánéban lévő
apostolokhoz hasonlóan engedtek-e már kísértésnek azért, mert nem imádkoztak
és nem voltak éberek. Fontolják meg, milyen hatással volt rájuk ez a döntés. Kérd
meg a tanulókat, hogy gondoljanak olyan alkalmakra, amikor ellenálltak egy
kísértésnek azáltal, hogy imádkoztak és éberek voltak.

• Mi segített nektek kitartónak lenni a lelki éberségben és az imádkozásban?

Tegyél bizonyságot arról, hogy ellen tudunk állni a kísértésnek, ha folyamatosan
éberek vagyunk és imádkozunk. Kérd fel a tanulókat, hogy írjanak le egy papírlapra
valamit, amit megtesznek majd azért, hogy még inkább folyamatosan éberek
legyenek és imádkozzanak. Buzdítsd őket, hogy tartsák maguknál a papírt, hogy
emlékeztesse őket a céljukra.

A Máté 26:42–46 összegzéseként mondd el, hogy Jézus háromszor is imádkozott a
Gecsemáné kertjében. Mindegyik alkalommal kifejezte hajlandóságát az Atya
akaratának való engedelmességre.
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Máté 26:47–75
Jézus Krisztust elfogják és Kajafás elé viszik kihallgatásra
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Gerald N. Lund
eldertől, aki később a Hetvenek tagja lett:

„Képzeljétek el, amint [Jézus Krisztus,] az a Lény, akinek hatalma, világossága és
dicsősége fenntartja a világegyetem rendjét, az a Lény, akinek szavára
naprendszerek, galaxisok és csillagok jönnek létre, gonosz emberek előtt áll, akik
értéktelennek ítélik Őt!” (“Knowest Thou the Condescension of God?” in
Doctrines of the Book of Mormon: The 1991 Sperry Symposium, ed. Bruce A. Van
Orden and Brent L. Top [1992], 86).

Írd fel a táblára a Máté 26:47–68 hivatkozást. Kérd meg a tanulókat, hogy
tanulmányozzák ezeket a verseket, és nézzék meg, hogyan vetette magát alá Jézus
Krisztus továbbra is Atyja akaratának, bár gonosz emberek rosszul bántak vele és
elítélték Őt. A tanulók szükségleteitől függően az osztállyal közösen is
felolvashatjátok ezeket a verseket, illetve párokra oszthatod őket a versek
felolvasására, vagy megmondhatod nekik, hogy olvassák el őket magukban.

A Máté 26:47–68 elolvastatása helyett azt is megteheted, hogy megmutatsz
a tanulóknak néhány részt a The Life of Jesus Christ Bible Videos [Jézus

Krisztus élete bibliai rövidfilmek] következő kisfilmjeiből: (1) “The Savior Suffers in
Gethsemane” [A Szabadító szenved Gecsemánéban] (5:53–8:30-as idősáv), mely
bemutatja, amint Júdás elárulja Jézus Krisztust, akit aztán elfognak, és (2) “Jesus Is
Tried by Caiaphas, Peter Denies Knowing Him” [Jézust kihallgatja Kajafás, Péter
megtagadja, hogy ismeri Őt] (0:00–1:40-es idősáv), amely bemutatja, amint Kajafás
kihallgatja Jézust, majd ütlegelik és leköpdösik Őt. Ezek a videók rendelkezésre
állnak az LDS.org honlapon.

Elegendő idő után tedd fel a következő kérdést:

• Hogyan vetette magát alá Jézus Krisztus Mennyei Atyánk akaratának, még
akkor is, amikor gonosz emberek rosszul bántak Vele és elítélték Őt?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 26:53-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit mondott Jézus, mit tehetett volna ezen
események alatt.

• Mit tehetett volna a Szabadító?

• Mit tett Jézus ahelyett, hogy angyalok seregeit vagy más, Őt kiszabadító isteni
hatalmat kért volna?

• Mit tanít ez nektek a Szabadító hajlandóságáról, hogy a körülményektől
függetlenül Mennyei Atyánk akaratát tegye?

Bár Jézus Krisztusnak hatalmában állt elpusztítani az Őt ütlegelő és köpdöső
embereket, Ő készségesen elszenvedte és elviselte mindezt (lásd 1 Nefi 19:9). A
vezetők és a katonák fel sem ismerték, milyen végtelen hatalomra hagyatkozhatott
volna Jézus, ha az Atya akarata az lett volna, hogy ezt tegye.
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Mutass rá, hogy az 56. vers feljegyzése szerint beteljesedett a Szabadító azon
próféciája, hogy az apostolok el fognak fordulni Tőle, ez az elfordulás azonban csak
ideiglenes volt.

A Máté 26:69–75 összegzéseként mondd el, hogy míg Jézust az elfogatása után
kihallgatták, Péter három alkalommal is tagadta, hogy ismerné Őt. (Megjegyzés:
Péter tagadásáról részletesebben lesz szó a Lukács 22-höz kapcsolódó leckében.)

Tegyél bizonyságot a leckében megnevezett igazságokról.
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32. LECKE

Máté 27:1–50
Bevezetés
A Jézus Krisztus megölésére irányuló összeesküvés részeként
a zsidó vezetők Poncius Pilátus, a római helytartó elé viszik
Jézust. Pilátus átadja Jézust, hogy korbácsolják meg és

feszítsék keresztre. Jézus aláveti magát a szenvedésnek és a
halálnak, hogy teljesítse Atyja akaratát.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 27:1–25
Jézust átadják Pilátusnak, hogy kereszthalálra ítéltessen
Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át a következő kérdést:

• Ha szemtanúi lehetnétek egy szentírásbeli eseménynek, akkor melyiket
választanátok?

Kérj meg néhány tanulót, hogy mondják el, mit választanának. Mondd el, hogy a
lecke során a tanulók a világ történelmének egyik legjelentőségteljesebb eseményét
fogják tanulmányozni. Kérd a tanulókat, hogy képzeljék magukat a történések
szemtanújának.

Írd fel a táblára a következő hiányos kijelentést: Ma ezt láttam és éreztem: …

Utalj a táblára írt hiányos kijelentésre, és mondd el, hogy a tanulóknak a lecke
végén lehetőségük lesz ennek a mondatnak a befejezésére annak alapján, amit a
Máté 27:1–50 tanulmányozása során megtapasztalnak.

Emlékeztesd a tanulókat, hogy amikor Jézust elfogták, „elhagyák őt a tanítványok
mind, és elfutának” (Máté 26:56). Kajafás, a főpap, valamint a Szanhedrin
istenkáromlással vádolta Jézust – mely bűntett a zsidó törvények szerint halált
érdemelt, azonban a római uralom alatt a zsidóknak nem állt hatalmában valakit
istenkáromlás miatt kivégezni. A zsidó vezetők tehát olyan vétket akartak találni,
amelyért Jézus a római törvény szerint is halállal büntethető.

A Máté 27:1–10 összegzéseként mondd el, hogy a zsidó vezetők átadták Jézust
Poncius Pilátusnak, Júdea római helytartójának. Júdás ezt látva megbánta azon
döntését, hogy elárulta Jézust, megpróbálta visszaadni a zsidó vezetőktől kapott
pénzt, majd véget vetett saját életének. Mivel az ezüstpénzek „vérnek ára” (Máté
27:6) voltak, és a törvény nem engedte, hogy ezek a kincstárat gyarapítsák, a zsidó
vezetők a fazekas mezejének megvásárlására használták a pénzt, ahová aztán
idegeneket temettek. Máté ezt az eseményt a Zakariás 11:12–13-ban található
prófécia beteljesedéseként idézte fel.

Olvassátok az osztályban közösen a szentírásokat!
A szentírások közös órai olvasása segíthet a tanulóknak jobban megismerni és megérteni a
tanulmányozott verseket, és segíthet nekik, hogy nagyobb magabiztossággal olvassák önállóan is
a szentírásokat. Buzdíts a szentírások órai olvasására azáltal, hogy felkérsz tanulókat bizonyos
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részek felváltva történő felolvasására. Ne hozz kellemetlen helyzetbe olyan tanulókat, akik nem
olvasnak jól vagy félénkek! Akik inkább nem olvasnának hangosan, azokat nem szabad erőltetni.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 27:11–14-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen vádat emeltek Jézus ellen
a zsidó vezetők Pilátus előtt.

• A 11. vers szerint milyen kérdést tett fel Pilátus Jézusnak?

Magyarázd el, hogy a zsidó vezetők árulással, vagyis azzal vádolták Jézust, hogy
megpróbálja megdönteni a római kormányzatot, és azt állították, hogy Jézus
királynak mondta magát és saját királyságának megalapítására törekedett.

• A 14. vers szerint min csodálkozott el olyan nagyon Pilátus?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, ők mit mondtak volna Pilátusnak a
Szabadító védelmében, ha lehetőséget kaptak volna a szólásra. Kérj meg néhány
tanulót, hogy ossza meg gondolatait az osztállyal.

A Máté 27:15–16 összegzéseként mondd el, hogy a római helytartónak szokása volt
a húsvéti ünnep idején minden évben megbocsátani egy elítélt bűnözőnek. A nép
kiválaszthatott egy foglyot, akit elengedtek. Jézus elítélésének idején ismert fogoly
volt egy Barabbás nevű férfi, akit tolvajként, a római uralom elleni lázadóként,
valamint gyilkosként ítéltek el.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 27:17–25-öt, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit kérdezett Pilátus a helytartói
palotánál összegyűlt tömegtől.

• A 17. és a 21. vers szerint mit kérdezett Pilátus a tömegtől?

• Milyen indítékai lehettek Pilátusnak arra, hogy Jézus elengedését ajánlotta fel
Barabbásé helyett?

• Végül miért engedte el Pilátus Barabbást, és adta át Jézust, hogy keresztre
feszítsék?

Máté 27:26–50
Jézust megostorozzák, kigúnyolják és keresztre feszítik
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 27:26-ot, az osztály pedig nézze meg,
mit tettek Jézussal, mielőtt átadták volna, hogy feszítsék keresztre.

• Mit jelent az, ha valakit megostoroznak? (Nyélre erősített bőrszíjakkal
megverik; megkorbácsolják.)

Kitehetsz egy éles vagy recés peremű kavicsot, és elmagyarázhatod, hogy az
ostorozásra használt korbács szálainak egy részébe gyakran éles tárgyakat (például
követ, fémet vagy csontot) fűztek. Ezt a fajta büntetést általában szolgáknak
tartották fenn, míg a római nemesek vagy szabadok bot általi verést kaptak. Sokan
nem élték túl a megostorozást, mert olyan komoly testi sérüléseket okozott.
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Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 27:27–32-t, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit tettek a római katonák
Jézussal.

• Mit tettek a római katonák Jézus megcsúfolására?

• Szerintetek miért vitették a katonák valaki mással Jézus keresztjét? (Jézus
elképzelhetetlen fájdalmat szenvedett el és nagy mennyiségű vért veszített
szenvedése során a Gecsemánéban és a megostorozás alatt, ezért valószínűleg
teljesen ki volt merülve.)

• Bennetek milyen érzést ébresztett volna az, ha rákényszerítenek Jézus
keresztjének vitelére, tudván, hogy Jézus Isten Fia és a világ Szabadítója?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 27:33–34-et, az osztály pedig figyelje
meg, mit nem volt hajlandó megtenni Jézus a keresztre feszítése előtt.

• Minek a megtételére nem volt hajlandó Jézus? (Meginni a neki adott
keveréket.)

Ennek az italnak a felajánlása a Zsoltárok 69:22-ben található prófécia beteljesedése
volt. Elmagyarázhatod, hogy a „méreggel megelegyített eczet” (Máté 27:34), vagy
Márk szavaival a „mirhás bor” (Márk 15:23) általában érzéstelenítőként szolgált,
hogy enyhítse a haldokló szenvedését. Azzal, hogy nem volt hajlandó inni ebből,
Jézus szándékosan úgy döntött, hogy nem tompítja el az érzékeit, és megmutatta
aziránti elkötelezettségét, hogy engesztelő szenvedéseinek hátralevő része alatt is
tudatánál marad.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 27:35–45-öt, az
osztály pedig keressen további dolgokat, melyekkel az emberek Jézust gúnyolták
vagy kísértették.

• Mivel gúnyolták vagy kísértették Jézust az emberek?

• Tudván, hogy Jézusnak hatalmában állt kiszabadítani magát, szerintetek miért
nem szállt le a keresztről?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Máté 27:46-ot, és nézzék meg,
hogy mit mondott Jézus, míg a kereszten volt.

• Mit mondott Jézus? („Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?”)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, mi történt ebben a pillanatban, kérd meg
egyiküket, hogy olvassa fel a következő idézetet Jeffrey R. Holland eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Lelkem teljes meggyőződésével tanúsítom, hogy… tökéletes Atyja nem hagyta
Fiát magára azon az órán. Valójában az Atya – és ez az én személyes hitem –
Krisztus egész halandó szolgálata során talán soha nem volt közelebb a Fiához,
mint szenvedésének e kínokkal teli utolsó perceiben. Mindazonáltal… az Atya –
ha csak egy rövid pillanatra is – megvonta Jézustól Lelke vigaszát és személyes
jelenlétének támaszát” (Senki nem volt Vele. Liahóna, 2009. máj. 87.).
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• Szerintetek abban a pillanatban miért vonta meg Mennyei Atyánk a Lelkét
Jézustól?

Hogy segíts a tanulóknak észrevenni a 46. vers egyik igazságát, olvasd fel Holland
elder észrevételeinek hátralevő részét:

„Mindez szükséges, sőt alapvető volt az engesztelés eredményességét tekintve, hogy ez a
tökéletes Fiú – aki soha nem szólt gonoszat, soha nem cselekedett helytelenül, soha nem érintett
tisztátalan dolgot – most megtapasztalja, milyen érzések kerítik hatalmába a többi halandót,
vagyis minket, mindnyájunkat, amikor bűnt követünk el. Ahhoz, hogy engesztelése végtelen és
örökkévaló lehessen, meg kellett tapasztalnia, milyen érzés meghalni nem csupán fizikailag,
hanem lelkileg is. Éreznie kellett, milyen az, ha az Isten Lelke visszahúzódik, és így az ember
nyomorultul, reményt vesztve, teljes mértékben magára marad” (Senki nem volt Vele. 87–88.).

• A Máté 27:46 és Holland elder szavai alapján hogyan foglalnátok össze, mit
tapasztalt meg a Szabadító az engesztelés részeként? (A tanulók más szavakat
is használhatnak, de győződj meg róla, hogy megfogalmazzák a következő
igazságot: Az engesztelés részeként Jézus Krisztus érezte Mennyei Atyánk
Lelkének visszahúzódását.)

• Holland elder szerint miért tapasztalta meg Jézus Krisztus a Lélek
visszahúzódását? (Hogy átérezze, milyen lelkileg meghalni.)

Magyarázd el, hogy amikor bűnt követünk el, akkor megtapasztaljuk a lelki halált,
vagyis Mennyei Atyánk Lelkének visszahúzódását. Tegyél bizonyságot arról, hogy
mivel Jézus Krisztus a Gecsemáné kertjében és a kereszten megtapasztalta a lelki
halált, segíteni tud nekünk, amikor rossz döntéseink eltávolítanak minket Mennyei
Atyánk Lelkétől. Akkor is tud segíteni, amikor egyedül érezzük magunkat.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Máté 27:50-et, és mondd el
nekik, hogy ennek a versnek a Joseph Smith fordítása így hangzik: „Jézus pedig
ismét nagy fennszóval kiáltván, monda: Atyám, bevégeztetett, meglett a Te
akaratod, s kiadá lelkét.” Kérdezd meg a tanulóktól, hogy mi mindent mondott
még a Szabadító a kereszten.

• E vers Joseph Smith fordítása szerint miért szenvedte el Jézus mindazt, amit
elszenvedett? (A tanulók fogalmazzák meg a következő igazságot: Jézus
Krisztus azért szenvedett, hogy beteljesítse Mennyei Atyánk akaratát.)

Emlékeztesd a tanulókat az előző leckére, melyben a Máté 26 tanulmányozása
során a Szabadító Gecsemánéban átélt szenvedéseiről tanultak és arról, hogy
hajlandó volt saját akaratát alávetni az Atya akaratának. Javasolhatod, hogy a
tanulók keresztutalásként írják be a Máté 26:39-et a szentírásukban a Máté 27:50
mellé, emlékeztetőül arra, hogy Jézus megtette azt, amit ígért.

• Miért volt az Atya akarata Jézus számára az, hogy megtapasztalja ezeket a
szenvedéseket, a Gecsemáné kertjétől kezdve a keresztig?

Hogy áttekintsd a tanulókkal a Máté 27-ből megismert eseményeket,
tanokat és tantételeket, és segíts nekik érezni ezek igaz és fontos voltát,

megmutathatod ezt a Mormon üzenetek videót: “None Were with Him” [Senki nem
volt Vele] (4:25). Ez a videó színre viszi a Szabadító keresztre feszítését és
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feltámadását, és tartalmaz egy részletet a Senki nem volt Vele című beszédből
(Liahóna, 2009. máj. 86–88.), melyet a 2009. áprilisi általános konferencián mondott
el Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából. A videofilm az LDS.org
honlapon érhető el.

Magyarázd el, hogy mindazért, amit elszenvedett értünk, az Úr iránti hálánk
kimutatásának egyik legjobb módja az, ha igazlelkűen élünk. Utalj vissza az óra
elején a táblára felírt hiányos kijelentésre: „Ma ezt láttam és éreztem: …” Kérd meg
a tanulókat, hogy fejezzék be ezt a mondatot a füzetükben vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukban. Elegendő idő elteltével megkérhetsz
néhány tanulót, hogy mondja el, mit írt.
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33. LECKE

Máté 27:51–28:20
Bevezetés
Jézus Krisztus halálakor kettéhasad a templom fátyla. A zsidó
vezetők azt kérik Pilátustól, hogy őriztesse a sírhelyet, ahová
Jézus testét tették. Jézus Krisztus feltámad és sokaknak

megjelenik, köztük az apostolainak is. Apostolainak
megparancsolja, hogy a föld minden részére vigyék el az
evangéliumot.

Javaslatok a tanításhoz
Máté 27:51–56
Jézus Krisztus halálát követően a templom fátyla kettéhasad, a föld pedig
megrázkódik
Kérdezd meg a tanulóktól, hogy ők vagy valamelyik ismerősük elvesztette-e már
egy közeli hozzátartozóját, majd kérdezd meg az osztályt:

• Miért lehet nehéz, ha elveszítjük egy szerettünket?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Máté 27:51–28:20 tanulmányozása során keressenek
olyan igazságokat, amelyek segíteni fognak nekik vigaszra lelni, ha egy szerettük
eltávozik. A mai lecke hátterének megadásához megkérheted a tanulókat, hogy
röviden foglalják össze, mi történt Jézus Krisztussal az elfogatása és a keresztre
feszítése között.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 27:51-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hogy mi történt a templomban, amikor Jézus meghalt.

• Mi történt, amikor Jézus meghalt?
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Felrajzolhatod a táblára a templom
belsejét megjelenítő alábbi ábrát.

Magyarázd el, hogy Jézus idejében a
templomnak két terme volt: a szent
hely és a szentek szentje. A szentek
szentje, a legszentebb hely, Isten
jelenlétét jelképezte. A két termet egy
fátyol, egy függöny választotta el.
Évente egyszer, az engesztelés napján a
főpap a szent helyről a templom fátylán
átlépve bement a szentek szentjébe,
ahol széthintette az Izráel teljes
gyülekezetének bűneiért felajánlott
áldozat vérét (lásd 3 Mózes 16). Amikor
Jézus Krisztus halálakor a templom
fátyla kettéhasadt, ez drámai módon
jelképezte azt, hogy Jézus Krisztus, a
Nagy Főpap, áthaladt a halál fátylán, és
nemsokára belép Isten, az Atya
jelenlétébe.

Hogy segíts a tanulóknak még jobban
megérteni a templom fátyla
meghasadásának jelentőségét, kérj meg
egy tanulót, hogy olvassa fel a
következő idézetet Bruce R. McConkie eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„A szentek szentje most mindenki előtt nyitva áll, és a Bárány engesztelő vére
által mindenki beléphet a legmagasztosabb és legszentebb helyre, abba a
királyságba, ahol az örök élet található. […] Az ősi templom fátylán keresztül
végzett szertartások annak hasonlatosságára voltak, amit Krisztusnak tennie
kellett – ezeket mostanra elvégezte, és minden ember számára megnyílt a
lehetőség, hogy a fátylon áthaladva az Úr jelenlétébe lépjen és teljes

felmagasztosulást örököljön” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:830).

• Milyen fontos igazságot tudhatunk meg a fátyol meghasadásából Jézus Krisztus
engeszteléséről? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a következő
igazságot: Jézus Krisztus engesztelése miatt mindannyian beléphetünk
Isten jelenlétébe, ha bűnbánatot tartunk és betartjuk a szövetségeinket.)

• Hogyan teszi lehetővé számunkra Jézus Krisztus engesztelése azt, hogy
visszatérjünk Isten jelenlétébe?

Mutass rá, hogy bár Jézus Krisztus engesztelése lehetővé teszi számunkra az Isten
jelenlétébe való visszatérést, nekünk is meg kell tennünk a saját részünket ahhoz,
hogy érdemesek legyünk arra, hogy örökké Mennyei Atyánkkal éljünk.

• Nekünk mit kell tennünk ahhoz, hogy érdemesek legyünk arra, hogy örökké
Mennyei Atyánkkal éljünk?
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A Máté 27:52–56 összegzéseként mondd el, hogy Jézus Krisztus feltámadása után
sok, már elhunyt igazlelkű ember feltámadt, és sokaknak megjelentek
Jeruzsálemben. Ezek a versek arról is beszámolnak, hogy Jézus halálának tanúi
között ott volt egy római százados, valamint számos asszony.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 27:54-et, az osztály pedig nézze meg,
hogyan reagált a római százados és a vele lévők a Szabadító keresztre feszítését
követő események láttán.

• Hogyan reagált a százados és a vele lévők?

• Mit láttak, ami annak kijelentésére indíthatta őket, hogy Jézus „bizony…
Istennek Fia vala”?

Máté 27:57–66
A zsidó vezetők Pilátussal összebeszélve őriztetik Jézus sírboltját
A Máté 27:57–61 összegzéseként mondd el, hogy Jézus halála után egy arimathiai
József nevű gazdag tanítvány „kéri vala a Jézus testét” (58. vers). Jézus testét tiszta
gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a tulajdonában lévő egyik sírboltban, majd a
sírbolt bejárata elé egy nagy követ gördített.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 27:62–66-ot, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit kértek Pilátustól a főpapok és
a farizeusok.

• Mit kértek Pilátustól a főpapok és a farizeusok?

• Miért kívánták ezt?

Máté 28:1–20
Jézus Krisztus feltámad és sokaknak megjelenik
Mondd el, hogy a hét első napjának, vagyis vasárnapnak a hajnalán Mária
Magdaléna, valamint egy másik asszony, akit Máriának hívtak, odajöttek a sírhoz,
hogy szeretetük és hódolatuk kifejezéseként megkenjék Jézus testét. Kérj meg
néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 28:1–6-ot.

• Mi várt az asszonyokra a sírbolt felé közeledve? (Mondd el, hogy a Joseph
Smith fordítás nyilvánvalóvá teszi, hogy az asszonyok két angyalt láttak, nem
pedig egyet.)

• Ti hogyan reagáltatok volna két angyal láttán? Az őrök hogyan reagáltak?

• Az 5–6. versek szerint mit mondtak az angyalok az asszonyoknak?

• Milyen igazságot tudunk meg ezekből a szavakból? (Miután a tanulók
válaszoltak, írd fel a táblára a következő igazságot: Jézus Krisztus feltámadt a
halálból.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a feltámadás tanát, oszd őket
két-három fős csoportokra, és kérd meg őket, hogy töltsék ki a

csoportjukkal együtt a következő kiosztandó anyagot:
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„Feltámadott” (Máté 28:6)
Tanulmányozzátok a Kalauz a szentírásokhoz feltámadás szócikkét, majd beszéljétek meg az alábbi
kérdéseket, és válaszoljatok rájuk az erre megadott helyen.

Mi a különbség a halálból való visszatérés és a
feltámadás között?

Mi történik majd az egész emberiséggel Jézus
Krisztus feltámadásának eredményeként?

Hogyan nyújthat vigaszt a feltámadás tanának
megértése azoknak, akik elveszítették a
szeretteiket?

Kérj meg néhány tanulót, hogy mondja el az osztálynak, mit tanult a kiosztott
anyag kitöltéséből.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Gordon B. Hinckley
elnöktől:

„A feltámadás e hajnalának, ennek az első húsvéti vasárnapnak a csodája az
egész emberiség csodája. Isten hatalmának csodája, akinek Szeretett Fia életét
adta, hogy mindenki bűneiért kiengeszteljen. A szeretet áldozata Isten minden fia
és leánya számára, ami által széttörte a halál pecsétjeit. […]

És ahogyan Ő felvette a testét és előjött a sírból, éppen úgy mi is mindannyian
élvezni fogjuk a test és a lélek újbóli egyesülését, hogy élő lény váljon belőlünk

saját feltámadásunk napján.

Örvendezünk tehát, mint sokan mások, és ahogy az egész emberiségnek kellene, amikor
felidézzük a halandó történelem e legdicsőbb, legtöbb vigaszt adó, legbiztatóbb eseményét – a
halál feletti győzelmet” (“The Victory over Death,” Ensign, Apr. 1997, 4).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 28:7–10-et.

• A 7. vers szerint milyen utasítást adtak az angyalok az asszonyoknak, mit
tegyenek?

• Szerintetek miért „félelemmel és nagy örömmel” távoztak az asszonyok?

• Mi történt az asszonyokkal, amint éppen úton voltak a tanítványokhoz, hogy
elmondják, mit láttak?

A Máté 28:11–15 összegzéseként mondd el, hogy míg az asszonyok siettek, hogy
elvigyék a tanítványoknak Jézus feltámadásának hírét, a főpapok a sírt őrző
katonáktól megtudták, hogy mi történt. A zsidó vezetők attól féltek, hogy az
emberek megtudják az igazságot, ezért lefizették az őröket, hogy terjesszék azt a
hazugságot, hogy a Szabadító tanítványai elvitték a sírból a testét, míg az őrök
aludtak.
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 28:16–18-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, milyen áldásban volt része a tizenegy apostolnak,
amikor az asszonyok szavainak engedelmeskedve elmentek Galileába.

• Milyen áldásban volt része a tizenegy apostolnak azért, mert megfogadták az
asszonyok szavait?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 28:19–20-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit parancsolt a Szabadító az apostolainak, mit
tegyenek, miután már látták Őt.

A Máté 28:19–20 szentírás-memoriter. A szentírás-memoriterek tanulmányozása
segíteni fog a tanulóknak elmélyíteni az alapvető tanokról való tudásukat és

felkészülni arra, hogy másoknak is megtanítsák azokat. Javasolhatod a tanulóknak, hogy
valamilyen egyedi módon jelöljék meg a szentírás-memoritereket, hogy utána könnyen
megtalálhassák azokat. Utalj a lecke végén található tanítási ötletre, hogy segíts a tanulóknak
elsajátítani ezt a szentírás-memoritert.

A szentírás-memoriterekről szóló magyarázatért és további tevékenységekért, melyek segítenek a
tanulóknak memorizálni e választott részeket, lásd a kézikönyvhöz tartozó függeléket.

• Milyen parancsolatot kaptak az apostolok, mit tegyenek, miután látták a
Szabadítót?

• Mit tanulhatunk az ő tapasztalataikból: mi a felelősségünk, ha bizonyságot
nyerünk Jézus Krisztusról? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a
következő tantételt: Ha bizonyságot nyerünk Jézus Krisztusról, akkor
felelősségünk, hogy másoknak is bizonyságot tegyünk Őróla.)

Kérj meg tanulókat, hogy jöjjenek a táblához és sorolják fel különböző módjait
annak, ahogyan bizonyságot tehetünk másoknak Jézus Krisztusról. Megkérheted a
tanulókat, hogy magyarázzák el az általuk felírt ötleteket, vagy mondjanak rájuk
példákat, majd tedd fel a következő kérdéseket:

• A 20. vers szerint mit ígért a Szabadító az apostolainak?

• Milyen módokon volt már „veletek” az Úr, vagyis segített nektek az evangélium
megosztására irányuló erőfeszítéseitekben?

Buzdítsd a tanulókat, hogy osszák meg másokkal is a bizonyságukat Jézus
Krisztusról. Hogy segíts nekik ennek megtételében, kérd meg a tanulókat, hogy a
táblán felsorolt egyik ötletet felhasználva tűzzenek ki egy arra vonatkozó személyes
célt, hogy bizonyságot fognak tenni a családtagjaiknak, barátaiknak vagy másoknak
Jézus Krisztusról és az Ő evangéliumáról. Kérd fel a tanulókat, hogy írják le ezt a
célt a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukba.

Szentírás-memoriter – Máté 28:19–20
Hogy segíts az osztálynak memorizálni ezt a szentírás-memoritert, oszd párokra a
tanulókat, és kérd meg őket, hogy írják le a memoritert egy papírlapra. Vágják fel
csíkokra ezt a papírlapot úgy, hogy a memoriterben található tagmondatok egyben
maradjanak. Keverjék össze a papírcsíkokat, majd tegyék őket sorrendbe (szükség
szerint belepillantva a szentírásukba). Gyakoroljanak addig, míg már nem is lesz
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szükségük a szentírásukra. Buzdítsd a tanulókat, hogy vegyék ki az egyik szócsíkot,
és a hiányzó részt mondják fel emlékezetből. Ha a tanulók valamelyik tagmondatot
már kívülről tudják, akkor buzdítsd őket, hogy vegyenek ki egy másikat is, és
mondják mindkettőt emlékezetből. Hagyd, hogy ezt mindaddig folytassák, míg az
egész memoritert emlékezetből fel nem tudják mondani.
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Bevezetés a Márk írása
szerint való szent
evangyéliomba
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Márk evangéliuma dinamikus stílusban beszéli el Jézus Krisztus elrendelt
szolgálatát, halálát és feltámadását, amely beszámoló gyakran a Szabadító hatalmas
tetteire összpontosít. Mindezek közül legfontosabb az engesztelés, amelyet Márk
Jézus – a régóta megígért Messiás – küldetésének központi elemeként hangsúlyoz.
Azzal, hogy a tanulók tanulmányozzák Márk beszámolóját és tanúbizonyságát
arról, hogy a Szabadító miként töltötte be engesztelő küldetését, mélyebben
megtérhetnek az evangéliumhoz, és bátorságot meríthetnek a Szabadító
követéséhez.

Ki írta ezt a könyvet?
Márk (akit János Márknak is hívtak) e könyv szerzője. Bár Márk nem tartozott Jézus
Krisztus eredeti tanítványai közé, később megtért, és Péter apostol segéde lett,
evangéliumát pedig feltehetőleg a Pétertől megtudott információk alapján írta (lásd
Bible Dictionary, “Mark”).

Márk és édesanyja, Mária, Jeruzsálemben éltek; otthonuk a legkorábbi
keresztények egyik gyülekezőhelye volt (lásd Apostolok cselekedetei 12:12). Márk
elhagyta Jeruzsálemet, hogy segítsen Barnabásnak és Saulnak (Pálnak) az első
misszionáriusi utazásuk során (lásd Apostolok cselekedetei 12:25; 13:4–6, 42–48).
Pál később azt írta, hogy Márk vele volt Rómában (lásd Kolossébeliek 4:10; Filemon
1:24), és méltatta Márkot társaként, aki neki „alkalmas [volt] a szolgálatra”
(2 Timótheus 4:11). Péter úgy hivatkozott rá, hogy „Márk, az én fiam” (1 Péter
5:13), ami közeli kapcsolatot sugall.

Hol és mikor íródott?
Nem tudjuk pontosan, mikor íródott Márk evangéliuma. Valószínűleg Rómában
írta Kr. u. 64 és 70 között, talán röviddel azután, hogy Péter Kr. u. 64-ben
vértanúhalált szenvedett.

Kinek íródott a könyv, és miért?
Márk evangéliuma olyan részleteket tartalmaz – mint például arámiból fordított
idézeteket, latin kifejezéseket és a zsidó szokások magyarázatát –, amelyek egy
főként rómaiakból és más nemzsidó népekből álló olvasóközönség számára
készülhettek, illetve azok számára, akik legnagyobb valószínűséggel Rómában és a
Római Birodalom területén tértek meg a kereszténységhez. Sokan vélik úgy, hogy
Márk az egész Római Birodalomban számos egyháztag hitét próbára tévő súlyos
csapásokkal teli időszakban lehetett Péterrel Rómában.
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Márk evangéliumának egyharmada a Szabadító életének utolsó hetében elhangzott
tanítások és átélt élmények feljegyzése. Márk tanúbizonyságot tett arról, hogy Isten
szenvedő Fia végső soron győzedelmeskedett a gonosz, a bűn és a halál felett. Ez a
bizonyság azt jelentette, hogy a Szabadító követőinek nem kell félniük; amikor
ugyanis üldöztetéssel, megpróbáltatásokkal vagy akár halállal néznek is szembe,
valójában a Mesterük nyomdokaiban járnak. Képesek bizonyossággal kitartani,
tudván, hogy az Úr segít majd nekik, és hogy az Ő összes ígérete végül
beteljesedik.

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
Márk evangéliuma hirtelen és drámai módon indul, ebből a pergő ritmusból pedig
később sem veszít, miközben gyors egymásutánban idézi fel az eseményeket. Márk
gyakran használ olyan szavakat, mint a nyomban és a rögtön, amelyek szintén a
gyors ütem és tett érzetét erősítik.

Annak ellenére, hogy a Márk könyvében található anyag 90 százaléka megtalálható
Máténál és Lukácsnál is, Márk beszámolója gyakran további részletekkel szolgál,
melyek segítenek még jobban értékelnünk a Szabadító könyörületét és a körülötte
lévők reakcióit (vesd össze a Márk 9:14–27-et a Máté 17:14–18-cal). Márk például
beszámolt arról, milyen széles körben és milyen lelkesen fogadták a Szabadítót
szolgálatának kezdetén Galileában és másutt is (lásd Márk 1:32–33, 45; 2:2; 3:7–9;
4:1). Márk szintén gondosan beszámolt az írástudók és a farizeusok negatív
reakcióiról, akiknek az ellenállása a kétkedő gondolatoktól (lásd Márk 2:6–7) hamar
a Jézus meggyilkolására irányuló szervezkedésig fajult (lásd Márk 3:6).

Márk fontos témái között szerepelnek a kérdések arról, ki Jézus, és ki érti meg az Ő
személyazonosságát, valamint arról, mi a szerepe a tanítványnak mint olyan
egyénnek, aki felveszi az ő keresztjét, és követi Jézust (lásd Márk 8:34). Márké
továbbá az egyetlen olyan evangélium, amely elmondja a magától kisarjadó mag
példázatát (lásd Márk 4:26–27), a süket meggyógyítását a Tízváros területén (lásd
Márk 7:31–37), valamint a vak fokozatos meggyógyítását Bethsaidában (lásd Márk
8:22–26).

Vázlat
Márk 1–4 Keresztelő János megkereszteli Jézust, aki prédikálni kezd, tanítványokat
hív el és csodákat visz véghez. Példázatokban tanít, miközben egyre erősödik a vele
szembeni ellenállás.

Márk 5–7 A Szabadító továbbra is számos csodát tesz, megmutatva ezzel mások
iránti könyörületét. Miután Keresztelő Jánost kivégzik, Jézus több mint ötezer
embert vendégel meg, és a vízen jár. Jézus a hamis hagyományok ellen tanít.

Márk 8–10 Jézus Krisztus tovább folytatja a csodatételeket. Péter bizonyságot tesz
arról, hogy Jézus a Krisztus. A Szabadító három alkalommal is megjövendöli
szenvedéseit, halálát és feltámadását, tanítványai azonban még nem teljesen értik,
mit is ért ez alatt. A tanítványaitól elvárt alázatról és szolgálatról tanítja őket.
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Márk 11–16 Életének utolsó hetében a Szabadító Jeruzsálembe érkezik, tanítja
tanítványait, szenved a Gecsemánéban, és keresztre feszítik. Jézus Krisztus
feltámad.
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34. LECKE

Márk 1
Bevezetés
Keresztelő János „a megtérésnek keresztségét [prédikálja] a
bűnöknek bocsánatára” (Márk 1:4). Miután János
megkereszteli Jézust, a Szabadító elkezdi prédikálni az

evangéliumot, és isteni hatalommal és felhatalmazással
csodákat tesz. Tisztátalan lelkeket űz ki, és meggyógyít egy
leprást. A híre elterjed szerte Galileában.

Javaslatok a tanításhoz
Márk 1:1–20
Jézus megkezdi szolgálatát
Néhány nappal az óra előtt kérj meg két tanulót, hogy osszák majd meg
bizonyságukat Jézus Krisztusról az órán. Az áhítat után kérd meg a két tanulót,
hogy mondják el bizonyságukat a Szabadítóról. Azután kérdezd meg az osztályt:

• Milyen értéket láttok abban, ha több személytől hallotok bizonyságot csupán
egy helyett?

• Szerintetek milyen értéket tartogat majd Márk bizonyságának tanulmányozása
most, hogy már átvettétek Máté bizonyságát?

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át magukban a Márk 1:1–4, 9–11-et, és
keressék meg azt az eseményt, amellyel Márk a Szabadító életéről szóló
beszámolóját indítja.

• Milyen eseménnyel indítja Márk a beszámolóját?

Mondd el, hogy Márk beszámolója a Szabadító életéről eltér Máté írásától. Hirtelen
indul és gyors ütemben halad, azáltal nyomatékosítva a Szabadító isteni voltát,
hogy a tetteire és a csodáira összpontosít. Márk valószínűleg a Péter apostoltól
hallottak alapján írta meg beszámolóját.

A Márk 1:12–20 összegzéseként mondd el, hogy miután Jézus 40 napig böjtölt, az
ördög megkísértette. Bűnbánatot prédikált Galileában is, és tanítványokat hívott el,
hogy kövessék Őt. (Megjegyzés: E beszámolókról részletesen szó esett a Máté 4-et
tárgyaló leckében.)

Márk 1:21–39
Jézus ördögöket űz ki, és betegeket gyógyít
Írd fel az ellenséges terület kifejezést a táblára, és kérdezd meg a tanulókat, hogy
milyen veszélyekkel kerülhet szembe egy katona az ellenséges területen.

Az egyik tanuló olvassa fel a következő idézetet Boyd K. Packer elnöktől a Tizenkét
Apostol Kvórumából:
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„[T]i, fiatalok, ellenséges területen nevelkedtek.

A szentírásokból tudjuk, hogy háború volt a mennyben, Lucifer fellázadt, és
követőivel együtt »vetteték a földre« [Jelenések 12:9]. Eltökélte, hogy romba
dönti Mennyei Atyánk tervét, és mindenki elméjét és tetteit irányítani akarja”
(Tanács a fiataloknak. Liahóna, 2011. nov. 16.).

• Milyen értelemben hasonlít a földi életetek arra, mintha ellenséges területen
lennétek?

Kérd meg a tanulókat, hogy tegyék fel a kezüket, ha éreztek már kilátástalanságot a
körülöttük lévő gonosz hatások és kísértések miatt. Miközben a tanulók a Márk
1:21–39-et tanulmányozzák, kérd meg őket, hogy keressenek egy olyan igazságot,
amely segít majd nekik, amikor gonosz befolyással és kísértésekkel
kerülnek szembe.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 1:21–22-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, mit tett Jézus Kapernaumban, és hogyan reagáltak erre
a zsidók.

• Miért döbbentek meg a zsidók a Szabadító tanításain?

• Szerintetek mit jelent az, hogy Jézus „úgy tanítja vala őket, mint a kinek
hatalma van” (Márk 1:22)?

Mondd el, hogy az írástudókról úgy tartották, hogy ők a mózesi törvény szakértői.
Amikor prédikáltak, gyakran idéztek a korábbi törvénytudóktól (lásd Újszövetség
tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014]. 103.). Jézus ezzel
szemben Atyja hatalmával és felhatalmazásával szólt, valamint a nagy Jehovaként,
aki Mózes törvényét adta (a Máté 7:37 Joseph Smith fordítása világossá teszi, hogy
Jézus úgy tanította őket, mint akinek hatalom adatott Istentől, nem pedig úgy,
mintha az írástudóktól lett volna felhatalmazása).

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Márk 1:23–26-ot, vagy
mutasd meg az osztálynak a “Jesus Heals a Possessed Man” [Jézus

meggyógyítja az ördöngőst] című részt (1:48) a The Life of Jesus Christ Bible Videos
[Jézus Krisztus élete bibliai rövidfilmek] közül, mely rendelkezésre áll az LDS.org
oldalon. Kérd meg az osztályt, hogy figyeljék meg, mi történt, amikor Jézus a
zsinagógában tanított. Mondják el, mit találtak. Mondd el, hogy a „tisztátalan
lélek” gonosz lélekre utal.

• Mit tudott a tisztátalan lélek Jézusról?

• Honnan tudta a tisztátalan lélek, hogy ki Jézus? (A gonosz lelkek, akik arra
törekednek, hogy megszállják a fizikai testet, Lucifer követői. Mennyei Atyánk
és Jézus Krisztus színe előtt éltek, mielőtt kivetették volna őket a mennyből.)

• Ha ott lettél volna akkor a zsinagógánál, mit gondoltál volna Jézusról?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 1:27–28-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, hogyan reagáltak az emberek, miután látták, hogy
Jézus kiűzi a tisztátalan lelket a férfiból.

• Hogyan reagáltak az emberek?
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• Mit tanít ez a beszámoló nekünk a Szabadító hatalmáról? (A tanulóknak a
következőhöz hasonló igazságot kell megfogalmazniuk: A Szabadítónak
hatalma van az ördög és az ő követői felett.)

• Ezen igazság ismerete hogyan segíthet nekünk, amikor kilátástalanságot érzünk
a bennünket körülvevő gonosz hatások és kísértések miatt?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet James E. Faust elnöktől
az Első Elnökségből:

„[Joseph Smith] kijelentette: »A gonosz lelkeknek határok, korlátok és törvények
szabattak, amelyek kormányozzák őket« [in History of the Church, 4:576]. Sátán
és az ő angyalai tehát nem mindenhatóak. […]

Sátán erőfeszítéseit mindazok meggátolhatják, akik az evangélium
szövetségeinek és szertartásainak való engedelmesség révén Krisztushoz jönnek”
(“Serving the Lord and Resisting the Devil,” Ensign, Sept. 1995, 6, 7).

• Faust elnök szerint mit tehetünk, hogy nagyobb hatalmat nyerjünk a gonosznak
való ellenállásra?

• A 28. vers szerint mi történt, miután a Szabadító kiűzte a gonosz lelket?

A Márk 1:29–39 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító meggyógyította
Simon Péter anyósát lázas betegségéből, sok más beteget is meggyógyított,
valamint számos ördögöt kiűzött. Jézus folytatta a prédikálást Galileában.

Márk 1:40–45
Jézus meggyógyít egy leprást
Kérd meg a tanulókat, hogy fussák át magukban a Márk 1:40-et, és keressék meg,
ki jött a Szabadítóhoz, miközben folytatta a prédikálást Galileában. A tanulók
mondják el, mit találtak. (Ha szükséges, elmagyarázhatod, hogy a bélpoklos
leprásat jelent.) Kérj meg egy tanulót, hogy jöjjön ki az osztály elé. Kérd meg a
tanulókat, hogy képzeljék el, hogy az osztály előtt álló tanuló leprás.

Mondd el, hogy a lepra egy krónikus betegség, amely megtámadja a bőrt, az
idegeket, a szemet, a csontozatot és a végtagokat. Kezelés nélkül fájdalmas
halálhoz vezet. Az ókorban úgy hitték, hogy bárki, aki kapcsolatba kerül egy
leprással, elkapja a betegséget. Mutass az osztály előtt álló tanulóra, és
kérdezd meg:

• Ha (a tanuló neve) az ókorban élő leprás lenne, hogyan kezelnék?

Mondd el, hogy a közösség egészsége és jólléte védelmének érdekében a
leprásokat a városon kívülre kényszerítették. A törvény megkövetelte, hogy minden
hozzájuk közeledőt a „Tisztátalan!” kiáltással figyelmeztessenek (lásd Bible
Dictionary, “Leper”; 3 Mózes 13:44–46). Kérj meg néhány tanulót, hogy játsszák el
a jelenetet, ahogyan az emberek elsétálnak a leprást megszemélyesítő tanuló
mellett. Ahogyan elhaladnak mellette, a leprást játszó tanulót kérd meg, hogy
kiáltsa: „Tisztátalan! Tisztátalan!” Kérdezd meg a sétáló tanulókat, hogy miként
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reagálnának ebben a helyzetben, majd kérj meg mindenkit, hogy üljön vissza a
helyére.

• Milyen hatással lenne a lepra az életetekre?

Kérd meg a tanulókat, hogy képzeljék el, hogy leprások Jézus Krisztus idejében.
Kérdezd meg őket, mit tennének, ha látnák, hogy a Szabadító közeledik feléjük.

• A Márk 1:40 szerint mit tett a leprás, amikor látta a Szabadítót?

• Hogyan mutatta meg a leprás a Jézus Krisztusba vetett hitét? Hogyan jelzi a „ha
akarod” kifejezés a leprás hitét?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Márk 1:41–42-t, és keressék
meg, hogyan reagált a Szabadító a leprás esdeklésére.

• Mi fogott meg benneteket leginkább abban, ahogyan a Szabadító a férfi
könyörgésére reagált?

• Ha leprásak lettetek volna, mit jelentett volna számotokra, hogy a Szabadító
megérint benneteket? Miért?

• Hogyan változott volna meg az életetek, ha Jézus Krisztus meggyógyította volna
a leprátokat?

Írd fel a táblára a következő kijelentést: A lepra hasonlítható a bűnhöz.

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni, hogyan hasonlítható a lepra a bűnhöz
(lásd 3 Mózes 14), kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő kijelentést
Bruce R. McConkie eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„A leprára a bibliai időkben a pusztító fizikai hatásain felül úgy tekintettek, mint
a bűn és a tisztátalanság jelképére, amely azt jelzi, hogy ahogyan ez a gonosz
betegség felemészti és elpusztítja a fizikai testet, a bűn éppúgy emészti fel és
rontja meg az ember lelki oldalát” (The Mortal Messiah, 4 vols. [1979–81], 2:45).

• Miként hasonlítható a lepra a bűnhöz? (Amikor a leprát a bűnhöz hasonlítjátok,
győződj meg arról, hogy a tanulók megértik, hogy a betegségeket nem
szükségszerűen valamilyen bűn okozza.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel újra a Márk 1:40–42-t, most viszont a bűnös
szót helyettesítse be a bélpoklos helyére, illetve a bűn szót a poklosság szó helyére.
Kérd meg az osztályt, hogy kövessék a szöveget, és keressék meg, hogyan
hasonlíthatjuk a leprás gyógyulását a bűntől való megtisztuláshoz.

A szentírások magunkra vonatkoztatása
A szentírások magunkra vonatkoztatása azt jelenti, hogy összevetjük azokat a saját életünkkel.
Amikor a tanulók észreveszik a hasonlóságokat a saját élményeik és a szentírásokban megjelenő
események között, akkor könnyebben rátalálnak az evangélium tanaira és tantételeire, valamint
jobban megértik majd, hogyan alkalmazhatják ezeket a tanokat és tantételeket az életükben.
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• Amikor így olvassátok ezeket a verseket, mely szavak sugallják a megbocsátás
gondolatát?

• Hogyan hasonlíthatjuk azt, amit a leprás tett a bélpoklosságtól való
megtisztulása érdekében ahhoz, amit nekünk kell tennünk, hogy
megtisztuljunk a bűntől?

• Milyen tantételt ismerhetünk meg abból, ha a leprás gyógyulását a bűntől való
megtisztuláshoz hasonlítjuk? (A tanulók különböző szavakat használhatnak, de
győződj meg róla, hogy megfogalmazzák a következő tantételt: Amikor hitet
gyakorolunk és a Szabadítóhoz jövünk, akkor Ő könyörülettel lesz
irántunk, és megtisztít bennünket a bűntől. A tanulók szavait felhasználva
írd fel ezt a tantételt a táblára.)

• Milyen módon kell hitet gyakorolnunk és a Szabadítóhoz jönnünk, hogy Ő
megbocsáthassa a bűneinket?

Kérd meg a tanulókat, hogy ismét gondolják végig, milyen volt a leprás élete a
gyógyulása előtt és után.

• Hogyan változtathatja meg az ember életét, ha Jézus Krisztushoz jön, hogy
megtisztuljon a bűntől?

• Milyen helyzetben láttátok már, hogy valakinek megváltozik az élete, amikor
Krisztus engesztelése révén megtisztult a bűntől? (Figyelmeztesd a tanulókat,
hogy ne említsenek senkit sem név szerint, és a korábbi bűneiket sem.)

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, milyen bűnöktől kell megtisztulniuk.
Kérd meg őket, hogy jöjjenek a Szabadítóhoz azáltal, hogy hitet gyakorolnak
Őbenne az ima, a bűnbánat, valamint az engedelmesség révén, hogy Ő
megtisztíthassa őket. Megoszthatod a saját bizonyságodat is a Szabadító
engesztelésének megtisztító hatalmáról.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Márk 1:43–45-öt, az
osztály pedig figyelje meg, milyen tanácsot adott az Úr a meggyógyított leprásnak.
A tanulók mondják el, mit találtak.

Mondd el, hogy Mózes törvénye megkívánta, hogy a leprából felgyógyultak
mutassák meg magukat a templom papjának, és ajánljanak fel áldozatot.

• Mit tett a férfi, miután a Szabadító megtiltotta neki, hogy bárkinek is elmondja,
mi történt?

• Mi történt azért, mert az ember szétkürtölte a gyógyulása hírét?

A lecke zárásaként megkérdezheted a tanulókat, hogy mi volt rájuk a legnagyobb
hatással Jézus Krisztusnak a Márk 1-ben feljegyzett cselekedetei közül.
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35. LECKE

Márk 2–3
Bevezetés
Jézus megbocsát egy béna férfinak és meggyógyítja őt, majd
elhívja Mátét, hogy kövesse Őt. Az írástudókat és a
farizeusokat a sabbat napjáról tanítja. A Szabadító továbbra

is sokakat meggyógyít, elküldi prédikálni apostolait, és int a
Szentlélek elleni káromlással kapcsolatban.

Javaslatok a tanításhoz
Márk 2:1–12
Jézus megbocsát egy béna férfinak és meggyógyítja őt
Kérd meg a tanulókat, hogy képzeljék el, hogy az egyik szerettük egy különleges
kezelést igénylő súlyos betegséggel küzd.

• Kihez fordulnátok, hogy segítsen a szeretteteken? Miért?

• Mit lennétek hajlandóak megtenni, ha csupán egyetlen orvos lenne, aki
segíthetne, tőle azonban csak nagyon nehezen lehetne időpontot kapni?

A Márk 2:1–4 összegzéseként mondd el, hogy Galileában, Kapernaum falujában
volt egy gutaütött (lásd 3. vers), vagyis egy férfi, aki lebénult. Négy másik férfi
elvitte őt a házhoz, ahol Jézus tartózkodott. Amikor meglátták, hogy annyira tele
van a ház, hogy nem tudnak bejutni, akkor megbontották a tető egy részét, és a
lebénult férfit felülről eresztették a Szabadító elé.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 2:5-öt, az osztály pedig keresse meg,
mit mondott Jézus a bénának. Mondják el, mit találtak.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Márk 2:6–12-t, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mi történt ezután.

• A 6–7. vers szerint hogyan reagáltak „némely írástudók” a Szabadító szavaira?
(Feldühítette őket Jézus azon állítása, hogy megbocsáthatja a bűnöket.)

• Mit kérdezett Jézus az írástudóktól?

• Mit mutatott meg és tanított Jézus azzal, hogy meggyógyította ezt a férfit?
(Miután a tanulók válaszoltak, segíts nekik felismerni a következő igazságot:
Jézus Krisztusnak hatalmában áll, hogy lelkileg és fizikailag is
meggyógyítson bennünket.)

Mutass rá, hogy amikor az írástudók látták, hogy a béna ember felkel az ágyáról és
jár, megcáfolhatatlan bizonyítékot kaptak arról, hogy Jézus Krisztusnak hatalmában
áll a betegek gyógyítása, és azt is hallották, amint tanúbizonyságot tesz arról, hogy
képes megbocsátani a bűnöket. Nincs azonban semmilyen utalás sem arra, hogy
ezek a férfiak később megkeresték volna Jézust, hogy bocsássa meg saját bűneiket.

(Megjegyzés: A Márk 2:1–12-ben feljegyzett eseményeket mélyebben majd a
Lukács 5-ről szóló leckében tárgyaljuk.)
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Márk 2:13–22
Jézus elhívja Mátét, hogy kövesse Őt, majd a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik
Oszd párokra az osztályt, és minden párnak adj egy papírt. Kérd meg a tanulókat,
hogy beszéljék meg a társukkal a következő kérdést, és sorolják fel a válaszaikat a
papírlapon.

• Milyen okai lehetnek annak, hogy egyesek nem törekednek az Úr bűneikre
vonatkozó bocsánatának elnyerésére?

Kérj meg néhány tanulót, hogy számoljanak be válaszaikról, melyek
tartalmazhatják a következőket: egyesek lehet, hogy nem akarnak felhagyni a
bűneikkel; lehetnek olyanok, akik a kevélység vagy a szégyenérzet miatt nem
akarják elismerni vagy megvallani a bűneiket; mások talán abban reménykednek,
hogy az Úr akkor is megbocsát nekik, ha nem bánják meg a bűneiket; egyesek
pedig hihetik ugyan, hogy az Úrnak hatalmában áll megbocsátani, azonban
kétségeik lehetnek afelől, hogy Ő az általuk elkövetett konkrét bűnöket is
megbocsáthatja.

Kérd meg a tanulókat, hogy keressenek olyan igazságokat a Márk 2:13–22-ben,
amelyek arra ösztönözhetnek bennünket, hogy törekedjünk az Úr bocsánatára.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 2:13–15-öt, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, mit tett a Szabadító, miután meggyógyította a
béna férfit.

• Mit tett a Szabadító, miután meggyógyította ezt az embert?

• Hogyan reagált Lévi a Szabadító hívására?

Mondd el, hogy Lévit Máté néven is ismerték, és ő volt az a Máté, aki Máté
evangéliumát írta. „A vámszedő helyen ül vala” kifejezés (14. vers) azt jelenti, hogy
Máté vámszedő volt „Kapernaumban, valószínűleg Heródes Antipás
szolgálatában” (Kalauz a szentírásokhoz: Máté). Számos zsidó gyűlölte a
vámszedőket, és árulókként tekintettek rájuk, akik saját népüktől szednek pénzt a
rómaiaknak.

• A 15. vers szerint mit tett Máté a Szabadítóért és az Ő tanítványaiért?

• Ki volt jelen még ezen a lakomán?

Mondd el, hogy a Szabadító halandó szolgálata során a közös étkezés sokkal többet
jelentett annál, mint hogy együtt esznek és isznak. Azt jelezte, hogy az összes
jelenlévő között baráti és békés kötelék van.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 2:16-ot, az osztály pedig keresse
meg, hogyan reagáltak az írástudók és a farizeusok, amikor látták, hogy a Szabadító
vámszedőkkel eszik.

• Mit mondtak az írástudók és a farizeusok?

• Szerintetek miért kritizálták Jézust amiatt, hogy a vámszedőkkel és a
bűnösökkel evett?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 2:17-et, az osztály pedig keresse
meg, hogyan válaszolt a Szabadító az írástudók és a farizeusok bírálatára.
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• Milyen szóval jellemezte magát a Szabadító? (Mutass rá, hogy az orvos szóval a
Szabadító ismét megerősítette, hogy hatalmában áll a lelki és a testi gyógyítás.)

• Hogyan segíthetett a Szabadító válasza az írástudóknak és a farizeusoknak
megérteni, miért vállalt közösséget a vámszedőkkel és a bűnösökkel?

• Mit tanulhatunk a 17. versből arról, miként reagál az Úr a bűneinkre? (Miután a
tanulók válaszoltak, írd fel a következő igazságot a táblára: A Szabadító
segíteni kíván nekünk, hogy megbánjuk a bűneinket és
meggyógyuljunk.)

• Miért fontos hinni abban, hogy Jézus segíteni szeretne nekünk, hogy
megbánjuk a bűneinket és meggyógyuljunk?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Craig A. Cardon
eldertől a Hetvenektől:

„Az Úr szeret minket, és szeretné, ha megértenénk, mennyire meg akar
bocsátani. […]

[M]indannyian – azok is, akik valamilyen függőségtől, például valamilyen
szenvedélybetegségtől vagy a pornográfiától és hasonlóktól igyekeznek
szabadulni – biztosak lehetünk abban, hogy az Úr elismeri igazlelkű
erőfeszítéseinket, és szeretettel meg fog bocsátani, ha teljes a bűnbánatunk” (A

Szabadító meg akar bocsátani. Liahóna, 2013. máj. 16.).

• Honnan tudhatjuk, hogy az Úr segíteni szeretne nekünk a bűnbánatban és az Ő
bocsánatának elnyerésében?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azon, vajon olyanok-e, mint a
vámszedők és a bűnösök (akik elismerték, hogy szükségük van a Szabadítóra, és
Őhozzá jöttek), vagy olyanok, mint az írástudók és a farizeusok (akik nem jöttek a
Szabadítóhoz, hogy az Ő bocsánatára és gyógyító hatalmára törekedjenek).

Tegyél bizonyságot a Szabadító azon hatalmáról és vágyáról, hogy meggyógyítson
bennünket, és buzdítsd a tanulókat, hogy a szükség szerint tartott bűnbánat révén
törekedjenek az Ő bocsánatára.

A Márk 2:18–22 összegzéseként mondd el, hogy Jézus arról tanított, hogy
tanítványai miért nem böjtölnek, amíg Ő velük van. Arról is szólt, miért olyan
nehéz egyeseknek elfogadni az Ő evangéliumát. (Megjegyzés: Ezeket a tanításokat
nagyobb mélységben tárgyaljuk majd a Lukács 5-nél.)

Márk 2:23–3:6
Jézus a sabbatról tanít
Kérdezd meg a tanulókat, hogy előfordult-e már velük, hogy úgy döntöttek, nem
vesznek részt valamilyen tevékenységben a sabbat megszentelése érdekében. Kérd
meg néhányukat, hogy osszák meg az élményeiket.

Írd fel a következő kérdést a táblára, és kérd meg a tanulókat, hogy
gondolkozzanak el rajta, miközben folytatják a Márk 2–3 tanulmányozását: Honnan
tudjátok, hogy egy adott tevékenység helyénvaló-e a sabbaton?
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Oszd ketté az osztályt, majd kérd meg az osztály egyik felét, hogy olvassák el
magukban a Márk 2:23–28-at. (Elmondhatod a tanulóknak hogy a Joseph Smith
fordítás tisztázza a 27–28. vers jelentését, mert kijelenti, hogy a sabbat a pihenés
napjaként adatott az embernek, és azért, hogy az ember dicsőítse Istent, nem pedig
azért, hogy ne egyen; mert az embernek Fia adta a sabbatnapot, annak okáért az
embernek Fia a sabbat Ura is.) Az osztály másik fele olvassa el magában a Márk
3:1–6-ot. Kérd meg a tanulókat, hogy keressék meg, mit tett a Szabadító és
tanítványai, amiről a farizeusok úgy vélték, hogy az a sabbat megszentelésére
vonatkozó parancsolat megszegése.

Elegendő idő után tedd fel a következő kérdéseket:

• Miről vélték úgy a farizeusok, hogy törvényellenes volt a Szabadító és
tanítványai részéről a sabbat napján? (Kalásztépés és gyógyítás.)

• Miért tartották a farizeusok Isten parancsolatai megszegésének a kalásztépést
vagy a gyógyítást a sabbaton?

Szükség esetén emlékeztesd a tanulókat, hogy a zsidó tanítók saját szabályokat és
értelmezést rendeltek Mózes törvényéhez, melyet a szóbeli törvénynek vagy
hagyománynak hívtak. Ezen hozzáadott törvényeknek az volt a célja, hogy
meggátolják Isten törvényének megszegését, azonban azt is akadályozták, hogy
egyesek megértsék bizonyos parancsolatok valódi célját, köztük a sabbat
megszentelésének célját is.

Írd fel a táblára a következő befejezetlen kijelentést: Úgy szentelhetjük meg a sabbat
napját, ha…

• Hogyan egészítenétek ki ezt a parancsolatot a Szabadítónak a Márk 2–3-ban
található tanításai alapján? (Miután a tanulók válaszoltak, egészítsd ki a táblán
szereplő kijelentést, hogy az a következő igazságot tükrözze: Úgy
szentelhetjük meg a sabbat napját, ha Istent dicsőítjük és jó
cselekedeteket viszünk véghez.)

• Hogyan dicsőíthetjük Istent az Ő szent napján?

• Milyen példákat tudtok mondani arra, hogy jó cselekedeteket viszünk véghez a
sabbaton?

Tegyél fel a tanulóknak a tanok és tantételek megértését segítő
kérdéseket!
A tanok és tantételek felismerésén túl fontos, hogy a tanulók meg is értsék azokat, mielőtt
megfelelő módon alkalmazni tudnák őket. Tegyél fel olyan kérdéseket, amelyek egy konkrét tan
vagy tantétel világosabb megértéséhez vezetik a tanulókat, illetve amelyek arra ösztönzik őket,
hogy mai szövegkörnyezetben gondoljanak át egy-egy tantételt. Kérd meg a tanulókat arra is,
hogy magyarázzák el, miként értelmeznek egy adott tant vagy tantételt.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, hogyan dönthetik el, mely tevékenységek
helyénvalóak a sabbaton, kérd meg egyiküket, hogy olvassa fel a következő
kijelentést James E. Faust elnöktől az Első Elnökségből:
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„Hol húzódik a határvonal a sabbaton elfogadott és nem elfogadott
tevékenységek között? Az irányelvek keretein belül nekünk magunknak kell
megválaszolnunk ezt a kérdést. Ezen irányelvek megtalálhatóak a szentírásokban
és a modern kori próféták szavaiban, de a szívünkbe is be kell vésni azokat,
illetve a lelkiismeretünknek kell irányítani őket. […] Elég valószínűtlen, hogy a
sabbatnapi hódolat bármilyen komoly megszegésére sor kerülhet, ha alázattal az

Úr elé járulunk, és neki ajánljuk teljes szívünket, lelkünket és elménket. (Lásd Máté 22:37.)

Hogy mi érdemleges és mi nem az a sabbat napján, ezt nekünk magunknak kell megítélni azáltal,
hogy igyekszünk tisztességesnek lenni az Úrral szemben. A sabbaton meg kell tennünk, amit meg
kell tennünk, azt pedig a hódolat lelkével kell tennünk, majd pedig minden más
tevékenységünket korlátoznunk kell” (“The Lord’s Day,” Ensign, Nov. 1991, 35).

• Milyen áldásokban részesültetek már, amikor igyekeztetek Istennek hódolni és
jó cselekedeteket véghezvinni a sabbaton?

Buzdítsd a tanulókat, hogy gondoljanak ki egy módot arra, ahogyan
megszentelhetik a sabbatot, és írják le célként ennek megvalósítását a füzetükbe
vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukba.

Márk 3:7–35
Jézus sokakat meggyógyít, elküldi prédikálni apostolait, és figyelmeztet másokat az
istenkáromlásra
A Márk 3:7–35 összegzéseként mondd el, hogy Jézus a Galileai-tengerhez ment,
ahol sokakat meggyógyított a követői közül, beleértve olyanokat is, akikben
tisztátalan lelkek voltak. A tizenkét apostol kiválasztását követően Jézus elrendelte
és elküldte őket, hogy prédikáljanak, gyógyítsanak és ördögöket űzzenek ki. Ezt
követően figyelmeztette az írástudókat a Szentlélek elleni káromlásra, és azt
tanította, hogy az Ő családját azok alkotják, akik Mennyei Atyánk akaratát
cselekszik.

(Megjegyzés: A Márk 3:7–35-ben feljegyzett események egy részét mélyebben
tárgyaltuk a Máté 12:22–35-ről szóló leckében.)

Zárásként tanúbizonyságot tehetsz a leckében megfogalmazott igazságokról.
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OTTHONTANULÓI LECKE

Máté 26:31–Márk 3:35
(7. rész)

Felkészülési anyag az otthon tanulók oktatója számára
A napi otthontanulói leckék összefoglalása
A következő összefoglalást azon eseményekről, tanokról és tantételekről, melyeket a tanulók a Máté 26:31–Márk 3 (7.
rész) tanulmányozása során megismertek, ne tanítsd az órád részeként! Az általad tanított lecke e tanok és tantételek
közül csupán néhányra összpontosít. Kövesd a Szent Lélek késztetéseit, amikor átgondolod, hogy mire van szükségük a
tanulóidnak.

1. nap (Máté 26:31–75)
Miközben a tanulók Jézus Krisztus szenvedéséről tanultak a Gecsemáné kertjében, megtudták, hogy Jézus Krisztus
alávetette akaratát az Atya akaratának, hogy megvalósítsa az engesztelést, valamint hogy Jézus Krisztus példáját
követjük, amikor úgy döntünk, hogy alávetjük akaratunkat Mennyei Atyánk akaratának. A Szabadító apostolaihoz
szóló tanításaiból a Gecsemánéban a tanulók megtanulták, hogy ha folyamatosan éberek vagyunk és imádkozunk,
akkor lesz erőnk ellenállni a kísértésnek.

2. nap (Máté 27–28)
A Szabadító keresztre feszítéséről szóló beszámolóból a tanulók megtudták, hogy az engesztelés részeként Jézus
Krisztus érezte Mennyei Atyánk Lelkének visszahúzódását. Azt is megtudták, hogy Jézus Krisztus azért szenvedett, hogy
beteljesítse Mennyei Atyánk akaratát a Máté 26-ban Általa tett ígéret szerint. Miközben pedig a tanulók
tanulmányozták a templom kárpitjának a Szabadító halálakor bekövetkezett kettéhasadásáról szóló beszámolót ,
megtudták, hogy mindez azt az igazságot jelképezi, mely szerint Jézus Krisztus engesztelése miatt mindannyian
beléphetünk Isten jelenlétébe, ha bűnbánatot tartunk és betartjuk a szövetségeinket.

3. nap (Márk 1)
A beszámolóból, mely során Jézus kiűzött egy tisztátalan lelket, a tanulók megtudták, hogy a Szabadítónak hatalma
van az ördög és az ő követői felett. Azt is megtanulták, hogy éppúgy, ahogyan Jézus könyörülettel volt a leprás iránt és
meggyógyította őt, amikor mi is hitet gyakorolunk és a Szabadítóhoz jövünk, akkor Ő könyörülettel lesz irántunk, és
megtisztít bennünket a bűntől.

4. nap (Márk 2–3)
Miközben a tanulók a gutaütött embernek való megbocsátásról és az ő meggyógyításáról szóló beszámolót
tanulmányozták, megtudták, hogy Jézus Krisztusnak hatalmában áll, hogy lelkileg és fizikailag is meggyógyítson
bennünket. Amint arról tanultak, hogy Jézus vámszedőkkel és bűnösökkel étkezett, megtudták, hogy a Szabadító
segíteni kíván nekünk, hogy megbánjuk a bűneinket és meggyógyuljunk. Amikor arról olvastak, hogy a farizeusok a
sabbat megszegésével vádolták Jézust és tanítványait, a tanulók megtudták, hogy úgy szentelhetjük meg a sabbat
napját, ha Istent dicsőítjük és jó cselekedeteket viszünk véghez.

Bevezetés
Jézus Krisztus feltámad és sokaknak megjelenik, köztük az apostolainak is.
Apostolainak megparancsolja, hogy minden nemzethez vigyék el az evangéliumot.
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Javaslatok a tanításhoz
Máté 28
Jézus Krisztus feltámad és sokaknak megjelenik
Kérdezd meg a tanulóktól, hogy ők vagy valamelyik ismerősük elvesztette-e már
egy közeli hozzátartozóját, majd kérdezd meg az osztályt:

• Miért nehéz számunkra egy szerettünk elveszítése?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Máté 28 tanulmányozása során keressenek olyan
igazságokat, amelyek segíteni fognak nekik vigaszra lelni, ha egy szerettük meghal.

Mondd el, hogy a hét első napjának, vagyis vasárnapnak a hajnalán Mária
Magdaléna, valamint egy másik asszony, akit Máriának hívtak, odajöttek a sírhoz,
ahová Jézus testét helyezték.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Máté 28:1–6-ot, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mit találtak az asszonyok,
amikor a sírbolthoz értek.

• Mi várt az asszonyokra a sírbolt felé közeledve? (Mondd el, hogy e versek
Joseph Smith fordítása nyilvánvalóvá teszi, hogy az asszonyok két angyalt láttak,
nem pedig egyet [lásd János 20:12].)

• Szerintetek ti hogyan reagáltatok volna, ha láttátok volna a két angyalt?

• A 4. vers szerint hogyan reagáltak az őrök?

• Az 5–6. versek szerint mit mondtak az angyalok az asszonyoknak?

• Milyen igazságot tudunk meg ezekből a szavakból? (Miután a tanulók
válaszoltak, írd fel a táblára a következő igazságot: Jézus Krisztus feltámadt a
halálból.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a feltámadás tanát, oszd őket
két-három fős csoportokra, és kérd meg őket, hogy töltsék ki a

csoportjukkal együtt a kapcsolódó kiosztandó anyagot:

„Feltámadott” (Máté 28:6)
Tanulmányozzátok a Kalauz a szentírásokhoz feltámadás szócikkét, majd beszéljétek meg az alábbi
kérdéseket, és válaszoljatok rájuk az erre megadott helyen.

Mi a különbség a halálból való visszatérés és a
feltámadás között?

Mi történik majd az egész emberiséggel Jézus
Krisztus feltámadásának eredményeként?

Hogyan nyújthat vigaszt a feltámadás tanának
megértése azoknak, akik elveszítették a
szeretteiket?

OTTHONTANULÓI  LECKE:  7.  RÉSZ
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Kérj meg néhány tanulót, hogy mondja el az osztálynak, mit tanult a kiosztott
anyag kitöltéséből.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Gordon B. Hinckley
elnöktől:

„A feltámadás e hajnalának, ennek az első húsvéti vasárnapnak a csodája az
egész emberiség csodája. Isten hatalmának csodája, akinek Szeretett Fia életét
adta, hogy mindenki bűneiért kiengeszteljen. A szeretet áldozata Isten minden fia
és leánya számára, ami által széttörte a halál pecsétjeit. […]

És ahogyan Ő felvette a testét és előjött a sírból, éppen úgy mi is mindannyian
élvezni fogjuk a test és a lélek újbóli egyesülését, hogy élő lény váljon belőlünk

saját feltámadásunk napján.

Örvendezünk tehát, mint sokan mások, és ahogy az egész emberiségnek kellene, amikor
felidézzük a halandó történelem e legdicsőbb, legtöbb vigaszt adó, legbiztatóbb eseményét – a
halál feletti győzelmet” (“The Victory over Death,” Ensign, April 1997, 4).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 28:7–10-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, mire kaptak utasítást az asszonyok Jézus sírjánál.

• A 7. vers szerint milyen utasítást adtak az angyalok az asszonyoknak, mit
tegyenek?

• Szerintetek miért „félelemmel és nagy örömmel” távoztak az asszonyok (Máté
28:8)?

• Mi történt az asszonyokkal, amint éppen úton voltak a tanítványokhoz, hogy
elmondják, mit láttak?

A Máté 28:11–15 összegzéseként mondd el, hogy míg az asszonyok siettek, hogy
elvigyék a tanítványoknak Jézus feltámadásának hírét, a főpapok a sírt őrző
katonáktól megtudták, hogy mi történt. A zsidó vezetők attól féltek, hogy az
emberek megtudják az igazságot, ezért lefizették az őröket, hogy terjesszék azt a
hazugságot, hogy a Szabadító tanítványai elvitték a sírból a testét, míg az őrök
aludtak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 28:16–18-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, milyen áldásban volt része a tizenegy apostolnak,
amikor az asszonyok által átadott üzenetnek engedelmeskedve elmentek Galileába.

• Milyen áldásban volt része a tizenegy apostolnak, amiért engedelmeskedtek az
üzenetnek, hogy menjenek Galileába? (Látták a feltámadt Urat.)

Kérd meg a tanulókat, hogy felállva olvassák fel közösen a Máté 28:19–20-at.
Emlékeztesd őket, hogy ez egy szentírás-memoriter.

Kérd meg az osztályt, hogy tekintsék át a 19–20. verset, és keressék meg, mit
parancsolt a Szabadító az apostolainak, mit tegyenek, miután már látták Őt.

• Milyen parancsolatot kaptak az apostolok, mit tegyenek, miután látták a
Szabadítót?
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• Mit tanulhatunk az ő tapasztalataikból: mi a feladatunk, ha bizonyságot
nyerünk Jézus Krisztusról? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a
következő tantételt: Ha bizonyságot nyerünk Jézus Krisztusról, akkor
felelősségünk, hogy másoknak is bizonyságot tegyünk Őróla.)

Emlékeztesd a tanulókat, hogy a Máté 27–28-hoz kapcsolódó otthontanulói lecke
részeként felsorolták, hogyan tehetnek bizonyságot Jézus Krisztusról másoknak (3.
feladat a 7. rész: 2. nap leckéjében). Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit
írtak, és fejtsék ki példákkal, mire gondoltak. Az ötleteiket esetleg felírhatod a
táblára.

• A Máté 28:20 szerint mit ígért a Szabadító a tanítványainak?

• Milyen módokon volt már „veletek” az Úr, vagyis segített nektek az evangélium
megosztására irányuló erőfeszítéseitekben?

A tanulók megoszthatják a bizonyságukat Jézus Krisztusról az egész osztállyal, kis
csoportokban vagy párokban. Te is megoszthatod az osztállyal a Jézus Krisztusról
való bizonyságodat. Emlékeztesd a tanulókat, hogy egy célt is leírtak a
szentírás-tanulmányozási naplójukba arról, hogyan tesznek majd bizonyságot
másoknak Jézus Krisztusról. Kérj meg néhány tanulót, hogy meséljen az osztálynak
a céljáról.

Következő rész (Márk 4–9)
Mondd el a tanulóknak, hogy a következő részben többet tudnak majd meg a Jézus
Krisztus által tett csodákról, például a vízen járásról, az ördögök kiűzéséről egy
emberből, valamint egy fiatal leány feltámasztásáról a halálból. Kérdezd meg a
tanulókat, hogy kerültek-e már komoly viharba, és hogy milyen érzés volt. Kérd
meg őket, hogy gondolják át, érezték-e már úgy, hogy heves viharok vagy
kihívások tombolnak az életükben. Kérd meg őket, hogy a Márk 4–9 jövő heti
tanulmányozása során figyeljenek arra, hogyan találhatnak békességet a nehéz
időszakokban.
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36. LECKE

Márk 4–5
Bevezetés
A Galileai-tenger partján Jézus példázatokon keresztül tanítja
a tanítványait. A Szabadító lecsendesíti a vihart, miközben a
tengeren vannak. Azzal mutatja meg, hogy hatalma van az

ördögök felett, hogy kiűzi őket egy férfiból. Kapernaumi
szolgálata során meggyógyít egy vérfolyásos asszonyt, és
feltámasztja Jairus lányát a halálból.

Javaslatok a tanításhoz
Márk 4
Jézus példázatok segítségével tanít Isten királyságáról, majd lecsendesíti a vihart
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak vissza a legnagyobb viharra, melybe
valaha kerültek. Kérd meg néhányukat, hogy röviden meséljenek az élményeikről.

• Hogyan hasonlíthatóak az élet kihívásai egy viharhoz?

Írd fel a táblára a következő szavakat (hagyj egy kis helyet mindegyik szó alatt):
fizikai, lelki, érzelmi, kapcsolatbeli. Tedd fel a következő kérdést a táblán szereplő
egyes szavakra vonatkozóan:

• Milyen példákat mondhatunk olyan fizikai (lelki, érzelmi vagy kapcsolatbeli)
viharokra, melyeket a fiatalok megtapasztalnak? (Sorold fel a tanulók válaszait a
táblán, a megfelelő szó alatt.)

Kérd meg a tanulókat, hogy a Márk 4–5 tanulmányozása során keressenek olyan
tantételeket, amelyek segíthetnek nekik, amikor szembekerülnek az élet viharaival.

A Márk 4:1–34 összegzéseként mondd el, hogy míg a Galileai-tenger partján
tartózkodott, a Szabadító számos példázatot tanított a sokaságnak.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Márk 4:35–38-at, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, milyen kihívással kerültek
szembe a tanítványok a Galileai-tengeren való átkelésük során.

• Milyen nehézség adódott, miközben a Szabadító és tanítványai a
Galileai-tengeren keltek át?

Mondd el, hogy a Galileai-tenger 210 méterrel a tengerszint alatt terül el, és három
oldalról hegyek veszik körül. Időnként hűvös, száraz légtömegek zúdulnak le a
hegyoldalakon, és a Galileai-tenger felett találkoznak az ott elterülő meleg, páradús
levegővel, így hirtelen – olykor akár percek alatt – komoly viharok támadnak,
hatalmas hullámokkal a viszonylag kis vízfelületen.
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A Galileai-tenger és az Arbel-hegy

• Milyen hatással volt a vihar
a hajóra?

• Ha ti is ott lettetek volna a hajón,
mit gondoltatok és éreztetek volna?

• Kitől vártak segítséget a tanítványok
ebben a félelmetes helyzetben? Mit
kérdeztek a Szabadítótól?

• Hogyan érezhetünk kísértést arra,
hogy Jézus tanítványaihoz
hasonlóan reagáljunk az életünk
viharaira?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 4:39-et, az pedig osztály kövesse a
szöveget, és keressék meg, hogyan reagált a Szabadító a tanítványok
segélykérésére. Mondják el, mit találtak. Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg
a „Hallgass, némulj el!”, illetve a „nagy csendesség” kifejezéseket (39. vers).

• Ha az Úr segítségét kérjük a nehézségek vagy a félelem idején, akkor Ő mit
tehet értünk? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a következő tantételt a
táblára: Ha az Úr segítségét kérjük a nehézségek vagy a félelem idején,
akkor Ő békét hozhat nekünk.)

• Hogyan kérhetjük az Úr segítségét a nehézségek vagy a félelem idején?
(Imádkozhatunk Mennyei Atyánkhoz Jézus Krisztus nevében. Az imáink nem
biztos, hogy úgy kerülnek megválaszolásra, ahogyan azt várjuk, ha azonban az
Úr segítségét kérjük, akkor megkapjuk a béke áldását.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 4:40–41-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és figyeljék meg, mit kérdeztek a tanítványok Jézusról.

• Ha a tanítványokkal lettetek volna, hogyan válaszoltatok volna a 41. versben
szereplő kérdésükre?

• Hogyan erősítheti meg a hitünket, és segíthet bennünket abban, hogy Jézus
segítségét kérjük a nehézségek és a félelem idején az, ha megértjük, hogy
„kicsoda hát” Ő (41. vers)?

Ha lehetséges, kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az „Ó, Mester, a vihar
tombol” című himnusz szövegét (Himnuszok, 57. sz.). Hangsúlyozd ki, hogy Jézus
Krisztusnak hatalmában áll lecsendesíteni nemcsak a fizikai viharokat, hanem a
szívünkben tomboló személyes viharokat is.

Kérj meg néhány tanulót, hogy meséljenek egy olyan alkalomról, amikor az Úr
békéjére törekedtek az élet egyik viharában, és Ő lecsillapította félelmeiket és
vigaszt nyújtott nekik.

Megkérheted a tanulókat, hogy írják le a füzetükbe vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukba, hogy mit tehetnek azért, hogy az Úr
segítségét kérjék a kihívásaik során.
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Márk 5:1–20
Jézus meggyógyít egy embert azáltal, hogy kiűzi az ördögöket belőle
A Márk 5:1–18 összegzéseként elmondhatod, hogy Jézus meggyógyított egy
embert, aki tele volt „tisztátalan”, vagyis gonosz lelkekkel. Miután ezeket a
tisztátalan lelkeket kiűzte belőle, azok belementek egy disznónyájba, amely aztán
egy szikláról vadul a tengerbe rohant. Ezután a férfi szeretett volna beszállni a
hajóba, ahol Jézus volt.

Döntsd el, milyen ütemben haladsz a tananyaggal!
Kerüld el azt a hibát, hogy túl sok időt fordítasz a lecke első felére, és emiatt a többi részén már
csak átfutni van időd. Felkészüléskor becsüld meg, hogy az általad választott tanítási
módszereket használva mennyi időt vesznek majd igénybe a lecke egyes részei. Mivel szinte
mindig több megtanítandó anyag lesz, mint amennyire idő van, döntsd el, hogy egy-egy
szentírásblokk mely részei kapnak majd nagyobb hangsúlyt, és melyeket fogod inkább csak
összefoglalni.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 5:19–20-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, mire utasította a Szabadító ezt az embert.

• Mire utasította a Szabadító ezt az embert?

• Hogyan reagált a férfi erre?

• Milyen tantételt tanulhatunk ebből a történetből arról, hogy mit tehetünk,
amikor megtapasztaljuk a Szabadító hatalmát az életünkben? (Segíts a
tanulóknak megfogalmazni a következő tantételt: Amikor megtapasztaljuk a
Szabadító hatalmát az életünkben, tanúbizonyságot tehetünk másoknak
az Ő áldásairól és könyörületéről.)

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mi módon segíthetnének másoknak
azzal, hogy tanúbizonyságot tesznek a Szabadító áldásairól és könyörületéről.

Márk 5:21–43
Jézus meggyógyít egy vérfolyásos asszonyt, és feltámasztja Jairus lányát a halálból
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Shayne M. Bowen
eldertől a Hetvenektől:

„1990. február 4-én megszületett a harmadik fiunk és egyben hatodik
gyermekünk. Tysonnak neveztük el. […]

Amikor Tyson nyolc hónapos volt, bekapott egy krétadarabot, melyet a
szőnyegen talált. A kréta megakadt a torkán, aminek következtében leállt a
légzése. Az egyik bátyja kétségbeesetten rohant fel Tysonnal az emeletre, azt
kiabálva: »A baba nem lélegzik! A baba nem lélegzik!« Azonnal hozzáláttunk az

újraélesztéséhez, és hívtuk a mentőket.

A mentők megérkeztek, és a kórházba siettek Tysonnal. A váróban buzgón imádkoztunk, és
csodáért könyörögtünk Istenhez. Miután számunkra egy örökkévalóságnak tűnő ideig
várakoztunk, az orvos odajött hozzánk a váróban, és ezt mondta: »Nagyon sajnálom. Nem
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tudunk többet tenni. Maradhatnak, ameddig csak szeretnének.« Ezután elment” („Mert én élek,
ti is élni fogtok”. Liahóna, 2012. nov. 16.).

• Ha Tyson a ti testvéretek lett volna, mit gondoltatok vagy tettetek volna abban a
pillanatban?

• Hogyan teheti próbára egy ehhez hasonló élmény valakinek a hitét?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 5:21–24-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, hogyan került szembe egy Jairus nevű elöljáró egy
hasonló kihívással, amely próbára tehette a hitét.

• Miért kérte Jairus a Szabadító segítségét?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 5:25–26-ot, az osztály pedig keresse
meg, kinek volt szüksége még a Szabadító segítségére.

Mondd el, hogy bár az újszövetségi beszámolók nem részletezik, milyen
természetű volt az asszony „vérfolyás[a]” (25. vers), azt tudjuk, hogy számára
aggasztó volt. Ezen felül Mózes törvénye értelmében a vérfolyásos asszony
tisztátalannak minősült (lásd 3 Mózes 15:19–33). Ez valószínűleg azt jelentette,
hogy ezt az asszonyt kiközösítették és a közösségből kivetették a betegsége 12 éve
során. Helyzetének kétségbeejtő voltát jól jelzi az a tény, hogy „minden vagyonát
magára költötte” (Márk 5:26), miközben az orvosoktól próbált gyógyulást nyerni.

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a Márk 5:27–34-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tett ez az asszony, hogy elnyerje a
Szabadító segítségét.

• Mit tett ez az asszony, ami a Jézus Krisztusba vetett hitét mutatta?
(Elmondhatod, hogy „a sokaságban hátulról kerülve” [27. vers] kifejezés azt
sugallja, hogy küszködnie kellett, hogy áttörjön a Szabadítót körülvevő
tömegen.)

• Mit tanulhatunk ebből a beszámolóból, mit kell tennünk, ha szeretnénk
meggyógyulni? (Segíts a tanulóknak megfogalmazni a következő tantételt: Ha
megmutatjuk a Jézus Krisztusba vetett hitünket azzal, hogy igyekszünk
Őhozzá jönni, akkor Ő meggyógyíthat bennünket.)

Mutass rá, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit révén való gyógyulás – bármiféle
bajból – nemcsak a saját erőfeszítéseinken múlik, hanem Isten időzítésén és
akaratán is.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Márk 5:35-öt, és keressék
meg, milyen üzenetet kapott Jairus, amikor a Szabadító megállt, hogy segítsen
ennek az asszonynak.

• Milyen hírt kapott Jairus?

• Ha Jairus helyében lettetek volna, mit gondoltatok vagy éreztetek volna ebben a
pillanatban?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 5:36-ot, az osztály pedig keresse
meg, mit mondott a Szabadító Jairusnak.
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• Mit mondott a Szabadító, ami megtarthatta Jairus hitét?

Hogy nyomatékosítsd, amit ebből a történetből tanulhatunk a hitről, írd fel a
táblára a következő igazságot: A Jézus Krisztusba vetett hit gyakorlása
megköveteli, hogy a bizonytalanság időszakaiban is folyamatosan
higgyünk Őbenne.

• Hogyan alkalmazhatjuk ezt a tantételt az életünkben?

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a Márk 5:37–43-at, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és figyeljék meg, mi történt Jairus lányával.

• Milyen csodát tett a Szabadító?

Bizonyságot tehetsz arról, hogy a Szabadítónak hatalmában áll megáldani és
meggyógyítani bennünket. Mutass rá, hogy olykor a Szabadító azzal csendesíti le
az életünkben tomboló viharokat, hogy eltávolítja a nehézséget vagy a félelmet,
amelyet megtapasztalunk. Máskor viszont nem veszi el a megpróbáltatásunkat,
ahogyan azt Bowen elder szavaiból is láthatjuk a fia halála kapcsán. Ha azonban
hitet gyakorlunk Jézus Krisztusban, akkor Ő békességet ad nekünk a
kihívásaink során.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, hogyan tarthatjuk meg a hitet a személyes
viharaink kimenetelétől függetlenül, olvasd fel a következő bizonyságot Bowen
eldertől. Kérd meg a tanulókat, hogy figyeljék meg, hogyan volt képes megtartani a
hitét még a fia halála után is.

„Miközben éreztem, hogy a bűntudat, a harag és az önsajnálat kezd felemészteni
engem, azért imádkoztam, hogy meg tudjon változni a szívem. Nagyon személyes
és szent élményeken keresztül az Úr új szívet adott nekem, és bár még mindig
magányos voltam, tele fájdalommal, a szemléletmódom teljesen megváltozott.
Megadatott, hogy tudjam, nem fosztottak meg semmitől, inkább hatalmas áldás
vár rám, ha hithű maradok. […]

Bizonyságomat teszem arról, [hogy] »amikor Jézus Krisztus engesztelésére támaszkodunk, Ő
segíthet nekünk elviselni a próbatételeket, a betegségeket és a fájdalmat. Öröm, békesség és
vigasz tölthet el bennünket. Az élet minden igazságtalansága helyrehozható Jézus Krisztus
engesztelése által« [Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a misszionáriusi szolgálathoz
(2008). 52.]” („Mert én élek, ti is élni fogtok”. 17.).

• Milyen alkalommal fordult elő, hogy ti vagy egyik ismerősötök Jairushoz
hasonlóan megtartotta a hitét Jézus Krisztusban a bizonytalanság idején is?
Milyen áldások származtak ebből?

Felkérheted a tanulókat, hogy tegyenek bizonyságot az ebben a leckében tanított
igazságokról.
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37. LECKE

Márk 6
Bevezetés
Jézust elutasítják Názáretben, a városban, ahol felnőtt.
Elküldi tizenkét apostolát, hogy prédikálják az evangéliumot.
Keresztelő Jánost Heródes Antipás parancsára kivégzik. Jézus

csodás módon ötezernél is több embert jóllakat, vízen jár,
lecsendesít egy vihart, valamint betegeket gyógyít.

Javaslatok a tanításhoz
Márk 6:1–29
Jézust elutasítják Názáretben, és szétküldi a tizenkettőt; beszámoló Keresztelő János
haláláról
Az óra kezdéseként kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak vissza a legutóbbi
olyan alkalomra, amikor nyomást éreztek valami olyan megtételére, amiről tudták,
hogy nem helyes.

Írd fel a következő kijelentést a táblára (a kijelentés forrása: “Making the Right
Choices,” Ensign, Nov. 1994, 37):

„A helytelenül cselekvő személyek azért szeretnék, ha ti is csatlakoznátok hozzájuk,
mert kevésbé feszélyezi őket, amit tesznek, ha mások is azt teszik” (Richard
G. Scott).

• Hogyan próbálnak mások nyomást gyakorolni rátok, hogy olyat tegyetek,
amiről tudjátok, hogy helytelen?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Márk 6 tanulmányozása során keressenek egy olyan
igazságot, mely segíthet nekik ellenállni a negatív kortársnyomásnak.

A Márk 6:1–16 összegzéseként mondd el, hogy Jézus a hazájában, Názáret
városában prédikált. Az emberek hitetlensége miatt azonban nem tett sok csodát
közöttük. Itt-tartózkodása során Jézus kettesével szétküldte a tizenkét apostolt,
hogy prédikálják az evangéliumot. Az evangélium prédikálása során ördögöket is
kiűztek és betegeket is gyógyítottak. Amikor Heródes hírét vette a sok csodának,
melyet Jézus tett, attól félt, hogy Keresztelő János feltámadt a halálból, és ő végzi
ezeket a csodákat.

Mondd el, hogy a Márk 6:17–29 tartalmazza annak beszámolóját, hogy mi történt
Keresztelő Jánossal. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 6:17–18-at, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tett Heródes Keresztelő
Jánossal.

• E versek szerint mit tett Heródes Jánossal és miért?

Mondd el, hogy az e versekben említett Heródes Heródes Antipás volt, aki a
galileai és pereai területek kormányzója lett apja, Nagy Heródes halálát követően.
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Heródes Antipás elvált feleségétől, és Fülöp nevű testvérének feleségét vette el, akit
Heródiásnak hívtak. Ez a tette a zsidó törvény égbekiáltó áthágása volt (lásd 3
Mózes 18:16), és Keresztelő János nyilvánosan el is ítélte emiatt. János ellenvetése e
házasság kapcsán nagyon feldühítette Heródiást, így Heródes bebörtönözte Jánost,
hogy az asszony kedvére tegyen.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 6:19–20-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, mit akart tenni Heródiás Keresztelő Jánossal.

• Mit akart tenni Heródiás Keresztelő Jánossal?

• Miért nem tudta kivégeztetni? (Azért, mert Heródes félt Jánostól, és tudta, hogy
Isten embere.)

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a Márk 6:21–29-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tett Heródes Keresztelő Jánossal.

• A 26. vers szerint hogyan érzett Heródes Keresztelő János kivégzésével
kapcsolatban?

• Miért fejeztette le Heródes Jánost, ha tudta, hogy az helytelen, és nem is akarta
megtenni? (A tanulók megjelölhetik „a vendégek miatt” kifejezést, amely arra
utal, hogy Heródest aggasztotta a vele egy társaságban lévők véleménye.)

• Milyen tantételt ismerhetünk meg Heródes választásaiból arról, hogy mi
történik, amikor másoknak igyekszünk a kedvére tenni, ahelyett, hogy a jót
cselekednénk? (A tanulók különböző szavakat használhatnak, de győződj meg
róla, hogy megfogalmazzák a következő tantételt: Ha mások kedvére
igyekszünk tenni, ahelyett, hogy azt tennénk, amiről tudjuk, hogy helyes,
az helytelen döntésekhez, bánathoz és megbánásokhoz vezethet.)

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezt az igazságot, rendezd őket párokba
vagy három-négy fős csoportokba, és kérd meg őket, hogy keressenek több példát
is olyan helyzetekre, amelyekben a fiataloknak választaniuk kell aközött, hogy
mások kedvére tesznek-e, vagy azt teszik, amiről tudják, hogy helyes. Elegendő idő
eltelte után kérd meg az egyes csoportokat, hogy osszák meg gondolataikat, és
amíg ezt teszik, írd fel néhány példájukat a táblára.

• Hogyan tapasztaltátok már meg azt, hogy ha engedünk az ezen példákban
szereplőhöz hasonló nyomásnak, az bánatot és megbánást eredményez?

• Milyen alkalommal láttatok valakit, aki azt tette, ami helyes, ahelyett, hogy
másoknak a kedvére igyekezett volna tenni?

• Mi segíthet azt választanunk, amiről tudjuk, hogy helyes, ahelyett, hogy mások
kedvére tennénk?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át a következő hetüket, és keressenek olyan
lehetséges helyzeteket, amelyekben választaniuk kell esetleg aközött, hogy mások
kedvére tesznek, vagy pedig azt teszik, ami helyes. Buzdítsd őket, hogy tervezzék
meg, hogyan reagálnak majd erre a nyomásra, ha esetleg szembetalálják
magukat vele.
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Márk 6:30–44
Jézus csodálatos módon ötezernél is több embert jóllakat
Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át a következő helyzetet: Egy újonnan
elhívott misszionárius nagyon ideges a misszióra való indulás miatt. Nem tudja
igazán jól kifejezni magát, és nehezen oldódik társaságban.

• Mit mondanátok ennek a fiatal misszionáriusnak?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Márk 6:30–44 tanulmányozása során keressenek
olyan tantételeket, amelyek segíthetnek ennek a fiatal misszionáriusnak és
mindannyiunknak, amikor kevésnek érezzük magunkat ahhoz, hogy megtegyük,
amit az Úr kért tőlünk.

A Márk 6:30–33 összegzéseként mondd el, hogy a tizenkét apostol visszatért az
evangélium prédikálásából, és beszámoltak Jézusnak arról, mit tettek és tanítottak.
Jézus és a tizenkét apostol hajóra szállt, hogy egy olyan helyre menjenek, ahol
magukban lehetnek és pihenhetnek. Az emberek azonban több környező városból
is odasereglettek, ahol Jézus partot ért volna, és érkezésekor már vártak Rá.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 6:34-et, az osztály pedig keresse
meg, hogyan reagált a Szabadító a sokaságra.

• Mit jelent az a kifejezés, hogy olyanok voltak, „mint a pásztor nélkül
való juhok”?

Mondd el, hogy miután a Szabadító egész nap a sokaságot tanította,
hatalmas csodát tett. Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezt a csodát,

oszd őket párokra, és adj mindegyik párnak egyet a következő kiosztandó
anyagból. Kérj meg minden párost, hogy közösen olvassák el a Márk 6:35–44-et és
a Máté 14:18-at, majd időrendi sorrendben számozzák be a kiadott anyagon
szereplő eseményeket.

Ahelyett, hogy a tanulók a szentírásokból olvasnák el ezt a beszámolót,
megmutathatod nekik a “The Feeding of the 5,000” [Az 5000 ember

megvendégelése] (2:52) című rövidfilmet a The Life of Jesus Christ Bible Videos [Jézus
Krisztus élete bibliai rövidfilmek] gyűjteményből, és megkérheted a tanulókat, hogy
a filmben látottak alapján számozzák meg időrendi sorrendben a kiadott anyagon
szereplő eseményeket. Ez a videó rendelkezésre áll az LDS.org honlapon.

Az 5000 ember megvendégelése
____ A Szabadító megsokasította, amit a tanítványok hoztak, így kielégítette a szükségleteket,
sőt, még maradt is.

____ A tanítványok azt mondták, hogy öt kenyerük és két haluk van.

____ A tanítványok azt javasolták, hogy küldjék el az embereket, hogy vegyenek ennivalót.

____ A Szabadító megkérdezte, mit tudnak biztosítani a tanítványok.

____ A Szabadító azt mondta a tanítványoknak, hogy adjanak ételt az embereknek.

____ A sokaságnak nem volt mit ennie.

____ A Szabadító megkérte a tanítványokat, hogy adják Neki, amijük van.
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Miután a tanulók elegendő időt kaptak e tevékenységre, tekintsétek át a válaszokat
az osztállyal. (A válaszok helyes sorrendje: 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6.)

• Hány ember kapott enni? (Mutass rá, hogy a Márk 6:44 görög szövege
egyértelműen megmondja, hogy ötezer felnőtt férfiről volt szó, ezért
valószínűleg az étellel ellátott emberek száma nagyobb volt, hiszen nők és
gyermekek is jelen voltak [lásd még Máté 14:21].)

Mutass rá, hogy mielőtt a Szabadító csodát tett volna, először megkérte a
tanítványait, hogy ajánlják fel öt kenyerüket és két halukat – vagyis mindent,
amijük csak volt – Neki.

• Milyen tantételt tanulhatunk ebből a csodából arról, hogy a Szabadító mire
képes, amikor mi mindenünket felajánljuk Neki? (A tanulóknak a következőhöz
hasonló tantételt kell megfogalmazniuk: Amikor mindenünket felajánljuk a
Szabadítónak, Ő megsokszorozhatja felajánlásunkat, hogy megvalósítsa
az Ő céljait. Írd fel ezt a tantételt a táblára.)

A tábla használata
Az óra során a tábla hatékony használata segíthet felkészíteni a tanulókat a tanulásra, és
jelentőségteljes órai munkára serkentheti őket. Különösen igaz ez a vizuálisan könnyebben
tanulók esetében. A táblán felvázolhatod a lecke főbb pontjait vagy tantételeit, ábrázolhatsz egy
tant, rajzolhatsz térképeket, folyamatábrákat, kitehetsz vagy rajzolhatsz képeket a
szentírásokban található tárgyakról, illetve számos további tevékenységet végezhetsz a tanulás
színesítésére.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezt a tantételt, emlékeztesd őket a korábban
említett helyzetre az újonnan elhívott és ideges misszionáriussal kapcsolatban.

• E fiatal férfi vagy nő gyengeségei ellenére mit kérhet a Szabadító ettől a
misszionáriustól, mit hozzon Neki? (A Szabadító azt kéri mindenkitől, aki
igyekszik megvalósítani az Ő céljait, hogy adja Neki minden vágyát, képességét,
tehetségét, készségét, erejét, ajándékát és erőfeszítését [lásd Omni 1:26; 2 Nefi
25:29].)

• Mi lenne az eredménye annak, ha ez a misszionárius mindenét átadná a
Szabadítónak?

• Milyen más helyzettel kerülhetnek szembe az egyház fiatal tagjai, ahol
segítségükre lehet e tantétel ismerete?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át és írják le a füzetükbe vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukba, hogyan magasztalta fel az Úr az
erőfeszítéseiket, hogy meg tudják tenni, amit Ő kért tőlük. Felkérhetsz néhány
tanulót, hogy osszák meg az osztállyal, amit leírtak, ha ezt nem érzik
kellemetlennek.

Oszd meg a bizonyságodat arról, hogy amikor mindenünket felajánljuk a
Szabadítónak, Ő megsokszorozhatja felajánlásunkat, hogy megvalósítsa az Ő
céljait. Buzdítsd a tanulókat, hogy alkalmazzák ezt a tantételt az életükben.

37.  LECKE

231



Márk 6:45–56
Jézus a vízen jár, és betegeket gyógyít
A Márk 6:45–56 összegzéseként mondd el, hogy miután Jézus jóllakatta az ötezer
embert, arra utasította apostolait, hogy szálljanak hajóra, és vitorlázzanak át a
Galileai-tenger túlsó partjára. Ezután elküldte a sokaságot. Az éjszaka folyamán
vihar kerekedett, a Szabadító pedig egy hegyről figyelte, ahogyan tanítványai –
bárhogyan is küszködtek – nem haladtak semmit sem céljuk felé. Ezután a vízen
járva odament hozzájuk, a vihar lecsendesült, és biztonságban megérkeztek a
Galileai-tenger túlpartjára.

• Ebben az esetben hogyan tette lehetővé az Úr hatalma, hogy a tanítványok
véghezvihessék, amit Ő parancsolt nekik?

Az óra zárásaként megkérheted azokat a tanulókat, akik szeretnék, hogy mondják
el érzéseiket és bizonyságukat a ma tárgyalt igazságokról.
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38. LECKE

Márk 7–8
Bevezetés
Jézus megfeddi a farizeusokat téves hagyományaik miatt,
majd könyörülettel telve meggyógyít egy ördöngős
gyermeket, valamint egy süket, súlyosan beszédhibás embert.

Négyezer embert megvendégel a Galileai-tenger közelében,
és Bethsaidába utazik, ahol fokozatosan meggyógyít
egy vakot.

Javaslatok a tanításhoz
Márk 7
Jézus megfeddi a farizeusokat, meggyógyítja az ördöngős gyermeket és egy süketet
Az óra előtt három tanulónak add ki a következő feladatokat: 1. tanuló: „Amikor
szólnak, sétálj körbe az osztályban kabát nélkül, és tegyél úgy, mint ha vacognál.”
2. tanuló: „Amikor szólnak, akkor járj körbe az osztályban, és kérdezd meg, hogy
látta-e valaki a családod elveszett kisállatát.” 3. tanuló: „Amikor szólnak, akkor
cipzárazd ki a hátizsákodat, hogy járás közben kieshessenek belőle a dolgaid.” (Ezt
a tevékenységet módosíthatod, hogy más olyan helyzetet jelenítsen meg, ahol a
tanulóknak segítségre van szükségük, de figyelj, hogy ne fordíts rá túl sok időt.)

Az óra kezdetén kérd meg a tanulókat, hogy egyenként tegyék meg, ami a kiadott
utasításokban szerepel. Kérd meg az osztályt, hogy figyeljék meg, milyen közös
jellemzői vannak ezeknek a helyzeteknek.

• Mi a közös ezekben a helyzetekben? (Mindegyik esetben szerepel valaki, aki
szükséget lát.)

• Milyen gyakran van lehetőségünk segíteni másoknak, akik szükséget látnak?
Milyen lehetőségeket láttatok erre a közelmúltban?

Buzdítsd a tanulókat, hogy a Márk 7–8 tanulmányozása során keressék meg, mit
tanít nekünk a Szabadító, mit tegyünk, amikor észreveszünk egy szükséget látót.

A Márk 7:1–30 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító megfeddte a
farizeusokat azért, mert helytelen hagyományokat követtek. Meggyógyította egy
görög asszony leányát is, akit megszállt az ördög. Emlékeztesd a tanulókat, hogy a
Szabadító Izráel háza közé jött szolgálni, nem pedig a nemzsidókhoz, mégis
könyörülettel telve segített ennek a nemzsidó asszonynak, aki Hozzá fordult.

Kérd meg a tanulókat, hogy keressék meg Tírusz és Szidón városát, valamint a
Galileai-tengert a 11. számú bibliai térképen: A Szentföld az újszövetségi időkben.
Mondd el, hogy miután a Szabadító elhagyta Tíruszt és Szidónt, a Galileai-tenger
keleti felére ment, a Tízváros térségébe.

A tanulók alkossanak párokat, és kérd meg őket, hogy olvassák fel közösen a Márk
7:31–37-et, és keressék meg, hogyan mutatott könyörületet a Szabadító egy férfi
iránt a Tízvárosban. Elegendő idő eltelte után a tanulók beszéljék meg a következő
kérdéseket a párjukkal:

• Milyen állapotból szeretett volna meggyógyulni ez az ember?
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• Mit tett a Szabadító, mielőtt meggyógyította a férfit?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a Szabadító tetteit, kérd meg az egyik tanulót,
hogy olvassa fel a következő kijelentést Bruce R. McConkie eldertől a Tizenkét
Apostol Kvórumából:

„Az Úrnak egy olyan hívő lélekkel van dolga, aki nem hallja a szavait és képtelen
egybefüggő válaszokat adni rájuk. Mi sem természetesebb hát, mint hogy
közérthető jelekkel próbál kommunikálni, amelyeket a süket, beszédhibás ember
is ismer és megért, s ezzel adja értésére, hogy mit tehet és tesz a Mester…?”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:373).

• Mit taníthatnak a Szabadító tettei ebben a helyzetben az Ő jelleméről?

Mondd el, hogy a Szabadító figyelmeztetése ellenére, miszerint a meggyógyítottak
ne hirdessék ki a csodáit, az emberek a Tízváros környékén mégis tudomást
szereztek azokról a csodálatos dolgokról, melyeket a Szabadító tett, és hatalmas
tömegek gyűltek Hozzá (lásd Márk 7:36–37).

Márk 8:1–21
Jézus több mint négyezer embert megvendégel
Kérd meg a tanulókat, hogy válaszoljanak a következő kérdésre a
jegyzetfüzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukban:

• Milyen alkalommal fordult már elő veletek, hogy valaki észrevette, hogy
segítségre van szükségetek, és tett valamit az érdeketekben?

Mondd el, hogy az óra későbbi részében még lesz lehetősége azoknak, akik
szeretnék megosztani élményeiket.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 8:1–3-at, a tanulók pedig kövessék a
szöveget, és keressék meg, milyen nehézség merült fel a Jézust követő tömeg
kapcsán.

• Milyen nehézséggel találta magát szembe a sokaság? Ki vette észre a sokaság
szükségét?

• Mi miatt aggódott a Szabadító, mi történhet, ha az emberek megpróbálnak evés
nélkül hazatérni?

• A 2. vers szerint hogyan érzett a Szabadító a sokaság iránt? (Javasolhatod a
tanulóknak, hogy jelöljék meg a „szánakozom e sokaságon” kifejezést, amely
jelzi, hogy a Szabadító együtt érzett az emberekkel, és aggódott miattuk.)

Kérj meg két tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Márk 8:4–9-et, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mi lett az eredménye a Szabadító
együttérzésének.

• Mit tett a Szabadító a sokaságért?

• Hány ember kapott enni?
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• Mit tanulhatunk a Szabadító példájából ebben a történetben? (Segíts a
tanulóknak megfogalmazni a következő tantételt: Azáltal követhetjük a
Szabadító példáját, ha felismerjük mások szükségleteit, majd segítünk
azok kielégítésében. Írd fel ezt a tantételt a táblára.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezt a tantételt, mondd el, hogy Linda K.
Burton nőtestvér, a Segítőegylet általános elnöke azt tanította, hogy a Szabadító
Isten gyermekei szolgálatában mutatott példájának követéséhez arra kell
törekednünk, hogy „először figyeljünk, aztán szolgáljunk” (Először figyelj, aztán
szolgálj! Liahóna, 2012. nov. 78.). Írd fel ezt a kifejezést a táblára, az előző
tantétel alá.

• Hogyan tanulhatjuk meg, hogy figyelmesebbek legyünk mások szükségletei
iránt? (Rámutathatsz, hogy bizonyos szükségletek nem annyira nyilvánvalóak.
Azonban imádkozhatunk és segítséget kérhetünk, hogy felismerjük mások
szükségleteit, valamint a gondolatainkat magunkról inkább mások felé
fordíthatjuk.)

• Mi állhat azon képességünk útjában, hogy felismerjük mások szükségleteit, és
segítsünk kielégíteni azokat?

Kérj meg néhány tanulót, hogy osszák meg élményeiket, amelyekről azzal
kapcsolatosan írtak, amikor valaki felfigyelt arra, hogy segítségre van szükségük, és
ezt meg is adta nekik.

Gondolatok, érzések és élmények megosztása
A meglátások és odaillő élmények megosztása segíthet a tanulóknak jobban megérteni a tanokat
és a tantételeket. Amikor a tanulók mesélnek az élményeikről, a Szentlélek gyakran mélyebben
megérteti velük az általuk kifejezésre juttatott gondolatokat, és erősebb bizonyságot ad nekik
ezekről. A tanulók által megosztott gondolatok, érzések és élmények a kortársaik szívére és
elméjére is jelentős hatással lehetnek a Szentlélek ereje által.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Thomas S. Monson
elnöktől:

„Hányszor érintette már meg szívünket az, amikor láttuk, hogy valaki szükséget
szenved? Hányszor állt már szándékunkban, hogy majd mi leszünk az, aki
segíteni fog? És hányszor avatkozott közbe a mindennapi élet, és mi hagytuk
másra a segítségnyújtást, azzal nyugtatva magunkat, hogy »valaki majd biztosan
gondoskodni fog erről is«.

Annyira leköt bennünket életünk forgataga! Ha azonban hátralépnénk, és jól
megnéznénk, hogy mit is teszünk valójában, rájönnénk, hogy a lényegtelen dolgok sűrűjében
merültünk el. Más szavakkal élve, túl gyakran töltjük az időnket olyan dolgokkal, melyek a teljes
képet szemlélve nem sokat számítanak, és közben elhanyagoljuk az igazán fontos dolgokat” (Mit
tettem ma valaki másért? Liahóna, 2009. nov. 85.).

Kérd meg a tanulókat, hogy képzeljék maguk elé egy tipikus napjuk eseményeit,
majd gondoljanak olyan emberekre, akikkel kapcsolatba kerülnek, és akiknek
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szükségük lehet a segítségükre, például szülőkre, testvérekre és kortársakra.
Buzdítsd a tanulókat, hogy kötelezzék el magukat a Szabadító példájának követése
mellett azáltal, hogy felajánlják segítségüket, amikor észreveszik, hogy valaki
szükséget lát.

A Márk 8:10–21 összegzéseként mondd el, hogy miután Jézus csodálatos módon
megvendégelte a 4000 embert, a tanítványaival egy Dalmánutának nevezett helyre
hajóztak. Itt a farizeusok azt kérték Tőle, hogy mutasson jelet nekik. Jézus ezt
megtagadta, és tanítványainak azt tanította, hogy óvakodjanak a farizeusok tanától,
amely lelki vakságot eredményezett.

Márk 8:22–26
Jézus fokozatosan meggyógyít egy vak embert
Mondd el, hogy Jézus és tanítványai elhagyták Tízváros vidékét, és egy Bethsaida
nevű helyre mentek. Megérkezésükkor egy vakot hoztak a Szabadító elé, hogy
gyógyítsa meg.

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a Márk 8:22–26-ot, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és figyeljék meg, hogyan gyógyította meg a Szabadító a vakot.

• Mi történt az első alkalommal, amikor a Szabadító a vak emberre helyezte a
kezét? (Szükséges lehet elmagyaráznod, hogy a „látom az embereket, mint
valami járkáló fákat” [24. vers] kifejezés arra utal, hogy a vak látott, csak nem
tisztán.)

• Mi történt, miután a Szabadító második alkalommal is a férfira tette a kezét?

Adj minden tanulónak egy példányt a következő idézetből Bruce R. McConkie
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, és kérd meg egyiküket, hogy olvassa fel.
Buzdítsd a tanulókat, hogy kövessék a szöveget, és figyeljék meg, hogy Jézus miért
fokozatosan, vagyis két lépésben gyógyította meg a vakot.

„Ez a csoda egyedülálló; ez az egyetlen olyan feljegyzett eset, amelyben Jézus
fokozatosan gyógyított meg valakit. Lehetséges, hogy Urunk azért követte ezt a
módot, hogy megerősítse a vak férfi gyenge, de gyarapodó hitét. Úgy tűnik, hogy
az egymást követő fizikai kapcsolat Jézussal további reményt, bizonyosságot és
hitet adott a világtalannak. Jézus maga (1) vezette ki kézen fogva a vakot a
városból, (2) kente saját nyálát a világtalan szemére, (3) végezte el a kézrátétel

szertartását, valamint (4) tette rá második alkalommal is kezét a férfi szemeire.

Ennek a gyógyításnak a módja bizonyosan azt tanítja, hogy az embernek minden erejével és
hitével kell törekednie az Úr gyógyító kegyelmére, még akkor is, ha ez mindössze részleges
gyógyuláshoz elegendő, melynek elnyerése azonban további bizonyosságot és hitet nyújthat,
hogy ezzel már éppé és teljes egésszé lehessen az ember. Az emberek gyakran lelki
betegségeikből is fokozatosan, lépésről lépésre épülnek fel, amint életüket összhangba hozzák az
Istenség terveivel és céljaival” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:379–80).

• A fokozatosan történő gyógyulás miként erősíti meg az ember Jézus Krisztusba
vetett hitét?

• Miért fontos megérteni, hogy néhány áldás – mint például az evangéliumról
való bizonyság megszerzése, illetve a fizikai vagy lelki gyógyulás elnyerése –
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gyakran fokozatosan vagy lépésről lépésre jön, nem pedig azonnal vagy
egyszerre?

Márk 8:27–38
Péter bizonyságot tesz arról, hogy Jézus a Krisztus
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 8:27-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, milyen kérdést intézett a Szabadító a tanítványaihoz. A
tanulók mondják el, mit találtak. Kérd meg az osztályt, hogy gondoljanak vissza
arra, hogyan válaszolt Péter erre a kérdésre, ahogyan azt a Máté 16:16 feljegyezte
(ez a vers egy szentírás-memoriter része). Ha nem emlékeznek rá, kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel a Márk 8:29-et (ez a vers tartalmazza Péter válaszát).

A Márk 8:30–38 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító azt mondta
tanítványainak, hogy még ne hozzák nyilvánosságra, hogy Ő a Krisztus, vagyis a
Messiás. Elkezdte tanítani őket a közelgő szenvedéséről és haláláról is.

Az óra zárásaként kérd fel a tanulókat, hogy tegyenek bizonyságot a lecke során
tanulmányozott szentírásokból megismert igazságokról.
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39. LECKE

Márk 9:1–29
Bevezetés
Jézus színeváltozik Péter, Jakab és János jelenlétében, majd
tanítja őket Keresztelő János Éliásként betöltött szerepéről,
akinek az volt a feladata, hogy előkészítse a Messiás útját.
Miután Jézus visszatér többi tanítványához, egy férfi

könyörög Neki, hogy űzze ki a gonosz lelket a fiából. Jézus
kiűzi a gonosz lelket, és tanítványait az ima és a böjt
szükségességéről tanítja.

Javaslatok a tanításhoz

Ne vesztegesd az időt!
Amikor az óra időben elkezdődik, és a tanulók látják, hogy nincs vesztegetni való idő,
céltudatosságot fognak érezni. Az óra hatékony és hatásos kezdése segíthet a tanulóknak többet
kihozni a szentírásokkal kapcsolatos tanulási élményükből.

Márk 9:1–13
Jézus színeváltozik Péter, János és Jakab jelenlétében, és Éliásról tanít
Kérj meg néhány tanulót, hogy jöjjenek ki az osztály elé, és mutassanak be röviden
néhány olyan gyakorlatot, amelyek növelik a fizikai erőnlétet.

• Miért akarná valaki, vagy miért lenne szükséges valakinek, hogy növelje a
fizikai erejét?

• Hogyan hasonlítható a fizikai erő a lelki erőhöz, illetve a Jézus Krisztusba
vetett hithez?

• Milyen helyzetek léteznek, amelyek során próbára tétethet a Jézus Krisztusba
vetett hitünk, és különösen szükség lehet annak megerősítésére? (A tanulók
válaszait írd fel a táblára.)

Kérd meg a tanulókat, hogy a Márk 9:1–29 tanulmányozása során keressenek olyan
igazságokat, amelyek segíthetnek nekik megerősíteni a hitüket Jézus Krisztusban.

A Márk 9:1–13 összegzéseként mondd el, hogy ez a rész beszámolót tartalmaz
Jézus színeváltozásáról, amelyre Péter, Jakab és János jelenlétében került sor a
Színeváltozás hegyén. Arról is szól ez a szakasz, hogy Jézus azt tanította az
apostoloknak, hogy Keresztelő János betöltötte megjövendölt célját Éliásként,
vagyis egy olyan személyként, aki előkészíti az utat a Szabadító eljöveteléhez.

Márk 9:14–29
Jézus kiűz egy gonosz lelket egy férfi fiából
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 9:14–15-öt, a tanulók pedig kövessék
a szöveget, és keressék meg, milyen jelenet fogadta a Szabadítót, amikor visszatért
a hegyről a többi tanítványához. A tanulók mondják el, mit találtak.
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Kérj meg egy tanulót, hogy az ezt követő történetben – a Márk 9:16–24-ben –
olvassa fel a Szabadító szavait, egy másik tanulót pedig, hogy az apa szavait olvassa
fel (már az óra előtt kiadhatod ezt a feladatot, és megkérheted a két tanulót, hogy
keressék ki a megfelelő sorokat). Lehetsz te a narrátor, vagy fel is kérhetsz egy
harmadik tanulót erre a szerepre. Kérd meg a kijelölt tanulókat, hogy olvassák fel a
megfelelő részeket a Márk 9:16–18-ból, az osztály pedig kövesse a szöveget, és
keressék meg, mit szeretett volna az apa a Szabadító tanítványaitól.

• Mit szeretett volna ez az apa a fia számára? (Szükséges lehet elmondanod, hogy
a fiút egy gonosz lélek szállta meg, ami beszédképtelenséggel, süketséggel [lásd
Márk 9:17, 25], valamint egyéb bajokkal járt. Amikor a gonosz lélek megszállta a
fiút, az rángatózni kezdett, habzott a szája, csikorgatta a fogait és
megmerevedett.)

Kérd meg a tanulókat, hogy képzeljék az apa helyébe magukat, és gondolják át,
milyen hatással lehetett a Szabadítóba és az Ő hatalmába vetett hitükre, amikor a
tanítványok nem tudták meggyógyítani a fiát.

Kérd meg a kijelölt tanulókat, hogy folytassák a megfelelő részek felolvasását a
Márk 9:19–22-ből, az osztály pedig kövesse a szöveget, és képzeljék el, mit
érezhetett ez az apa, miközben a Szabadítóval beszélt.

• Szerintetek mit érzett ez az apa, miközben a Szabadítóval beszélt?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Jeffrey R. Holland
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, az osztály pedig figyelje meg, mit tesz
hozzá Holland elder ezen apa érzéseivel és könyörgésével kapcsolatos
értelmezésünkhöz.

„Mivel nem maradt más reménysége, ez az édesapa latba veti meglévő hitét, és
így könyörög a világ Szabadítójának: »[H]a [Te] valamit tehetsz, légy segítségül
nékünk, könyörülvén rajtunk« [Márk 9:22; kiemelés hozzáadva]. Alig tudom úgy
olvasni e szavakat, hogy ne lábadna könnybe a szemem. Nyilvánvalóan
szándékos a többes számú nékünk, rajtunk névmások használata. Ez a férfi
tulajdonképpen ezt mondja: »Az egész családunk esedezik. Küszködésünknek se

vége, se hossza; kimerültünk. Fiunk gyakorta esik a vízbe, és gyakorta a tűzbe. Állandóan
veszélyben van, mi pedig szüntelenül aggódunk érte. Nem tudjuk, ki máshoz fordulhatnánk. Te
tudsz segíteni? Bármiért hálásak leszünk: egy részleges áldásért, egy halvány reménysugárért, a
teher némi enyhüléséért, amelyet e fiú édesanyja élete minden napján cipel«” („Hiszek Uram!”
Liahóna, 2013. máj. 93.).

Kérd meg a Szabadító szövegének felolvasására kijelölt tanulót, hogy olvassa fel a
Márk 9:23-at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és figyeljék meg, mit tanított az
Úr ennek az apának.

• Kiben kellett hinnie ennek az apának?

• Milyen tantételt tanított a Szabadító ennek az apának? (A tanulók
használhatnak ugyan különböző szavakat, de győződj meg róla, hogy
megfogalmazzák a következő igazságot: Ha hiszünk Jézus Krisztusban,
minden dolog lehetséges lesz számunkra. Javasolhatod, hogy a tanulók
jelöljék meg a 23. versben azokat a szavakat, melyek ezt a tantételt tanítják.)
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Mutass rá, hogy a „minden” vonatkozik minden igazlelkű áldásra, amely
összhangban áll Isten akaratával, céljaival és időzítésével.

• Hogyan segíthet valakinek, aki olyan nehézségekkel kerül szembe, amelyek
legyőzése lehetetlennek tűnik, az, ha hisz ebben a tantételben?

Kérd meg az apa szövegének felolvasására kijelölt tanulót, hogy olvassa fel a Márk
9:24-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, hogyan reagált az
apa a Szabadító által tanított tantételre.

• Hogyan jellemeznétek ennek az apának a pillanatnyi hitét?

Kérd meg a tanulókat, hogy figyeljék meg az apa válaszának két részét. Kérj meg
egy tanulót, hogy olvassa fel Jeffrey R. Holland elder következő kijelentését, az
osztály pedig figyelje meg, mit példáz az apa kijelentése azzal kapcsolatban, hogy
mit tehetünk a „hitetlenség” idején, vagyis amikor kétségeink vagy félelmeink
támadnak.

„[A]mikor az apa szembenéz a hitre szólító kihívással, először kijelenti az erejét,
és csak utána ismeri el a korlátait. Első felkiáltása igenlő, és minden habozástól
mentes: »Hiszek Uram!« Mindenkinek, aki több hitre vágyik, annyit mondanék:
emlékezzetek erre az emberre! A félelem, a kétely, a zűrzavar idején tartsátok
meg a már meghódított területet, akármilyen csekély is legyen! Abban a
növekedésben, amelyet mindannyiunknak meg kell tapasztalnia a

halandóságban, mindnyájunkhoz elérkezik majd e fiú szenvedésének vagy e szülő
kétségbeesésének lelki megfelelője. Amikor ez a pillanat elérkezik, és különféle gondjaink
támadnak, melyek megoldása talán nem azonnal nyilvánvaló, kapaszkodjatok erősen abba, amit
már tudtok, és álljatok szilárdan, míg további tudást nem kaptok!” („Hiszek Uram!” 93–94.).

• Mit tanulhatunk ettől az apától arról, hogy mit tehetünk a hitetlenség idején?
(Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a következő befejezetlen
kijelentést: Ha ragaszkodunk ahhoz, amiben hiszünk, …)

• Mit tanulhatunk a hitetlenséggel való megbirkózásról az apa 24. versben tett
kijelentésének második feléből? (Miután a tanulók válaszoltak, add hozzá a
következő kifejezést a táblán szereplő kijelentéshez: és az Úr segítségére
törekszünk, …)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 9:25–27-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, mit tett a Szabadító válaszként az apa könyörgésére.

• Mit tett a Szabadító válaszként az apa könyörgésére?

• Hogyan egészítenétek ki a táblán szereplő mondatot azok alapján, amiket ebből
a történetből tanultatok? (Miután a tanulók válaszoltak, egészítsd ki a táblán
szereplő kijelentést, hogy az a következő tantételt tükrözze: Ha ragaszkodunk
ahhoz, amiben hiszünk, és az Úr segítségére törekszünk, akkor Ő segít
majd megerősítenünk a hitünket.)

Utalj vissza a táblán felsorolt helyzetekre, amelyeket az óra elején beszéltetek meg.

• Hogyan használható ez a tantétel ilyen helyzetekben?
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• Milyen alkalommal tapasztaltátok, hogy ti vagy az egyik ismerősötök elnyerte
az Úr segítségét a hitetlenség idején azáltal, hogy ragaszkodott a hitéhez, és az
Ő segítségére törekedett? (Te is megoszthatsz egy ilyen élményt.)

Buzdítsd a tanulókat, hogy alkalmazzák ezt a tantételt a hitetlenség idején.

Emlékeztesd őket, hogy ez az apa először Jézus tanítványaihoz vitte a fiát, hogy
meggyógyítsák. Kérd meg a tanulókat, hogy képzeljék magukat a tanítványok
helyébe.

• Mit gondoltatok vagy éreztetek volna, miután nem sikerült kiűzni a gonosz
lelket a fiúból?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 9:28-at, az osztály pedig figyelje meg,
mit kérdeztek a tanítványok a Szabadítótól.

• Milyen kérdést tettek fel a tanítványok Jézusnak?

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át a Márk 9:19-et, és keressék meg, hogyan
jellemezte a Szabadító a jelenlévőket, köztük a saját tanítványait is. (Azt mondta:
„hitetlen nemzetség”.) Mondd el, hogy a hitetlen kifejezés a Jézus Krisztusba vetett
hit hiányára utal. A Jézus Krisztusba vetett hitre szükség van ahhoz, hogy a papsági
áldások hatékonyak lehessenek.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 9:29-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és figyeljék meg, hogyan válaszolt a Szabadító a tanítványai kérdésére.

• Mit tanított a Szabadító a tanítványainak?

• Milyen hatással lehet az ima és a böjt az ember hitére? (Miután a tanulók
válaszoltak, segíts nekik megérteni a következő igazságot: Ima és böjt által
gyarapíthatjuk a Jézus Krisztusba vetett hitünket.)

Egy tanuló olvassa fel a következő részt a Hűek a hithez című könyvből, az osztály
pedig figyelje meg a különböző helyzeteket, amelyekre ez az igazság vonatkozhat:

„Ez a beszámoló [Jézusról, amint kiűzi a gonosz lelket a férfi fiából] azt tanítja, hogy az ima és a
böjtölés további erőt adhat azoknak, akik adják és kapják a papsági áldásokat. A beszámoló
személyes erőfeszítéseitekre is vonatkozhat, melyeket azért tesztek, hogy az evangélium szerint
éljetek. Ha olyan gyengeségetek vagy bűnötök van, melynek leküzdésével küszködtök,
böjtölnötök és imádkoznotok kell a vágyott segítségért vagy megbocsátásért. A démonhoz
hasonlóan, melyet Krisztus kiűzött, nehézségetek is lehet olyan, amelyet csak ima és böjt által
lehet elűzni” (Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár [2004]. 17.).

• E kijelentés szerint milyen helyzetekben alkalmazható ez az igazság?

• Mikor növelte már a Krisztusba vetett hiteteket az ima és a böjt, illetve mikor
tette lehetővé, hogy elnyerjétek a vágyott igazlelkű áldásokat?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, milyen áldásokra vágynak maguk és
mások számára, amelyeket azáltal szerezhetnek meg, hogy növelik hitüket Jézus
Krisztusban az ima és a böjt által. Kérd meg őket, hogy írják le célként, hogy
imádkozni és böjtölni fognak ezekért az áldásokért a következő böjti vasárnapon.
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Szentírás-memoriter áttekintés
Előrelapozhatsz néhány olyan szentírás-memoriterhez, amelyet a tanulók esetleg
még nem ismernek. Kérd meg őket, hogy olvassák el és jelöljék be ezeket. Minden
tanulónak vagy tanulópárnak kiadhatsz egy új szentírás-memoritert, és
megkérheted őket, hogy rajzoljanak olyan képeket, melyek az ezen részekben
tanított igazságokat ábrázolják. Kérd meg őket, hogy mondják el az osztálynak, mit
ábrázolnak a képeik. Akár ki is állíthatod a képeket jövőbeli hivatkozásként.

(Megjegyzés: Ezt a tevékenységet bármelyik óra elején vagy végén használhatod,
ahogyan az idő engedi.)
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40. LECKE

Márk 9:30–50
Bevezetés
Jézus beszél közelgő haláláról és feltámadásáról a
tanítványainak, valamint tanítja őket arról, ki lesz a
legnagyobb Isten királyságában. Figyelmeztet annak a

következményeire, ha másokat bűnbe viszünk, és arra
utasítja apostolait, hogy határolódjanak el az olyan
hatásoktól, amelyek bűnbe vihetik őket.

Javaslatok a tanításhoz
Márk 9:30–37
Jézus megjósolja halálát és feltámadását, valamint arról tanít, ki lesz a legnagyobb
Isten királyságában
Hozz az órára egy olyan tárgyat, amelynek a tanulók számára könnyen
felismerhető, erős illata van (például frissen szeletelt narancsot vagy hagymát,
illetve friss kenyeret). Az óra előtt helyezd el ezt a tárgyat olyan helyen a teremben,
ahol a tanulók nem láthatják.

Kezdd azzal a leckét, hogy megkérdezed a tanulókat, éreztek-e valamilyen új
illatot, amikor beléptek a terembe.

• Milyen gondolatokat vagy tettek iránti vágyat váltott ki belőletek ez az illat,
amikor felismertétek azt (már ha kiváltott valamit)?

Mutass rá, hogy éppen úgy, ahogyan egy illat képes hatással lenni ránk, mi is
hatással lehetünk mások gondolataira és viselkedésére. Kérd meg a tanulókat, hogy
keressenek olyan igazságokat a Márk 9:30–50-ben, amelyek segíthetnek nekik
átgondolni, milyen hatással vannak mások arra irányuló erőfeszítéseire, hogy
kövessék a Szabadítót, illetve hogy milyen hatással vannak mások őrájuk.

Mondd el, hogy miután a Szabadító kiűzte a gonosz lelket a fiatalemberből (lásd
Márk 9:17–29), tanítványaival átutazott Galileán. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a Márk 9:31–32-t, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg,
milyen eseményekről prófétált a Szabadító.

• Milyen eseményekről prófétált a Szabadító?

A Márk 9:33–37 összegzéseként elmondhatod, hogy amikor Jézus Kapernaumba
érkezett, arról tanította tanítványait, hogy ki lesz a legnagyobb Isten királyságában.
Arra is utasította őket, hogy fogadják be az egyházba azokat, akik a gyermekekhez
hasonlóan megalázkodnak, és akik befogadják Őt (lásd Joseph Smith Translation,
Mark 9:34–35). (Megjegyzés: Ezeket a tanításokat nagyobb mélységben tárgyaljuk
majd a Márk 10-nél.)
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Márk 9:38–50
Jézus figyelmeztet mások bűnre vivő befolyásolására, és arra, ha valaki nem
határolódik el a gonosz hatásoktól
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 9:38-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és figyeljék meg, milyen helyzetről számolt be János apostol a
Szabadítónak.

• Miről tett jelentést János a Szabadítónak?

Mondd el, hogy az apostolok megtiltották ennek az embernek, hogy ördögöket
űzzön, mert nem tartozott a tizenkét apostol utazótársai közé. A Szabadító
azonban azt mondta nekik, hogy ne tiltsák el ezt az embert (jelezve, hogy az illető
igazlelkű ember volt, aki felhatalmazással rendelkezett), és azt tanította, hogy azok,
akik segítik az Ő képviselőit, jutalmat kapnak majd (lásd Márk 9:39–41).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 9:42-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg a Szabadító figyelmeztetését. Mondd el, hogy ebben a
szövegösszefüggésben a megbotránkoztat szó azt jelenti, hogy botlásba visz vagy
félrevezet valakit, illetve arra ösztönzi, hogy bűnt kövessen el vagy elhagyja a hitét.

• Mire figyelmeztetett a Szabadító, kiket nem szabad bűnbe vinni? (Szükséges
lehet elmagyaráznod, hogy az „ama kicsinyek…, a kik… hisznek [Jézusban]”
kifejezés magában foglalja mindazokat, akik fiatalok a hitben, mint például a
fiatalok és az új megtértek, de ugyanúgy az Ő alázatos és bizalommal teli
tanítványait, bármilyen korúak legyenek is.)

• Mire figyelmeztette Jézus azokat, akik az Ő tanítványait bűnbe viszik? (Jelezte,
hogy jobb lenne nekik, ha meghalnának, minthogy megtapasztalják azt a
komoly szenvedést és eltávolodást Istentől, amelyet akkor tapasztalunk meg, ha
másokat bűnbe viszünk.)

• Milyen tantételt ismerhetünk meg a Szabadítónak a 42. versben található
figyelmeztetéséből? (A tanulók használhatnak ugyan különböző szavakat, de
fogalmazzák meg a következő tantételt: Ha a Jézus Krisztusban hívőket
bűnbe visszük, azért felelősségre leszünk vonva Isten előtt.)

• Hogyan vihet valaki bűnbe olyasvalakit, aki hisz Jézus Krisztusban?

Emlékeztesd a tanulókat a teremben lévő illatra, és hogy az illathoz hasonlóan mi is
lehetünk pozitív vagy negatív hatással másokra. Kérd meg a tanulókat, hogy
gondolják át, milyen hatással vannak azokra, akik hisznek Jézus Krisztusban.

Ragadd meg és tartsd fenn a tanulók érdeklődését!
Mivel néhány tanuló korlátozott ideig tud csak figyelni, keresd a módját, hogy miként tudnád újra
és újra felkelteni az érdeklődésüket és a lelkesedésüket az óra során. Mindezt oly módon tedd,
hogy a tanulók figyelmét a tanulmányozandó szentírásrészekre irányítsd.

Hogy felkészítsd a tanulókat a Szabadító által tanított egy másik tantétel
felismerésére, kérj meg egy önként jelentkezőt, akin fűzős cipő van, hogy jöjjön ki
az osztály elé. Kérd meg a tanulót, hogy oldozza ki, majd kösse meg újra az egyik
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cipőjét úgy, hogy csupán az egyik kezét használja. Miközben a tanuló ezzel
próbálkozik, kérdezd meg az osztályt:

• Milyen kihívásokat tapasztalnátok, ha elveszítenétek az egyik kezeteket?

• Van-e olyasmi – és ha van, akkor mi –, amiért hajlandóak lennétek odaadni az
egyik kezeteket?

Mondd el, hogy egy testrész szándékos eltávolítását amputálásnak nevezik, és
akkor kerülhet sor rá, ha az adott testrész súlyosan megsérül, elfertőződik vagy
megbetegszik. Bár az amputáció és az azt követő felépülés fájdalmas és nyomasztó
lehet, az eljárás megelőzheti, hogy a fertőzés átterjedjen a test többi részére, és
további károsodást vagy akár halált okozzon.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 9:43-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, mit tanított a Szabadító arról, hogy mikor lenne jobb, ha
az ember elveszítené az egyik kezét, mint ha megtartaná mindkettőt.

• Mikor lenne jobb, ha valaki elveszítené az egyik kezét, mint ha megtartaná
mindkettőt?

• Szerintetek ezt a tanítást szó szerint kell vennünk, és le kell vágnunk azt a
kezünket, amely „megbotránkoztatott” bennünket, vagyis bűnbe vitt minket?
(Szükséges lehet elmagyaráznod, hogy a Szabadító nem azt mondta, hogy az
emberek szó szerint vágják le a kezüket, hanem képletesen beszélt a tanítása
nyomatékosítására.)

Kérj meg egy tanulót, hogy rajzoljon fel a táblára egy emberi alakot. Mialatt a
tanuló rajzol, mondd el, hogy a Márk 9:43–48 Joseph Smith fordítása segíthet
jobban megértenünk a Szabadítónak ebben a részben szereplő tanításait. Ezekből a
versekből megtudjuk, hogy a Szabadító a kezet, a lábat és a szemet azon hatások
jelképeként használta, amelyek bűnbe vihetnek bennünket az életünkben. Kérd
meg a táblánál rajzoló tanulót, hogy karikázzon be egy kezet, egy lábat és egy
szemet a rajzon, majd kérd meg, hogy menjen vissza a helyére.

Kérj fel néhány tanulót, hogy felváltva olvassák fel a Márk 9:40–48 Joseph Smith
fordítását (a Kalauz a szentírásokhoz 233–234. oldaláról), az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, mihez hasonlította a Szabadító a kezet, a lábat és a
szemet, amely „megbotránkoztatott”, vagyis bűnbe vitt valakit. Elmondhatod, hogy
az élet szó a Márk 9:40–41, 43 Joseph Smith fordításában az örök életre utal.

• E fordítás szerint mit jelképez a megbotránkoztató kéz, láb és szem? (A kéz
családtagjainkat és barátainkat jelképezi; a láb azokat az embereket jelképezi,
akikre példaként tekintünk a gondolatok és tettek terén; a szem pedig a
vezetőinket jelképezi.)

Címkézd fel ezeket a testrészeket az értelmezésükkel a táblára rajzolt ábrán.

• Mit tanított nekünk a Szabadító, mit tegyünk a hamislelkű, vagyis bűnre csábító
hatásokkal?

• Miként hasonlíthat a hamislelkű hatásoktól való elhatárolódás egy végtag
amputálásához?

• Mi történhet, ha nem határolódunk el a hamislelkű befolyásoktól? Miért?
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• Milyen igazságot ismerhetünk meg az Úrnak ezekben a versekben található
tanításaiból? (A tanulók különböző szavakat használhatnak, de fogalmazzanak
meg egy, a következőhöz hasonló igazságot: Jobb, ha a hamislelkű
befolyásoktól határoljuk el magunkat, mintsem Istentől. A tanulók szavait
felhasználva írd fel ezt az igazságot a táblára.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő kijelentést Walter F. González
eldertől a Hetvenektől, az osztály pedig figyelje meg, milyen más hatásoktól kell
elhatárolódnunk.

„Ebből következik, hogy az ilyen levágások nemcsak a barátokra utalnak, hanem
minden rossz hatásra, például a helytelen tévéműsorokra, internetes oldalakra,
mozifilmekre, olvasmányokra, játékokra és zenére. Ha a lelkünkbe véssük ezt a
tantételt, az segíteni fog nekünk ellenállni a kísértésnek, hogy engedjünk minden
rossz hatásnak” (Ma van a napja! Liahóna, 2007. nov. 55.).

• Milyen kihívásokkal kerülhetünk szembe, amikor elhatároljuk magunkat a
hamislelkű befolyásoktól?

• Hogyan tudhatjuk meg, hogy mi a helyénvaló módja annak, hogy elhatároljuk
magunkat a hamislelkű befolyásoktól?

Mondd el, hogy a hamislelkű befolyásoktól való elhatárolódás nem jelenti azt, hogy
másokkal gorombán bánunk, elítéljük őket, vagy nem vagyunk hajlandóak azok
közelében lenni, akik nem az egyház hithű tagjai. Azoktól az emberektől kell
elhatárolni magunkat és kerülni a velük való kapcsolatot, akik bűnbe vinnének
bennünket. Bár talán nem vagyunk képesek minden olyan hatást eltávolítani vagy
elkerülni, amely bűnbe vinne bennünket, az Úr mégis megáld majd minket, amikor
igyekszünk elhatárolni magunkat minden olyan gonosz befolyástól, amitől csak
tudjuk, és amint igyekszünk önfegyelmet kifejleszteni, hogy elkerüljük azokat a
hatásokat, melyeket nem távolíthatunk el teljes mértékben.

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezt az igazságot, hívj ki két tanulót az
osztály elé, és kérd meg őket, hogy olvassák fel az osztálynak a következő
élethelyzetek egyikét, valamint a hozzá tartozó kérdéseket, az osztály pedig a Márk
9:43–48-ban meghatározott igazság alapján válaszoljon a kérdésekre.

1. élethelyzet. Vannak olyan barátaim, akik gyakran buzdítanak arra, hogy vegyek
részt olyan tevékenységekben, amelyek ellentétben állnak Isten parancsolataival, de
szerintem én jó hatással lehetek rájuk, ha továbbra is velük lógok.

• Vajon nem veszítem-e el a jóra való befolyásomat ezeknél a barátaimnál, ha
elhatárolom magamat tőlük? Milyen kapcsolatot tartsak fenn velük?

• Mit mondjak vagy tegyek, hogy megfelelő módon váljak el ezektől a
barátaimtól?

2. élethelyzet. Évek óta rajongója vagyok egy népszerű együttesnek. Az újabb
számaikban és interjúikban olyan viselkedésre és gondolatokra ösztönöznek,
amelyek szemben állnak az Úr normáival és tanításaival.
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• Ez csak zene és szöveg, nem? Mi veszélyes lehet abban, ha továbbra is
hallgatom a zenéjüket, és követem őket a közösségi médián?

Köszönd meg az önkéntesek segítségét, és kérd meg őket, hogy menjenek vissza a
helyükre. Kérdezd meg az osztálytól:

• Annak ellenére, hogy a bűnre vivő hatásoktól való elhatárolódás olykor nehéz
lehet, mit nyerhetünk mégis ezen áldozat révén? (Számos áldást, köztük az
örök életet.) Miért ér meg ez a jutalom minden áldozatot?

• Milyen helyzetben fordult már elő veletek vagy az egyik ismerősötökkel, hogy
úgy döntöttetek: elhatárolódtok a hamislelkű hatásoktól? (Emlékeztesd a
tanulókat, hogy ne osszanak meg semmit, ami túl személyes vagy magánjellegű
lenne.) Mi bizonyult nehéznek az ettől a hatástól való elhatárolódásban? Milyen
áldások származtak abból, hogy ezt megtettétek?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, vajon van-e bármilyen olyan hatás az
életükben, amely bűnbe viheti őket. Kérd meg őket, hogy írják le a füzetükbe vagy
a szentírás-tanulmányozási naplójukba, hogyan határolódnak majd el ezektől a
hatásoktól.

A Márk 9:49–50 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító arra utasította
tanítványait, hogy legyen békés a kapcsolatuk egymással.

Zárásként buzdítsd a tanulókat, hogy cselekedjenek minden olyan késztetés
szerint, amelyet a mai óra során kaptak.
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OTTHONTANULÓI LECKE

Márk 4–9 (8. rész)
Felkészülési anyag az otthon tanulók oktatója számára
A napi otthontanulói leckék összefoglalása
A következő összefoglalást azon eseményekről, tanokról és tantételekről, melyeket a tanulók a Márk 4–9 (8. rész)
tanulmányozása során megismertek, ne tanítsd az órád részeként! Az általad tanított lecke e tanok és tantételek közül
csupán néhányra összpontosít. Kövesd a Szent Lélek késztetéseit, amikor átgondolod, hogy mire van szükségük a
tanulóidnak.

1. nap (Márk 4–5)
A tanulók megtudták, hogy ha az Úr segítségét kérjük a nehézségek vagy a félelem idején, akkor Ő békét hozhat
nekünk. Azt is megtudták, hogy amikor megtapasztaljuk a Szabadító hatalmát az életünkben, tanúbizonyságot
tehetünk másoknak is az Ő áldásairól és könyörületéről. Jairus lányának és a vérfolyásos asszonynak a történetéből a
tanulók megtudták, hogy ha megmutatjuk a Jézus Krisztusba vetett hitünket azzal, hogy igyekszünk Őhozzá jönni,
akkor Ő meggyógyíthat bennünket, valamint hogy a Jézus Krisztusba vetett hit gyakorlása megköveteli, hogy a
bizonytalanság időszakaiban is folyamatosan higgyünk Őbenne.

2. nap (Márk 6–8)
Az 5000 ember megvendégelésének csodájából a tanulók megtudták, hogy amikor mindenünket felajánljuk a
Szabadítónak, Ő megsokszorozhatja felajánlásunkat, hogy megvalósítsa az Ő céljait. Azt is megtudták, hogy azáltal
követhetjük a Szabadító példáját, ha felismerjük mások szükségleteit, majd segítünk azok kielégítésében.

3. nap (Márk 9:1–29)
A beszámolóból, melynek során Jézus egy gonosz lelket űzött ki egy fiúból, a tanulók megtudták, hogy ha hiszünk
Jézus Krisztusban, minden dolog lehetséges lesz számunkra. További tantételek ebből a leckéből: Ha ragaszkodunk
ahhoz, amiben hiszünk, és az Úr segítségére törekszünk, akkor Ő segít majd megerősíteni a hitünket. Ima és böjt által
gyarapíthatjuk a Jézus Krisztusba vetett hitünket.

4. nap (Márk 9:30–50)
A tanulók a Márk 9:30–50 tanulmányozása során megtudták, hogy ha a Jézus Krisztusban hívőket bűnbe visszük, azért
felelősségre leszünk vonva Isten előtt. A Szabadító e versekben olvasható tanításaiból megtudták azt is, hogy jobb, ha
a hamislelkű befolyásoktól határoljuk el magunkat, mintsem Istentől.

Bevezetés
Ez a lecke segít a tanulóknak megérteni, hogy ha mások kedvére igyekszünk tenni
ahelyett, hogy azt tennénk, amiről tudjuk, hogy helyes, az helytelen döntésekhez,
bánathoz és megbánáshoz vezethet.
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Javaslatok a tanításhoz
Márk 6:1–29
Jézust elutasítják Názáretben, és szétküldi a tizenkét apostolt; beszámoló Keresztelő
János haláláról
Az óra kezdéseként kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak vissza a legutóbbi
olyan alkalomra, amikor nyomást éreztek valami olyan megtételére, amiről tudták,
hogy nem helyes.

Írd fel a következő kijelentést a táblára (a kijelentés forrása: “Making the Right
Choices,” Ensign, Nov. 1994, 37):

„A helytelenül cselekvő személyek azért szeretnék, ha ti is csatlakoznátok hozzájuk,
mert kevésbé feszélyezi őket, amit tesznek, ha mások is azt teszik” (Richard G.
Scott elder).

• Hogyan próbálnak mások nyomást gyakorolni rátok, hogy olyat tegyetek,
amiről tudjátok, hogy helytelen?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Márk 6 tanulmányozása során keressenek egy olyan
igazságot, mely segíthet nekik ellenállni a negatív kortársnyomásnak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 6:17–18-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, mit tett Heródes Keresztelő Jánossal. Mondják el, mit
találtak.

• Mit tett Heródes Jánossal, és miért?

Heródes elvált a feleségétől, és Fülöp nevű testvérének feleségét vette el, akit
Heródiásnak hívtak. Ez a tette a zsidó törvény égbekiáltó áthágása volt (lásd 3
Mózes 18:16), és Keresztelő János nyilvánosan el is ítélte emiatt. János ellenvetése e
házasság kapcsán nagyon feldühítette Heródiást, így Heródes bebörtönözte Jánost,
hogy az asszony kedvére tegyen.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 6:19–20-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, mit akart tenni Heródiás Keresztelő Jánossal.

• Mit akart tenni Heródiás Keresztelő Jánossal?

• Miért nem tudta kivégeztetni? (Azért, mert Heródes félt Jánostól, és tudta, hogy
Isten embere.)

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a Márk 6:21–29-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tett Heródes Keresztelő Jánossal.

• A 26. vers szerint hogyan érzett Heródes Keresztelő János kivégzésével
kapcsolatban?

• Miért fejeztette le Heródes Jánost, ha tudta, hogy az helytelen, és nem is akarta
megtenni? (Heródest aggasztotta a vele egy társaságban lévők véleménye.)

• Milyen tantételt ismerhetünk meg Heródes választásaiból arról, hogy mi
történik, amikor másoknak igyekszünk a kedvére tenni ahelyett, hogy a jót
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cselekednénk? (A tanulók különböző szavakat használhatnak, de győződj meg
róla, hogy megfogalmazzák a következő tantételt: Ha mások kedvére
igyekszünk tenni ahelyett, hogy azt tennénk, amiről tudjuk, hogy helyes,
az helytelen döntésekhez, bánathoz és megbánásokhoz vezethet.)

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezt az igazságot, rendezd őket párokba
vagy három-négy fős csoportokba, és kérd meg őket, hogy keressenek több példát
is olyan helyzetekre, amelyekben a fiataloknak választaniuk kell aközött, hogy
mások kedvére tesznek-e, vagy azt teszik, amiről tudják, hogy helyes. Elegendő idő
eltelte után kérd meg az egyes csoportokat, hogy osszák meg gondolataikat, és
amíg ezt teszik, írd fel néhány példájukat a táblára.

• Hogyan tapasztaltátok már meg azt, hogy ha engedünk az ezen példákban
szereplőhöz hasonló nyomásnak, az bánatot és megbánást eredményez?

• Milyen alkalommal láttatok valakit, aki azt tette, ami helyes, ahelyett, hogy
másoknak a kedvére igyekezett volna tenni?

• Mi segíthet azt választanunk, amiről tudjuk, hogy helyes, ahelyett, hogy mások
kedvére tennénk?

Olvasd fel Spencer W. Kimball elnök következő kijelentését a helyes döntésekről:

„Helyes döntéseket hozni akkor a legkönnyebb, amikor… már jó előre
meghozzuk őket; ez számos gyötrődéstől megkímél bennünket az útelágazásnál
[a döntés pillanatában], amikor fáradtak vagyunk, és súlyos kísértésekkel nézünk
szembe” (Az egyház elnökeinek tanításai: Spencer W. Kimball [2006]. 118.).

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át a következő hetüket, és keressenek olyan
lehetséges helyzeteket, amelyekben választaniuk kell esetleg aközött, hogy mások
kedvére tesznek, vagy pedig azt teszik, ami helyes. Buzdítsd őket, hogy tervezzék
meg, hogyan reagálnak majd erre a nyomásra, ha esetleg szembetalálják
magukat vele.

Mondd el, hogy amikor Heródes hírét vette a sok csodának, melyet Jézus
Galileában tett, attól félt, hogy Keresztelő János feltámadt a halálból, és ő végzi
ezeket a csodákat (lásd Márk 6:14–16).

Márk 7–8
Jézus meggyógyít két embert, és a tanítványait tanítja
Mondd el, hogy a Márk 7–8 két beszámolót is tartalmaz a Szabadító gyógyításairól.
Oszd párokra a tanulókat, és mindegyik pár egyik tagja olvassa el a Márk
7:31–35-öt, a másik tanuló pedig a Márk 8:22–25-öt. Ezután kérd meg a tanulókat,
hogy mondják el a társuknak a csodálatos gyógyítást, amelyről olvastak.

Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, mondják el, miként gyógyította
meg a Szabadító ezt a két embert.

• Mit tanulhatunk abból a tényből, hogy a vak nem gyógyult meg egyből?
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Az egyik tanuló olvassa fel a következő kijelentést Bruce R. McConkie eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából. Kérd meg a tanulókat, figyeljék meg, hogy Jézus
miért fokozatosan, vagyis több lépésben gyógyította meg a vakot.

„Ez a csoda egyedülálló; ez az egyetlen olyan feljegyzett eset, amelyben Jézus
fokozatosan gyógyított meg valakit. Lehetséges, hogy Urunk azért követte ezt a
módot, hogy megerősítse a vak férfi gyenge, de gyarapodó hitét. Úgy tűnik, hogy
az egymást követő fizikai kapcsolat Jézussal további reményt, bizonyosságot és
hitet adott a világtalannak. Jézus maga (1) vezette ki kézen fogva a vakot a
városból, (2) kente saját nyálát a világtalan szemére, (3) végezte el a kézrátétel

szertartását, valamint (4) tette rá második alkalommal is kezét a férfi szemeire.

Ennek a gyógyításnak a módja bizonyosan azt tanítja, hogy az embernek minden erejével és
hitével kell törekednie az Úr gyógyító kegyelmére, még akkor is, ha ez mindössze részleges
gyógyuláshoz elegendő, melynek elnyerése azonban további bizonyosságot és hitet nyújthat,
hogy ezzel már éppé és teljes egésszé lehessen az ember. Az emberek gyakran lelki
betegségeikből is fokozatosan, lépésről lépésre épülnek fel, amint életüket összhangba hozzák az
Istenség terveivel és céljaival” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73],
1:379–80).

• A fokozatosan történő gyógyulás miként erősíti meg az ember Jézus Krisztusba
vetett hitét?

• Miért fontos megérteni, hogy néhány áldás – mint például az evangéliumról
való bizonyság megszerzése, illetve a fizikai vagy lelki gyógyulás elnyerése –
gyakran fokozatosan vagy lépésről lépésre jön, nem pedig azonnal vagy
egyszerre?

A Márk 8:27–28 összegzéseként mondd el, hogy Jézus megkérdezte a
tanítványaitól, hogy kinek mondják Őt az emberek. Erre azt válaszolták, hogy
egyesek azt mondják, hogy Ő Keresztelő János vagy egy másik próféta.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 8:29-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, mit jelentett ki Péter Jézusról.

• Mit mondott Péter, ki Jézus? (A Krisztus szó a Messiás görög megfelelője.)

A Márk 8:30–31 összegzéseként mondd el, hogy Jézus azt tanította a
tanítványoknak, hogy a zsidók elutasítják és megölik Őt. Kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel a Márk 8:32–33-at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék
meg, hogyan reagált Péter erre a hírre.

Mondd el, hogy a zsidók népszerű, hódító Messiásról szóló várakozása miatt Péter
és sok más korabeli zsidó számára is nehéz volt megérteni és elfogadni egy olyan
Messiás gondolatát, aki szenved és meghal.

• Miben hasonlított Péter a Márk 8:22–25-ben jellemzett vakra? (Péter is
fokozatosan nyerte el az igazsággal kapcsolatos „látását”. Hitt a Szabadítóban,
az Ő küldetését azonban csak fokozatosan értette meg.)

• Hogyan segített az Úr nektek vagy valamelyik ismerősötöknek, hogy
fokozatosan egyre tisztábban lássátok az igazságot?
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A mai lecke zárásaként kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Márk
8:34–38-at, és gondolkodjanak el azon, hogyan segíthet nekik a mai lecke abban,
hogy az Urat tegyék az első helyre az életükben.

Következő rész (Márk 10–Lukács 4)
Mondd el, hogy a tanulók befejezik majd Márk evangéliumának tanulmányozását,
és hozzákezdenek Lukács írásainak olvasásához. Kérd meg őket, hogy miközben
újraolvassák Jézus Krisztus életének és engesztelésének végső eseményeit,
keressenek új részleteket, és figyeljék meg, milyen gyalázkodó megjegyzéseket
tettek Jézusra, miközben Ő a kereszten szenvedett. Lukács evangéliumában az
egész Biblia egyik leghíresebb fejezetét olvassák majd – a Lukács 2-t –, valamint
beszámolókat elnyomottakról, számkivetettekről és bűnösökről.
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41. LECKE

Márk 10
Bevezetés
Halandó szolgálatának vége felé a Szabadító szolgál a
pereabelieknek. Ott-tartózkodása alatt tanít a házasság
tanáról, és magához hívja a kisgyermekeket. A Szabadító arra
int egy gazdag ifjút, hogy adja el minden tulajdonát és
kövesse Őt. Amint a Szabadító elhagyja Pereát, és a

halandóságban utolsó alkalommal Jeruzsálem felé veszi
útját, megjövendöli halálát és feltámadását, valamint azt
tanácsolja apostolainak, hogy szolgáljanak másokat.
Jerikónál meggyógyít egy vakot is.

Javaslatok a tanításhoz
Márk 10:1–16
Jézus a házasság tanáról tanít, és magához hívja a kisgyermekeket
Mutass a tanulóknak több képet, melyen kisgyermekek szerepelnek.

• Milyen tulajdonságokat vagy jellemvonásokat tiszteltek a kisebb testvéretekben
vagy más általatok ismert kisgyermekekben? (Írd fel a táblára a tanulók
válaszait.)

Kérd meg a tanulókat, hogy a Márk 10:1–16 tanulmányozása során keressenek egy
olyan igazságot, amely megtanítja nekünk, miért kell olyanná válnunk, mint a
kisgyermekek.

Mondd el, hogy a Szabadító szolgálatának végéhez közeledve elhagyta Galileát, és
egy Perea nevű vidékre ment. (Megkérheted a tanulókat, hogy keressék meg Pereát
a Jézus Krisztus halandó élete dióhéjban című kiadott anyagon [lásd 5. lecke] vagy
a 11. számú – A Szentföld az újszövetségi időkben című – bibliai térképen.) A Márk
10:1–12 összegzéseként mondd el, hogy mialatt a Szabadító Pereában tartózkodott,
a házasság fontosságáról tanította az embereket.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 10:13–14-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, mi történt, mialatt a Szabadító Pereában tartózkodott.

• Hogyan reagáltak a tanítványok, amikor az emberek kisgyermekeket hoztak a
Szabadítóhoz? (Mondd el, hogy a feddik szó a 13. versben azt jelzi: a
tanítványok azt mondták az embereknek, hogy helytelen a gyermekeket a
Szabadítóhoz vinni.)

• Hogyan válaszolt a Szabadító a tanítványoknak?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 10:15–16-ot, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, mit tanított a Szabadító a tanítványainak, amikor a
kisgyermekek odajöttek Hozzá. Mondd el, hogy a „fogadja az Isten országát”
kifejezés a 15. versben az evangélium elfogadására vonatkozik.

• Szerintetek mit jelent úgy fogadni az evangéliumot, „mint gyermek” (15. vers)?
(Írd fel a táblára a tanulók válaszait, és hasonlítsátok össze azokat a már a
táblán lévő felsorolással.)
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• Milyen tantételt ismerhetünk meg ezekből a versekből arról, hogy mi történik
majd, amikor kisgyermekekhez hasonlóan fogadjuk az evangéliumot? (A
tanulók több igazságot is megnevezhetnek, de mindenképpen legyen
egyértelmű, hogy amikor kisgyermekekhez hasonlóan fogadjuk az
evangéliumot, akkor felkészültek leszünk arra, hogy belépjünk Isten
királyságába.)

• Hogyan készít fel bennünket az Isten királyságába való belépésre az, ha az
evangéliumot úgy fogadjuk, mint a kisgyermekek? (Segítségképpen e kérdés
megválaszolásához, hívd fel a figyelmüket a Móziás 3:19-re.)

Márk 10:17–34
A Szabadító arra int egy gazdag ifjút, hogy adja el minden tulajdonát és kövesse Őt
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 10:17–20-at, az osztály pedig keresse
meg, mi történt, miután a Szabadító megáldotta a kisgyermekeket.

• Hogyan jellemeznétek azt az embert, aki Jézushoz jött? Miért?

• Mit kérdezett a Szabadítótól? Mit válaszolt Jézus?

Mondd el, hogy a Máté 19 is tartalmazza ezt a beszámolót a férfiról, aki Jézushoz
jött. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 19:20-at, az osztály pedig figyelje
meg, hogy miként válaszolt a férfi, amikor a Szabadító felsorolt néhányat a
parancsolatok közül.

• Miután elismerte, hogy az összes parancsolatot betartja, mit kérdezett a
fiatalember a Szabadítótól? (Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg az ifjú
kérdését.)

Írd fel a táblára a következő kérdést: Mi fogyatkozás van még bennem?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Márk 10:21-et, és keressék
meg, hogyan válaszolt a Szabadító az ifjú kérdésére.

• Mit mondott a Szabadító, mi hiányzott még az ifjúból?

Mutass rá a „Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt” kifejezésre a 21. versben.
Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg ezt a kifejezést a szentírásaikban.

• Szerintetek miért fontos tudni, hogy Jézus még azt megelőzően megszerette ezt
a fiatalembert, hogy elmondta volna neki, miben van benne hiányosság?

• Milyen tantételeket tanulhatunk ebből a beszámolóból? (A tanulók számos
tantételt fogalmazhatnak meg, köztük a következőket: Mivel az Úr szeret
bennünket, segíteni fog, hogy megtudjuk, mi hiányzik még belőlünk az Ő
követésére tett erőfeszítéseinket illetően. Ha kérjük az Urat, Ő megtanítja
nekünk, mit kell tennünk ahhoz, hogy örök életet örököljünk.)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Márk 10:22-t, és keressék
meg, hogyan reagált az ifjú, amikor a Szabadító azt tanácsolta neki, hogy adja el
mindenét.

• Hogyan reagált az ifjú?

• A 22. vers szerint miért reagált így?
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Mutass rá, hogy bár tőlünk nem valószínű, hogy hatalmas anyagi áldozatot
követelnek az Úr követéséhez, Ő másfajta áldozatok meghozatalára kért
bennünket ahhoz, hogy szolgáljuk Őt és engedelmeskedjünk a parancsolatainak.

• Milyen áldozatokat kért az Úr tőlünk, amelyeket nehezünkre eshet meghozni?

• Milyen áldásokról mondunk le, ha úgy döntünk, hogy nem követjük
mindenben az Urat?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 10:23–27-et úgy, hogy a 27. vers
Joseph Smith fordításának megfelelő részét használja: „Annak az embernek, aki a
gazdagságában bízik, mindez lehetetlen; annak azonban, aki bízik Istenben és
mindenét hátrahagyja énértem, annak nem lehetetlen, mert az ilyeneknek
mindezen dolgok lehetségesek.” Kérd meg az osztályt, hogy hallgassák meg a
szöveget, és keressék meg, mit tanított Jézus arról, hogy mindenünket el kell
hagynunk Őérte.

• Szerintetek miért olyan nehéz belépni Isten királyságába azoknak, akik a
gazdagságban és egyéb világi dolgokban bíznak?

• Szerintetek mit jelent az, hogy minden lehetséges azoknak, akik
Istenben bíznak?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 10:28–31-et úgy, hogy a 31. vers
Joseph Smith fordításának megfelelő részét használja: „Sokan pedig, akik magukat
elsőnek teszik, utolsók lesznek, az utolsók pedig elsők. Ezt mondta, megfeddvén
Pétert.” Kérd meg az osztályt, hogy kövessék a szöveget, és keressék meg, mit
mondott Péter, miután a Szabadító azt tanította, hogy hajlandónak kell lennünk
mindent feladni, amit csak Ő kér tőlünk.

• A 28. vers szerint mit mondott Péter?

• Mit ígért a Szabadító azoknak, akik hajlandóak mindent feladni, hogy
kövessék Őt?

• Milyen tantételt tanulhatunk a Szabadító tanításaiból arról, hogy mit kell
tennünk az örök élet elnyeréséhez? (A tanulók különböző szavakat
használhatnak, de győződj meg róla, hogy megfogalmazzák a következő
tantételt: Ahhoz, hogy örök életet nyerjünk, hajlandónak kell lennünk
bármit feladni, amit csak az Úr kér tőlünk. Írd fel ezt a tantételt a táblára.)

• Miért ér meg az örök élet minden áldozatot, amelyre csak kérhetnek bennünket
a földön? (Emlékeztetheted a tanulókat, hogy az örök élet magában foglalja azt,
hogy Isten színe előtt élhetünk örökké az igazlelkű családtagjainkkal.)

A Márk 10:32–34 összegzéseként mondd el, hogy az Úr elmondta a tanítványainak,
hogy miután megérkeznek Jeruzsálembe, Őt kigúnyolják, megkorbácsolják, leköpik
és megölik majd, illetve hogy harmadnapra feltámad.

• Miért tökéletes példa a Szabadító arra, hogy valaki hajlandó bármit feladni, amit
Isten kér tőle?

Tegyél bizonyságot a mai órán tanított igazságokról. Buzdítsd a tanulókat, hogy
imádságos lélekkel gondolkozzanak el a kérdésen: „Mi fogyatkozás van még
bennem?”, és engedelmeskedjenek minden olyan késztetésnek, amelyet azzal
kapcsolatosan kaphatnak, hogy az Úr még milyen áldozatot vár tőlük.
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Oszd meg a bizonyságodat!
Az óra vége nem az egyetlen alkalom a bizonyságod megosztására. Használd ki az óra során
adódó lehetőségeket arra, hogy megoszd bizonyságodat a felismert és megtárgyalt tanokról és
tantételekről. Kérd meg a tanulókat, hogy ők is tegyenek ugyanígy. Amikor megosztjátok a
bizonyságotokat, a Szentlélek tanúságot tehet a tanulók szívében és elméjében e bizonyságok
igaz voltáról.

Márk 10:35–52
A Szabadító megjövendöli halálát és feltámadását, valamint azt a tanácsot adja az
apostoloknak, hogy szolgáljanak másokat

Oszd a tanulókat kis csoportokra, és mindegyik csoportnak adj egy-egy
példányt a következő kiosztandó anyagból, majd kérd meg őket, hogy

töltsék azt ki:

Ki a legnagyobb?
A csoportotokkal közösen töltsétek ki a kiadott anyagot, és beszéljétek meg a kérdésekre adott
válaszokat.

Soroljátok fel néhány kedvelt tevékenységeteket: ____________________

• Nevezzetek meg néhány olyan embert, akik igazán kiemelkedőek a fent felsorolt
tevékenységekben. Mitől kiemelkedőek ezek az emberek?

A Szabadító Márk 10-ben található szavainak további tanulmányozása során keressétek meg, mit
tanított arról, mi tesz valakit igazán naggyá.

Olvassátok el a Márk 10:35–37-et, és keressétek meg, mit kért Jakab és János a Szabadítótól,
miközben Jeruzsálem felé utaztak.

Jakab és János azon kérése, hogy a Szabadító jobbján és balján ülhessenek, azon vágyukat sugallta,
hogy több dicsőséget és tiszteletet szerettek volna kapni Isten királyságában, mint a többi apostol. A
Márk 10:38–40 feljegyzi, hogy a Szabadító elmagyarázta Jakabnak és Jánosnak, hogy ez az áldás
azoknak adatik meg, akik felkészültek annak elnyerésére.

Olvassátok el a Márk 10:41-et, és figyeljétek meg, hogyan reagált a többi tanítvány Jakab és János
kérésére.

• Szerintetek miért volt a többi tanítvány elégedetlen Jakabbal és Jánossal?

Olvassátok el a Márk 10:42–45-öt, és keressétek meg, mit tanított a Szabadító a tanítványainak a
nagyságról.

A Szabadítónak a valódi nagyságról szóló tanítása alapján egészítsétek ki a következő kijelentést:

Ahhoz, hogy igazán nagyok lehessünk, ____________________.

A 45. versben a szolgál kifejezés azt jelenti, hogy gondoskodni valakiről, valamint vigaszt, segítséget
és támogatást nyújtani valakinek.

• Miért tekinthetnénk valakit, aki (a Szabadítóhoz hasonlóan) szolgál és segít másokat, igazán
nagynak?

• Milyen alkalommal fordult már elő, hogy valaki szolgált nektek vagy a családotoknak, és
gondoskodott rólatok? Miért tekinthetnétek ezt a személyt igazán nagynak?
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Miután a tanulók kitöltötték a kiadott anyagot, kérd meg néhányukat, hogy
számoljanak be arról, hogyan egészítették ki a kijelentést a Márk 10:42–45 alapján.
A tanulók használhatnak ugyan különböző szavakat, de fogalmazzák meg a
következő tantételt: Ahhoz, hogy igazán nagyok lehessünk, mások szolgálata
által kell a Szabadító példáját követnünk.

A Márk 10:46–52 összegzéseként mondd el, hogy amint a Szabadító és apostolai
elhagyták Jerikót, hogy Jeruzsálembe menjenek, egy Bartimeus nevű vak férfi
kiáltott a Szabadító után, hogy gyógyítsa meg őt. A tömeg csendre intette
Bartimeust, mire ő még hangosabban kiabált. A Szabadító meghallotta kiáltozását,
megkönyörült rajta, és meggyógyította őt. (Megjegyzés: A Bartimeus gyógyításáról
szóló beszámolót részletesebben tárgyaljuk majd a Lukács 18-hoz kapcsolódó
leckében.)

• Miként példázza a Szabadító tökéletesen azt a tantételt, amelyet a másoknak
nyújtott szolgálatról tanított?

Mondd el a bizonyságodat arról, hogy a Szabadító valódi nagysága abban rejlik,
ahogyan Mennyei Atyánk gyermekeit szolgálja. Kérd meg a tanulókat, hogy
gondolják át, mit tehetnek a körülöttük élők szolgálata és a róluk való gondoskodás
érdekében. Buzdítsd őket, hogy tűzzenek ki egy célt, amely segít majd nekik, hogy
szolgáljanak másokat és gondoskodjanak róluk.
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42. LECKE

Márk 11–16
Bevezetés
Halandó szolgálatának végéhez közeledve a Szabadító
felfigyel egy szegény özvegyasszonyra, aki két fillért dob a
templom perselyébe. Később, egy bethániai vacsora során
Mária megkeni Jézust, az Ő temetése jeleként. A Szabadító

szenved a Gecsemánéban. Perbe fogják és halálra ítélik.
Miután az Úr meghal a kereszten és feltámad, megjelenik az
apostolainak, és megbízza őket azzal, hogy vigyék el az
evangéliumot a világnak.

Javaslatok a tanításhoz

A Szabadító Gecsemánéban átélt szenvedésének tanítása
A Gecsemánéban történt eseményekről három beszámoló is létezik. A Máté 26-tal foglalkozó
lecke arra összpontosít, hogy a Szabadító alávetette magát az Atya akaratának. A Márk 14-gyel
foglalkozó lecke azt tárgyalja, hogy mit szenvedett el Jézus a Gecsemánéban. A Lukács 22-vel
foglalkozó lecke pedig szenvedéseinek végletességét emeli ki. A Szabadító szenvedéseiről szóló e
három beszámoló egyedi megközelítéseire való összpontosítás segíthet a tanulónak különálló
élményeket szerezni az egyes beszámolók tanulmányozása során.

Márk 11–13
A Szabadító a templomnál tanít, és felfigyel egy özvegyasszonyra, aki néhány fillért
dob a templom perselyébe
Olvasd fel a következő helyzeteket, és kérd meg a tanulókat, hogy figyeljék meg,
miben térnek el az egyes esetekben az Úr számára tett felajánlások.

1. Egy asszony nagyon nagy összegű böjti felajánlást adott a püspöknek. Egy
másik asszony, aki ugyanabban az egyházközségben él, nagyon csekély
összeget adott a püspöknek böjti felajánlásként.

2. Egy férfi cövekelnökként szolgál. Egy másik férfi ugyanabban a cövekben elemis
tanítóként szolgál.

• Milyen különbségeket vettetek észre az egyes helyzetekben?

• Milyen érzései lehetnek valakinek, ha az Úrnak tett felajánlása kicsinynek tűnik
mások felajánlásához viszonyítva?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Márk 11–14 tanulmányozása során keressenek olyan
igazságokat, amelyek segítenek nekik megtudni, miként tekint az Úr a
felajánlásaikra.
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Mutasd meg A diadalmas bevonulás
című képet (Evangéliumi művészeti könyv
[2009]. 50. sz.; lásd még LDS.org). A
Márk 11:1–12:40 rövid összegzéseként
elmondhatod, hogy a Szabadító
halandó szolgálata végéhez közeledve
diadalmasan bevonult Jeruzsálembe,
megtisztította a templomot, és ott
tanította az embereket. Emlékeztesd a
tanulókat, hogy a farizeusok nehéz
kérdéseket tettek fel Neki, amíg a
templomban tanított, hogy megkíséreljék hiteltelenné tenni Őt. Miután a Szabadító
válaszolt a kérdéseikre, elítélte a farizeusok és az írástudók képmutatását (lásd
Máté 23).

Mondd el, hogy mialatt Jézus a templomban volt, tanúja volt annak, ahogyan az
emberek pénzt hoznak a templom kincstárába Istennek szánt felajánlásként. Kérj
meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 12:41–44-et, az osztály pedig figyelje meg,
mit látott a Szabadító a perselynél.

• Mit látott a Szabadító a perselynél?

Mutasd meg az országodban használt legkisebb értékű pénzérmét, és mondd el,
hogy a fillér a „zsidók által használt legkisebb bronzérme” volt (Bible Dictionary,
“Money”).

• Hogyan érezhette magát az, aki csak két fillért tudott felajánlani Istennek?

• Mit mondott a Szabadító az özvegyasszony felajánlásáról másokéhoz
viszonyítva?

• Szerintetek miért tartotta a Szabadító úgy, hogy ez a felajánlás több volt, mint
a többi?

• Azok alapján, amiket az Úr az özvegyasszonyról mondott, milyen tantételt
ismerhetünk meg az Úrnak tett felajánlásokkal kapcsolatosan? (A tanulók
különböző szavakat használhatnak, de fogalmazzanak meg egy, a következőhöz
hasonló tantételt: Ha készek vagyunk mindenünket odaadni az Úrnak,
akkor Ő elfogadja ezt a felajánlást, még ha az másokéhoz viszonyítva
kicsinynek is tűnik.)

A Márk 13 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító a második eljövetelről
tanította az apostolait. Emlékeztesd a tanulókat, hogy ezeket a tanításokat már
áttekintették a Joseph Smith – Máténál.

Márk 14:1–9
Mária megkeni a Szabadítót
Mondd el, hogy miután a Szabadító a második eljövetelének jeleiről tanította a
tanítványokat, elhagyta Jeruzsálemet, és Bethániába ment, egy Simon nevezetű férfi
házába, aki korábban leprában szenvedett.
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 14:3-at, egy másikat pedig, hogy
olvassa fel a János 12:3-at, az osztály pedig figyelje meg, mi történt a Szabadítóval,
amint vacsorához ült.

• Mi történt a Szabadítóval, amikor vacsorához ült Simon házában? (Mondd el,
hogy az asszony, akik megkente a Szabadítót, Mária volt, Mártha és Lázár
testvére [lásd János 12:1–3].)

• Hogyan mutatta ki Mária a Szabadító iránt érzett szeretetét és
elkötelezettségét?

Mondd el, hogy Mária tette, melynek során megkente a Szabadító fejét és lábát
nárdusolajjal (egy igen drága olajjal), oly komoly cselekedet volt a
hódolatnyilvánítás terén, amelyben még királyokat is ritkán részesítettek (lásd
James E. Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 512).

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Márk 14:4–9-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, hogyan reagáltak néhányan az
asztalnál Mária tettére. Mondd el, hogy a János 12:4–5-ből megtudjuk, hogy
Iskariotes Júdás volt az egyike azoknak, akik Mária tette miatt szót emeltek.

• Hogyan reagált Iskariotes Júdás arra, hogy Mária megkente a Szabadítót egy
ilyen drága olajjal?

• Az 5. vers szerint mennyit ért az az olaj? (Mondd el, hogy 300 pénz egy átlagos
munkás egyévi bérének felelt meg.)

• Hogyan válaszolt a Szabadító Júdás Máriával szembeni bírálatára?

Mutass rá a „jó dolgot cselekedett én velem” kijelentésre a 6. versben, és mondd el,
hogy ez azt jelzi, hogy a Szabadítónak kedvére volt Mária cselekedete. Mutass rá az
„ő a mi tőle telt, azt tevé” kifejezésre a 8. versben, és mondd el, hogy ez azt
sugallja, hogy Mária a lehető legtöbbet tette, amit tehetett az Úrért.

• Milyen igazságot ismerhetünk meg ezekből a versekből arról, hogy miként érez
a Szabadító, amikor a tőlünk telhető legtöbbet tesszük meg Őérte? (A tanulók
használhatnak ugyan különböző szavakat, de fogalmazzák meg a következő
tantételt: A Szabadítónak kedvére van, ha a tőlünk telhető legtöbbet
tesszük meg Őérte.)

Utalj vissza a lecke elején felvázolt két élethelyzetre. Kérd meg a tanulókat, hogy a
Márk 12-ben és a Márk 14-ben felismert igazságokat használva mondják el, hogyan
tehetnének az Úr kedvére az egyes élethelyzetekben szereplő személyek.

• Hogyan segíthet az ezen igazságokban való hit valakinek, aki úgy érzi, hogy
nem adhat sokat az Úrnak?

• Milyen helyzetben tapasztaltátok már, hogy valaki a tőle telhető legtöbbet adta
az Úrnak?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, vajon jelenleg a tőlük telhető legtöbbet
adják-e az Úrnak. Buzdítsd őket, hogy válasszák ki életük egyik területét, amelyet
fejleszthetnének, és tűzzenek ki egy célt, amely segíthet nekik, hogy a tőlük telhető
legtöbbet adják az Úrnak.
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Márk 14:10–16:20
Jézus megkezdi engesztelését, amikor a Gecsemánéban szenved a bűneinkért;
Iskariotes Júdás elárulja, majd a zsidó vezetők elé hurcolják
Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el magukban a következő
kérdéseken:

• Éreztétek már valaha úgy, hogy senki sem ért meg benneteket vagy azt, amin
éppen keresztülmentek?

• Éreztétek már azt, hogy nem kaphattok bocsánatot a múltbéli bűneitekre?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Márk 14 tanulmányozása során keressenek olyan
igazságokat, amelyek segíthetnek valakinek, aki efféle érzésekkel küszködik.

A Márk 14:10–31 összegzéseként mondd el, hogy néhány nappal azt követően,
hogy Mária megkente Jézust, Ő az apostolaival ünnepelte a zsidó húsvétot (a
páskát). Ezt követően a Szabadító a Gecsemáné kertjébe ment.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 14:32–34-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és figyeljék meg, hogyan érezte magát a Szabadító a Gecsemáné
kertjében.

• Hogyan érezte magát a Szabadító a Gecsemáné kertjében?

Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a következő kifejezéseket a táblára: rettegni,
gyötrődni, szomorú.

Mondd el, hogy ezek a kifejezések Jézus Krisztus szenvedésére vonatkoznak,
amelyet az engesztelésének részeként élt át.

• Mit tanítanak ezek a kifejezések nekünk Jézus Krisztus engeszteléséről?
(Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a következő igazságot a táblára:
Engesztelése részeként Jézus Krisztus szenvedett és gyötrődött a
Gecsemáné kertjében.)

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a Márk 14:35–42-t, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tett a Szabadító gyötrelmes szenvedése
következtében.

• Mit tett a Szabadító gyötrelmes szenvedése következtében? (Segíts a
tanulóknak megérteni, hogy Jézus szenvedése olyan súlyos volt, hogy azt kérte:
ha lehetséges, inkább ne kelljen megtapasztalnia azt.)

Írd fel a táblára a következő kifejezést: Jézus Krisztus azért szenvedte el…, hogy…

Mondd el, hogy más szentírásrészek segíthetnek megértenünk Jézus Krisztus
szenvedését, és hogy miért volt hajlandó szenvedni értünk.

Írd fel a táblára a következő utalásokat: Ésaiás 53:3–5 és Alma 7:11–13. Oszd
párokra az osztályt, és kérd meg őket, hogy olvassák el közösen a verseket, majd
keressék meg, mit szenvedett el a Szabadító és miért tette ezt. A tanulók írják le a
füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukba, hogyan egészítenék ki a
táblán szereplő kijelentést az Ésaiás 53:3–5-ből és az Alma 7:11–13-ból tanultak
alapján.
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Miután elegendő időt kaptak a feladatra, kérj meg néhány tanulót, hogy ossza meg,
hogyan egészítette ki a kijelentést. Válaszaiknak a következőkre kell hasonlítaniuk:
Jézus Krisztus azért szenvedte el fájdalmainkat, megpróbáltatásainkat,
kísértéseinket, betegségeinket, gyengeségeinket és szomorúságunkat, hogy tudja,
hogyan segítsen meg bennünket. Jézus Krisztus azért szenvedte el mindezt a
bűneinkért, hogy képes legyen eltörölni vétkeinket. Emlékeztesd a tanulókat arra,
hogy a Szabadító szenvedése az emberiség bűneiért a Gecsemánéban kezdődött,
majd a keresztre feszítésén keresztül folytatódva ott érte el csúcspontját.

Hogy segíts a tanulóknak átérezni, milyen fontos az az igazság, mely szerint
Jézus Krisztus az Ő engesztelése részeként szenvedett és gyötrődött a

Gecsemáné kertjében, megmutathatod a Különleges tanú – Holland elder (2:38)
című filmet, amelyben Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából
tanúságot tesz a Szabadító szenvedéséről a Gecsemánéban. Ez a videó
rendelkezésre áll az LDS.org honlapon.

• Hogyan segíthet szembenéznetek a saját megpróbáltatásaitokkal,
fájdalmaitokkal és kihívásaitokkal az, ha tudjátok, hogy a Szabadító mit
szenvedett el és miért?

• Milyen alkalommal éreztétek már, hogy a Szabadító segít nektek a fájdalom, a
betegség vagy a szomorúság idején?

• Milyen érzések töltöttek el benneteket, amikor bűnbánatot tartottatok, és
éreztétek, hogy a bűneitek eltöröltettek Jézus Krisztus engesztelése révén?

A Márk 14:43–16:20 összegzéseként mondd el, hogy Jézust egy jogellenes
tárgyalásra hurcolták a Szanhedrin elé, ahol halálra ítélték. Miután a Szabadító
meghalt a kereszten és feltámadt, megjelent az apostolainak, és megbízta őket
azzal, hogy vigyék el az evangéliumot a világnak.

Befejezésként bizonyságot tehetsz a ma megbeszélt igazságokról.

42.  LECKE

262



Bevezetés a Lukács írása
szerint való szent
evangyéliomba
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Lukács könyve további tanúbizonyságot nyújt számos igazságról, melyet Máté és
Márk jegyzett fel, valamint egyedi információkat is tartalmaz. Lukács evangéliuma
tovább mélyítheti a tanulók ismereteit Jézus Krisztus tanításairól, valamint segíthet
nekik még inkább értékelni az Ő szeretetét és könyörületét az egész emberiség
iránt, ahogyan az haladó szolgálata során és végtelen engesztelése által
megnyilvánult.

Ki írta ezt a könyvet?
Lukács ezen evangélium szerzője. Orvos volt (lásd Kolossébeliek 4:14), és „Jézus
Krisztus hírnöke” (Joseph Smith Translation, Luke 1:1). Lukács Pál egyik
„munkatársa” (Filemon 1:24) és misszionáriustársa (lásd 2 Timótheus 4:11) volt. Ő
írta az Apostolok cselekedeteit is (lásd Kalauz a szentírásokhoz: Lukács).

Hol és mikor íródott?
Bár nem ismert, hogy Lukács pontosan mikor írta ezt az evangéliumot,
valószínűleg a Kr. u. első század második felében készült. Lukács forrásai olyan
emberek voltak, akik „kezdettől fogva szemtanúi… voltak” (Lukács 1:2) a
Szabadító halandó szolgálatának és feltámadásának. Nem tudjuk pontosan, hol
íródott Lukács evangéliuma.

Kinek íródott a könyv, és miért?
Lukács szándéka szerint evangéliuma elsősorban egy nemzsidó olvasóközönség
számára készült, és úgy mutatja be Jézus Krisztust, mint aki mind a zsidók, mind
pedig a nemzsidók Szabadítója. Lukács név szerint „Theofilus[nak]” (Lukács 1:3)
címezte evangéliumát, mely név görögül azt jelenti: „Isten barátja” vagy „Isten által
szeretett” (lásd Bible Dictionary, “Theophilus”). Nyilvánvaló, hogy Theofilus
előzőleg már részesült tanításokban Jézus Krisztus élete és tanításai kapcsán (lásd
Lukács 1:4). Lukács azt remélte, hogy további tanításokkal szolgálhat, ha
rendszerezett beszámolót készít a Szabadító küldetéséről és elrendelt szolgálatáról.
Szerette volna, ha a bizonyságát olvasók megismerik Isten Fiának a
„bizonyosságát” (Lukács 1:4) – az Ő könyörületének, engesztelésének és
feltámadásának.

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
Lukács evangéliuma a leghosszabb az evangéliumok közül, és egyben az
Újszövetség leghosszabb könyve is. A keresztény világ néhány legismertebb
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története kizárólag Lukács evangéliumában található meg: a Keresztelő János
születését övező körülmények (lásd Lukács 1:5–25, 57–80); a hagyományos
karácsonyi elbeszélés (lásd Lukács 2:1–20); a 12 éves Jézus története a templomban
(lásd Lukács 2:41–52); olyan példázatok, mint az irgalmas szamaritánusé (lásd
Lukács 10:30–37), a tékozló fiúé (lásd Lukács 15:11–32), illetve a gazdag ember és
Lázár példázata (lásd Lukács 16:19–31); a tíz leprás története (lásd Lukács
17:11–19); valamint az arról szóló beszámoló, amikor a feltámadt Úr a
tanítványaival megy az Emmausba vezető úton (lásd Lukács 24:13–32).

További egyedi jellemzői Lukács azon írásai, melyek Keresztelő János más
evangéliumokban fel nem lelhető tanításait tartalmazzák (lásd Lukács 3:10–14); a
hangsúly, amelyet arra helyez, hogy Jézus Krisztus milyen gyakran imádkozott (lásd
Lukács 3:21; 5:16; 9:18, 28–29; 11:1); valamint a hetvenek elhívásáról, képzéséről és
misszionáriusi szolgálatáról készült beszámoló (lásd Lukács 10:1–22). Lukács
ezenkívül az egyetlen olyan evangélista, aki feljegyezte, hogy a Szabadító a vérét
ontotta a Gecsemánéban, és egy angyal szolgált Neki (lásd Lukács 22:43–44).

Mivel Lukács evangéliuma a templomnál indul és ott is ér véget, jelzi, milyen
fontos szerepet tölt be a templom Istennek az emberekkel kapcsolatos ügyei első
számú színtereként (lásd Lukács 1:9; 24:53).

Vázlat
Lukács 1–3 Keresztelő János és Jézus Krisztus születésének és küldetésének
megjövendölése. Tanúk bizonyságot tesznek arról, hogy az újszülött Jézus a
Messiás. Jézus Krisztus 12 évesen a templomban tanít. Keresztelő János bűnbánatot
prédikál, és megkereszteli Jézus Krisztust. Lukács feljegyzi Jézus Krisztus
leszármazási vonalát.

Lukács 4–8 Jézus Krisztus megkísértetik a pusztában. Názáretben kijelenti, hogy Ő
a Messiás, és elutasítják. Jézus Krisztus kiválaszt tizenkét apostolt, és tanítványait
tanítja. Bűnöket bocsát meg, és sok csodát tesz.

Lukács 9–14 A tizenkét apostolt elküldi, hogy prédikáljanak és gyógyítsanak. Jézus
Krisztus megvendégel ötezer embert, és színeváltozik egy hegyen. Elhívja a
hetveneket, és tanítani küldi őket. Jézus Krisztus a tanítványságról, a képmutatásról
és az ítélkezésről tanít. Elmondja az irgalmas szamaritánus példázatát.

Lukács 15–17 Jézus Krisztus példázatokban tanít. A vétkekről, a hitről és a
megbocsátásról tanít. Meggyógyít tíz leprást, és a második eljöveteléről tanít.

Lukács 18–22 Jézus Krisztus folytatja a példázatok által történő tanítást.
Meggyógyít egy vakot, és Zákeust tanítja. Győzedelmesen bevonul Jeruzsálembe,
könnyezik a város miatt, és megtisztítja a templomot. Jézus Krisztus megjövendöli
Jeruzsálem pusztulását, és a második eljövetelét megelőző jelekről beszél. Bevezeti
az úrvacsorát, tanítja apostolait, és szenved a Gecsemánéban. Elárulják,
letartóztatják, kigúnyolják, megverik és kihallgatják.

Lukács 23–24 Jézus Krisztus tárgyalása Pilátus és Heródes előtt, keresztre feszítése
és temetése. A sírboltnál angyalok, valamint az Emmausba vezető úton két
tanítvány tesz bizonyságot, hogy Jézus Krisztus feltámadt. A Szabadító megjelenik
a tanítványainak Jeruzsálemben, megígéri apostolainak, hogy hatalmat kapnak
Istentől, és felmegy a mennybe.

LUKÁCS
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43. LECKE

Lukács 1
Bevezetés
Gábriel angyal megjelenik Zakariásnak, és kijelenti, hogy
Zakariásnak és feleségének, Erzsébetnek fia fog születni, akit
Jánosnak kell nevezniük. Hat hónappal később ugyanez az
angyal jelenik meg Máriának, és jelenti ki neki, hogy ő lesz

Isten Fiának az édesanyja. Mária meglátogatja Erzsébetet, és
örvendeznek a Szabadító eljövetele miatt. Három hónappal
később Erzsébet életet ad Jánosnak.

Javaslatok a tanításhoz
Lukács 1:1–4
Lukács kifejti, mi okból írja evangéliumát
Mutasd meg a következő képeket, és kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mi
történik azokon: József és Mária Betlehembe mennek (Evangéliumi művészeti könyv
[2009]. 29. sz.; lásd még LDS.org), Angyal jelenik meg a pásztoroknak (31. sz.),
Simeon kifejezi hódolatát a gyermek Krisztus iránt (32. sz.), Az ifjú Jézus a
templomban (34. sz.), Az irgalmas szamaritánus (44. sz.), Mária és Márta (45. sz.),
valamint A tíz bélpoklos (46. sz.). Mutass rá, hogy Lukács feljegyezte ezeket és a
Szabadító halandó szolgálatának még számos más eseményét és tanítását is,
viszont ezek nem szerepelnek Máté, Márk és János evangéliumában.

Röviden mutasd be Lukács
evangéliumát, elmagyarázva, hogy
Lukács egy Theofilus nevezetű ember
megszólításával kezdte evangéliumát
(3. vers), és elmondta, miért ír. Theofilus
azt jelenti, hogy „Isten barátja” (Bible
Dictionary, “Theophilus”). Kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel a Lukács
1:1–4-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, milyen
okokat adott meg Lukács az írásra.

A szerző szándéka
Amikor a szentírásokból tanítasz, igyekezz meghatározni, mit szeretett volna közölni a prófétai
író. További információért arról, hogy milyen szándékkal írta Lukács az evangéliumát, lásd az e
leckét megelőző „Bevezetés a Lukács írása szerint való szent evangyéliomba” című részt.

• Milyen okokat adott meg Lukács, miért írta meg beszámolóját?

• A Lukács 1:4 alapján mi módon válhat javunkra Lukács evangéliumának
tanulmányozása?
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Krisztus a templomban. Készítette: Heinrich Hofmann. A
C. Harrison Conroy Co., Inc. jóvoltából

Biztosítsd a tanulókat arról, hogy
miközben Lukács evangéliumát
tanulmányozzák, „megtudha[tják]
azoknak a dolgoknak bizonyosságát”
(4. vers), amelyeket Jézus Krisztusról
tanultak.
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Lukács 1:5–25
Gábriel angyal bejelenti Zakariásnak
János közelgő születését, és Erzsébet
megfogan
Kérd meg a tanulókat, hogy
gondolkodjanak el egy olyan áldáson
vagy válaszon, amelyet Istentől várnak
vagy remélnek. Kérd meg őket, hogy a
Lukács 1 tanulmányozása során
keressenek olyan igazságokat, amelyek
segíthetnek nekik, amikor valamilyen
áldásra vagy válaszra várnak Istentől.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Lukács 1:5–7-et, az osztály pedig
keresse meg, kik vártak egy konkrét
áldásra életük túlnyomó részében.

• Milyen részleteket tudunk meg
Zakariásról és Erzsébetről ezekből a
versekből?

A Lukács 1:8–10 összegzéseként
mondd el, hogy Zakariás azt a
megbízást kapta, hogy a jeruzsálemi
templomban füstölőt égessen, ami
olyan megtiszteltetés volt, mely talán
csak egyszer adódik egy pap életében.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el
magukban a Lukács 1:11–13-at, és
keressék meg, mi történt, miközben
Zakariás a templomban volt.

• A 13. vers szerint milyen ima
válaszoltatik meg majd Zakariás és
Erzsébet számára? (Mutass rá, hogy
Zakariás és Erzsébet valószínűleg
már hosszú évek óta imádkozott
azért, hogy gyermekük lehessen.
Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék
meg a „meghallgattatott a te
könyörgésed” kifejezést ebben a
versben.)

• Mit érezhetett Zakariás, amikor
hallotta, hogy neki és Erzsébetnek
fia születik annak ellenére, hogy
„idős emberek valának” (7. vers)?

A Lukács 1:14–17 összegzéseként
mondd el, hogy Gábriel angyal azt mondta Zakariásnak, hogy Erzsébettel együtt
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Gábriel angyal megjelenik Máriának

örömük és vigasságuk lészen (lásd 14. vers), fiuk pedig sokakat készít majd elő
az Úrnak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 1:18–20-at, az osztály pedig keresse
meg, hogyan reagált Zakariás az angyal kijelentésére. Kérd meg a tanulókat,
mondják el, mit találtak.

• Mi történt Zakariással amiatt, hogy kételkedett az angyal szavaiban?

• A 20. vers szerint mit mondott az angyal, mi történik majd azokkal a szavakkal,
amelyeket Zakariásnak elmondott? (A tanulók használhatnak ugyan különböző
szavakat, de győződj meg róla, hogy megfogalmazzák a következő igazságot:
Az Úrnak az Ő szolgáin keresztül kinyilvánított szavai a saját idejükben
beteljesednek. Írd fel ezt az igazságot a táblára.)

• Mit jelent „az ő idejökben” kifejezés? (Az Úr időzítésének megfelelően.)

Mutass rá a táblán szereplő kijelentésre, és kérdezd meg:

• Milyen hatással van ezen igazság ismerete arra, hogy miként reagálunk az Úr
ígéreteire? (Miután a tanulók válaszoltak, alakítsd át a táblán szereplő
igazságot, hogy az a következőképpen szóljon: Bízhatunk az Úr ígéreteiben,
mert az Ő szavai a saját idejükben beteljesednek.)

• Hogyan segíthet ez az igazság valakinek, aki egy isteni ígéret
beteljesedésére vágyik?

A Lukács 1:21–24 összegzéseként mondd el, hogy amikor Zakariás elhagyta a
templomot, nem tudott megszólalni. Erzsébet később várandós lett, ahogyan azt az
angyal megígérte.

Kérj meg egy tanulót (egy fiatal nőt, ha lehet), hogy olvassa fel Erzsébet szavait a
Lukács 1:25-ből, az osztály pedig gondolja át, mit érezhetett Erzsébet, miközben a
gyermek érkezésére készült. Szükséges lehet elmagyaráznod, hogy Erzsébet
kijelentése, miszerint az Úr „elve[tt]e az én gyalázatomat az emberek között”, arra
a szégyenre utalhat, amelyet az ókori kultúrákban népszerű azon téves nézet miatt
szenvedett el, mely szerint a gyermektelenség Isten büntetése.

Lukács 1:26–38
Gábriel angyal bejelenti Máriának Jézus eljövendő születését
Mutasd meg Az örömhír bejelentése:
Gábriel angyal megjelenik Máriának
(Evangéliumi művészeti könyv. 28. sz.;
lásd még LDS.org) című képet, és kérd
meg a tanulókat, hogy képzeljék el,
milyen érzés lenne, ha egy angyal
váratlanul megjelenne nekik. A Lukács
1:26–27 összegzéseként mondd el, hogy
Erzsébet várandósságának hatodik
hónapjában Gábriel angyal elküldetett
Máriához, egy fiatal nőhöz Názáretben.
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 1:28–33-at, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressenek olyan kifejezéseket, amelyek segíthettek
Máriának megérteni, milyen fontos feladatott bízott rá Isten.

• Melyik kifejezések segíthettek Máriának megérteni, milyen fontos feladatott
bízott rá Isten?

• Mit jelent a „Magasságos Fi[a]” (32. vers) titulus? (A tanulók használhatnak
ugyan különböző szavakat, de fogalmazzák meg a következő tant: Jézus
Krisztus az Atyaisten Fia.)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Lukács 1:34-et, és keressék
meg Mária kérdését. Mondják el, mit találtak. Mondd el, hogy Mária kijelentése,
miszerint „én férfiat nem ismerek”, azt jelenti, hogy szűz volt.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 1:35–37-et, az osztály pedig figyelje
meg, hogyan válaszolt Mária kérdésére az angyal.

Mondd el, hogy nem ismerjük a szentírásokban szereplő beszámolókon kívüli
részleteket arról a csodáról, ahogyan Jézus Krisztus fogantatása megtörtént;
egyszerűen azt olvashatjuk, hogy ez egy csoda volt, valamint hogy a megszületendő
gyermek Isten Fia lesz.

Kerüljétek a találgatásokat!
Ne találgassatok azon szent témával kapcsolatosan, hogy a Szabadító miként fogant!
Összpontosítsatok inkább a szentírásbeli tanításokra, s emlékezzetek a bennük található
bizonyságra, mely szerint Krisztus születése csoda volt, és hogy Máriát „szűznek nevezték
gyermekszülése előtt és után is” (Ezra Taft Benson, “Joy in Christ,” Ensign, Mar. 1986, 4; lásd
még 1 Nefi 11:13–20; Alma 7:10).

• A Lukács 1:37 feljegyzése szerint milyen igazságot jelentett ki az angyal, amely
segít magyarázatot adni erre a csodás eseményre? (A tanulók fogalmazzák meg
a következő igazságot: Istennél semmi sem lehetetlen. Javasolhatod, hogy
jelöljék meg ezt az igazságot a szentírásukban.)

• Mit mondana szerintetek Mária vagy Erzsébet buzdításképpen nekünk, ha úgy
éreznénk, hogy valami, amit remélünk, az lehetetlen?

• Milyen élményetek erősítette már meg azon meggyőződéseteket, hogy semmi
sem lehetetlen Istennel?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Lukács 1:38-at, és keressék
meg, hogyan válaszolt Mária az angyalnak.

• Milyen bizonyítékot találtok ebben a versben arra, hogy Mária elhitte az angyal
szavait?

• Miben különbözött az, ahogyan Mária fogadta az angyal szavait attól, ahogyan
Zakariás reagált az angyal bejelentésére a templomban?

Buzdítsd a tanulókat, hogy kövessék Mária és Erzsébet példáját, és higgyenek
abban, hogy saját életükben az Úr segítségével semmi sem lesz lehetetlen, amit Ő
kér tőlük.
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Mária meglátogatja Erzsébetet

Lukács 1:39–56
Mária meglátogatja Erzsébetet, és mindkét asszony bizonyságot tesz a Szabadítóról
Ha lehetséges, mutass egy képet
Máriáról, amint meglátogatja Erzsébetet
annak várandóssága során. Kérdezd
meg a tanulóktól, hogy felismerik-e
ezeket a személyeket és azt, hogy mi
történik a képen.

• Mária és Erzsébet talán hétköznapi
asszonyoknak tűnhetnek, mégis
miként töltöttek be fontos
szerepeket, amelyek
megváltoztatták a világot?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Lukács 1:41–45-öt, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg Erzsébet
Máriának elmondott bizonyságát.

• Mit értett meg már ekkor Erzsébet Máriával kapcsolatban?

Kérj meg egy tanulót (egy fiatal nőt, ha lehet), hogy olvassa fel a Lukács 1:46–49-et,
az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék ki, hogyan dicsőítette Mária
az Urat.

• Milyen kifejezést használt a 49. versben Mária annak jellemzésére, hogy az Úr
mit tett érte? („Nagy dolgokat.”)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Lukács 1:38, 45–46-ot, és
keressék meg, mit tett Mária, ami lehetővé tette az Úr számára, hogy „nagy
dolgokat” tegyen érte.

• Mit tett Mária, ami lehetővé tette az Úr számára, hogy „nagy dolgokat”
tegyen érte?

Mutass rá, hogy csakúgy, ahogy Zakariásnak, Erzsébetnek és Máriának mind saját
szerepe volt az isteni tervben, nekünk is fontos szerepet szán az Úr.

• Mária példája alapján mi történik majd az életünkben, ha hithűen igyekszünk
betölteni azt a szerepet, amelyet az Úr nekünk szán? (Segíts a tanulóknak
megfogalmazni a következő tantételt: Ha hithűen igyekszünk betölteni azt a
szerepet, amelyet az Úr nekünk szán, akkor Ő nagy dolgokat tehet
értünk.)

• Milyen szerepeket szeretne az Úr, hogy betöltsetek az Ő tervében?

• Mi történhet az életetekben, ha úgy válaszoltok az Úrnak, ahogyan Mária tette?

Lukács 1:57–80
Keresztelő János megszületik
A Lukács 1:57–80 összegzéseként mondd el, hogy miután Erzsébet megszült,
Zakariás megerősítette, hogy a gyermeket Jánosnak kell nevezni. Amikor ezt tette,

43.  LECKE

270



azonnal visszanyerte beszédkészségét, és Jézus Krisztus, valamint János
küldetéséről prófétált.

Tegyél bizonyságot arról, hogy amikor Zakariáshoz, Erzsébethez és Máriához
hasonlóan hithűen betöltjük az Istentől kapott szerepünket, akkor az Úr nagy
dolgokat tehet értünk és rajtunk keresztül. Buzdítsd a tanulókat, hogy töltsék be
szerepüket az Úr tervében.
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44. LECKE

Lukács 2
Bevezetés
József és Mária Betlehembe utazik, ahol megszületik Jézus. A
pásztorok az angyal utasításának engedelmeskedve
felkutatják az újszülött Jézust, majd kijelentik születését
másoknak is. Simeon megáldja Jézust a templomnál, Anna

pedig megosztja tanúságát arról, hogy megszületett a
Megváltó. Jézus növekedik „bölcsességben és testének
állapotjában, és az Isten és emberek előtt való
kedvességben” (Lukács 2:52).

Javaslatok a tanításhoz
Lukács 2:1–20
Jézus megszületik Betlehemben
Az osztállyal közösen elénekelhetitek az „Örvendj, világ” című himnuszt
(Himnuszok, 124. sz.) vagy egy másik karácsonyi himnuszt az áhítat részeként.

Mutasd meg a József és Mária
Betlehembe mennek című képet
(Evangéliumi művészeti könyv [2009]. 29.
sz.; lásd még LDS.org). Kérd meg a
tanulókat, hogy gondolkozzanak el
azon, mit tudnak a Szabadító születését
övező eseményekről.

A tanulók felkészítéseként a
Lukács 2:1–20

tanulmányozására, kérd meg őket, hogy
töltsék ki a következő „igaz–hamis”
feladatsort. (Az óra előtt készíts egy másolatot a feladatsorról minden tanulónak.)

Igaz–hamis feladatsor (Lukács 2:1–20)
____ 1. Mária és József azért mentek Betlehembe, hogy adót fizessenek.

____ 2. Máriának és Józsefnek 44 km-t kellett megtennie Názárettől Betlehemig.

____ 3. Mária azért fektette az újszülött Jézust jászolba, mert a fogadó tele volt.

____ 4. A pásztorok követték a csillagot a jászolig, ahol Jézus feküdt.

____ 5. A feljegyzések szerint Márián és Józsefen kívül a pásztorok voltak az elsők, akik
látták Jézust.

____ 6. Az angyal azt mondta a pásztoroknak, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak.

Kérd meg a tanulókat, hogy a Lukács 2 tanulmányozása során keressenek
válaszokat a kérdésekre.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 2:1–5-öt, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, miért utazott József és Mária Betlehembe.
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• Miért utazott József és Mária Betlehembe? (Mutass rá, hogy a Lukács 2:1 szerint
a császár népszámlálást tartott. Ezt adószedési céllal tette.)

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a hármas szentíráskötet függelékében álló
11. térképhez a Bibliai térképek között, melynek címe: A Szentföld az újszövetségi
időkben. Kérd meg a tanulókat, hogy keressék meg Názáretet és Betlehemet a
térképen, majd a távolságmutató segítségével számolják ki, körülbelül mekkora
utat tett meg Mária és József. Miután a tanulók válaszoltak, mondd el, hogy a
körülbelül 140–145 kilométeres út Názáret és Betlehem között legalább négy-öt
napnyi gyalogútba telt, Józsefnek és Máriának pedig valószínűleg még többe is,
Mária állapota miatt.

Használd a szentírás-tanulmányozási segédleteket!
Az egyház számos tanulmányi segédlettárat készített a szentírások tanulmányozásához, amelyek
megtalálhatóak az alapművek bizonyos nyelveken kiadott változataiban. Ezek között olyan
segédanyagok találhatóak, mint a lábjegyzetek, a tárgymutatók, képek és térképek. Ezek igen
értékes források lehetnek a tanítók és a tanulók számára egyaránt a szentírás-tanulmányozás
során. Buzdítsd a tanulókat, hogy a személyes szentírás-tanulmányozásuk során használják az
elérhető tanulmányi segédleteket!

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azon, szerintük milyen lenne a
megfelelő környezet a világ Teremtőjének és Szabadítójának születéséhez.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 2:6–7-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és figyeljék meg Jézus születésének körülményeit.

• Jézus egyedülállóan fontos szerepet töltött be Isten Egyszülött Fiaként a testben.
Ennek ellenére milyen körülmények közepette született?

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Lukács 2:8–14-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, hogyan jelentették be a
Szabadító születését. Kérd meg a tanulókat, mondják el, mit találtak. Mutasd meg
az Angyal jelenik meg a pásztoroknak című képet (Evangéliumi művészeti könyv. 31.
sz.; lásd még LDS.org).
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• A 10. vers szerint mit
tapasztalhatunk meg a Szabadító
születésének következményeként?
(Miután a tanulók válaszoltak, írd
fel a következő igazságot a táblára:
Mivel a Szabadító a földre
született, nagy örömet
tapasztalhatunk meg.)

Miközben a tanulók folytatják a
Lukács 2 tanulmányozását, kérd meg
őket, hogy keressenek példákat arra,
miként hozott örömet másoknak a
Szabadító születésének híre.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Lukács 2:15–20-at, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg,
hogyan reagáltak a pásztorok az angyal
üzenetére.

• Mely kifejezések jelzik, hogyan reagáltak a pásztorok az angyal üzenetére? (A
tanulók megjelölhetik a „menjünk el” kifejezést a 15. versben, valamint az
„elmenének azért sietséggel” kifejezést a 16. versben.)

• Miről kaptak a pásztorok tanúságot, vagyis bizonyságot annak köszönhetően,
hogy megszívlelték ezt az üzenetet?

• Mit tettek a pásztorok, miután bizonyságot nyertek Jézus Krisztusról?

• Szerintetek miért osztották meg másokkal is a pásztorok azt, amit
megtapasztaltak?

• Milyen tantételt ismerhetünk meg ebből a beszámolóból arról, hogy mi
történik, amikor megkapjuk a saját bizonyságunkat Jézus Krisztusról? (A
tanulók saját szavaikkal fogalmazzanak meg egy, a következőhöz hasonló
tantételt: Amikor elnyerjük a saját bizonyságunkat Jézus Krisztusról, vágy
ébred bennünk, hogy megosszuk azt másokkal.)

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan alkalomra, amikor vágyat
éreztek arra, hogy megosszák a Jézus Krisztusról és az Ő evangéliumáról való
bizonyságukat másokkal. Buzdítsd őket, hogy gondolkodjanak el azon, mi keltette
fel ezt a vágyat bennük. Kérj meg pár tanulót, hogy meséljen az osztálynak erről.

Lukács 2:21–39
Simeon és Anna kijelentik, hogy Jézus a világ Szabadítója
A Lukács 2:21–24 összegzéseként mondd el, hogy Jézus születését követően Mária
és József bemutatták Őt a templomban a zsidó törvénynek megfelelően (lásd 2
Mózes 13:2). Két személy is felismerte azon a napon a templomban, hogy az
újszülött Jézus a Messiás. Kérd meg a fiatal férfiakat az osztályban, hogy olvassák el
magukban a Simeonról szóló beszámolót a Lukács 2:25–32-ben.
(Elmagyarázhatod, hogy a „várta az Izráel vigasztalását” kifejezés a 25. versben a
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Messiás eljövetelének várására utal.) Kérd meg a fiatal nőket, hogy olvassák el
magukban az Annáról szóló beszámolót a Lukács 2:36–38-ban. Kérd meg a
tanulókat, hogy a kijelölt versek elolvasása közben keressenek válaszokat a
következő kérdésekre:

• Hogyan hozott örömet a Szabadító születésének híre ennek a személynek?

• Miként tett tanúságot ez a személy Jézus Krisztusról?

Elegendő idő eltelte után kérj meg egy
fiatal férfit, hogy álljon fel, összegezze
az olvasott beszámolót, valamint
ismertesse válaszait az előző
kérdésekre. Mutasd meg a Simeon
kifejezi hódolatát a gyermek Jézus iránt
című képet (Evangéliumi művészeti
könyv. 32. sz.; lásd még LDS.org).

A Lukács 2:33–35 összegzéseként
mondd el, hogy Simeon megáldotta
Máriát és Józsefet is.

Kérj meg egy fiatal nőt, hogy álljon fel,
összegezze az olvasott beszámolót,
valamint ismertesse válaszait az előző
kérdésekre.

Kérd meg a tanulókat, hogy mondják
el, miként hozhat örömet számunkra,
ha tudjuk, hogy a Szabadító megszületett. Kérd meg azokat, akik szeretnék, hogy
osszák meg bizonyságukat Jézus Krisztusról az osztállyal.

A Lukács 2:39 összegzéseként mondd el, hogy ezen eseményeket követően Mária,
József és Jézus visszatértek Názáretbe.

Lukács 2:40–52
Az ifjú Jézus a templomban tanít
Kérd meg a tanulókat, hogy a füzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukban nevezzenek meg egy olyan területet, amelyben fejlődni szeretnének.
Kérd meg néhányukat, akik szeretnék, hogy számoljanak be a leírtakról az
osztálynak. (Emlékeztesd a tanulókat, hogy ne osszanak meg semmit, ami túl
személyes vagy magánjellegű lenne.)

• Hogyan segíthet nektek, fiataloknak az, ha tudjátok, milyen volt Jézus fiatalon?

Mondd el, hogy kevés részlettel rendelkezünk Jézus fiatalságáról, azonban a
feljegyzett néhány részlet hatalmas áldás és iránymutatás lehet számunkra,
miközben igyekszünk fejleszteni magunkat. Miközben a tanulók a Lukács 2
hátralévő részeit tanulmányozzák, kérd meg őket, hogy keressenek olyan
igazságokat, amelyek segíthetnek nekünk megtudni, milyen területekre kell
összpontosítanunk, amint igyekszünk fejlődni.
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Mutasd meg a Jézus anyjával imádkozik
című képet (Evangéliumi művészeti
könyv. 33. sz.; lásd még LDS.org). Kérj
meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Lukács 2:40-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg,
hogyan írta le Lukács Jézus
gyermekkorát. Kérd meg a tanulókat,
hogy mondják el, mit találtak.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást
váltva olvassák fel a Lukács 2:41–47-et,
az osztály pedig kövesse a szöveget, és
keressék meg, mit tett Jézus 12 éves
korában.

• Miért maradt Jézus hátra a
templomban? (Kérd meg a
tanulókat, hogy olvassák el a Lukács
2:46 Joseph Smith fordítását a
Kalauz a szentírásokhoz 235. oldalán, és figyeljék meg, hogyan teszi
egyértelműbbé a Joseph Smith fordítás mindazt, amit Jézus a templomban tett,
illetve hogy ez az egyértelműsítés miként illeszkedik jobban a Lukács 2:47-ben
leírt eseményhez.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 2:48–50-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit mondott Jézus Máriának és Józsefnek,
amikor rátaláltak.

A Lukács 2:48–50 felolvastatása helyett megmutathatod a “Young Jesus
Teaches in the Temple” [Az ifjú Jézus a templomban tanít] (2:30) című filmet

a The Life of Jesus Christ Bible Videos [Jézus Krisztus élete – bibliai rövidfilmek] közül,
mely elérhető az LDS.org oldalon.

• Mit mondott Jézus Máriának és Józsefnek, amikor rátaláltak?

• Miként mutatja meg ez a beszámoló azt, hogy Jézus ismerte valódi kilétét,
illetve mit árul ez az Ő fiatalkori jelleméről?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 2:51–52-t, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és figyeljék meg, milyen értelemben növekedett Jézus.

• Mit jelent az, hogy „gyarapodék bölcsességben”? (Bölcsességet fejlesztett ki.)
Mit jelent gyarapodni „testének állapotjában”? (Fizikailag fejlődni.) Gyarapodni
„Isten… előtt való kedvességben”? (Lelkileg fejlődni.) Gyarapodni az „emberek
előtt való kedvességben”? (Fejlődni a társas kapcsolatok terén.)

• Az 52. vers alapján hogyan fogalmaznátok meg egy olyan tantételt, amely utat
mutathat nekünk Jézus példájának követésében? (A tanulóknak a következőhöz
hasonló tantételt kell megfogalmazniuk: Azáltal követhetjük Jézus példáját,
ha bölcsességet nyerünk, valamint növekedünk fizikailag, lelkileg és a
társas kapcsolataink terén is.)
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• Miért fontos számunkra, hogy e négy terület mindegyikében fejlődjünk? (Azért,
hogy kiegyensúlyozott emberek lehessünk.)

• Milyen áldásokban részesültetek már, amikor igyekeztetek Jézus példáját
követni azzal, hogy fejlesztettétek magatokat ezeken a területeken?

Írd fel a következő fejléceket a táblára, és kérd meg a tanulókat, hogy másolják le
azokat a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukba: szellemileg,
fizikailag, lelkileg és a társas kapcsolatokban. Kérd meg a tanulókat, hogy minden
egyes kategóriához írjanak egy célt a személyes fejlődésükkel kapcsolatosan.
Buzdítsd a tanulókat, hogy cselekedjenek e célok szerint. Végül tedd bizonyságodat
a mai leckében megfogalmazott tantételekről.

(A feladatsor megoldásai a következők: 1. igaz; 2. hamis; 3. igaz; 4. hamis; 5. igaz;
6. hamis.)

Szentírás-memoriter áttekintés
Az ismétlés segít a tanulóknak, hogy jobban emlékezzenek az egyes
szentírás-memoriterek helyére. Használd a szentírás-memoriter kártyákat, vagy
csináltass sajátot a tanulókkal: egy üres üzenőlap vagy darab papír egyik oldalára
felírhatják a kulcsszavakat és a magyarázatokat, az idézetet pedig a másik oldalra. A
tanulók alkossanak párokat, és kérd meg őket, hogy a kártyák segítségével
kérdezzék ki egymást. Kérd fel a tanulókat, hogy használják gyakran a kártyákat
saját maguk és mások kikérdezésére is. A kártyákon található rávezetések
használatával játszhattok az osztállyal szentírás-fogócskát (lásd
„szentírás-fogócska” e kézikönyv függelékében).
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45. LECKE

Lukács 3–4
Bevezetés
Keresztelő János bűnbánatot prédikál és bizonyságot tesz a
Messiás eljöveteléről. János megkereszteli Jézus Krisztust, aki
ezután a pusztában böjtöl 40 napon át. Miután Galileába

utazik, Jézus Názáretben kijelenti, hogy Ő a Messiás. Názáret
népe elutasítja, Ő pedig Kapernaumba megy, ahol betegeket
gyógyít és ördögöket űz ki.

Javaslatok a tanításhoz
Lukács 3:1–22
Keresztelő János Jézus Krisztusról prófétál
Az óra előtt kérd meg az egyik tanulót, hogy tanulmányozza Illés és a sareptai
özvegy történetét az 1 Királyok 17:1–16-ból, valamint egy másik tanulót, hogy
tanulmányozza Naámán és Elizeus történetét a 2 Királyok 5:1–15-ből. Mondd el,
hogy egy rövid összegzést adnak majd ezekből a beszámolókból később, a lecke
folyamán. Kérd meg őket, hogy hangsúlyozzák ki, amit Naámán és a sareptai
özvegy tett, hogy megmutassák hitüket, és mutassanak rá, hogy mindketten
nemzsidók voltak (nem Izráel házából valók).

A lecke kezdéséhez kérd meg a tanulókat, hogy egy papírlapra írjanak egy olyan
esetről, amikor úgy érezték, hogy elkülönülnek vagy elhatárolódnak a körülöttük
élőktől, mert Jézus Krisztus evangéliuma szerint élnek (figyelj rá, hogy a tanulók ne
írják fel a nevüket a papírlapra). Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat,
hogy adják oda neked a lapokat. Olvass fel néhány élményt az osztálynak.

Kérd meg a tanulókat, hogy a Lukács 3:1–22 tanulmányozása során keressenek egy
olyan igazságot, amely segíthet megmagyarázni, hogy időnként miért érzik az
evangélium szerint élők elkülönítve magukat másoktól.

Mondd el, hogy Mózes törvénye értelmében a főpap az ároni papság elnöklő
tisztségviselőjeként működött, és Izráel nemzetének politikai vezetője is volt. Mire
azonban a Szabadító szolgálata elérkezett, a főpapi hivatal elvilágiasodott. Ahelyett,
hogy Isten választotta volna ki őket, a főpapokat Heródeshez és egyéb római
hivatalnokokhoz hasonló emberek nevezték ki (lásd Bible Dictionary, “High
priest”).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 3:2–6-ot, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, kihez szólt Isten a főpapok helyett.

• Kihez érkezett az Úr hangja a főpapok helyett? („Jánoshoz, a Zakariás fiához”,
akit Keresztelő Jánosként is ismertek.)

• Mit tanított Keresztelő János?

Mondd el, hogy János napjaiban néhányan abban hittek, hogy mivel Ábrahám
leszármazottai voltak, ezért jobbak voltak vagy Isten jobban szerette őket a
nemzsidóknál. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 3:7–9-et, az osztály
pedig keresse meg, mit tanított Keresztelő János, mit kell tenniük a zsidóknak
ahhoz, hogy Isten kedvére tegyenek.
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• Mit tanított Keresztelő János, mit kell tenniük a zsidóknak ahhoz, hogy Isten
kedvére tegyenek? (Mondd el, hogy a „gyümölcs” az általunk meghozott
döntések következményeinek a jelképe.)

• A 9. vers szerint mi történik majd azokkal, akik nem hoznak „jó gyümölcsöt”,
vagyis nem élnek igazlelkűen?

A Lukács 3:10–15 összegzéseként mondd el, hogy János zsidók bizonyos csoportjait
tanította arról, hogyan teremhetnek jó gyümölcsöt. János szolgálata figyelemre
méltó volt, és néhányan úgy gondolták, ő lehet a Messiás.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 3:16–17-et, az osztály pedig keresse
meg, mit mondott János, mit tesz majd a Messiás, amikor eljön.

• Mit mondott János, mit tesz majd a Messiás, amikor eljön?

Mondd el, hogy a „keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel” kifejezés (16. vers) a
Szentlélek ajándéka elnyerésének megtisztító és megszentelő hatására utal.

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni a 17. verset, mutass egy maréknyi
magot vagy apró kavicsot, valamint egy kis fűrészport vagy apró
újságpapír-darabkákat. Keverd össze a magokat és a fűrészport, majd helyezd a
keveréket egy lapos tálcára.

• Hogyan lehetne szétválasztani a magokat a fűrészportól?

Mondd el, hogy amikor a búzát learatják és kicsépelik (elválasztják a gabonát a
növény többi részétől), akkor a gabonát még megszelelik. A szelelés egy ősi
módszer arra, hogy szétválasszák a gabonaszemeket az őket körülvevő héjazattól (a
pelyvától). A szelelés során egy nagy lapáttal vagy favillával (a szentírásokban
szórólapátnak fordítják) a levegőbe dobálják a búzát, a szél pedig kifújja belőle a
könnyebb és nemkívánatos pelyvát, a nehezebb búzaszemek pedig egy kupacba
esnek vissza a cséplőterületen.

Ezen elv szemléltetéséhez mutass egy legyezőt (szükség esetén használhatsz
keménypapírt, kartont vagy összehajtott papírlapot is). Kérj meg egy tanulót, hogy
jöjjön előre, és legyezze a legyezőt a magok és a fűrészpor felett. Miközben a tanuló
legyez, finoman dobáld fel a keveréket, hogy a legyező kifújhassa belőle a
fűrészport, míg a magok visszaesnek a tálcára. Kérd meg a tanulót, hogy üljön le.

• Mit jelképez a búza és a pelyva? (A búza az igazlelkűeket, míg a pelyva a
gonoszokat jelképezi.)

• A 16–17. vers szerint ki választja szét az igazlelkűeket a gonoszoktól? (Miután a
tanulók válaszoltak, írd fel a következő igazságot a táblára: Jézus Krisztus
szétválasztja az igazlelkűeket a gonoszoktól.)

• Bár az igazlelkűek és a gonoszok végső szétválasztására az ítélet napján kerül
majd sor, miként okozhatja Jézus Krisztus követése és az Ő evangéliuma
szerinti élet azt, hogy tanítványai már most is elkülönüljenek a világtól?

• Miért szükséges megértenünk, hogy ha igyekszünk Jézus Krisztust követni és az
Ő evangéliuma szerint élni, azzal esetleg elkülönülhetünk másoktól, vagy
legalábbis így érezhetjük?
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A Lukács 3:18–22 összegzéseként mondd el, hogy Jézus elment, hogy Keresztelő
János megkeresztelje. Később Keresztelő Jánost Heródes börtönbe vetette.

Lukács 3:23–38
Jézus származási vonalának levezetése
A Lukács 3:23–38 összegzéseként mondd el, hogy Lukács megadta Jézus
nemzedékrendjét, és bizonyságot tett arról, hogy József Jézus „feltételezett” (nem a
valódi) apja, Jézus pedig Isten Fia.

Lukács 4:1–13
Sátán megkísérti Jézust a pusztában
Mondd el, hogy a Lukács 4:1–13 beszámolót tartalmaz arról, hogy Jézus 40 napon
át böjtölt a pusztában, és nemet mondott Sátán kísértéseire.

Lukács 4:14–30
Jézus kijelenti, hogy Ő a Messiás
Sorold fel a következő szavakat a táblán: szegény, töredelmes, fogoly, vak és lesújtott.
Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el egy olyan eseten, amikor e szavak
közül az egyik vagy több is ráillett arra, ahogyan érezték magukat. Kérd meg őket,
hogy a Lukács 4:14–30 tanulmányozása során keressék meg, hogyan találhatnak
enyhülést ezekre az érzésekre.

A Lukács 4:14–17 összegzéseként mondd el, hogy miután Jézus visszatért a
vadonból, prédikálni kezdett a galileai zsinagógákban, majd hamarosan visszatért
gyermekkori otthonába, Názáretbe. Itt-tartózkodása során kiállt egy zsinagógában,
és felolvasott Ésaiás könyvéből.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 4:18–21-et, az osztály pedig keresse
meg, mit tanított Ésaiás a Messiás isteni küldetéséről.

• Miről tett Jézus tanúbizonyságot egykori otthona, Názáret népének? (A tanulók
használhatnak ugyan különböző szavakat, de győződj meg róla, hogy
megfogalmazzák a következő igazságot: Jézus a Messiás, aki azért küldetett,
hogy meggyógyítsa a töredelmes szívűeket, és megszabadítsa azokat, akik
lelki rabságban szenvednek.)

• Milyen élményeitek voltak már, amelyek azt mutatták, hogy Jézus Krisztus
napjainkban is folytatja gyógyító és szabadító tevékenységét?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 4:22-t, az osztály pedig keresse
meg, hogyan reagáltak a názáretiek Jézus merész kijelentésére, hogy Ő a régóta
várt Messiás.

• Hogyan reagáltak az emberek Jézus kijelentésére?

• A 22. vers alapján szerintetek miért hitték el nehezen a názáretiek, hogy Jézus a
Messiás?

A Lukács 4:23 összegzéseként mondd el, hogy Jézus tudta, hogy a názáretiek arra
kérik majd, hogy bizonyítsa be, hogy Ő a Messiás, azzal, hogy megismétli a
Kapernaumban véghezvitt csodákat.
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Kérd meg a tanulókat, hogy fussák át magukban a Lukács 4:24–27-et, és
keressenek két Ószövetség-beli beszámolót, amelyre a Szabadító hivatkozott a
názáretieknek adott válaszában. Kérd meg a tanulókat, mondják el, mit találtak.

Kérd meg a korábban e történetek tanulmányozására felkért két tanulót, hogy
mondják el rövid összefoglalójukat. Ezután mondd el, hogy Jézus azt tanította a
názáretieknek, hogy bár voltak izráelita özvegyek és leprások, mégis két
nemizráelita (nemzsidó) volt az, akik a csodákat megtapasztalták.

• Hogyan mutatott hitet Naámán és a sareptai özvegy?

• Miben különbözött az özvegy és Naámán hite a názáretiek hitétől?

Összehasonlítás és szembeállítás
Gyakorta akkor válik egyértelművé egy adott szentírásrész jelentése, amikor összevetjük vagy
szembeállítjuk azt valami mással. Ha segítesz a tanulóknak számba venni az adott tanítások,
személyek vagy események közötti hasonlóságokat és különbségeket, azzal élesebb fókuszba
állíthatod az evangéliumi igazságokat számukra.

Mutass rá, hogy Jézus nagyon kevés csodát tett Názáretben, mert az emberekből
általánosságban véve hiányzott az Őbelé vetett hit (lásd Máté 13:54–58; Márk
6:1–6).

• Milyen tantételt tanulhatunk a hitről, amikor szembeállítjuk a názáretieket az
özveggyel és Naámánnal? (Segíts a tanulóknak megfogalmazni egy, a
következőhöz hasonló tantételt: Amikor kimutatjuk a Jézus Krisztusba
vetett hitünket, akkor csodákat láthatunk megtörténni.)

Kérj fel néhány tanulót, hogy jöjjenek a táblához, és készítsenek listát arról, miként
mutathatjuk ki az abbeli hitünket, hogy Jézus Krisztus a mi Szabadítónk. Miután a
tanulók befejezték a felsorolást, kérdezd meg:

• Milyen olyan áldásokra vagy csodákra tudtok példát mondani, amelyek csak
akkor következnek be, ha először hittel cselekszünk?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 4:28–30-at, az osztály pedig keresse
meg, hogyan reagáltak a zsinagógában lévők Jézusra. Kérd meg a tanulókat, hogy
mondják el, mit találtak.

• Miként szemlélteti ez a beszámoló azt, ahogyan Jézus Krisztus szétválasztja
majd a gonoszokat az igazlelkűektől? (Lásd Lukács 3:17.)

Lukács 4:31–44
Jézus ördögöket űz ki és betegeket gyógyít
A tanulók alkossanak párokat, és a társukkal együtt olvassák fel a Lukács
4:31–44-et, valamint keressék meg azokat az áldásokat, amelyeket a
Kapernaumban élők kaptak, összehasonlítva ezeket a názáretiek által elnyertekkel.
Az olvasás után kérd meg őket, hogy beszéljék meg a társukkal a válaszaikat a
következő kérdésekre (fel is írhatod ezeket a kérdéseket a táblára):
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• Miben különbözött a kapernaumiak reagálása Jézusra attól, ahogyan a
názáretiek reagáltak Őrá?

• Milyen áldásokat kaptak a Kapernaumban élők a Názáretben élőkhöz képest?

• Hogyan szemléltetik ezek a beszámolók azt a tantételt, hogy amikor kimutatjuk
a Jézus Krisztusba vetett hitünket, akkor csodákat láthatunk bekövetkezni?

Kérj meg néhány tanulót, hogy ossza meg az utolsó két kérdésre adott válaszát az
osztállyal.

A lecke befejezéseként oszd meg a bizonyságodat Jézus Krisztusról, valamint
azokról az áldásokról, amelyeket akkor kaptál, amikor kimutattad az Őbelé vetett
hitedet. Kérd meg a tanulókat, hogy a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukba írjanak le több lehetőséget is arra, ahogyan kimutathatják a Jézus
Krisztusba vetett hitüket. Kérd meg őket, hogy tűzzék ki célul, hogy megteszik,
amiket leírtak.
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OTTHONTANULÓI LECKE

Márk 10–Lukács 4 (9. rész)
Felkészülési anyag az otthon tanulók oktatója számára
A napi otthontanulói leckék összefoglalása
A következő összefoglalást azon eseményekről, tanokról és tantételekről, melyeket a tanulók a Márk 10–Lukács 4 (9.
rész) tanulmányozása során megismertek, ne tanítsd az órád részeként! Az általad tanított lecke e tanok és tantételek
közül csupán néhányra összpontosít. Kövesd a Szent Lélek késztetéseit, amikor átgondolod, hogy mire van szükségük a
tanulóidnak.

1. nap (Márk 10–16)
Miközben a tanulók a Szabadító kisgyermekekhez szóló azon felhívásáról tanultak, hogy jöjjenek Őhozzá, megtudták,
hogy amikor kisgyermekekhez hasonlóan fogadjuk az evangéliumot, akkor felkészültek leszünk arra, hogy belépjünk
Isten királyságába. Amikor Jézus Krisztus felszólításáról tanultak, amelyet a gazdag ifjúhoz intézett, megtudták, hogy
mivel az Úr szeret bennünket, segíteni fog, hogy megtudjuk, mi hiányzik még belőlünk az Ő követésére tett
erőfeszítéseinket illetően, valamint ha kérjük az Urat, Ő megtanítja nekünk, mit kell tennünk ahhoz, hogy örök életet
örököljünk. A fillérjeit odaadó özvegyről és a Szabadítót megkenő Máriáról szóló beszámolóból megtudták, hogy ha
készek vagyunk mindenünket odaadni az Úrnak, akkor Ő elfogadja ezt a felajánlást, még ha az másokéhoz viszonyítva
kicsinynek is tűnik, valamint hogy a Szabadítónak kedvére van, ha a tőlünk telhető legtöbbet tesszük meg Őérte.

2. nap (Lukács 1)
Ebben a leckében a tanulók Gábriel angyal ígéretéről tanultak, mely szerint Zakariásnak és Erzsébetnek fia születik
majd. Megtudták azt is, hogy Gábriel azt mondta Máriának, hogy ő lesz Isten Fiának az anyja. E szentírásokból a
tanulók a következő igazságokat ismerték meg: Az Úrnak az Ő szolgáin keresztül kinyilvánított szavai a saját idejükben
beteljesednek. Jézus Krisztus az Atyaisten Fia. Istennél semmi sem lehetetlen. Ha hithűen igyekszünk betölteni azt a
szerepet, amelyet az Úr nekünk szán, akkor Ő nagy dolgokat tehet értünk.

3. nap (Lukács 2)
Miközben a tanulók Jézus Krisztus születéséről tanultak, megtudták, hogy mivel a Szabadító a földre született, nagy
örömet tapasztalhatunk meg. Azt is megtudták, hogy amikor megszívleljük az isteni utasítást, akkor saját bizonyságot
nyerhetünk Jézus Krisztusról, valamint hogy amikor elnyerjük a saját bizonyságunkat Jézus Krisztusról, meg szeretnénk
osztani azt másokkal is. Miközben a tanulók Jézus ifjúságáról tanultak, megtudták, hogy azáltal követhetjük Jézus
példáját, ha bölcsességet nyerünk, valamint növekedünk fizikailag, lelkileg és a társas kapcsolataink terén is.

4. nap (Lukács 3–4)
Ebben a leckében a tanulók Keresztelő Jánosról és Jézus Krisztus keresztelkedéséről tanultak. Arról is tanultak, hogy
Jézus Názáretben kijelentette, hogy Ő a Messiás. E történetekből a tanulók a következő igazságokat ismerték meg:
Jézus Krisztus szétválasztja az igazlelkűeket a gonoszoktól. Jézus a Messiás, aki azért küldetett, hogy meggyógyítsa a
töredelmes szívűeket, és megszabadítsa azokat, akik lelki rabságban szenvednek. Amikor kimutatjuk a Jézus Krisztusba
vetett hitünket, akkor csodákat láthatunk megtörténni.

Bevezetés
Ez a lecke segíthet a tanulóknak, hogy megértsék egy részét annak, amit Jézus
Krisztus elszenvedett az engesztelése részeként. A tanulók ezenfelül megértik majd
néhány okát annak is, hogy miért szenvedett értünk a Szabadító.
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Javaslatok a tanításhoz
Márk 14:10–16:20
Jézus megkezdi engesztelését, amikor a Gecsemánéban szenved a bűneinkért;
Iskariotes Júdás elárulja, majd a zsidó vezetők elé hurcolják
Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el magukban a következő
kérdéseken:

• Éreztétek már valaha úgy, hogy senki sem ért meg benneteket vagy azt, amin
éppen keresztülmentek?

• Éreztétek már azt, hogy nem kaphattok bocsánatot a múltbéli bűneitekre?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Márk 14 tanulmányozása során keressenek olyan
igazságokat, amelyek segíthetnek valakinek, aki efféle érzésekkel küszködik.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 14:32–34-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és figyeljék meg, hogyan érezte magát a Szabadító a Gecsemáné
kertjében.

• Hogyan érezte magát a Szabadító a Gecsemáné kertjében?

Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a következő kifejezéseket a táblára: rettegni,
gyötrődni, szomorú.

Mondd el, hogy ezek a kifejezések Jézus Krisztus szenvedésére vonatkoznak,
amelyet az engesztelésének részeként élt át.

• Mit tanítanak ezek a kifejezések nekünk Jézus Krisztus engeszteléséről?
(Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a következő igazságot a táblára:
Engesztelése részeként Jézus Krisztus szenvedett és gyötrődött a
Gecsemáné kertjében.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezt a tant, kérd meg egyiküket, hogy olvassa
fel a következő kijelentést Neal A. Maxwell eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából:

„Gecsemánéban a szenvedő Jézus kezdett »rettegni« (Márk 14:33), vagy a görög
szóval élve »félni« és »megdöbbenni«.

Képzeljük el Jehovát, ennek és más világoknak a Teremtőjét, amint »megretten«!
[…] Még soha nem tapasztalta meg személyesen az engesztelés átható és
megerőltető folyamatát. Így amikor teljes mértékben rázúdult a gyötrelem, az
sokkal, sokkal rosszabb volt annál, mint amit akár az Ő páratlan értelme valaha

is el tudott képzelni! Nem csoda, hogy angyal jelent meg a megerősítésére! (Lásd Lukács 22:43.)

Minden – múltbéli, jelenlegi és jövőbeli – halandó bűn egymásra halmozott súlya erre a
tökéletes, bűntelen és érzékeny Lélekre nehezedett. Valahogy minden gyengeségünk és
betegségünk is részét képezte az engesztelés rettenetes aritmetikájának. (Lásd Alma 7:11–12;
Ésa. 53:3–5; Mát. 8:17.) […]

Ebben a kivételesen nehéz pillanatban vajon előfordulhat, hogy azt remélte, akad a
szövevényben egy kos, amely megmenekíti ettől? Nem tudom. Szenvedése – mely mintha a
hatalmas és a végtelen szorzata lett volna – okozta a kereszten azt a lelke legmélyéről érkező
kiáltást, mely az elhagyatottság kiáltása volt. (Lásd Mát. 27:46.) […]
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A csodálatos és dicsőséges engesztelés az egész emberiség történelmének központi eleme volt.
Ez volt az ajtópánt, amelyen minden más, ami végül számítani fog, megfordult. E fordulat
azonban Jézus lelki engedelmessége miatt következett be” (“Willing to Submit,” Ensign, May
1985, 72–73).

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a Márk 14:35–42-t, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tett a Szabadító gyötrelmes szenvedése
következtében.

• Mit tett a Szabadító gyötrelmes szenvedése következtében? (Segíts a
tanulóknak megérteni, hogy Jézus szenvedése olyan súlyos volt, hogy azt kérte:
ha lehetséges, inkább ne kelljen megtapasztalnia azt.)

Írd fel a táblára a következő kifejezést: Jézus Krisztus azért szenvedte el…, hogy…

Mondd el, hogy más szentírásrészek segíthetnek megértenünk Jézus Krisztus
szenvedését, és hogy miért volt hajlandó szenvedni értünk.

Írd fel a táblára a következő utalásokat: Ésaiás 53:3–5 és Alma 7:11–13. Oszd
párokra az osztályt, és kérd meg őket, hogy olvassák el közösen a verseket, majd
keressék meg, mit szenvedett el a Szabadító és miért tette ezt. A tanulók írják le a
füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukba, hogyan egészítenék ki a
táblán szereplő kijelentést az Ésaiás 53:3–5-ből és az Alma 7:11–13-ból tanultak
alapján.

Miután elegendő időt kaptak a feladatra, kérj meg néhány tanulót, hogy ossza meg,
hogyan egészítette ki a kijelentést. Válaszaiknak a következőkre kell hasonlítaniuk:
Jézus Krisztus azért szenvedte el fájdalmainkat, megpróbáltatásainkat,
kísértéseinket, betegségeinket, gyengeségeinket és szomorúságunkat, hogy tudja,
hogyan segítsen meg bennünket. Jézus Krisztus azért szenvedte el mindezt a
bűneinkért, hogy képes legyen eltörölni vétkeinket. Emlékeztesd a tanulókat arra,
hogy a Szabadító szenvedése az emberiség bűneiért a Gecsemánéban kezdődött,
majd a keresztre feszítésén keresztül folytatódva ott érte el csúcspontját.

Hogy segíts a tanulóknak átérezni, milyen fontos az az igazság, mely szerint
Jézus Krisztus az Ő engesztelése részeként szenvedett és gyötrődött a

Gecsemáné kertjében, megmutathatod a Különleges tanú – Holland elder (2:38)
című filmet, amelyben Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából
tanúságot tesz a Szabadító szenvedéséről a Gecsemánéban. Ez a videó
rendelkezésre áll az LDS.org honlapon.

• Hogyan segíthet szembenéznetek a saját megpróbáltatásaitokkal,
fájdalmaitokkal és kihívásaitokkal az, ha tudjátok, hogy a Szabadító mit
szenvedett el és miért? (Lásd T&Sz 45:3–5.)

• Milyen alkalommal éreztétek már, hogy a Szabadító segít nektek a fájdalom, a
betegség vagy a szomorúság idején?

• Milyen érzések töltöttek el benneteket, amikor bűnbánatot tartottatok, és
éreztétek, hogy a bűneitek eltöröltettek Jézus Krisztus engesztelése révén?

A Márk 14:43–16:20 összegzéseként mondd el, hogy Jézust egy jogellenes
tárgyalásra hurcolták a Szanhedrin (egy zsidó vezetőkből álló testület) elé, ahol
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halálra ítélték. Miután a Szabadító meghalt a kereszten és feltámadt, megjelent az
apostolainak, és elküldte őket, hogy prédikáljanak, azt ígérve nekik, hogy jelek
követik majd azokat, akik hisznek. (Megjegyzés: Jézus Krisztus halálát, temetését és
feltámadását korábban már részletesen tárgyaltuk, amikor a tanulók a
Máté 27–28-at tanulmányozták.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Márk 16:15-öt, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, milyen megbízást adott az Úr az apostolainak.

• Ti hogyan segíthettek betölteni azt a megbízást, hogy az evangéliumot „széles e
világ[on]” prédikáljuk ma és a jövőben is?

Befejezésként bizonyságot tehetsz a ma megbeszélt igazságokról.

Következő rész (Lukács 5:1–10:37)
Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azon, eszükbe jutott-e már valaha,
hogy vajon bűnbocsánatot nyerhetnek-e a bűneikre. Mondd el, hogy a Lukács
5:1–10:37 jövő heti tanulmányozása során arról tanulnak majd, hogy a Szabadító
kész megbocsátani a bűneiket, és hogy mit kell tenniük a bűnbocsánat elnyeréséért.

OTTHONTANULÓI  LECKE:  9 .  RÉSZ

286



46. LECKE

Lukács 5
Bevezetés
Miután Péter, Jakab és János a Szabadító segítségével
csodálatos módon rengeteg halat fog, mindenüket
hátrahagyják, hogy kövessék Őt, és emberek halászai
legyenek. Jézus meggyógyít egy leprást és egy bénát. Elhívja

Mátét tanítványnak, és azt tanítja, hogy azért jött, hogy
bűnbánatra szólítsa a bűnösöket. Jézus megtanítja a régi
tömlőbe töltött új bor példázatát is.

Javaslatok a tanításhoz
Lukács 5:1–11
Az Úr elhívja Pétert, Jakabot és Jánost, hogy emberek halászai legyenek
Írd fel a táblára a következő kérdést: Milyen alkalommal kértek már fel benneteket arra,
hogy megtegyetek valamit anélkül, hogy minden okát tudtátok volna annak, hogy miért
kell megtennetek azt? Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el ezen a
kérdésen, és néhányan mondják el élményeiket.

• Miért nehéz követni egy utasítást, ha nem értjük, hogy mi okból adatik?

• Milyen parancsolatokat vagy egyházi vezetőktől származó tanácsokat találhat
néhány fiatal nehéznek, ha nem értik teljesen, miért adattak? (A tanulók
válaszait fel is írhatod a táblára.)

Kérd meg a tanulókat, hogy a Lukács 5:1–11-ben keressenek egy olyan tantételt,
amely segíthet nekik, amikor nem értik teljesen, miért kérik tőlük, hogy kövessék
az Úr bizonyos tanácsait vagy parancsolatait.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Lukács 5:1–5-öt, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és figyeljék meg, mit kért a Szabadító Simontól
(Pétertől), mit tegyen, miután Ő befejezte a prédikálást. Mondják el, mit találtak.

• Mit mondott Simon a Szabadítónak a korábbi halfogási próbálkozásaikról?

• Mire gondolhatott Simon a korábbi halásztapasztalatai alapján, amikor a
Szabadító azt mondta neki, hogy vesse ki ismét a hálókat?

• Mit mondott Simon, ami azt mutatja, hogy bízott az Úrban?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 5:6–9-et, az osztály pedig figyelje
meg, mi történt, amikor Simon azt tette, amit az Úr kért tőle.

• Mi történt, amikor Simon azt tette, amit az Úr kért tőle?

• Milyen tantételt tanulhatunk abból, hogy Simon kész volt megtenni, amit az Úr
kért tőle, még ha nem is értette, miért? (A tanulók különböző szavakat
használhatnak, de győződj meg róla, hogy megfogalmazzák a következő
tantételt: Ha azt tesszük, amit az Úr kér – még ha nem is értjük, miért –,
akkor Ő hatalmasabb áldásokat adhat nekünk annál is, mint amire
számítottunk. A tanulók szavait felhasználva írd fel ezt a tantételt a táblára.)
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Segíts a tanulóknak felismerni a meg nem nevezett tanételeket!
Sok tantételt nem neveznek meg közvetlenül a szentírások, inkább csak utalás esik rájuk. Az
ilyen tantételeteket gyakran úgy lehet leginkább észrevenni, ha feltesszük a kérdést: „Mi ennek a
történetnek a tanulsága vagy a lényege?” Segíts a tanulóknak az egyének vagy embercsoportok
tetteinek, hozzáállásának és viselkedésformáinak megvizsgálásában, illetve az ezekből fakadó
áldások vagy következmények felismerésében. A szentírásbeli beszámolók ily módon történő
tanulmányozása segíthet abban, hogy szembetűnőbbé tegye a meg nem nevezett evangéliumi
tantételeket.

• Ha ezen tantétel szerint élünk, az miként követeli meg, hogy bízzunk Jézus
Krisztusban?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezt a tantételt, kérd meg egyiküket, hogy
olvassa fel a következő kijelentést Richard G. Scott eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából. A tanulóknak adhatsz is egy példányt e kijelentésből:

„Ez az élet a mélységes bizalomról szól – a Jézus Krisztusba, a tanításaiba és a
Szentlélek vezetésével azon saját képességünkbe vetett bizalomról, hogy képesek
vagyunk engedelmeskedni ezen tanításoknak a jelen boldogságáért és egy célt
adó, mindent felülmúló boldogságot hozó örök létért. Bízni annyit jelent, hogy
tudatosan engedelmeskedünk anélkül, hogy kezdettől fogva tudnánk, mi lesz a
dolog kimenetele (lásd Péld. 3:5–7). Ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjünk, az Úrba

vetett bizalmunknak erősebbnek és tartósabbnak kell lennie, mint a saját érzéseinkbe és
tapasztalatainkba vetett bizalmunknak” (“Trust in the Lord,” Ensign, Nov. 1995, 17).

• Hogyan fejleszthetjük ki az efféle bizalmat a Szabadítóban?

• Hogyan kaptatok már ti vagy a családotok nagyobb áldásokat, mint amilyenekre
számítottatok, amikor akkor is követtétek az Úr útmutatásait, amikor nem
teljesen értettétek azok okait? (A válaszok között lehetnek olyan élmények is,
amelyek segítettek a tanulóknak végül megérteni, miért adott az Úr ilyen
útmutatásokat.)

Egy papírlapra, amelyet hazavihetnek, a tanulók írjanak le egy olyan tanácsot vagy
parancsolatot az Úrtól, amelyet hithűbben követhetnének, még akkor is, ha nem
teljesen értik annak okait. (Ha az idő engedi, megkérheted a tanulókat, hogy
nézzék át A fiatalság erősségéért [2011] füzetet ötletekért.)

A Lukács 5:10–11 összegzéseként mondd el, hogy Péter, Jakab és János maguk
mögött hagyták halászcsónakjaikat és -hálóikat, hogy kövessék Jézust.

Lukács 5:12–26
Jézus meggyógyít egy leprást és egy bénát
Mutasd meg a tanulóknak a következő tárgyakat (vagy rajzold fel őket a táblára):
injekciós tű, kötszer, szappan és jégtömlő.

• Hogyan segíthetnek ezek a tárgyak az embernek meggyógyulni egy betegségből
vagy sérülésből?
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• A betegségen és a fizikai sérülésen kívül mi egyébből lehet szüksége még
valakinek gyógyulásra? (A tanulók válaszait írd fel a táblára. A válaszok között
lehet a bűn, a függőség, a csalódottság vagy a keserűség.)

Kérd meg a tanulókat, hogy a Lukács 5:12–25 tanulmányozása során keressenek
olyan tantételeket, amelyek megtanítják nekünk, mit tehetünk, hogy segítsünk
magunknak és másoknak is elnyerni a szükséges gyógyulást.

Rajzold fel a táblára a következő táblázatot, és kérd meg a tanulókat, hogy másolják
azt át a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukba:

hasonlóságok különbségek

Írd fel a táblára a következő utalásokat: Lukács 5:12–15 és Lukács 5:17–25. Mondd el,
hogy ezek a versek beszámolnak arról, hogy a Szabadító meggyógyított két férfit.
Az egyikük bélpoklos, vagyis leprás volt, a másik pedig gutaütött, vagyis béna.
Oszd párokra a tanulókat, és kérd meg őket, hogy olvassák el a beszámolókat a
társukkal, majd beszéljék meg a következő kérdéseket:

• Miben hasonlít egymáshoz ez a két gyógyítás? Miben különböznek?

• Milyen szerepet játszott a hit az egyes történetekben?

Kérd meg a tanulókat, hogy jegyezzék fel a táblázatban, amit találtak. Elegendő idő
eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit tudtak meg. Megkérheted
a tanulókat, hogy jelöljék meg a „látván azoknak hitét” kifejezést a 20. versben.
Győződj meg arról, hogy a tanulók megértik, hogy azok hite, akik a bénát a
Szabadítóhoz vitték, hozzájárult ezen ember meggyógyításához.

• Milyen tantételeket tanulhatunk ezekből a történetekből arról, hogy miként
gyógyulhatunk meg, és mit tehetünk, hogy segítsünk másoknak is
meggyógyulni? (A tanulók különböző szavakat használhatnak, de győződj meg
róla, hogy megfogalmazzák a következő tantételeket: Amikor hitet
gyakorolunk, és a Szabadítóhoz jövünk, Ő meggyógyíthat bennünket.
Segíthetünk másoknak is a Szabadítóhoz jönni, hogy ők is
meggyógyulhassanak. Írd fel ezeket a tantételeket a táblára.)

• Milyen módon kaphatunk gyógyulást a Szabadítótól? (Segíts a tanulóknak
megérteni, hogy a Szabadító elveheti a gyengeségeinket, vagy megadhatja
nekünk az ahhoz szükséges bátorságot, hitet, vigaszt és békességet, hogy
kitartsunk a gyengeségeinkben vagy legyőzzük őket.)

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el a táblára írt gyengeségeken,
amelyekből az embereknek szükségük lehet a gyógyulásra.

• Mit tehetnétek, hogy segítsetek embereket hozni a Szabadítóhoz, hogy
elnyerhessék az Ő gyógyító hatalmát?

46.  LECKE

289



• Milyen alkalommal tapasztaltátok már ti magatok vagy egy ismerősötök, hogy
meggyógyult a Szabadítóba vetett hitének gyakorlása révén? (Emlékeztesd a
tanulókat arra, hogy ne osszanak meg semmit, ami túl személyes vagy
magánjellegű lenne.)

• Milyen helyzetben tapasztaltátok már, hogy egy ember valakit az Úrhoz
vezetett, hogy az illető elnyerje a Szabadító gyógyító hatalmát?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azon, mit tehetnek azért, hogy
nagyobb hitet gyakoroljanak Jézus Krisztusban a gyógyuláshoz, a bűnbocsánathoz
vagy a vigasz elnyeréséhez, illetve mit tehetnek, hogy egy barátot vagy valaki mást
a Szabadítóhoz vezessenek. Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek a kapott sugalmazás
szerint.

Lukács 5:27–35
Az írástudók és a farizeusok bírálják Jézust, amiért vámszedőkkel és
bűnösökkel étkezik
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 5:27–28-at, és kérd meg az osztályt,
hogy keressék meg a Szabadító Lévihez intézett felhívását. A tanulók mondják el,
mit találtak.

• Mi van nagy hatással rátok abban, ahogyan Lévi a Szabadító felkérésére
reagált?

Emlékeztesd a tanulókat, hogy Lévi másik neve Máté volt (lásd Máté 9:9).
Vámszedő volt, vagyis adót szedett a zsidó társaitól a római kormányzat számára. A
zsidók általánosságban véve gyűlölték a vámszedőket, és kitaszítottaknak,
bűnösöknek, sőt Izráel nemzete árulóinak tartották őket. A Lukács 5:29–35
összegzéseként mondd el, hogy miközben Jézus Lévivel és másokkal étkezett, az
írástudók és a farizeusok bírálták azért, mert bűnösökkel eszik. Jézus azt tanította,
hogy azért jött, hogy a bűnösöket bűnbánatra szólítsa.

Lukács 5:36–39
Jézus elmondja a régi tömlőbe töltött új bor példázatát
Mondd el, hogy a Szabadító egy példázat segítségével tanította az írástudókat és a
farizeusokat. Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Lukács
5:36–39-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, milyen tárgyakat
használt a Szabadító a példázatában.

• Milyen tárgyakat használt a Szabadító a példázatában?

Mutass a tanulóknak egy új szövetdarabot és egy régit, amely már lyukas. Mondd
el, hogy a 36. versben említett „új posztó” olyan szövetre utal, amelyet még nem
mostak ki. Egy régi ruhadarabot nem lehet új szövettel megfoltozni, mert amikor az
új szövet az első mosásnál összemegy kissé, azzal még nagyobb lyukat eredményez
a régi szöveten. Éppen így Jézus Krisztus evangéliuma sem a régi hitelvek és
gyakorlat újrafoltozása volt, hanem az igazság teljes körű visszaállítása.

Mondd el a tanulóknak, hogy a 37. versben említett tömlők bőrből készült
tartályokra utalnak, és ha lehetséges, mutass nekik egy új és egy régi bőrdarabot.
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• Mi a különbség az új és a régi bőr között? (Az új bőr puha és rugalmas, míg a
régi kemény és merev.)

Mondd el, hogy az új bor bőrtömlőkben történő erjesztése során a belsejében
keletkező gázok megnyújtották a bőrt. Ha már egyszer így kitágult a tömlő, akkor
az új bor ismételt erjesztése a tömlő szétrepedését kockáztatta.

A példázatban az új bor a Szabadító tanításait és az örökkévaló evangélium
teljességét, az ó bor pedig a farizeusok Mózes törvényei szerinti gyakorlatát,
hagyományait és hitelveit jelképezi.

• Hogyan jelképezhetik az „ó tömlők” az írástudókat és a farizeusokat? (Éppúgy,
ahogyan a régi tömlők túl merevek az új bor befogadásához, az írástudók és a
farizeusok is vonakodtak a változástól és túl keményszívűek voltak ahhoz, hogy
elfogadják a Szabadítót és az Ő tanításait.)

• Kiket jelképezhetnek az „új tömlők”? (Azokat, akik alázatosak és készek voltak
a változásra, hogy elfogadják a Szabadítót és az Ő tanításait.)

• Mit tanulhatunk ebből a példázatból arról, hogy mit kell tennünk a Szabadító és
az Ő evangéliumának elfogadása érdekében? (A tanulóknak a következőhöz
hasonló tantételt kell megfogalmazniuk: Ahhoz, hogy elfogadjuk a
Szabadítót és az Ő evangéliumát, alázatosnak kell lennünk, és
hajlandónak a változásra. Megkérheted a tanulókat, hogy írják oda ezt a
tantételt a szentírásuk margójára a Lukács 5:36–39 mellé.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezt a tantételt, kérd meg őket, hogy tekintsék
át a Lukács 5-öt, és keressenek példákat arra, hogy egyesek miként keményítették
meg magukat, és milyen módon tartották mereven álláspontjukat a Szabadítóval és
az Ő tanításaival szemben, valamint példákat arra is, hogy egyesek pedig
alázatosak és hajlandóak voltak változni és növekedni a Szabadító követése révén.
Kérj meg néhány tanulót, hogy mondja el, mit talált.

E lecke befejezéseként tedd bizonyságodat a Lukács 5-ben megtárgyalt
tantételekről.
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47. LECKE

Lukács 6:1–7:18
Bevezetés
Jézus arról tanít, milyen fontos, hogy jót tegyünk másokkal,
még a sabbat napján is. Miután egy éjszakát imádkozással
tölt, elhívja a tizenkét apostolt, és tanítja őket, valamint a

sokaságot is. Meggyógyítja a százados szolgáját, majd
feltámasztja egy özvegyasszony fiát a halálból.

Javaslatok a tanításhoz
Lukács 6
Jézus a sabbat napján gyógyít, kiválasztja a tizenkét apostolt, és tanítja a sokaságot
(Megjegyzés: A Lukács 6 anyagának jó részét feldolgoztuk már a Máté 5–7; 10:1–4;
valamint a Márk 3:1–6 leckéi során. A mostani lecke ezen része a Lukács 6:31–38-ra
összpontosít.)

Kérd meg a tanulókat, hogy képzeljék el, hogy az egyházi gyűléseiken vesznek
éppen részt vasárnap, ahol hallanak egy bejelentést egy közelben élő család részére
tervezett szolgálati projektről. A bejelentést követően négy különböző vélemény üti
meg a fülüket. Kérj meg négy tanulót, hogy olvassák fel a következő elképzelt
reakciókat:

1. „Ez a család nagyon nehéz időszakon ment keresztül. Boldogan segítek,
ahogyan csak tudok.”

2. „Remélem, lesz frissítő utána, mert ha nincs, én nem megyek.”

3. „Nem nagyon szeretnék menni, de a jövő héten nekem is kell majd egy kis
segítség az egyik programomhoz, ezért most szerintem segítenem kellene.”

4. „Ha a barátom megy, akkor én is.”

• Mit sugallnak ezek a példák, milyen okokból szolgálnak olykor az emberek?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el olyan alkalmakon, amikor
lehetőségük volt szolgálni, és azon, mit éreztek az adott szolgálat kapcsán. Kérd
meg őket, hogy a Lukács 6–7 tanulmányozása során keressenek olyan tantételeket,
amelyek segíthetnek nekik jelentőségteljesebb szolgálatot nyújtani.

A Lukács 6 összegzéseként mondd el, hogy szolgálatának elején, miközben
Galileában járt, Jézus meggyógyított egy elszáradt kezű embert a sabbaton, egy
éjszakát imával töltött, majd elhívta a tizenkét apostolt. Jézus ezt követően tanítani
kezdte őket és „a népnek nagy sokaság[át]” (17. vers) arról, hogyan nyerhetnek
mennyei jutalmakat.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Lukács 6:19-et, és keressék
meg, mit tett Jézus az emberekért, mielőtt tanítani kezdte volna őket. A tanulók
mondják el, mit találtak.

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a Lukács 6:31–35-öt, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, milyen tanácsot adott Jézus a tanítványainak.
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• Milyen tanácsot adott Jézus a tanítványainak?

• A 35. vers szerint mit kell elvárnunk cserébe azért, ha másokkal jót teszünk?
(Megkérheted a tanulókat, hogy jelöljék meg a „semmit érte nem várván”
kifejezést.)

• Milyen fizikai jutalomra számítanak néha az emberek, amikor szolgálatot
nyújtanak?

• Mit ígér az Úr, mi fog történni, ha viszonzást nem várva teszünk jót másokkal?
(A tanulóknak a következőhöz hasonló tantételt kell megfogalmazniuk: Ha
viszonzást nem várva teszünk jót másokkal, nagy lesz a jutalmunk, és a
Magasságos Isten gyermekei leszünk majd.)

Mondd el, hogy bár mindannyian Isten gyermekei vagyunk, azok, akik jót tesznek
másokkal, betöltik isteni lehetőségeiket azáltal, hogy Mennyei Atyánkhoz
hasonlóvá válnak.

• Miért ez az ígéret a legnagyszerűbb jutalom azért, ha szeretünk másokat és jót
teszünk velük?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 6:36–38-at, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressenek Jézus által mondott példákat arra, hogy miként
tehetünk jót másokkal.

• A 36–37. vers szerint milyen példákat mondott Jézus arra, ahogyan jót tehetünk
másokkal? (Elmondhatod, hogy azok, akik így tesznek jót, elnyerik Isten
irgalmát és bocsánatát.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a 38. verset, hozz az órára egy vödröt, kosarat
vagy dobozt, és számos egyéb tárgyat, például ruhaneműt, élelmiszert és
palackozott vizet. Győződj meg róla, hogy több tárgyat hozol, mint amennyi az
adott tárolóba befér. Kérj meg egy tanulót, hogy jöjjön előre, és próbáljon meg a
tárgyak közül annyit belepakolni a tartóba, amennyit csak bír. Amikor végzett,
kérdezd meg tőle:

• Mennyiben jellemzik a „jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig
teltet” (38. vers) kifejezések a tárolóeszköz megtöltésére tett erőfeszítéseidet?
(Mondj köszönetet a tanulónak, majd kérd meg, hogy fáradjon a helyére.)

• Hogyan jellemzik ezek a kifejezések azt, ahogyan Mennyei Atyánk megjutalmaz
bennünket, amikor másoknak adunk? (A tanulók használhatnak ugyan
különböző szavakat, de fogalmazzák meg a következő igazságot: Amikor
bőkezűen adunk másoknak, Mennyei Atyánk még bőkezűbben áld meg
bennünket.)

• Hogyan lehetünk bőkezűek, amikor másoknak adakozunk?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan esetre, amikor ők vagy az egyik
ismerősük bőkezűen adakozott mások javára. Tedd ki a következő kérdéseket (vagy
adj belőlük egy-egy példányt a tanulóknak), és kérd meg a tanulókat, hogy
válaszolják meg azokat a füzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukban
(illetve a kiadott lapokon):

• Hogyan áldott meg téged vagy az egyik ismerősödet az Úr a bőkezű
adakozásért?
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• Mit teszel majd ezután, hogy nagylelkűbb legyél másokkal?

Elegendő idő eltelte után felkérheted valamelyik tanulót, aki szeretné, hogy ossza
meg, amit leírt. Buzdítsd a tanulókat, hogy imádkozzanak az Úr segítségéért,
miközben igyekeznek nagylelkűbbnek lenni másokkal.

Lukács 7:1–10
Jézus meggyógyítja a százados szolgáját
Mondd el, hogy miután Jézus a sokaságot tanította, egy Kapernaumnak nevezett
városba ment.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Lukács 7:2–5-öt, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, ki folyamodott Jézus
segítségéért, miután hallotta, hogy a városba érkezett.

• Ki folyamodott Jézus segítségéért?

Mondd el, hogy a százados (latinul: centurio) egy parancsnoki rangfokozat volt a
római légióban, mintegy 50–100 fős egység irányítására.

• Mi aggasztotta a századost?

Mutass rá, hogy a zsidók általánosságban véve nem kedvelték a centuriókat, mert a
zsidóság és az országuk feletti római politikai és katonai elnyomást jelképezték
(lásd Újszövetség tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv,
2014]. 153.).

• Milyen ember volt ez a százados?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 7:6–8-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, hogyan mutatta meg a százados a Jézus Krisztusba
vetett hatalmas hitét.

• Hogyan mutatta meg a százados a Jézus Krisztusba vetett hatalmas hitét?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 7:9–10-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, milyen jutalmat kapott a százados a hite miatt.
Mondják el, mit találtak.

• Milyen tantételeket tanulhatunk ebből a beszámolóból? (A tanulók számos
tantételt fogalmazhatnak meg, köztük a következőt: Ha hitet gyakorolunk
Jézus Krisztusban, akkor segíthetünk áldásokat hozni mások életébe.)

Lukács 7:11–18
Jézus feltámasztja egy özvegyasszony fiát a halálból
Mondd el, hogy egy nappal azt követően, hogy a Szabadító meggyógyította a
százados szolgáját, egy másik csodát is tett.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 7:11–12-t, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, mi fogadta Jézust és a tanítványait, amikor a Nain
nevű városhoz közeledtek.

A Lukács 7:11–12 felolvastatása helyett bemutathatod a “The Widow of
Nain” [A naini özvegy] című rövidfilmet (0:00–0:45) a The Life of Jesus Christ
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Bible Videos [Jézus Krisztus élete – bibliai rövidfilmek] közül, amely elérhető az
LDS.org honlapon.

Audiovizuális bemutatók
Az audiovizuális bemutatók akkor tudnak a leginkább segíteni a tanulóknak az evangéliumi
tantételek elsajátításában és alkalmazásában, ha általuk jobban megértik a szentírásokban
feljegyzett eseményeket vagy tantételeket. Hasznos lehet felírni a táblára néhány konkrét dolgot,
amelyet a bemutató megtekintése vagy meghallgatása során megfigyelhetnek, illetve olyan
kérdéseket, amelyeket átgondolhatnak. Olykor meg is állíthatod a felvételt, hogy kérdéseket
tegyél fel, illetve hogy ki tudj emelni olyan információkat, amelyek segíthetnek a tanulóknak.

• Mit látott Jézus a tanítványaival, amikor a város kapujához közeledtek?

• A 12. vers szerint miért volt különösen tragikus e fiatal férfi halála az asszony
számára?

Mutass rá, hogy ez az asszony nemcsak az egyetlen fiát veszítette el, hanem
korábban a férjét is. A hatalmas szomorúság mellett, melyet bizonyára érzett,
valószínűleg senki sem maradt, aki anyagilag támogatta volna őt.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 7:13–15-öt, vagy mutasd be a film
hátralévő részét (0:45–2:23), az osztály pedig figyelje meg, mit tett a Szabadító,
amikor látta ennek az asszonynak a gyászát.

• Mit tett a Szabadító ezért az asszonyért?

• A 13. vers szerint miért gyógyította meg Jézus ennek az asszonynak a fiát?
(Elmondhatod, hogy az asszony nem kérte Tőle, hogy gyógyítsa meg a fiát, Ő
azonban észrevette, hogy az asszony szükséget lát, és aztán segített
enyhíteni azt.)

• Mit éreztetek volna, ha ennek az özvegyasszonynak a helyében lettetek volna,
és láttátok volna, ahogyan a Szabadító feltámasztja az egyetlen fiatokat a
halálból?

• Milyen igazságot ismerhetünk meg ebből a beszámolóból arról, hogy miként
követhetjük Jézus Krisztus példáját? (A tanulók használhatnak ugyan
különböző szavakat, de győződj meg róla, hogy megfogalmazzák a következő
igazságot: Azáltal követhetjük Jézus Krisztus példáját, hogy könyörülettel
viseltetünk mások iránt, és szolgálunk a ki nem mondott szükségletek
enyhítéséért.)

• Hogyan vehetjük észre mások szükségleteit, ha azokat nem osztják
meg velünk?

Magyarázd el, hogy amint a tanulók a Szentlélek társaságát keresik, késztetéseket
kaphatnak arra vonatkozóan, hogyan reagáljanak mások ki nem mondott
szükségleteire. A tanulók ezen felül elgondolkodhatnak azon a tanácson is, melyet
Henry B. Eyring elnök az Első Elnökségből kapott egyszer: „Amikor találkozol
valakivel, úgy bánj vele, mintha súlyos gondjai lennének, és az esetek több mint
felében igazad is lesz” (vö. Az Úr erejével. Liahóna, 2004. máj. 16.).

47.  LECKE

295



Hogy segíts a tanulóknak átérezni az általuk meghatározott tantétel igazságát és
fontosságát, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel Thomas S. Monson elnök
következő kijelentését:

„A Mester szolgálatának kevés története érint meg jobban, mint a Nainban élő
gyászoló özvegy iránt mutatott könyörületének példája…

Mily hatalom, mily gyengédség, mily könyörület az, melyet a Mester ily módon
példázott! Mi is áldást hozhatunk, ha csupán az Ő nemes példáját követjük.
Mindenütt adódnak lehetőségek. Mindössze szemekre van szükség, melyek
meglátják a könyörületre méltó nehéz helyzetet, és fülekre, melyek meghallják a

megtört szív néma könyörgését. Igen, valamint könyörülettel telt lélekre, hogy ne csupán
szemmel és hanggal kommunikáljunk, hanem a Szabadító magasztos módján, méghozzá szívtől
szívhez” (“Meeting Life’s Challenges,” Ensign, Nov. 1993, 71).

• Milyen alkalommal részesültetek már ti vagy a családotok mások általi
könyörületben vagy szolgálatban, még esetleg akkor is, amikor nem is kértétek?

• Krisztus példájának követése miként segíthet kifejlesztenünk azt a képességet,
hogy észrevegyük mások ki nem mondott szükségleteit?

Ha nem mutattad be a filmet, akkor kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács
7:16–17-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, hogyan reagáltak
az emberek az özvegyasszony fia feltámasztásának csodájára.

• Hogyan reagáltak az emberek, miután Jézus feltámasztotta az
özvegyasszony fiát?

Mondd el, hogy az emberek valószínűleg azért jelentették ki, hogy „nagy próféta
támadt mi köztünk” (16. vers), mert a naini özvegy fiának meggyógyítása hasonló
volt azokhoz az esetekhez, melyek során Illés és Elizeus – az ószövetségi próféták –
fiakat támasztottak fel a halálból (lásd 1 Királyok 17:17–24; 2 Királyok 4:17–22,
32–37; Újszövetség tanulói kézikönyv, 154.).

Zárásként kérd meg a tanulókat, hogy keressenek lehetőségeket arra, hogy mások
ki nem mondott szükségleteit enyhítsék. Buzdítsd őket, hogy nagylelkűen
szolgáljanak, anélkül, hogy bármit várnának cserébe.
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48. LECKE

Lukács 7:18–50
Bevezetés
Jézus dicséri Keresztelő Jánost, és bizonyságot tesz arról,
hogy János előkészítette az utat az Ő elrendelt szolgálata
számára. Miközben Jézus Simonnal, a farizeussal étkezik, egy

bűnbánó asszony mutatja ki a Szabadítóba vetett hitét és az
Őiránta érzett szeretetét.

Javaslatok a tanításhoz
Lukács 7:18–35
Jézus dicséri Keresztelő Jánost, és bizonyságot tesz János küldetéséről
Oszd párokra az osztályt, és minden párnak adj egy papírlapot. Kérd meg a
párokat, hogy egy perc alatt írjanak le emlékezetből annyi tényt Keresztelő Jánosról,
amennyit csak tudnak. Egy perc után kérd meg a tanulókat, hogy számolják össze,
hány dolgot írtak le a papírra.

• Hány tényt tudtatok felsorolni Keresztelő Jánosról?

Kérd meg a tanulókat, hogy beszéljenek néhányról a felsorolt tények közül.

Ha lehetséges, mutass egy hosszú fű- vagy nádszálat és egy puha ruhadarabot.
Mondd el, hogy Jézus ezen tárgyak segítségével tanította az embereket Keresztelő
János jelleméről. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 7:24–26-ot, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tanított Jézus Keresztelő
Jánosról, miközben egy nádszálra és egy puha ruhára utalt.

• Miben különbözött Keresztelő János a nádtól vagy a fűszáltól? (A nádtól
eltérően – melyet a szél megráz és ide-oda fúj – Keresztelő János szilárd és
megingathatatlan volt a bizonyságában és küldetésének beteljesítésében.)
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Keresztelő János prédikál

Mutasd meg az ide kapcsolódó képet
Keresztelő Jánosról, és kérdezd meg:

• Miben különbözött Keresztelő János
azoktól, akik „puha ruhákba
öltözött[ek]”, és „a királyok
palotáiban” élnek fényűzésben (25.
vers)? (Keresztelő János a
sivatagban élt, és teveszőr ruházatot
viselt, amely igen durva volt. A
fizikai kényelem helyett Isten
akaratának megtételére törekedett.)

• Mit mondott Jézus Keresztelő
Jánosról a 26. versben?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni
Keresztelő János egyedi szerepét,
mondd el, hogy Jézus egy próféciát
idézett, melyet évszázadokkal korábban
írtak, és amely egy követről beszélt, aki
„megtisztítja [a Messiás előtt] az útat” (Malakiás 3:1). Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a Lukács 7:27–28-at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék
meg, miért volt Keresztelő János egyedülálló a próféták között.

• Milyen egyedi és fontos szerepre lett Keresztelő János előre elrendelve? (A
tanulók használhatnak ugyan különböző szavakat, de fogalmazzák meg a
következő igazságot: Keresztelő János volt az a próféta, akit előre
elrendeltek, hogy előkészítse az utat Isten Fia számára, és megkeresztelje
Őt.)

• Hogyan készítette elő Keresztelő János az utat Jézus Krisztus eljövetelére?

Mondd el, hogy Joseph Smith próféta a következőket mondta a Lukács 7:28
kapcsán:

„Jézusra úgy tekintettek, mint akinek a legkevesebb jogosultsága lehetne Isten
királyságában, és [látszólag] a legkevésbé volt jogosult arra, hogy prófétaként
tekintsenek rá; mintha azt mondta volna: »Akit a legkisebbnek tartanak
közöttetek, nagyobb Jánosnál – és ez én vagyok«” (Az egyház elnökeinek
tanításai: Joseph Smith [2007]. 85.).

A Lukács 7:29–35 összegzéseként mondd el, hogy sokan hittek Jézus tanításaiban,
a jelenlévő farizeusok és a törvénytudók azonban elvetették szavait. Jézus
elmagyarázta, hogy ők attól függetlenül elvetették az igazságot, hogy azt Ő vagy
pedig Keresztelő János tanította-e.
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Lukács 7:36–50
Miközben Jézus Simonnal, a farizeussal étkezik, egy asszony a könnyeivel mossa
meg lábait
Írd fel a táblára a következő kérdést: Kaphatok bűnbocsánatot?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át azokat az alkalmakat, amikor azon
tűnődtek, vajon bűnbocsánatot nyerhetnek-e? Kérd meg őket, hogy a Lukács 7
további tanulmányozása során keressenek olyan igazságokat, amelyek választ
adnak erre a kérdésre.

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni a Lukács 7:36–50 szövegösszefüggéseit
és tartalmát, kérd meg egyiküket, hogy olvassa fel a következő összegzést és
magyarázatot:

Egy Simon nevű farizeus lakomára hívta Jézust a házába. Az ilyen lakomák
alkalmával a vendégek párnákra heveredtek egy alacsony asztal körül, és lábukat az
asztaltól kifelé nyújtották ki. A korabeli társasági illem lehetővé tette a szükséget
látóknak, hogy összeszedjék a lakomák utáni ételmaradékot, ezért nem volt
szokatlan a hívatlan emberek forgolódása a lakomaasztal körül (lásd James E.
Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 261).

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni a Lukács 7:36–50 tartalmát,
megmutathatod nekik a „Jöjjetek énhozzám” című filmet (11:34), amely

elérhető az LDS.org oldalon. Lejátszhatod a film azon részét, amely Jézust
ábrázolja, amint Simonnal, a farizeussal étkezik (4:17-nél kezdődően). Kérd meg az
osztályt, hogy kövessék a történetet a szentírásukban, és figyeljék meg, mi történt,
amikor egy hívatlan személy lépett Simon házába a lakoma alatt. Állítsd meg a
filmet, miután Jézus azt mondta: „Igazán ítéltél” (Lukács 7:43) (7:24-nél).

• Hogyan jellemezte Lukács a Lukács 7:37-ben ábrázolt asszonyt?

• Hogyan mutatta ki az asszony a Szabadító iránt érzett szeretetét?
(Elmondhatod, hogy az „alabástrom szelencze drága kenet” egy üvegcse volt,
amelyben drága illatosított olaj volt.)

• Mire gondolt Simon, amikor látta, mit tesz az asszony?

A Jézus által tanított példázat áttekintéséhez kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel
a Lukács 7:40–43-at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mit
tanított Jézus Simonnak.

Rajzold fel a táblára a következő táblázatot:

hitelező = ____________________

adós, aki 50 pénzzel tartozik =
____________________

adós, aki 500 pénzzel tartozik =
____________________
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Mondd el, hogy a hitelező az, aki pénzt ad kölcsön valakinek; aki pedig ezt
kölcsönveszi, az az adós. Az adós beleegyezik, hogy vagy visszafizeti az adósságot a
hitelezőnek, vagy börtönbe kerül. Kérj meg egy tanulót, hogy a saját szavaival
összegezze a példázatot.

• Kit jelképez a hitelező? (Írd fel a táblára a „hitelező” mellé: Jézus Krisztus.)

• Melyik adós jelképezheti az asszonyt, és melyik Simont, a farizeust? Miért? (Írd
fel: Simon, a farizeus az „adós, aki 50 pénzzel tartozik” alá, valamint asszony az
„adós, aki 500 pénzzel tartozik” alá.)

Mondd el, hogy Jézus idejében szokás volt a házigazda részéről, hogy
megkülönböztetett vendégei iránti tiszteletét valamilyen módon kifejezze, például
arcon csókolta őket az üdvözléskor; vizet hozatott számukra, hogy meg tudják
mosni a lábukat; vagy megkente fejüket olajjal (lásd James E. Talmage, Jesus the
Christ, 261).

Folytasd a filmet 7:25-től, és állítsd meg, miután Jézus azt mondja: „Eredj el
békességgel!” (Lukács 7:50) (8:52-ig). Vagy kérj fel néhány tanulót, hogy egymást
váltva olvassák fel a Lukács 7:44–47-et, az osztály pedig figyelje meg, hogyan bánt
Simon Jézussal, és ezzel összevetve miként viselkedett Ővele az asszony, és vajon
mit érezhettek ők ketten Jézus iránt.

• A 44–47. vers szerint milyen különbségek mutatkoztak abban, ahogyan Simon
bánt Jézussal és ahogyan az asszony viselkedett Ővele, valamint abban, amit ők
ketten Jézus iránt éreztek? (A tanulók válaszait írd fel a táblán szereplő
táblázatba.)

Amikor a tanulók befejezték a beszámolót a találtakról, a táblázat a következőhöz
hasonló képet kell hogy mutasson:

hitelező = Jézus Krisztus

adós, aki 50 pénzzel tartozik
=Simon, a farizeus

Nem adott vizet Jézusnak, hogy
megmossa a lábát.

Nem csókolta meg.

Nem kente meg Őt olajjal.

Kevéssé szerette Őt.

adós, aki 500 pénzzel tartozik =asszony

A könnyeivel mosta meg és a hajával
törölte meg az Ő lábait.

Megcsókolta a lábait.

Megkente a lábait olajjal.

Nagyon szerette Őt.

• Milyen áldást kapott az asszony a Szabadítótól?

Mutass rá arra, hogy azzal, hogy Simont az 50 pénzzel adóshoz hasonlította, a
Szabadító arra utalt, hogy Simonnak is szüksége volt a bűnbocsánatra.
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Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Lukács 7:47–50-et, és kérd
meg őket, hogy keressék meg, mi tette lehetővé ennek az asszonynak a
bűnbocsánat elnyerését.

• Milyen tantételeket ismerhetünk meg ebből a történetből? (A tanulók szavaival
írd fel a következő tantételeket a táblára: Amikor gyakoroljuk a hitünket
azzal, hogy kimutatjuk az Úr iránti szeretetünket és odaadásunkat, akkor
megtapasztalhatjuk az Ő bocsánatát. Amikor elnyerjük az Úr bocsánatát,
akkor eltölt bennünket a vágy, hogy még inkább szeressük és szolgáljuk
Őt.)

Segíts a tanulóknak a tantételek felismerésében!
Olykor te hívod majd fel a tanulók figyelmét bizonyos tanokra és tantételekre, máskor csupán
útmutatást és biztatást nyújtasz majd, és hagyod, hogy a tanulók maguk fedezzék fel ezeket a
tanokat és tantételeket. A tanok és tantételek felismerése során fontos, hogy világosan és
érthetően fogalmazzátok meg őket. Ha felírod a táblára a megfogalmazott tant vagy tantételt,
vagy megkéred a tanulókat, hogy írják bele vagy jelöljék meg őket a szentírásukban, azzal
segítesz nekik, hogy világosan megértsék ezeket az igazságokat.

• Miért vágyhatunk arra, hogy még inkább szeressük és szolgáljuk a Szabadítót,
amikor megtapasztaljuk az Ő bocsánatát?

Kérj meg három tanulót, hogy olvassanak fel egy-egy bekezdést a következő
kijelentésből Neil L. Andersen eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Különböző szintek léteznek a személyes érdemesség és igazlelkűség
tekintetében. A bűnbánat mégis mindannyiunk számára áldást jelent.
Mindegyikünknek szüksége van arra, hogy bűneink bocsánata által érezzük a
Szabadító irgalmának karját.

Évekkel ezelőtt megkértek, hogy találkozzak egy férfival, aki azelőtt hosszú
évekig kicsapongó életet élt. Rossz döntéseinek következményeként elveszítette

egyháztagságát. Azóta már rég visszatért az egyházba, és hithűen betartotta a parancsolatokat,
régi cselekedetei azonban továbbra is kísértették. Találkozónk során éreztem a szégyenét és mély
megbánását, amiért egykor félretette a szövetségeit. Interjúnkat követően a fejére tettem a
kezeimet, hogy papsági áldásban részesítsem. Még mielőtt bármit is szólhattam volna, éreztem a
Szabadító iránta érzett túláradó szeretetét és megbocsátását. Az áldás után megöleltük egymást,
a férfi pedig nyíltan zokogni kezdett.

Ámulattal tölt el, hogy a Szabadító mily irgalmasan és szeretetteljesen veszi karjába a bűnbánót,
függetlenül attól, mennyire önző bűnnel hagyott fel. Bizonyságomat teszem arról, hogy a
Szabadító képes megbocsátani a bűneinket, és alig várja, hogy ezt megtehesse. Azon kevesek
bűneit kivéve, akik a teljesség megismerése után mégis a kárhozatot választják, nincs olyan bűn,
melyet ne lehetne megbocsátani. Milyen bámulatos kiváltság mindannyiunk számára, hogy
elfordulhatunk a bűneinktől, és Krisztushoz jöhetünk! Az isteni megbocsátás az evangélium egyik
legédesebb gyümölcse, mely szívünkből eltörli a bűnt és a fájdalmat, helyükbe pedig a
lelkiismeret örömét és békességét helyezi” (vö. „Bánjátok meg bűneiteket, …hogy
meggyógyíthassalak benneteket”. Liahóna, 2009. nov. 40–41.).
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Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan alkalomra, amikor
megtapasztalták az Úr bocsánatát. Kérd meg őket, hogy gondolkozzanak el azon,
mit gondoltak és éreztek a Szabadítóval kapcsolatosan.

Utalj a táblán lévő kérdésre, és kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, hogyan
válaszolnának, ha valaki azt kérdezné tőlük: „Kaphatok bűnbocsánatot?”

A lecke zárásaként tegyél bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztusnak hatalmában áll
megbocsátani nekünk, ha hitet gyakorolunk Őbenne, és megbánjuk a bűneinket.

Szentírás-memoriter áttekintés
Hogy segíts a tanulóknak áttekinteni a kurzus során eddig megtanult öt
szentírás-memoritert, írathatsz velük egy röpdolgozatot. Add meg az ifjúsági
hitoktatási könyvjelzőről a kulcsszavakat, és kérd meg a tanulókat, hogy írják le a
hozzájuk tartozó szentírásutalásokat. További ötleteket e kézikönyv függelékében
találsz.
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49. LECKE

Lukács 8–9
Bevezetés
A Szabadító folytatja szolgálatát Galileában, ahol a haláláról
és feltámadásáról prófétál. Galileát elhagyva Jézus
Jeruzsálem felé utazik, hogy bevégezze halandó küldetését.
Samáriában Jakab és János szeretnének tűzesőt lehívni a

mennyből egy samáriai város elpusztítására, melynek lakói
elvetették Jézust, Ő azonban azt tanítja tanítványainak, hogy
megszabadítani jött az embereket, nem pedig elpusztítani
őket. Jézus az igaz tanítványságról is tanít.

Javaslatok a tanításhoz
Lukács 8:1–9:56
A Szabadító csodákat tesz, példázatokkal tanít és Jeruzsálembe utazik
Írd fel a táblára a következő élethelyzeteket, vagy írd le őket külön papírlapokra, és
kérj meg három tanulót, hogy olvassák fel azokat.

1. Amikor szépen kéred a testvéredet, hogy segítsen összetakarítani, ő durván rád
ripakodik, hogy csináld meg magad.

2. Egy iskolai tevékenység tervezése során néhány osztálytársad kritizálja és
kineveti az ötletedet.

3. Amikor egy barátoddal megosztod az evangéliumot, ő azt mondja, hogy furcsa
dolgokban hiszel.

• Mit éreznétek ezekben a helyzetekben? Hogyan reagálnátok?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Szabadító Lukács 8–9-ben található tanításainak
tanulmányozása során keressenek olyan igazságokat, amelyek útmutatást
jelenthetnek számukra, amikor úgy érzik, hogy mások tettei vagy szavai sértik őket.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 8–9 vastagon szedett szakaszcímeit
a szövegből, az osztály pedig kövesse az olvasást, és figyeljék meg, milyen
események kerültek feljegyzésre ezekben a fejezetekben. Mondd el, hogy mivel
ezeket az eseményeket már részletesen tanulmányozták a Máté és Márk
evangéliumával foglalkozó leckékben, a mai anyag a Lukács 9:51–62-re
összpontosít majd.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 9:51-et, az osztály pedig keresse
meg, hogyan döntött a Szabadító, hová megy. Mondd el, hogy a „felvitessék”
kifejezés a Szabadító közelgő mennybemenetelére utal.

• Hogyan döntött a Szabadító, hová megy?

Mondd el, hogy amikor valaki eltökéli magát, az azt jelenti, hogy nagyon
határozottan és elszántan cselekszik. A Szabadító korábban azt prófétálta a
tanítványainak, hogy elárulják majd, megostorozzák és keresztre feszítik
Jeruzsálemben (lásd Máté 20:17–19; Lukács 9:44).

• Mit árul el a Szabadító jelleméről az, hogy mindezen kihívások ellenére is
eltökélte, hogy Jeruzsálembe megy?
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Mutass rá, hogy miközben Jézus és tanítványai Jeruzsálem felé tartottak, egy
samáriai falu közelébe értek. Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva
olvassák fel a Lukács 9:52–54-et, az osztály pedig keresse meg, hogyan reagáltak a
szamaritánusok, amikor megtudták, hogy Jézus a tanítványaival be szeretne térni a
falujukba.

• Hogyan reagáltak a szamaritánusok, amikor megtudták, hogy Jézus a
tanítványaival be szeretne térni a falujukba?

• Hogyan reagált Jakab és János arra, hogy a szamaritánusok nem látták szívesen,
sőt elutasították a Szabadítót?

• Hogyan reagálják túl napjainkban egyesek a sértéseket és egyéb bántó
viselkedést mások részéről? (Utalj vissza az óra elején említett élethelyzetekre,
és kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan reagálhatja túl
valaki ezeket a helyzeteket.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 9:55–56-ot, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, hogyan reagált a Szabadító Jakab és János
indulataira. A tanulók mondják el, mit találtak.

Mondd el, hogy amikor a Szabadító azt mondta: „Nem tudjátok minémű lélek van
ti bennetek” (55. vers), arra utalt, hogy Jakab és János kérése nem volt összhangban
Isten Lelkével, hanem sokkal inkább Sátán lelkületével, aki haragra serkenti az
emberek szívét (lásd 3 Nefi 11:29–30).

• Miben különbözött a Szabadító reakciója a szamaritánusok elutasítására Jakab
és János reakciójától?

• Milyen igazságot tanulhatunk a Szabadító példájából, amely útmutatást nyújt
nekünk, amikor sértések érnek bennünket? (A tanulók saját szavait használva
írj a táblára egy, a következőhöz hasonló igazságot: A Szabadító példáját
követjük, amikor úgy döntünk, hogy türelemmel és hosszútűréssel
reagálunk a sértésekre.)

Kérd meg a tanulókat, hogy idézzék fel a lecke elején említett helyzeteket.

• Milyen lehetséges veszélyt rejt az, ha ezekben a helyzetekben úgy döntünk,
hogy megsértődünk?

• Hogyan követhetnénk a Szabadító példáját az egyes helyzetekben?

• Milyen áldást kaphatunk, ha úgy döntünk, hogy türelemmel és hosszútűréssel
reagálunk a sértésekre?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el egy olyan alkalmon, amikor úgy
döntöttek, hogy megsértődnek valakinek a szavai vagy tettei miatt. Buzdítsd őket,
hogy kövessék a Szabadító példáját azzal, hogy úgy döntenek, hogy türelemmel és
hosszútűréssel reagálnak a sértésekre.

A bántalmazást nem szabad eltűrni!
Amikor arra kéred a tanulókat, hogy gondolják át az ellenük elkövetett sérelmeket, és
reagáljanak azokra türelemmel és hosszútűréssel, tedd egyértelművé számukra, hogy nem
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szabad hagyniuk, hogy bármiféle bántalmazás folytatódjon ellenük. Ha egy tanuló bántalmazás
áldozatává válik, azonnal kérjen segítséget a szüleitől, papsági vezetőitől és egyéb megfelelő
szervektől.

Lukács 9:57–62
Jézus az igaz tanítványságról tanít
Kérj meg egy tanulót, hogy jöjjön előre, és adj neki 20 vagy 30 kisebb tárgyat
(például gyöngyöt). Kérd meg a tanulót, hogy számolja meg magában a tárgyakat.
Miközben számol, kérd meg az osztályt, hogy próbálják megzavarni a számolást
azzal, hogy elvonják a tanuló figyelmét. Figyelj arra, hogy a tanulók ne legyenek
rendetlenek, miközben igyekeznek elvonni a kint lévő figyelmét. Kérd meg őket,
hogy maradjanak a helyükön, és figyelmeztesd őket, hogy nem dobhatják meg
semmivel a kint álló tanulót, és nem is érhetnek hozzá.

• Miben hasonlít a zavaró tényezők közbeni számolás ahhoz, amikor igyekszünk
Jézus Krisztust követni?

Mondj köszönetet a tanulónak, aki számolt, majd kérd meg, hogy üljön a helyére.
Kérd meg a tanulókat, hogy a Lukács 9 tanulmányozása során gondolják át, hogyan
tudjuk legyőzni azokat a hatásokat, amelyek elvonhatják a figyelmünket arról vagy
akadályozhatnak bennünket abban, hogy a Szabadítót kövessük.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 9:57-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, mit mondott a férfi Jézusnak, amikor Ő és a tanítványai
Jeruzsálembe utaztak.

• Mit mondott ez a férfi a Szabadítónak, mit hajlandó megtenni?

Írd fel a táblára a következő kifejezést: Ahhoz, hogy Jézus Krisztus igaz tanítványai
legyünk, …

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 9:58-at, az osztály pedig figyelje
meg, hogyan válaszolt a Szabadító a férfinak, aki követni kívánta Őt. A tanulók
mondják el, mit találtak.

• Mit fejez ki a Szabadító életmódjáról az a kifejezés, hogy „az ember Fiának
nincs fejét hová lehajtania”? (Jézus és tanítványai folyamatosan úton voltak.
Szolgálatuk nem volt sem kényelmes, sem pedig könnyű.)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Lukács 9:59–60-at, és keressék
meg a második férfi válaszát a Szabadító hívására, hogy kövesse Őt.

• Mit akart tenni ez a férfi, mielőtt a Szabadítót követné?

• Mit jelezhet az előbb (59. vers) szó erről a férfiról?

Mondd el, hogy Jézus Krisztus nem azt sugallta, hogy helytelen lenne gyászolni egy
szerettünk halálát vagy tiszteletet tenni egy temetésen (lásd T&Sz 42:45), inkább
egy fontos leckét tanított ennek a férfinak a tanítványságról.

• Mit tanulhatunk a Szabadító 60. versben feljegyzett válaszából egy igaz
tanítvány értékrendjéről?
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 9:61–62-t, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, mit akart tenni a harmadik férfi, mielőtt követte volna
a Szabadítót.

• Mit akart tenni ez a férfi, mielőtt a Szabadítót követné?

• Hogyan válaszolt a Szabadító ennek a férfinak?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, mit jelent rátenni a kezünket az ekére úgy,
hogy nem nézünk vissza, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő
idézetet Howard W. Hunter elnöktől:

„Ahhoz, hogy a szántást végző ember egyenes barázdát húzhasson az ekével, a
szemét egy fix ponton kell tartania maga előtt. Így tudja magát a helyes úton
tartani. Ha véletlenül visszanéz, hogy ellenőrizze, merre járt, nagyban megnő a
veszélye annak, hogy eltér az egyenes iránytól. Ennek eredménye pedig görbe
barázda lesz. […] Ha az energiáinkat nem magunk mögé, hanem magunk elé
összpontosítjuk – vagyis az örök életre és a szabadítás örömére –, akkor

bizonyosan el is nyerjük azt” (“Am I a ‘Living’ Member?” Ensign, May 1987, 17).

• Miben hasonlít Jézus Krisztus tanítványának lenni ahhoz, mint amikor
kezünket az eke szarvára tesszük, és nem nézünk vissza?

• Miként példázza a Szabadító azt, amit a 62. versben tanított? (Ő „eltökélte
magát, hogy Jeruzsálembe megy” [Lukács 9:51], hogy elvégezze a küldetést,
amelyet Mennyei Atyánk Neki adott, és nem is nézett vissza.)

Utalj a táblán lévő hiányos kijelentésre.

• A Lukács 9:57–62-ből tanultak alapján hogyan összegeznétek a Szabadító által
tanított igazságot arról, hogy Ő mit kíván a tanítványaitól? (A tanulók számos
különböző tantételt találhatnak. Miután válaszoltak, egészítsd ki a táblán
szereplő kijelentést, hogy az a következő igazságot tükrözze: Ahhoz, hogy
Jézus Krisztus igaz tanítványai legyünk, nem szabad hagynunk, hogy
bármi is fontosabb legyen számunkra az Ő követésénél.)

• Miért fordul elő olykor, hogy egyéb prioritásokat helyezünk a Jézus Krisztus
tanítványaiként ránk háruló felelősségek elé?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Richard G. Scott
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Sátán kezében van egy hatásos eszköz, amelyet a jó emberek ellen használ. A
figyelemelterelés. A jó embereket rábírja, hogy »jó dolgokkal« töltsék ki az
életüket, így aztán nem marad már hely az elengedhetetlen dolgok számára” (vö.
Először, ami első. Liahóna, 2001. júl. 7.).

Hogy segíts a tanulóknak átgondolni, mi akadályozhatja őket abban, hogy teljesebb
mértékben kövessék Jézus Krisztust, rajzold fel a következő táblázatot a táblára, és
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kérd meg a tanulókat, hogy másolják azt át a füzetükbe vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukba.

Jézus Krisztus tanítványának feladatai egyéb prioritások

A tanulók alkossanak párokat, és kérd meg őket, hogy a párjukkal közösen sorolják
fel a táblázatban Jézus Krisztus igaz tanítványának feladatait (melyek között lehet a
becsületesség, mások szolgálata, az evangélium megosztása, családtörténeti és
templomi munka végzése, valamint a gyermeknevelés). Kérd meg a tanulókat,
hogy a táblázatban felsorolt minden egyes feladathoz írjanak példákat egyéb
prioritásokról, amelyeket valaki az adott feladat elé helyezhet.

Kérj meg néhány tanulót, hogy ismertessék a felsorolásukat.

Buzdítsd a tanulókat, hogy osszanak meg pozitív példákat Jézus Krisztus
tanítványairól azzal, hogy megkérdezed:

• Milyen helyzetben tapasztaltátok már, hogy valaki úgy dönt, félreteszi az egyéb
céljait és tennivalóját azért, hogy kövesse a Szabadítót?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azon, milyen dolgoknak hagyják,
hogy Jézus Krisztus és az Ő tanításainak követése elé kerüljenek az életükben. Kérd
meg őket, hogy írjanak le egy célkitűzést a szentírás-tanulmányozási naplójukba
arról, hogy mit tesznek majd, hogy a Szabadítót és az Ő evangéliumát még
fontosabb helyre tegyék az életükben.

A lecke zárásaként megkérheted a tanulókat, hogy énekeljék el a Lásd, követlek,
Uram című himnuszt (Himnuszok, 140. sz.) vagy egy másik himnuszt, amely Jézus
Krisztus és az Ő tanításainak követéséről szól.

Himnuszok használata
A zene – különösen az egyházi himnuszok – fontos szerepet játszhat abban, hogy a tanulók
érezzék a Szentlélek hatását az evangéliumi tanulásuk során. Hogy további meglátásokat
biztosíts az óra során, megkérheted a tanulókat, hogy énekeljenek el egy vagy több versszakot
egy olyan himnuszból, amely közvetlenül a leckéhez kapcsolódik.
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50. LECKE

Lukács 10:1–37
Bevezetés
Jézus elhívja, tanítja és szétküldi a hetveneket, akik
prédikálják az evangéliumot, betegeket gyógyítanak,
ördögöket űznek ki, majd visszatérnek, hogy beszámoljanak

munkálkodásukról. Jézus egy törvénytudónak az irgalmas
szamaritánus példázatát tanítja.

Javaslatok a tanításhoz
Lukács 10:1–24
Az Úr elhívja és felhatalmazza a hetveneket, majd utasításokkal látja el őket
Hozz az órára egy nagyobb dobozt, amely tele van tárgyakkal (például különböző
méretű labdákkal). Kérj meg egy tanulót, hogy jöjjön ki az osztály elé, és fogja meg
a tárgyakat, amelyeket majd adsz neki, anélkül, hogy leejtené vagy letenné
bármelyiket. Addig adogasd a tanulónak a tárgyakat, amíg már nem tudja mindet
megtartani, és elkezdenek lepotyogni. Azután kérdezd meg a tanulót:

• Hogy lehetne megoldani, hogy ne essenek le a tárgyak?

Szükség esetén javasolhatod, hogy kérjen segítséget a többiektől. Adogasd tovább a
tárgyakat a tanulónak, és engedd neki, hogy néhányat átadjon ezekből a
többieknek. Ezután kérd meg, hogy üljön vissza a helyére.

• Hogyan hasonlítanátok ezt a tevékenységet ahhoz, ahogyan az egyházi vezetők
ellátják a feladataikat?

Emlékeztesd a tanulókat, hogy a Szabadító elhívott tizenkét apostolt, és elküldte
őket, hogy segítsék Őt a munkájában. Az apostoloknak azonban másokra is
szükségük volt, hogy segítsenek nekik tanítani és szolgálni, hogy az evangélium
áldásait minden emberhez eljuttathassák.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 10:1–2-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, kiket bízott meg az Úr, hogy segítsék az apostolokat az
Ő munkájának elvégzésében.

• Kiket bízott meg az Úr, hogy segítsenek Neki az Ő munkájában? Mi volt az ő
szerepük?

Mondd el, hogy a hetven szó a Lukács 10:1-ben a melkisédeki papság egyik
hivatalára utal. Ugyanezen hivatal létezik ma is a visszaállított egyházban. (Ha
lehetséges, mutasd meg a legfrissebb konferenciai Liahónából „Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza általános felhatalmazottai” oldalt.) Ma már a
Hetveneknek több kvóruma is van, bár csak az első két kvórum tagjait nevezzük
általános felhatalmazottaknak. Minden kvórumnak maximum 70 tagja lehet. A
Tizenkét Apostol Kvóruma és a Hetvenek Elnöksége irányítása alatt az a feladatuk,
hogy prédikálják az evangéliumot, és segítsenek az egyház irányításában (lásd
T&Sz 107:25–26, 34; Kalauz a szentírásokhoz: hetvenek; scriptures.lds.org).

• A 2. vers szerint mit mondott az Úr, mi volt túl kevés a lelkek aratásához?
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• Milyen igazságot tudhatunk meg ezekből a versekből az Úr munkájáról? (A
tanulóknak a következőhöz hasonló igazságot kell megfogalmazniuk: Az Úr az
apostolokon kívül további munkásokat is elhív, hogy képviseljék Őt, és
segítsék a munkájában.)

• Az apostolokon és a hetveneken kívül kiknek a felelőssége még napjainkban,
hogy segítsék az Urat az Ő munkájában? (Minden egyháztagnak.)

Mondd el, hogy éppen úgy, ahogyan a Szabadító kijelentette, hogy több munkásra
van szükség a szabadítás aratásának elvégzéséhez, az utolsó napi próféták is
következetesen egyre több misszionáriust kérnek. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a következő idézetet Thomas S. Monson elnöktől:

„Elismétlem azt, amit a próféták már régóta tanítanak. Ez pedig az, hogy minden
alkalmas és érdemes fiatal férfi készüljön fel, hogy missziót szolgáljon. A
misszionáriusi szolgálat papsági feladat. Olyan kötelesség, melyet az Úr tőlünk,
vagyis azoktól vár, akik már sok mindent kaptak. Fiatal férfiak, felszólítalak
benneteket, hogy készüljetek fel arra, hogy misszionáriusként szolgáljatok! […]

Egy szó a fiatal nőtestvérekhez: [bár] ti nem rendelkeztek azzal a papsági
kötelezettséggel, [amellyel] a fiatal férfiak rendelkeznek, hogy teljes idejű misszionáriusként
szolgáljatok, ti is értékesen hozzájárultok a misszionáriusi szolgálathoz, melyet nagyra
értékelünk” (Újra összegyűltünk. Liahóna, 2010. nov. 5–6.).

• A teljes idejű misszionáriusi szolgálat mellett milyen egyéb módon segíthetünk
még az Úrnak az Ő munkájában?

• Milyen élményekben volt részetek nektek személyesen vagy egy
ismerősötöknek az Úr munkájának segítése során?

A Lukács 10:3–24 összegzéseként mondd el, hogy az Úr utasításokat adott a
hetveneknek arról, miként töltsék be feladataikat. Egyúttal megfeddte azokat az
embereket a különböző városokban, akik elvetették az Ő műveit. A hetvenek
később jelentést tettek munkájukról Jézusnak, Ő pedig további utasításokat adott
nekik és együtt örvendezett velük.

Lukács 10:25–37
Jézus az irgalmas szamaritánus példázatát tanítja
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Dieter F. Uchtdorf
elnöktől az Első Elnökségből:

„A körülöttünk lévő emberek nem tökéletesek. Az emberek néha tesznek
bosszantó, elkeserítő vagy dühítő dolgokat. E halandó létben ez mindig is így
lesz” (vö. Az irgalmasok irgalmasságot nyernek. Liahóna, 2012. máj. 77.).

Kérd meg az osztályt, hogy gondolkodjanak el azon, ismernek-e valakit, aki
olyasmit tesz, ami bosszantja, elkeseríti vagy dühíti őket.
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• Miért lehet nehéz szeretni valakit, aki efféle dolgokat tesz?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Lukács 10:25–37 tanulmányozása során keressenek
olyan igazságokat, amelyek iránymutatást nyújthatnak nekik, amikor olyan
emberekkel kerülnek kapcsolatba, akiket nehezükre esik szeretni.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 10:25-öt, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és figyeljék meg, milyen kérdést tett fel egy törvénytudó a Szabadítónak.

• Mit kérdezett a törvénytudó a Szabadítótól?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 10:26–28-at, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg a Szabadító válaszát. Azután kérd meg a
tanulókat, hogy mondják el, mit találtak.

• Milyen tantételt tanulhatunk ezekből a versekből arról, hogy mit kell tennünk
az örök élet elnyeréséhez? (A tanulók különböző szavakat használhatnak, de
fogalmazzanak meg egy, a következőhöz hasonló tantételt: Az örök élet
elnyeréséhez szeretnünk kell Istent, és szeretnünk kell a felebarátainkat,
mint magunkat. Írd fel ezt a tantételt a táblára.)

• A 27. vers szerint hogyan kell szeretnünk Istent?

• Mit jelent az, hogy Istent teljes szívetekkel, lelketekkel, erőtökkel és elmétekkel
szeretitek?

Mutass rá a táblán szereplő „szeretnünk kell a felebarátainkat, mint magunkat”
kijelentésre. Hogy segíts a tanulóknak megérteni, mit jelenthet úgy szeretni a
felebarátainkat, mint önmagunkat, kérd meg őket, hogy soroljanak fel a táblán
olyan dolgokat, amelyeket egy átlagos napjukon tesznek. (Ezek között lehet a
felkészülés a napra, evés, alvás, házi feladat stb.)

Miután a tanulók elkészítették a listát a táblán, kérd meg őket, hogy gondolják át,
hány tevékenységük irányul saját magukra.

• Mit tanulhatunk ebből a gyakorlatból?

• Mit tehetünk azért, hogy gyakrabban figyeljünk mások jóllétére, és igyekezzünk
úgy szeretni őket, ahogyan saját magunkat szeretjük?

• Hogyan tudjuk ezt megtenni még olyan tevékenységek során is, amelyeket saját
magunkért végzünk? (A példák között lehetnek: olyanokkal ebédelünk, akik
magányosnak tűnnek, vagy megdicsérünk másokat az iskolai
elfoglaltságaink során.)

• Szerintetek miként segít nekünk az örök élet felé fejlődnünk az, ha úgy
szeretjük Istent és a felebarátainkat, mint saját magunkat?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 10:29-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és figyeljék meg a másik kérdést, amelyet a törvénytudó feltett Jézusnak.

• Mi volt a törvénytudó második kérdése?

Készíts fel néhány tanulót arra, hogy eljátsszák az irgalmas szamaritánus példázatát
a Lukács 10:30–35-ből. Kérj meg egy tanulót, hogy legyen a narrátor, másokat
pedig, hogy játsszák a sérült zsidót, a két rablót, a papot, a lévitát és a
szamaritánust. (Ha kevés tanuló jár az osztályba, akkor egy ember több szerepet is
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játszhat.) Adhatsz néhány kelléket is nekik, például névtáblákat; extra
ruhadarabokat, amelyeket elvehetnek a zsidótól; két fiolát az olaj és a bor
jelképeiként; egy forgószék lehet a barom; valamint két érme jelképezheti a két
pénzt. (Megjegyzés: Már az óra előtt kiválaszthatod a szereplőket, és utasításokat
adhatsz nekik, hogy biztosan hatékony, helyénvaló és biztonságos legyen a
szerepjáték.)

Kérd meg a narrátort, hogy olvassa fel a Lukács 10:30–35-öt, a szereplőket pedig,
hogy játsszák el az eseményeket. Az osztály többi tagja kövesse a szöveget, és
keressék meg, mit tanított a Szabadító, ki a mi felebarátunk. A szerepjáték után
kérd meg a tanulókat, hogy fáradjanak vissza a helyükre.

• A szamaritánus mely cselekedete volt rátok a legnagyobb hatással?

Hogy segíts az osztálynak jobban megérteni, mi várható el egy paptól, egy lévitától
és egy szamaritánustól, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő
magyarázatot:

A papok és a léviták az ároni papságot viselték, és az volt a megbízásuk, hogy
Istent és az embereket szolgálják mind a templomban, mind pedig tanítóként és
Isten törvényeinek példáiként. E papságviselők teljesen tudatában voltak a
parancsolatnak, miszerint „szeressed felebarátodat, mint magadat” (3 Mózes
19:18), illetve gondoskodj az idegenekről és az utazókról (lásd 3 Mózes 19:34;
25:35). Ezzel szemben a „szamaritánusok részben izraeliták voltak, részben
nemzsidók. Vallásuk zsidó és pogány hitelvek és szokások keveréke volt. [G]yűlölet
alakult ki a zsidókban a szamaritánusok iránt, mert a szamaritánusok elhagyták az
izraelita vallást” (Kalauz a szentírásokhoz: szamaritánusok; scriptures.lds.org). A
zsidók és a szamaritánusok egyaránt igyekeztek kerülni egymást.

• Miért lehet meglepő a pap, a lévita és a szamaritánus viselkedése a
példázatban?

• Milyen okokat találhatott volna a szamaritánus arra, hogy ne segítsen a
megsérült zsidón?

• A 33. vers szerint mi indította cselekvésre a szamaritánust, amikor meglátta a
sérültet?

Mutass rá arra, hogy a könyörület azt jelenti, hogy felismerjük valakinek a
szükségleteit vagy nehézségeit, és vágyat érzünk arra, hogy segítségképpen
megtegyük, amit csak tudunk.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 10:36–37-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tanított ezután a Szabadító a
törvénytudónak.

• Hogyan válaszolja meg ez a példázat a 29. versben található kérdést, miszerint:
„Ki az én felebarátom?”

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy a Szabadító azért használhatta éppen a
szamaritánust ebben a példázatban, mert ez azt sugallja, hogy a felebarátunk nem
csupán olyasvalaki, akit ismerünk és a közelünkben él, hanem bárki lehet Mennyei
Atyánk gyermekei közül – beleértve azokat is, akiket a legnehezebb lehet
szeretnünk.
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel Howard W. Hunter elnök következő
kijelentését:

„Emlékeznünk kell arra, hogy bár a barátainkat mi szerezzük, a felebarátainkat
mindenütt Isten alkotta. A szeretetnek nem lehet határa… Krisztus ezt mondta:
»Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek?
Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?« (Máté 5:46)” (“The Lord’s
Touchstone,” Ensign, Nov. 1986, 35; lásd még Az egyház elnökeinek tanításai:
Howard W. Hunter. 270.).

• A 37. vers szerint mit tanított a Szabadító a törvénytudónak, mit tegyen?

Kérd meg a tanulókat, hogy ismét gondoljanak azokra a személyekre, akikre
korábban, akiket nehezükre esik szeretni.

• Mit tehetünk, hogy szeressük és könyörületet érezzünk azok iránt, akiket
nehezünkre esik szeretni?

• Gondoljatok egy olyan alkalomra, amikor ti vagy az egyik ismerősötök követte a
Szabadító tanácsát, hogy „szeresd… a te felebarátodat, mint magadat” (Lukács
10:27). Mi lett az eredmény?

Tegyél bizonyságot a mai leckében tanított igazságokról. Írd fel a következő hiányos
mondatot a táblára, és kérd meg a tanulókat, hogy fejezzék be azt a füzetükben
vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukban: Azáltal követem majd az irgalmas
szamaritánus példáját, hogy…

Kérdésekkel és felkérésekkel ösztönözd az alkalmazást!
Az evangéliumi tanítás célja az, hogy az oktatók segítsenek a tanulóknak alkalmazni a
szentírásokban található tantételeket és tanokat, megtérni, és elnyerni a hithűek és
engedelmesek számára ígért áldásokat. Az alkalmazást ösztönző kérdések és felkérések
segíthetnek abban, hogy a tanulók meglássák, miként tudják alkalmazni ezeket a tantételeket
jelenlegi helyzetükben, és átgondolják, miként alkalmazhatják azokat a jövőben is.
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OTTHONTANULÓI LECKE

Lukács 5:1–10:37 (10. rész)
Felkészülési anyag az otthon tanulók oktatója számára
A napi otthontanulói leckék összefoglalása
A következő összefoglalást azon eseményekről, tanokról és tantételekről, melyeket a tanulók a Lukács 5:1–10:37 (10.
rész) tanulmányozása során megismertek, ne tanítsd az órád részeként! Az általad tanított lecke e tanok és tantételek
közül csupán néhányra összpontosít. Kövesd a Szent Lélek késztetéseit, amikor átgondolod, hogy mire van szükségük a
tanulóidnak.

1. nap (Lukács 5)
Abból a beszámolóból, melynek során a Szabadító elhívja Pétert, Jakabot és Jánost, hogy emberek halászai legyenek, a
tanulók megtudták, hogy ha azt tesszük, amit az Úr kér – még ha nem is értjük, miért –, akkor Ő hatalmasabb
áldásokat adhat nekünk annál is, mint amire számítottunk. A leprás és a béna meggyógyításából a tanulók megtudták,
hogy amikor hitet gyakorlunk és a Szabadítóhoz térünk, akkor Ő meg tud gyógyítani minket, valamint hogy
segíthetünk másoknak is a Szabadítóhoz jönni, hogy ők is meggyógyulhassanak. A tanulók azt is megtudták, hogy
ahhoz, hogy elfogadjuk a Szabadítót és az Ő evangéliumát, alázatosnak kell lennünk, és hajlandónak a változásra.

2. nap (Lukács 6:1–7:17)
A tanulók felismerték, hogy ha viszonzást nem várva teszünk jót másokkal, nagy lesz a jutalmunk, és a Magasságos
Isten gyermekei leszünk majd, valamint hogy amikor bőkezűen adunk másoknak, Mennyei Atyánk bőkezűen megáld
bennünket. A következő igazságokat is megismerték: Ha hitet gyakorolunk Jézus Krisztusban, akkor segíthetünk
áldásokat hozni mások életébe. Azáltal követhetjük Jézus Krisztus példáját, hogy könyörülettel viseltetünk mások iránt,
és szolgálunk a ki nem mondott szükségletek enyhítéséért.

3. nap (Lukács 7:18–50)
Ebben a leckében a tanulók megtudták, hogy Keresztelő János volt az a próféta, akit előre elrendeltek, hogy
előkészítse az utat Isten Fia számára, és megkeresztelje Őt. Az asszony történetéből, aki könnyeivel mosta meg a
Szabadító lábát, a tanulók a következőket tudták meg: Amikor gyakoroljuk a hitünket azzal, hogy kimutatjuk az Úr
iránti szeretetünket és odaadásunkat, akkor megtapasztalhatjuk az Ő bocsánatát. Amikor elnyerjük az Úr bocsánatát,
akkor eltölt bennünket a vágy, hogy még inkább szeressük és szolgáljuk Őt.

4. nap (Lukács 8:1–10:37)
E lecke során a tanulók arra kaptak buzdítást, hogy kövessék a Szabadító példáját azzal, hogy úgy döntenek, hogy
türelemmel és hosszútűréssel reagálnak a sértő vagy becsmérlő helyzetekre. Megtudták továbbá, hogy ahhoz, hogy
Jézus Krisztus igaz tanítványai legyünk, nem szabad hagynunk, hogy bármi is fontosabb legyen számunkra az Ő
követésénél, valamint hogy az örök élet elnyeréséhez szeretnünk kell Istent, és szeretnünk kell a felebarátainkat, mint
magunkat.

Bevezetés
Egy bizonyos törvénytudó a következő kérdést tette fel a Szabadítónak: „mit
cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?” (Lukács 10:25). A következő tanítási
ötletek segíthetnek a tanulóknak megtudni, mit jelent szeretni Istent, és úgy
szeretni a felebarátainkat, mint magunkat.
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Javaslatok a tanításhoz
Lukács 10:25–37
Jézus az irgalmas szamaritánus példázatát tanítja
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Dieter F. Uchtdorf
elnöktől az Első Elnökségből:

„A körülöttünk lévő emberek nem tökéletesek. Az emberek néha tesznek
bosszantó, elkeserítő vagy dühítő dolgokat. E halandó létben ez mindig is így
lesz” (vö. Az irgalmasok irgalmasságot nyernek. Liahóna, 2012. máj. 77.).

Kérd meg az osztályt, hogy gondolkodjanak el azon, ismernek-e valakit, aki
olyasmit tesz, ami bosszantja, elkeseríti vagy dühíti őket.

• Miért lehet nehéz szeretni valakit, aki efféle dolgokat tesz?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Lukács 10:25–37 tanulmányozása során keressenek
olyan igazságokat, amelyek iránymutatást nyújthatnak nekik, amikor olyan
emberekkel kerülnek kapcsolatba, akiket nehezükre esik szeretni.

Emlékeztesd a tanulókat, hogy a Lukács 10 kapcsán folytatott személyes
tanulmányozásuk során hallottak már egy törvénytudóról, aki megkérdezte a
Szabadítót, hogyan örökölhetne örök életet.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 10:26–28-at, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg a Szabadító válaszát. Ezután kérd meg a
tanulókat, hogy számoljanak be arról, amit találtak.

• Milyen tantételt tanulhatunk ezekből a versekből arról, hogy mit kell tennünk
az örök élet elnyeréséhez? (A tanulók különböző szavakat használhatnak, de
fogalmazzanak meg egy, a következőhöz hasonló tantételt: Az örök élet
elnyeréséhez szeretnünk kell Istent, és szeretnünk kell a felebarátainkat,
mint magunkat. Írd fel ezt a tantételt a táblára.)

• Mit jelent az, hogy Istent teljes szívetekkel, lelketekkel, erőtökkel és elmétekkel
szeretitek?

Mutass rá a táblán szereplő „szeretnünk kell a felebarátainkat, mint magunkat”
kijelentésre. Hogy segíts a tanulóknak megérteni, mit jelenthet úgy szeretni a
felebarátainkat, mint önmagunkat, kérd meg őket, hogy soroljanak fel a táblán
olyan dolgokat, amelyeket egy átlagos napjukon tesznek. (Ezek között lehet a
felkészülés a napra, evés, alvás, házi feladat stb.)

Miután a tanulók elkészítették a listát a táblán, kérd meg őket, hogy gondolják át,
hány tevékenységük irányul saját magukra. (Megkérheted őket, hogy a táblán
szereplő felsorolás minden eleme esetében határozzák meg, hogy az magukra,
másokra vagy Istenre irányul.)

• Mit tanulhatunk ebből a gyakorlatból?
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• Mit tehetünk azért, hogy gyakrabban figyeljünk mások jóllétére, és igyekezzünk
úgy szeretni őket, ahogyan saját magunkat szeretjük?

• Hogyan tudjuk ezt megtenni még olyan tevékenységek során is, amelyeket saját
magunkért végzünk? (A példák között lehetnek: olyanokkal ebédelünk, akik
magányosnak tűnnek, vagy megdicsérünk másokat az iskolai
elfoglaltságaink során.)

• Szerintetek miként segít nekünk az örök élet felé fejlődnünk az, ha úgy
szeretjük Istent és a felebarátainkat, mint saját magunkat?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 10:29-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és figyeljék meg a másik kérdést, amelyet a törvénytudó feltett Jézusnak.

• Mi volt a törvénytudó második kérdése?

Készíts fel néhány tanulót arra, hogy eljátsszák az irgalmas szamaritánus példázatát
a Lukács 10:30–35-ből. Kérj meg egy tanulót, hogy legyen a narrátor, másokat
pedig, hogy játsszák a sérült zsidót, a két rablót, a papot, a lévitát és a
szamaritánust. (Ha kevés tanuló jár az osztályba, akkor egy ember több szerepet is
játszhat.) Adhatsz néhány kelléket is nekik, például névtáblákat; extra
ruhadarabokat, amelyeket elvehetnek a zsidótól; két fiolát az olaj és a bor
jelképeiként; egy forgószék lehet a barom; valamint két érme jelképezheti a két
pénzt. (Megjegyzés: Már az óra előtt kiválaszthatod a szereplőket, és utasításokat
adhatsz nekik, hogy biztosan hatékony, helyénvaló és biztonságos legyen a
szerepjáték.)

Kérd meg a narrátort, hogy olvassa fel a Lukács 10:30–35-öt, a szereplőket pedig,
hogy játsszák el az eseményeket. Az osztály többi tagja kövesse a szöveget, és
keressék meg, mit tanított a Szabadító, ki a mi felebarátunk. A szerepjáték után
kérd meg a tanulókat, hogy fáradjanak vissza a helyükre.

• A szamaritánus mely cselekedete volt rátok a legnagyobb hatással?

Hogy segíts az osztálynak jobban megérteni, mi várható el egy paptól, egy lévitától
és egy szamaritánustól, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő
magyarázatot:

Mózes írott törvénye szerint a papok és a léviták megbízása az volt, hogy Istent és
az embereket szolgálják mind a templomban, mind pedig tanítóként és Isten
törvényeinek példáiként. E papságviselők teljesen tudatában voltak a
parancsolatnak, miszerint „szeressed felebarátodat, mint magadat” (3 Mózes
19:18). Sőt, a léviták kifejezett megbízást kaptak arra, hogy pénzzel és egyéb
módon is segítsék az utazókat (lásd 3 Mózes 25:35–36). Ezzel szemben a
„szamaritánusok részben izraeliták voltak, részben nemzsidók. Vallásuk zsidó és
pogány hitelvek és szokások keveréke volt. [G]yűlölet alakult ki a zsidókban a
szamaritánusok iránt, mert a szamaritánusok elhagyták az izraelita vallást” (Kalauz
a szentírásokhoz: szamaritánusok; scriptures.lds.org). A zsidók és a szamaritánusok
egyaránt igyekeztek kerülni egymást.

• Miért lehet meglepő a pap, a lévita és a szamaritánus viselkedése a
példázatban?
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• Milyen okokat találhatott volna a szamaritánus arra, hogy ne segítsen a
megsérült zsidón?

• A Lukács 10:33 szerint mi indította cselekvésre a szamaritánust, amikor
meglátta a sérültet?

Mutass rá arra, hogy a könyörület azt jelenti, hogy felismerjük valakinek a
szükségleteit vagy nehézségeit, és vágyat érzünk arra, hogy segítségképpen
megtegyük, amit csak tudunk.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 10:36–37-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tanított ezután a Szabadító a
törvénytudónak.

• Hogyan válaszolja meg ez a példázat a 29. versben található kérdést, miszerint:
„Ki az én felebarátom?”

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy a Szabadító azért használhatta éppen a
szamaritánust ebben a példázatban, mert ez azt sugallja, hogy a felebarátunk nem
csupán olyasvalaki, akit ismerünk és a közelünkben él, hanem bárki lehet Mennyei
Atyánk gyermekei közül – beleértve azokat is, akiket a legnehezebb lehet
szeretnünk.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel Howard W. Hunter elnök következő
kijelentését:

„Emlékeznünk kell arra, hogy bár a barátainkat mi szerezzük, a felebarátainkat
mindenütt Isten alkotta. A szeretetnek nem lehet határa… Krisztus ezt mondta:
»Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek?
Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?« (Máté 5:46)” (“The Lord’s
Touchstone,” Ensign, Nov. 1986, 35; lásd még Az egyház elnökeinek tanításai:
Howard W. Hunter. 270.).

• A Lukács 10:37 szerint mit tanított a Szabadító a törvénytudónak, mit tegyen?

Kérd meg a tanulókat, hogy ismét gondoljanak azokra a személyekre, akikre
korábban, akiket nehezükre esik szeretni.

• Mit tehetünk, hogy szeressük és könyörületet érezzünk azok iránt, akiket
nehezünkre esik szeretni?

• Gondoljatok egy olyan alkalomra, amikor ti vagy az egyik ismerősötök követte a
Szabadító tanácsát, hogy „szeresd… a te felebarátodat, mint magadat” (Lukács
10:27). Mi lett az eredmény?

Tegyél bizonyságot a mai leckében tanított igazságokról. Írd fel a következő hiányos
mondatot a táblára, és kérd meg a tanulókat, hogy fejezzék be azt a füzetükben
vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukban: Azáltal követem majd az irgalmas
szamaritánus példáját, hogy…

Következő rész (Lukács 10:38–17:37)
Mondd el a tanulóknak, hogy a következő részben arról tanulnak majd, hogyan
feddte meg Jézus ismétlődően a farizeusokat azért, mert igyekeztek kifelé
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igazlelkűnek látszani, miközben belül önzőek voltak. Kérd meg őket, gondolják
végig, hogyan lehetnének kevésbé hasonlóak a farizeusokhoz, és hasonlóbbak
Krisztus alázatos követőihez. Számos egyéb példázatot is tanulmányoznak majd,
amelyeket Jézus mondott, köztük a tékozló fiú példázatát is. Kérd meg őket,
figyeljék meg, mi történt a gazdag emberrel, aki a vagyongyűjtésnek szentelte az
életét, és elhanyagolta a szegényeket.
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51. LECKE

Lukács 10:38 –
Lukács 12:59

Bevezetés
A Szabadító Mártha otthonában tanítja őt és Máriát. Később
sok igazságot tanít tanítványainak az imáról, és inti őket a
képmutatás és a telhetetlenség ellen.

Javaslatok a tanításhoz

Biztasd a tanulókat a megismert igazságok alkalmazására!
Ha a megtanult tantétel nem kerül át alkalmazásba, akkor a tanulási folyamat nem teljes. Az
alkalmazás akkor valósul meg, amikor valaki elfogadja az adott igazságot a szívében és az
elméjében, majd ezen igazság szerint cselekszik. Buzdítsd a tanulókat, hogy cselekedjenek a
megismert evangéliumi igazságok alkalmazására kapott lelki késztetések szerint.

Lukács 10:38–42
Jézus Máriát és Márthát tanítja
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak a tegnapi nap folyamán meghozott
döntéseikre, és egy perc alatt soroljanak fel a füzetükben vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukban annyi döntést, amennyit csak tudnak. Kérd
meg néhányukat, hogy számoljanak be néhány jó döntésükről az osztálynak.

• Milyen helyzetekben fordulhat elő, hogy két jó döntés között kell választanunk?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Lukács 10:38–42 tanulmányozása során keressenek
olyan, a Szabadító által tanított tantételeket, amelyek útmutatást nyújthatnak a
döntéseinkben – különösen akkor, amikor egynél több jó választás is előttünk áll.

Mondd el, hogy miután a Szabadító az irgalmas szamaritánus példázatát tanította,
Bethániába utazott, és felkereste egy Mártha nevű asszony otthonát.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 10:38–40-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és figyeljék meg, milyen tevékenység mellett döntött Mártha, és
mi mellett a testvére, Mária, amikor a Szabadító az otthonukba látogatott.

• Mit csinált Mária, miközben a Szabadító az otthonukban tartózkodott?

• Mit tett Mártha?
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Mutasd meg a Mária és Márta című
képet (Evangéliumi művészeti könyv
[2009]. 45. sz.; lásd még LDS.org).
Mondd el, hogy Jézus idejében a
vendéglátás igen fontos volt. Mártha azt
igyekezett tenni, amit a szokások
elvártak tőle, hiszen ő volt a vendéglátó.
A fizikai teendőkre összpontosított,
mint például az étel elkészítése és
felszolgálása.

• A 40. vers szerint mit kérdezett
Mártha a Szabadítótól, ami azt
jelezte, hogy a fizikai tennivalók
miatt aggódott?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Lukács 10:41–42-t, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg a
Szabadító Márthának adott válaszát.

• Mit érthetett a Szabadító az alatt, hogy: „egy a szükséges dolog: és Mária a jobb
részt választotta”?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Dallin H. Oaks eldertől
a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Dicséretre méltó volt Márthától, hogy »szorgalmas… és sokra igyekez[ik]« (41.
v.), a Mester Tanítótól tanulni az evangéliumot azonban »szükséges[ebb] dolog«
volt” (Jó, jobb, legjobb. Liahóna, 2007. nov. 104.).

• Hogyan érthette a Szabadító azt, hogy a „jobb rész”, amelyet Mária választott,
„el nem vétetik ő tőle” (Lukács 10:42)? (Azzal, hogy a fizikai teendők helyett
Mária úgy döntött, hogy a Szabadítóra figyel, lelki áldásokat nyer, amelyek
örökkévalóak.)

• Milyen tantételt ismerhetünk meg a Szabadító Márthához intézett szavaiból? (A
tanulók másként is fogalmazhatnak, de határozzák meg a következő tantételt:
Ha úgy döntünk, hogy a lelki dolgoknak szenteljük magunkat a fizikai
ügyek helyett, akkor tartós áldásokat nyerünk.)

• Hogyan szentelhetjük magunkat a lelki dolgoknak, miközben gondoskodunk
azokról a dolgokról is, amelyek „szükséges[ek]” (Lukács 10:42) ugyan, de
kevésbé fontosak?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel Oaks elder következő kijelentését:
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„Miközben végiggondoljuk a különféle lehetőségeinket, nem szabad
elfelejtenünk, hogy nem elegendő, ha valami csupán jó. Más lehetőségek jobbak,
és vannak olyanok, amelyek a legjobbak. […]

Gondoljatok bele, hogyan használjuk az időnket, amikor úgy döntünk, hogy
televíziót nézünk, videojátékokat játszunk, internetezünk, vagy könyveket és
magazinokat olvasunk. Természetesen jó dolog helyénvaló szórakoztató

műsorokat nézni vagy érdekes információra szert tenni. De nem minden ilyen természetű dolog
éri meg azt az időt, amit az életünkből rá szánunk. Vannak dolgok, melyek jobbak, és vannak,
melyek a legjobbak” (Jó, jobb, legjobb. 105.).

Kérd meg a tanulókat, hogy tekintsék át a tegnapi döntéseiket, és írják oda
mindegyikhez, hogy az „jó”, „jobb” vagy „legjobb” döntés volt-e. Kérj meg egy
vagy két tanulót, hogy tegyenek bizonyságot arról, miként kaptak áldásokat,
amikor a lelki dolgokat a fizikai ügyek elé helyezték.

Lukács 11
Jézus az imáról tanítja tanítványait
Kérd meg a tanulókat, hogy képzeljék el, hogy teljes idejű misszionáriusok, és egy
olyan érdeklődőt tanítanak, aki több alkalommal is megpróbált imádkozni, de úgy
érzi, hogy Isten nem válaszol neki. Az érdeklődő ezért most azt fontolgatja, hogy
abbahagyja az imádkozást.

• Saját tapasztalataitok alapján hogyan válaszolnátok erre az aggodalomra?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Lukács 11 tanulmányozása során keressenek olyan
igazságokat, amelyek segíthetnek valakinek, aki úgy érzi, hogy Isten nem válaszolja
meg az imáit.

A Lukács 11:1–4 összegzéseként mondd el, hogy miután a tanítványok hallották a
Szabadítót imádkozni, azt kérték Tőle, hogy tanítsa meg őket is imádkozni, amit a
Szabadító meg is tett.

Mondd el, hogy miután az Úr megtanította a tanítványainak, hogyan
imádkozzanak, hasonlatok segítségével további igazságokat is tanított nekik az
imáról, köztük azt, hogy Isten kész válaszolni az imákra.

Kérd meg a tanulókat, hogy párokat alkotva tanulmányozzák a Lukács 11:5–13-at,
és keressék meg, mit tanított a Szabadító az imáról. Mondd el, hogy a Lukács
11:5–6 Joseph Smith fordítása így szól: „És monda nékik: A ti Mennyei Atyátok
nem mulasztja el megadni néktek, amit csak kértek tőle. És egy példázatot
mondott, mondván: Ki az közületek…”; mutass rá arra is, hogy a Lukács 11:13
Joseph Smith fordítása a következőképpen szól: „Ha azért ti gonosz létetekre
tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei
Atyátok jó ajándékokat a Szent Lélek által azoknak, a kik tőle kérik”. Kérdezd meg
az osztálytól:

• Az 5–8. versben olvasható példázatban mit kért az egyik barát a
másiktól? Miért?
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• Szerintetek a második barát miért teljesítette az első kérését? (Elmondhatod,
hogy a tolakodása kifejezés a 8. versben az ember kitartására utal, vagyis hogy
akkor is tovább kért, amikor először elutasították a kérését.)

• Ha a szükséget látó férfi bennünket jelképez, a kenyérrel rendelkező barátja
pedig Mennyei Atyánkat, akkor mit javasol a Szabadító, mit tegyünk a
szükség idején?

Írd fel a táblára a következő befejezetlen kijelentést: Ha kitartóan imádkozunk és
törekszünk Mennyei Atyánk áldásaira a szükség idején, akkor…

• A 13. vers szerint mit ad Mennyei Atyánk azoknak, akik kitartóan imádkoznak
az Ő áldásaiért, és törekednek azokra?

• A Szabadító Lukács 11:5–13-ban található tanításai alapján hogyan
egészítenétek ki a táblán lévő kijelentést? (Miután a tanulók válaszoltak,
egészítsd ki a táblán szereplő kijelentést, hogy az a következő igazságot
tükrözze: Ha kitartóan imádkozunk és törekszünk Mennyei Atyánk
áldásaira a szükség idején, akkor Ő oly módon válaszolja meg az
imáinkat, amely a leginkább megáld bennünket.)

Megkérheted a tanulókat, hogy mondjanak példákat arra, amikor választ kaptak az
imáikra, mivel kitartóan törekedtek Mennyei Atyánk áldásaira.

A Lukács 11:14–54 összegzéseként mondd el, hogy Jézus kiűzött egy ördögöt egy
férfiból; azt tanácsolta a népnek, hogy figyeljenek Isten szavára; és megfeddte a
farizeusokat és az írástudókat lelki tudatlanságuk és gonoszságuk miatt.

Lukács 12
A Szabadító int a képmutatás és a telhetetlenség ellen
Olvasd fel a következő kérdéseket az osztálynak, és kérd meg a tanulókat, hogy
gondolkodjanak el magukban azon, milyen választ adnának rájuk:

• Előfordult már, hogy valamire annyira vágytatok, hogy folyamatosan azon járt
az eszetek?

• Milyen negatív hatással lehet ránk az ilyen gondolkodásmód?

A Lukács 12:1–13 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító egy hatalmas
sokaság előtt állva intette tanítványait, hogy óvakodjanak a képmutatástól.
Emlékeztette őket arra is, hogy egy nap majd minden rejtett dologra fény derül,
valamint hogy Isten ismeri az Ő gyermekeit és őrködik felettük. Ezután egy férfi
megkérte a Szabadítót, hogy beszéljen a testvérével, és győzze meg őt, hogy ossza
meg vele az örökségét.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 12:14–15-öt, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg a Szabadító válaszát a férfi kérésére.

• Mire figyelmeztette a Szabadító a körülötte lévőket?

Mondd el, hogy a telhetetlenség azt jelenti, hogy valaki túlzottan vágyik valamire. Írd
fel a táblára a következő igazságot: Az Úr azt parancsolja nekünk, hogy ne
sóvárogjunk világi javak után.
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• Miért kell kerülnünk a sóvárgást vagy telhetetlenséget? Hogyan segíthet ez az
igazság boldogabb életet élnünk?

Mondd el, hogy miután a Szabadító figyelmeztette tanítványait, hogy kerüljék a
telhetetlenséget, egy példázatot mondott e parancsolat jelentőségének
alátámasztására. Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Lukács
12:16–19-et, és keressék meg, hány alkalommal használja a példázatban szereplő
ember az én névmást, vagy utal másképp a saját javaira. Mondják el, mit találtak.

• Mit tanít nekünk az ember gondolkodásáról az, hogy ilyen gyakran használja az
én névmást?

• Hogyan érezhetünk kísértést arra, hogy ehhez az emberhez hasonlóak legyünk?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 12:20–21-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit mondott Isten ennek az embernek a
kapzsiságáról és telhetetlenségéről. Mondják el, mit találtak.

Írd fel a táblára a következő idézetet M. Russell Ballard eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából. (A kijelentés forrása: Ami a legtovább tart, az számít leginkább.
Liahóna, 2005. nov. 44.):

„Ami a leginkább számít, az a legmaradandóbb” (M. Russell Ballard elder).

• Mi módon vallott kudarcot a példázatban szereplő gazdag ember abban, hogy
arra figyeljen, ami a leginkább számít?

• Miért tekinthetőek ostobaságnak e férfi cselekedetei?

A Lukács 12:22–30 összegzéseként mondd el, hogy az Úr kiemelte, hogy
tanítványainak nem szükséges túl sokat aggodalmaskodniuk a fizikai
szükségleteik miatt.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 12:31–34-et, és mondd el, hogy a
Lukács 12:31 Joseph Smith fordítása így szól: „Ezért keressétek az Isten országának
előmozdítását; és ezek mind megadatnak néktek”. Az osztály kövesse a szöveget,
és keressék meg, mit tanácsolt a Szabadító a tanítványainak, mire törekedjenek
ahelyett, hogy a saját önző vágyaikra figyelnének.

• Mit tanácsolt Jézus a tanítványainak, mire törekedjenek?

• Milyen ígéretet kaptak, ha igyekeznek előmozdítani Isten királyságát?

• Hogyan összegeznétek egy tantételben a Szabadító tanításait a Lukács
12:31–34-ben? (A tanulók saját szavaikkal ugyan, de fogalmazzák meg a
következő tantételt: Ha Isten királyságának és az Ő igazlelkűségének
előmozdítására törekszünk, akkor Ő segít majd nekünk gondoskodni a
szükségleteinkről, és helyet készít számunkra az Ő királyságában.)

• Hogyan törekedhetünk Isten királyságának az előmozdítására? (Miközben a
tanulók válaszolnak, utalhatsz a korábban meghatározott tantételre, mely
szerint a fizikai ügyek helyett a lelki dolgoknak kell szentelnünk magunkat.)
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Tegyél bizonyságot arról, milyen áldásokban részesültél már, amikor igyekeztél a
lelki dolgaidat a fizikai ügyeid elé helyezni, és előmozdítani Isten királyságát.
Buzdítsd a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azon, vajon a fizikai ügyeikre vagy
inkább a lelki dolgaikra figyelnek jobban. Kérd meg őket, hogy írják le a füzetükbe
vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukba, mit fognak tenni azért, hogy a lelki
dolgaikat a fizikai ügyeik elé helyezzék, illetve hogy előmozdítsák Isten királyságát.

A Lukács 12:35–59 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító arra tanította a
követőit, hogy készüljenek fel az Ő második eljövetelére. Segített nekik megérteni,
hogy ahol „sokat adtak, sokat követelnek” (48. vers), illetve kifejtette, hogy
evangéliuma nagy megosztottsághoz vezet majd az emberek között.
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52. LECKE

Lukács 13–14
Bevezetés
Jézus a bűnbánatról és Isten királyságáról tanít, valamint a
sabbaton gyógyít. Példázatok segítségével az alázatról és a
tanítványság áráról tanít.

Javaslatok a tanításhoz
Lukács 13:1–14:14
Jézus a sabbat napján gyógyít, és az alázatról, valamint a kevésbé szerencsésekről
való gondoskodásról tanít
Olvasd fel a következő élethelyzetet: Ebédnél ültök néhány barátoddal, akik
észrevesznek egy szegényes öltözetű diákot, aki egyedül ül. Az
asztaltársaságotokból valaki durva megjegyzést tesz a tanuló megjelenésére, mire a
barátaid felnevetnek.

Kérd meg a tanulókat, gondolják át, mit éreznének ebben a helyzetben.

• Hogyan reagálhatnátok ebben a helyzetben?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Lukács 13–14-ben keressék meg, mit tanított a
Szabadító arról, hogyan kell kezelnünk a nálunk kevésbé szerencséseket.

A Lukács 13:1–14:6 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító ismertette a fügefa
példázatát, amelyet kivágnak, ha nem hoz gyümölcsöt; ez azt tanítja, hogy ha nem
tartunk bűnbánatot, akkor elpusztulunk. Meggyógyított egy asszonyt a sabbaton,
és Isten királyságáról tanított, valamint arról, kik lépnek majd be oda, továbbá
gyászolt Jeruzsálem közelgő pusztulása miatt. A Lukács 14:1–6-ban azt olvassuk,
hogy a Szabadítót az egyik főfarizeus házába hívták étkezni a sabbaton. Az étkezés
előtt a Szabadító meggyógyított egy férfit, aki vízkórban szenvedett, melynek során
a testben felgyülemlik a víz.

A tanulók alkossanak párokat, és mindegyik pár egyik tagja olvassa el magában a
Lukács 13:15–16-ot, a másik tanuló pedig a Lukács 14:5–6-ot. A tanulók keressék
meg a Szabadító válaszát a farizeusoknak, akik a sabbat megszegésével vádolták Őt
e személyek meggyógyítása miatt. Kérd meg a tanulókat, hogy számoljanak be a
társuknak arról, mit találtak.

Elegendő idő után kérdezd meg az osztálytól:

• Melyik kifejezések mutatják azt, hogy mit tennének a farizeusok az állataikért a
sabbaton? (Eloldják az állatokat, és kihúzzák őket a veremből, ha netán
beleesnének.)

• Mit tanulhatunk a Szabadító példájából a sabbat napjának tiszteletben
tartásáról és megszenteléséről? (A szükséget látók szolgálata helyénvaló a
sabbat napján. A Szabadító igazlelkű példája ellentétben áll egyes farizeusok
hozzáállásával, akik az állatok sabbat-napi megsegítését igazolták, az
emberekét viszont nem.)
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A Lukács 14:7–11 összegzéseként mondd el, hogy miután a Szabadító
meggyógyította a vízkóros embert, megfeddte a többi vacsoravendéget, amiért
megpróbálták felmagasztalni magukat azzal, hogy igyekeztek a legnagyobb
tiszteletet jelentő helyeket elfoglalni, minél közelebb a házigazdához.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 14:12–14-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tanított a Szabadító az Őt vacsorázni hívó
farizeusnak.

• Milyen tanácsot adott a Szabadító a farizeusnak?

• Milyen okai lehetnek annak, hogy az emberek meghívják a barátaikat és a
gazdag ismerőseiket vacsorára?

Mondd el, hogy a Szabadító idejében azok, akik csonkák, bénák vagy vakok voltak,
gyakran nehezen tudtak munkát találni, és ezért szegénységben éltek. Néhány
farizeus lenézte az ilyen embereket (lásd Lukács 16:14–31).

• Milyen okok miatt néznek le manapság egyesek másokat?

• Milyen tantételt ismerhetünk meg a Lukács 14:14-ből azzal kapcsolatban, hogy
igyekeznünk kell segíteni a nálunk kevésbé szerencséseknek? (A következő az
egyik olyan tanétel, amelyet a tanulók megfogalmazhatnak: Ha igyekszünk
segíteni a nálunk kevésbé szerencséseknek, akkor az Úr megjutalmaz
bennünket a feltámadáskor.)

Mutass rá arra, hogy a feltámadáskor elnyert jutalmon kívül az Úr ebben az életben
is megáld bennünket, amikor megpróbálunk segíteni a nálunk kevésbé
szerencséseknek.

• Hogyan segíthetünk a nálunk kevésbé szerencséseknek?

• Milyen alkalommal fordult már elő veletek vagy egy ismerősötökkel, hogy
áldást kaptatok azért, mert igyekeztetek segíteni a nálatok kevésbé
szerencséseknek?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el azon, miként segíthetnék a náluk
kevésbé szerencséseket. Buzdítsd őket, hogy írjanak le egy célt a füzetükbe vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukba arról, miként szolgálják majd a náluk kevésbé
szerencséseket.

Lukács 14:15–35
Jézus elmondja a nagy vacsoráról szóló példázatot, és a tanítványság áráról tanít
Kérd meg a tanulókat, hogy írjanak fel a táblára néhány dolgot, amelyek
feláldozására vagy feladására megkérhetik őket Jézus Krisztus tanítványaiként.

• Milyen kifogásokra érezhet valaki kísértést annak indoklására, hogy miért nem
hozza meg ezeket az áldozatokat?

Kérd meg az osztályt, hogy a Lukács 14 további tanulmányozása során keressenek
olyan tantételeket, amelyek arról szólnak, hogy mit kíván meg Jézus Krisztus a
tanítványaitól.

Mondd el, hogy miután a Szabadító azt tanácsolta a farizeusnak, hogy hívja meg a
kevésbé szerencséseket ilyen lakomákra, valaki az asztalnál azt mondta Neki, hogy
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„boldog az, a ki eszik kenyeret az Isten országában” (Lukács 14:15). E kijelentésre
adott válaszként a Szabadító elmondta a nagy vacsora példázatát.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák fel a korábbi társukkal a Lukács 14:16–24-et.
Egyikük keresse meg, milyen meghívásban részesültek a példázatban szereplő
emberek, a másik társ pedig keresse meg, milyen kifogásokkal éltek azok, akik
elutasították e felkérést. Elegendő idő eltelte után kérdezd meg az osztálytól:

• Miként hasonlít Jézus Krisztus evangéliuma egy nagy lakomához? (A válaszok
között lehetnek a következők: az evangélium egy számunkra elkészített
ajándék; betölthet bennünket, és kielégítheti a szükségleteinket; meghívást
kaptunk arra, hogy részesüljünk belőle; és mi elfogadhatjuk vagy
visszautasíthatjuk e meghívást.)

• Milyen kifogásokat említettek azok, akik nem fogadták el a meghívást a nagy
vacsorára?

• Mit árulnak el ezek a kifogások ezen egyének értékrendjéről?

A 24. vers szerint mi a következménye annak, ha egyéb dolgokat helyezünk az Úr
és az Ő evangéliuma elé? (A tanulók az alábbihoz hasonló tantételt
fogalmazhatnak meg: Ha egyéb dolgokat helyezünk az Úr és az Ő
evangéliuma elé, akkor elveszítjük az áldásokat, amelyeket megkaphattunk
volna.)

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék meg a táblán szereplő áldozatokat, amelyek
meghozatalára Jézus Krisztus tanítványaiként felkérhetnek bennünket.

• Milyen áldásokat veszíthetünk el, ha nem vagyunk készek meghozni ezeket az
áldozatokat?

Mondd el, hogy e példázat megtanítása után a Szabadító arról beszélt a
sokaságnak, hogy mit kíván meg a tanítványaitól. Kérj meg egy tanulót, hogy
olvassa fel a Lukács 14:25–27-et. Mondd el, hogy a Joseph Smith fordítás kiegészíti
e két vers szövegét azzal, hogy Krisztus arra kéri tanítványait, tegyék le Őérte az
életüket, és határozzák el a szívükben, hogy mindazt megteszik, amit Ő tanít vagy
parancsol nekik. Az osztály kövesse a szöveget, és keressék meg, mit mondott az
Úr, mire kell hajlandónak lenniük az Ő tanítványainak.

Használd a szentírás-tanulmányozási segédleteket!
Az egyház számos tanulmányi segédlettárat készített a szentírások tanulmányozásához, amelyek
megtalálhatóak az alapművek bizonyos nyelveken kiadott változataiban. E tanulmányi
segédletek közé tartoznak a lábjegyzetek, a tárgymutató, a képek, illetve a térképek. Értékes
források ezek a szentírások tanulmányozásához. Buzdítsd a tanulókat, hogy a személyes
szentírás-tanulmányozásuk során használják ezeket a tanulmányi segédleteket!

• Mit mondott a Szabadító, mire kell hajlandónak lenniük az Ő tanítványainak?

Mondd el, hogy a meggyűlölnek fordított görög kifejezés meghatározása: „kevésbé
szeret” (James Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible [1890], “misĕō,” 48).
A Szabadító arról beszélt, hogy az Ő tanítványai számára a család, sőt akár a saját
életük iránti elkötelezettség is csak az Őiránta való elkötelezettség után
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következhet (lásd még Máté 10:37). Felvenni valakinek a keresztjét a keresztre
feszítésre utal, és azt jelképezi, hogy akár a saját életünk feláldozására is
hajlandónak kell lennünk Krisztusért, ahogyan Ő is az életét adta értünk (lásd még
a Máté 16:26 Joseph Smith fordítását a Kalauz a szentírásokhoz 232. oldalán).

• Milyen igazságokat ismerhetünk meg ezekből a versekből arról, hogy mit jelent
Jézus Krisztus tanítványának lenni? (A tanulók különböző igazságokat
találhatnak, de győződj meg róla, hogy megfogalmaznak egy, a következőhöz
hasonló igazságot: Jézus Krisztus tanítványainak hajlandónak kell lenniük
mindent feláldozni azért, hogy kövessék Őt. Megkérheted a tanulókat, hogy
írják ezt az igazságot a margóra a Lukács 14:25–27 mellé.)

• Szerintetek miért kell Jézus Krisztus tanítványainak hajlandónak lenniük arra,
hogy Őt helyezzék minden más elé, beleértve a családtagjaikat és a saját
életüket is?

Mondd el, hogy a Joseph Smith fordítás a Lukács 14:27 végén a következő
mondatot tartalmazza: „Tehát határozzátok el szívetekben, hogy hajlandóak lesztek
megtenni azon dolgokat, amelyeket én tanítok és parancsolok nektek.” Írd fel a
táblára a határozzátok el a szívetekben kifejezést.

• Szerintetek mit jelent a „határozzátok el szívetekben” kifejezés?

• Mit akar a Szabadító, mit határozzunk el a szívünkben?

• Milyen tantételt ismerhetünk meg a Lukács 14:27 Joseph Smith fordításából? (A
tanulóknak a következőhöz hasonló tantételt kell megfogalmazniuk: Amikor
elhatározzuk a szívünkben, hogy megtesszük, amit Jézus Krisztus tanít és
parancsol nekünk, akkor az Ő tanítványaivá válunk.)

Adj a tanulóknak egy példányt a következő kijelentésből Larry W. Gibbons eldertől
a Hetvenektől. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa azt fel, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, mit tehetünk, hogy e tantétel szerint éljünk.

„[A]mint kezditek kialakítani az értékrendeteket az életetekben, emlékezzetek
arra, hogy az egyedüli biztonságot ebben az életben a parancsolatok betartása
nyújtja. […]

Milyen nagyszerű már korán eldönteni egyszer s mindenkorra, hogy mit fogtok és
mit nem fogtok tenni a becsületességet, az erényességet, a tisztaságot, a
Bölcsesség szavát és a templomi házasságot illetően.

Fivérek és nőtestvérek, maradjatok az egyenes és keskeny ösvényen! Nem, maradjatok az
egyenes és keskeny ösvény közepén! Ne sodródjatok el, ne tévelyegjetek, ne sározzátok be
magatokat; legyetek óvatosak!

[…] A parancsolatok szerinti élet meghozza nektek azt a boldogságot, amelyet túl sokan másutt
próbálnak megtalálni” (vö. Ezért határozzátok el szívetekben. Liahóna, 2006. nov. 103–104.).

• Melyik az egyik olyan parancsolat, amelyről szilárdan elhatároztátok, hogy be
fogjátok tartani? Milyen áldásokat kaptatok már azért, mert úgy döntöttetek,
hogy betartjátok ezt a parancsolatot?
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Buzdítsd a tanulókat, hogy határozzák el a szívükben, hogy „mit fog[nak] és mit
nem fog[nak] tenni a becsületességet, az erényességet, a tisztaságot, a Bölcsesség
szavát és a templomi házasságot illetően”. Megkérheted a tanulókat, hogy a
füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukba írják le a döntésüket.

Mondd el, hogy e tantételek megtanítását követően a Szabadító elmondott két
hasonlatot. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 14:28–30-at, egy
másikat pedig, hogy olvassa fel a Lukács 14:31–33-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és gondolják át, mit szemléltet ez a két hasonlat.

• Szerintetek mit szemléltet ez a két hasonlat?

Mondd el, hogy mindkét hasonlat azt szemlélteti, milyen fontos felmérni vagy
meghatározni egy bizonyos cselekvéssor árát, mielőtt még belevágnánk, hogy
eldönthessük, képesek leszünk-e véghezvinni azt. A Szabadító azt szerette volna,
ha követői alaposan megfontolják, hogy hajlandóak-e feláldozni bármit, ami
szükséges ahhoz, hogy ki tudjanak tartani mindvégig az Ő tanítványaiként.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át újra a táblán lévő áldozatokat, és
néhányan mondják el, miért hajlandóak meghozni ezeket az áldozatokat Jézus
Krisztus tanítványaként.

Megkérheted a tanulókat, hogy jelöljék meg a 33. verset, amely egy egyszerű
összegzése a Szabadító e fejezetben szereplő tanításainak, majd te is tegyél
bizonyságot a megbeszélt igazságokról.
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53. LECKE

Lukács 15
Bevezetés
A farizeusok és az írástudók zúgolódnak amiatt, hogy a
Szabadító vámszedőkkel és bűnösökkel tart kapcsolatot. A

Szabadító erre az elveszett juh, az elveszett drakhma,
valamint a tékozló fiú példázatával reagál.

Javaslatok a tanításhoz
Lukács 15:1–10
Jézus elmondja az elveszett juh és az elveszett drakhma példázatát
Az óra kezdetén kérdezd meg a tanulóktól, hogy előfordult-e már velük, hogy
elveszítettek valami számukra értékeset.

• Mi mindent voltatok készek megtenni azért, hogy megtaláljátok? Miért?

• Szerintetek mit jelent az, ha valaki lelkileg „elveszett”? (Segíts a tanulóknak
megérteni, hogy ez vonatkozhat azokra, akik még nem ismerték meg Jézus
Krisztus visszaállított evangéliumát, és azokra is, akik jelenleg éppen nem élnek
az evangélium tanításaival összhangban.)

Kérd meg az osztályt, hogy gondoljanak egy olyan ismerősükre, aki esetleg lelkileg
elveszett, és gondolják át, mit éreznek iránta.

Mondd el, hogy a Lukács 15 a Szabadító tanításait tartalmazza azokkal
kapcsolatosan, akik lelkileg elveszettek. Kérd meg a tanulókat, hogy keressenek
olyan igazságokat a Lukács 15-ben, amelyek arról szólnak, hogy Mennyei Atyánk
mit érez azok iránt, akik lelkileg elveszettek, és hogy milyen felelősséggel tartozunk
irántuk.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 15:1–2-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, kik gyűltek Jézushoz, és mi miatt zúgolódtak a
farizeusok és az írástudók.

• Kik gyűltek a Szabadító köré? Miért háborogtak a farizeusok és az írástudók?

• Mit árul el ez a felháborodás a farizeusokról és az írástudókról?

Mondd el, hogy a Szabadító három példázattal válaszolt: egy elveszett juhról, egy
elveszett drakhmáról és egy elveszett fiúról szólóval. E példázatoknak kettős célja
volt: reményt nyújtottak a bűnösnek, és egyúttal elítélték az írástudók és a
farizeusok képmutatását és álszentségét. Buzdítsd a tanulókat, hogy figyeljék meg,
miért veszett el, és hogyan került meg az egyes példázatok tárgya.

Másold fel a következő táblázatot a táblára vagy kiosztandó anyagként add
oda a tanulóknak. Oszd párokra az osztályt, és az egyik tanuló

tanulmányozza a Lukács 15:3–7-et, a másik pedig a Lukács 15:8–10-et. A tanulók
olvassák el a kijelölt példázatot, és keressenek választ a bal oldali oszlopban
található kérdésekre. (A harmadik példázatot a lecke későbbi része tárgyalja majd.)
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Az elveszett juh, drakhma és fiú példázata

Lukács
15:3–7

Lukács
15:8–10

Lukács
15:11–32

Mi veszett el?

Miért veszett el?

Hogyan került meg?

Milyen szavak vagy kifejezések írják le a
megkerülésekor tapasztalt reakciókat?

Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy fejtsék ki a saját példázatukat,
és számoljanak be a táblázat kérdéseire adott válaszaikról a társuknak. Miután
minden csoport mindkét tagja végzett, kérj meg néhány tanulót, hogy jöjjenek a
táblához, és töltsék ki a táblázatot a válaszaikkal, vagy (ha nem rajzoltad fel a
táblázatot a táblára) mondják el válaszaikat az osztálynak.

• Mi a különbség aközött, ahogyan a juh és a drakhma elveszett? (A juh nem a
saját hibájából veszett el, míg a drakhma a tulajdonosa hanyagsága vagy
gondatlansága miatt tűnt el [lásd David O. McKay, in Conference Report, Apr.
1945, 120, 121–22].)

• A 7. és a 10. vers szerint mit jelképez a megtalált drakhma és juh? (Olyan
bűnöst jelképeznek, aki bűnbánatot tartott, és megtért Istenhez.)

• Milyen felelősséggel tartozunk azok iránt, akik elvesztek, függetlenül attól, hogy
hogyan vesztek el?

Írd fel a táblára a következő hiányos kijelentést: Amikor segítünk másoknak vágyat
érezni a bűnbánatra, akkor…

• Azok reakciói alapján, akik megtaláltak már valamit, ami elveszett, hogyan
egészítenétek ki a táblán szereplő kijelentést? (A tanulóknak a következőhöz
hasonló tantételt kell megfogalmazniuk: Amikor segítünk másoknak vágyat
érezni a bűnbánatra, akkor örömöt érzünk, és a mennyek örvendeznek.
Egészítsd ki a táblára írt tantételt. Megkérheted a tanulókat, hogy írják ezt az
igazságot a szentírásukba a Lukács 15:1–10 mellé.)

• Hogyan segítettetek már ti vagy egy ismerősötök valakinek, aki lelkileg
elveszett, hogy vágyat érezzen a bűnbánatra, vagy közelebb kerüljön Mennyei
Atyánkhoz? Milyen helyzetben fordult már elő, hogy valaki nektek segített?
(Emlékeztesd a tanulókat arra, hogy ne osszanak meg semmit, ami túl
személyes vagy magánjellegű lenne.)

Lukács 15:11–32
Jézus elmondja a tékozló fiú példázatát
Kérd meg az osztályt, hogy gondolják át a következő élethelyzetet: Egy fiatal nő
súlyos bűnöket követett el, már nem imádkozik, és nem is jár az egyházba. Vágyat
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érez rá, hogy újra imádkozni kezdjen és az Úr normái szerint éljen, de aggódik
amiatt, hogy talán Ő nem akarja, hogy visszatérjen.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, ismernek-e valaki, aki már érezhette azt,
amit a fenti helyzetben szereplő személy. Mondd el, hogy a Lukács 15-ben szereplő
harmadik példázat egy tékozló (vagyis pazarló és nemtörődöm módon kicsapongó)
fiúról, az ő bátyjáról, valamint édesapjukról szól. Kérd meg a tanulókat, hogy e
példázat tanulmányozása során keressenek olyan igazságokat, amelyek segíthetnek
azoknak, akik úgy érzik, minden reményük elveszett.

Hármas csoportokra oszthatod a tanulókat, és mindegyik csoportnak
adhatsz egy példányt a következő anyagból. Kérd meg őket, hogy olvassák

fel a csoportjukkal közösen a Lukács 15:11–32-t, és jelöld ki egyiküket, hogy
gondolja át a példázatot a tékozló fiú szemszögéből, a második tanulót, hogy tegye
ugyanezt az édesapa, míg a harmadik tanuló az idősebb testvér szemszögéből.

Kiscsoportos feladatok
A kiscsoportos feladatok során előfordulhat, hogy a tanulók figyelme elkalandozik a tevékenység
céljáról, magánjellegű beszélgetéseket folytatnak, illetve nem veszik komolyan a tanulást. Segíts
a tanulóknak mindvégig a feladatra összpontosítani és a lehető legtöbbet tanulni a feladatból
azáltal, hogy folyamatosan, csoportról csoportra járva felügyeled a tanulási tevékenységet.

Miután a tanulók befejezték az olvasást, kérd meg őket, hogy beszéljék meg a
csoportjukkal közösen a kiosztott anyagban szereplő kérdéseket.

A példázat felolvasása és megbeszélése helyett megmutathatod a
tanulóknak a “The Prodigal Son” [A tékozló fiú] című filmet (5:35) a The Life

of Jesus Christ Bible Videos [Jézus Krisztus élete – bibliai rövidfilmek] gyűjteményből.
Adj minden tanulónak egy példányt a következő anyagból, és kérd meg őket, hogy
a film megtekintése során keressenek válaszokat a kérdésekre. Ez a videó
rendelkezésre áll az LDS.org honlapon.

A tékozló fiú példázata
A tékozló fiú
• Mi segített abban, hogy magadhoz térj, vagyis felismerd, milyen szörnyű helyzetben vagy?

• Mire számítottál, hogyan reagál majd édesapád a hazatérésedre?

• Mire gondoltál és mit éreztél, amikor édesapád úgy fogadott, ahogyan tette?

Az apa
• Mire gondoltál és mit éreztél, miközben a kisebbik fiad távol volt?

• Miért fogadtad így a tékozló fiadat?

• Amikor az idősebb fiad zokon vette, ahogyan az öccsével bántál, hogyan segítettél neki
megérteni, miért tettél így?
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Az idősebb testvér
• Mire gondoltál és mit éreztél, miközben az öcséd távol volt?

• Miért esett nehezedre, hogy örvendj az öcséd visszatérésének?

• Milyen áldásokat kaptál azért, mert hű voltál az édesapádhoz?

Kérd meg a tanulókat, hogy töltsék ki a táblázat harmadik oszlopát (Lukács
15:11–32) a táblán vagy az első kiadott anyagon. Írd fel a válaszaikat a táblára, vagy
kérd meg a tanulókat, hogy írják fel ezeket a válaszokat a lapjaikra.

• Miért veszett el a tékozló fiú? (A báránnyal és a drakhmával ellentétben a
tékozló fiú saját lázadása miatt veszett el.)

• Ha megértjük azt, hogy az édesapa ebben a példázatban Mennyei Atyánkat
jelképezi, mit tanulhatunk arról, miként reagál Mennyei Atyánk azokra, akik a
bűnbánat révén visszatérnek Őhozzá? (A tanulóknak a következőhöz hasonló
tantételt kell megfogalmazniuk: Ha a bűnbánat és az Ő bocsánatára való
törekvés révén visszatérünk Mennyei Atyánkhoz, akkor Ő örvendezni
fog, és kitárt karokkal fogad vissza bennünket. Írd fel ezt a tantételt a
táblára.)

• Hogyan segíthet ez a tantétel azoknak, akik lelkileg elveszettnek érzik
magukat?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Jeffrey R. Holland
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„A gyengéd kép, ahogyan e fiú aggódó, hithű édesapja gyermeke elé rohan, hogy
csókjaival elhalmozva üdvözölje őt, az egész szentírás egyik legmegindítóbb és
legkönyörületesebb jelenete. Ez Isten minden gyermekének azt üzeni – akár
tévelygők, akár nem –, hogy mennyire visszavár minket Isten az Ő védelmező
karjába” (vö. A másik tékozló fiú. Liahóna, 2002. júl. 69.).

Emlékeztesd a tanulókat az idősebb testvérre a példázatban.

• Szerintetek miért volt dühös az idősebb testvér?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő kijelentést Holland eldertől, az
osztály pedig figyelje meg, milyen meglátások találhatók benne arról, hogy miért
volt dühös az idősebb testvér:

„Ez a fiú nem is annyira azért dühös, mert a másik hazatért, hanem azért, hogy a
szülei ilyen boldogok ettől. Mellőzötten, és talán nem is kis önsajnálattal telve, ez
a kötelességtudó fiú – aki csodálatosan kötelességtudó – egy pillanatra
megfeledkezik arról, hogy neki sohasem kellett megismernie a mocskot, a
kétségbeesést, a félelmet, vagy meggyűlölnie önmagát. Egy pillanatra elfelejti,
hogy a birtokon lévő összes marha már az övé, ahogyan minden köntös a
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szekrényben és minden gyűrű a fiókban. Egy pillanatra megfeledkezik arról, hogy hithűsége már
elnyerte és mindig is el fogja nyerni a jutalmát. […]

Még nem jutott el arra a könyörületre és irgalomra, a jószívűséggel áthatott széles látókörre,
hogy felismerje: nem egy vetélytárs tért vissza. Ez az ő testvére. […]

E fiatalabb testvér bizonyosan rab volt – a bűn, az ostobaság és a disznóól rabja. De az idősebb
fivér is egyfajta rabságban él. Még nem sikerült kitörnie saját börtönéből. Marja a sárga irigység”
(vö. A másik tékozló fiú. 70.).

• Holland elder szerint miért volt dühös az idősebb testvér?

• Mit nem szabad elfelejtenünk, amikor azt látjuk, hogy Isten irgalmat nyújt és
áldásokat ad azoknak, akik bűnbánatot tartanak és visszatérnek Őhozzá?

• Milyen tantételt ismerhetünk meg ebből a példázatból arról, hogy miként
válhatunk hasonlóbbá Mennyei Atyánkhoz? (A tanulóknak a következőhöz
hasonló tantételt kell megfogalmazniuk: Úgy válhatunk Mennyei Atyánkhoz
hasonlóbbá, ha könyörülettel és örömmel reagálunk arra, amikor mások
bűnbánatot tartanak.)

Tekintsétek át a Lukács 15-ben szereplő példázatokból megismert tantételeket.
Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, miként válaszoltak volna e példázatok
használatával a farizeusoknak és az írástudóknak, akik szóvá tették, hogy Jézus a
bűnösökkel étkezik.

Emlékeztesd a tanulókat arra a személyre, akire az óra elején gondoltak, aki lelkileg
elveszett lehet. Buzdítsd őket, hogy imádságos lélekkel gondolják át, hogyan
segíthetnének ennek a személynek, hogy bűnbánatot tartson, és közelebb kerüljön
Mennyei Atyánkhoz. Kérd meg a tanulókat, hogy a füzetükben vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukban válaszolják meg a következő kérdést:

• Hogyan alkalmazzátok majd a ma tanultakat?
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54. LECKE

Lukács 16
Bevezetés
Jézus a hamis sáfár példázatát tanítja. A farizeusok hallják
Jézus tanításait, és kigúnyolják Őt. Jézus megfeddi a

farizeusokat, majd a gazdag ember és Lázár példázatát
tanítja nekik.

Javaslatok a tanításhoz
Lukács 16:1–12
Jézus a hamis sáfár példázatát tanítja
Hozhatsz az osztályba néhány olyan tárgyat, amelyek földi kincseket és hatalmat
jelképeznek: pénzt, elektronikai eszközt, diplomát, játékautót vagy egy ház képét.

A lecke indításaként kérdezd meg a tanulóktól:

• Milyen tárgyakra helyezik az emberek gyakran a szívüket, és igyekeznek
megszerezni azokat? (Ha hoztál idetartozó tárgyakat, akkor mutasd meg őket,
ahogyan a tanulók említést tesznek róluk. Ha nem, akkor kérj meg egy tanulót,
hogy az osztály válaszait sorolja fel a táblán.)

• Mit szeretne Mennyei Atyánk, milyen kincsekre törekedjünk? (Kérj meg egy
tanulót, hogy sorolja fel a táblán a többiek válaszait, amelyek között lehetnek az
örökkévaló családok, a békesség, az öröm és a celesztiális dicsőség. A tanuló írja
az örökkévaló kincsek fejlécet a felsorolás fölé.)

Mutass rá, hogy ezen örökkévaló kincsek némelyikét már ebben az életben is
élvezhetjük. Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el azon, mely örökkévaló
kincsek különösen fontosak számukra. Kérd meg őket, hogy a Lukács 16
tanulmányozása során keressenek olyan igazságokat, amelyek segíthetnek nekik
örökkévaló kincseket szerezni.

Mondd el, hogy miután a Szabadító az elveszett juh és drakhma, illetve a tékozló
fiú példázatát tanította, elmondta a hamis sáfár példázatát is. Elmagyarázhatod,
hogy a sáfár olyasvalaki, aki valaki más üzleti, pénzügyi vagy ingatlannal
kapcsolatos ügyeit intézi.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 16:1–2-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, mit tudott meg a példázatban a gazdag ember a
sáfárjáról.

• Mit tett a sáfár a gazdag ember javaival?

• Mi lett a következménye a sáfár pazarlásának? (Elveszíthette a munkáját.)

A Lukács 16:3–7 összegzéseként mondd el, hogy a sáfár aggódott amiatt, hogy
mihez kezd majd, ha elveszíti az állását, mert úgy érezte, hogy nem képes fizikai
munkára, és szégyellt volna koldulni. Egy tervet eszelt hát ki, melyről úgy vélte,
hogy talán munkalehetőségeket eredményez számára más háztartásokban.
Meglátogatott a gazdag ember adósai közül kettőt, és jelentősen csökkentette
tartozásukat, abban a reményben, hogy így megnyeri a jóindulatukat.
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 16:8-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, hogyan reagált a gazdag ember, amikor tudomást
szerzett sáfárja tettéről. Mondd el, hogy az „e világnak fiai” a világi szemléletű
emberek, „a világosságnak fiai” pedig Isten követői, vagyis a lelki szemléletű
emberek.

• Hogyan reagált a gazdag ember, amikor tudomást szerzett sáfárja tettéről? Mit
dicsért meg a gazdag ember? (A gazdag ember a sáfár eszességét dicsérte,
amiért megszerezte a gazdag ember adósainak jóindulatát. Nem a sáfár
becstelenségét dicsérte.)

Adj a tanulóknak egy példányt a következő kijelentésből James E. Talmage eldertől
a Tizenkét Apostol Kvórumából. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az idézetet,
az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tanított a Szabadító a
hamis sáfár példázatával.

„Urunk célja az volt, hogy rámutasson az ellentétre a földi pénzteremtéssel
foglalatoskodók gondossága, alapossága és elkötelezettsége, valamint sokak
lagymatag életvitele között, akik állítólagosan lelki kincsekre törekszenek. […]

Tanuljunk még a becstelenektől és a gonoszoktól is; ha ők ilyen gonddal
igyekeznek bebiztosítani magukat az általuk látott egyetlen jövőre, mennyivel
komolyabb odafigyeléssel kellene nekünk, akik hiszünk egy örökkévaló jövőben,

bebiztosítani magunkat erre! […] Vegyünk példát a hamis sáfárról és a mammon szerelmeseiről
– nem a becstelenségükről, kapzsiságukról és a legjobb esetben is csak időleges vagyon fösvény
felhalmozásáról, hanem a buzgalmukról, az előrelátásukról és a jövőről való gondoskodásukról”
(Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 463, 464).

• Mit akart a Szabadító, mit tanuljanak meg a tanítványai a hamis sáfárhoz
hasonló világi szemléletű emberektől?

Írd fel a táblára a következő hiányos kijelentést: Ha bölcsen készülünk örökkévaló
jövőnkre, …

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 16:10–12-t, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit mondott a Szabadító, mit kell tennünk
ahhoz, hogy örökkévaló kincsekkel áldassunk meg. Mondd el, hogy a mammon szó
a földi kincsekre, a pénzre, vagyontárgyakra és kapcsolatokra utal.

• Szerintetek mit jelent az, hogy valaki „hű a kevesen” (10. vers)? (Miután a
tanulók válaszoltak, add hozzá a következőket a táblán szereplő
mondattöredékhez: és igazlelkűen használjuk a földi kincseket, …)

Hívd fel a tanulók figyelmét a táblára felírt örökkévaló kincsekre.

• Mitől lesznek ezek „igazi kincs[ek]” (11. vers)?

Kérd meg a tanulókat, hogy egészítsék ki a táblán szereplő mondatot úgy, hogy egy
tantételt kapjanak arról, hogyan szerezhetünk örökkévaló kincseket. (A tanulók
fogalmazzák meg a következő tantételt: Ha bölcsen készülünk örökkévaló
jövőnkre, és igazlelkűen használjuk a földi kincseket, akkor örökkévaló
kincsekkel áldathatunk meg.)
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• Miért nehéz olykor bölcsen és szorgalmasan készülnünk az örökkévaló
jövőnkre?

• Hogyan használhatjuk igazlelkűen a földi kincseket?

• Hogyan tükrözi az örökkévaló kincsekre való érdemességünket az, amilyen
igazlelkűen használjuk a földi kincseinket?

Pozitívan nyugtázd a tanulók válaszait!
Figyelj arra, hogy valamilyen módon pozitívan nyugtázd a tanulók válaszait, például úgy, hogy
megköszönöd nekik a válaszukat, vagy megjegyzést fűzöl hozzá. Ez segít nekik, hogy érezzék,
hogy meghallgatják és visszaigazolják őket, így pedig könnyebben osztják meg majd válaszaikat,
meglátásaikat és élményeiket a jövőben is.

Lukács 16:13–31
Jézus megfeddi a farizeusokat, és a gazdag ember és Lázár példázatát tanítja
Irányítsd a tanulók figyelmét a táblán szereplő felsorolásra (vagy ha tárgyakat
hoztál, akkor a földi kincseket jelképező tárgyakra), és kérd meg őket, hogy
gondolkodjanak el azon, hogyan gátolhat bennünket az örökkévaló kincsek
megszerzésében az, ha földi kincsek után sóvárgunk. Kérd meg a tanulókat, hogy a
Lukács 16:13–26 tanulmányozása során keressenek választ erre a kérdésre.

A Lukács 16:13–14 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító azt tanította, hogy
„nem szolgálhat[unk] Istennek [is] és a mammonnak [is]” (13. vers). A farizeusok a
Szabadító tanításait hallván „csúfolák” (14. vers), vagyis kigúnyolták Őt. Kérd meg
a tanulókat, hogy keressék meg azt a szót a Lukács 16:14-ben, amely a farizeusokat
jellemzi, és magyarázatot ad arra, miért gúnyolták ki a Szabadítót a tanításai miatt.

• Az alapján, amit eddig a farizeusokról megtudtatok, mi után sóvárogtak ők?
(Földi vagyon és hatalom után [lásd Máté 23:2–6, 14].)

• Szerintetek miért indította a farizeusok kapzsisága őket arra, hogy kigúnyolják a
Szabadítót?

Mondd el, hogy a Lukács 16:16–23 Joseph Smith fordítása (a Kalauz a
szentírásokhoz 236–237. oldalán) további meglátásokat nyújt a farizeusok és a
Szabadító közötti párbeszédhez. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő
összegzést erről a fordításról:

A farizeusok azt állították, hogy Mózes törvénye és a többi prófétai szentírás (az Ószövetség)
szolgál törvényként számukra, és ezért nem fogadták el Jézust bírájukként. Jézus kifejtette, hogy
Mózes törvénye és a próféták Őróla tettek bizonyságot. Kérdőre vonta a farizeusokat, amiért
megtagadják az írásokat, és megfeddte őket, amiért „elferdít[ik] a helyes utat” (Joseph Smith
fordítás – Lukács 16:21). Hogy segítsen a farizeusoknak – akiknek szíve a földi kincseken és
hatalmon nyugodott –, hogy megértsék viselkedésüket és annak következményeit, a Szabadító a
gazdag emberhez hasonlította őket a Lukács 16:19–31-ben feljegyzett példázatban.

Kérj fel három önkéntest, hogy vegyenek részt egy olvasószínházban. Az egyik
önként jelentkezőnek jelöld ki a Szabadító szavait (Lukács 16:19–23), a másodiknak
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a gazdag ember mondatait (Lukács 16:24, 27, 28, 30), míg a harmadiknak az
Ábrahám szájából elhangzókat (Lukács 16:25, 26, 29, 31). Kérd meg ezeket a
tanulókat, hogy olvassák fel a megfelelő részeket a Lukács 16:19–26-ból, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mi történt a Lázár nevű szegény
emberrel, illetve a gazdaggal.

• Miben különbözött a gazdag ember és Lázár halandó élete?

• Miben különbözött a halandóság utáni életük? (Elmondhatod, hogy „Ábrahám
kebele” [22. vers] a lélekvilág paradicsom részét jelképezi, a „pokol” [23. vers]
pedig a lélekbörtönre utal.)

• Milyen módon vallott kudarcot a gazdag ember abban, hogy a földi kincseit
igazlelkűen használja?

Emlékeztesd a tanulókat, hogy a gazdag ember ebben a példázatban a kapzsi
farizeusokat jelképezi.

• Mit tudunk meg ebből a példázatból arról, hogy mi történik velünk, ha kapzsik
vagyunk és nem igazlelkűen használjuk a földi kincseinket? (Miután a tanulók
válaszoltak, írd fel a következő tantételt a táblára: Ha kapzsik vagyunk és
nem igazlelkűen használjuk a földi kincseinket, akkor idővel szenvedést
fogunk megtapasztalni és megbánást érzünk majd [lásd még T&Sz 104:18].)

Hogy felkészítsd a tanulókat egy további igazság felismerésére ebből a példázatból,
kérd meg őket, hogy gondoljanak valakire, aki fontos számukra, és aki úgy döntött,
hogy nem engedelmeskedik a Szabadító tanításainak.

• Szerintetek mi győzhetné meg ezt a személyt, hogy bűnbánatot tartson, és
változtasson az életvitelén?

Kérd meg a kijelölt tanulókat, hogy olvassák fel a rájuk osztott szerepeket a Lukács
16:27–31-ből, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mit kért a
gazdag ember.

• Mit szeretett volna a gazdag ember az öt testvérének? Miért?

• Mit gondolt a gazdag ember, mi történik majd, ha Lázár megjelenik az ő
testvéreinek?

Mondd el, hogy a gazdag ember úgy gondolta, hogy a testvérei majd bűnbánatot
tartanak és megtérnek, ha Lázár megjelenik nekik. A megtérés „hitelveink, szívünk
és életünk megváltoztatása, hogy elfogadjuk Isten akaratát és megfeleljünk annak”
(Kalauz a szentírásokhoz: megtérés, megtért; scriptures.lds.org).

• A példázat szerint Ábrahám miért nem küldte el Lázárt a gazdag ember
testvéreihez?

Mutass rá, hogy Mózes és a próféták (lásd Lukács 16:29, 31) említésével a
Szabadító ismét a szentírásokra utalt, amelyekről a farizeusok azt állították, hogy
hisznek bennük és azok szerint élnek, a valóságban mégis elvetették azokat.
Mondd el, hogy egy valódi Lázár nevű ember később „a halottak közül feltámad[t]”
(31. vers), amikor a Szabadító visszahozta őt az életbe (lásd János 11). Feltámadása
által pedig Jézus maga lett később az a Valaki, aki a halottak közül feltámadt. A
farizeusok és mások is azonban mindkét esetben tagadták a Szabadító isteni
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voltának bizonyítékait, és semmi sem tudta rávenni őket, hogy bűnbánatot
tartsanak.

• Milyen igazságot tanulhatunk a megtéréssel kapcsolatosan abból, amit
Ábrahám a gazdag embernek tanított ebben a példázatban? (A tanulók
találhatnak ugyan különböző igazságokat, de győződj meg arról, hogy
megfogalmazzák a következőt: A megtérés a próféták szavaiba vetett hitből
és azok megfogadásából származik, nem pedig abból, hogy csodáknak
vagyunk tanúi vagy angyalokat látunk.)

• Szerintetek a megtérés miért a próféták szavaiba vetett hitből és azok
megfogadásából származik, nem pedig abból, hogy csodáknak vagyunk tanúi
vagy angyalokat látunk?

• Hogyan segíthetünk másoknak, hogy higgyenek a próféták szavaiban és
megfogadják azokat?

• A próféták milyen konkrét tanításai voltak hatással a ti megtérésetekre?

Kérd meg a tanulókat, hogy a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukba írják le, hogyan erősíthetik meg a megtérésüket azzal, hogy jobban
hisznek a próféták egy-egy konkrét tanításában vagy tanácsában, és megfogadják
azt. Buzdítsd a tanulókat, hogy alkalmazzák a leírtakat.
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55. LECKE

Lukács 17
Bevezetés
Jézus azt tanítja tanítványainak, hogy meg kell bocsátaniuk
másoknak. Ezután az apostolok arra kérik Jézust, hogy adjon
nekik több hitet. Válaszul a Szabadító megtanítja nekik a
haszontalan szolga példázatát. Később Jézus meggyógyít tíz

leprást, de csak egy tér vissza, hogy köszönetet mondjon
Neki. A Szabadító összetűzésbe kerül a farizeusokkal, és Isten
királyságának eljöveteléről tanít.

Javaslatok a tanításhoz

Összpontosíts arra, hogy segíts a tanulóknak betölteni a szerepüket!
Minden lecke összeállítása során tartsd szem előtt azt is, mi a tanulók szerepe az
osztályteremben, ne csak azt, hogy te mit teszel majd. Ahelyett, hogy csupán azt kérdeznéd: „Mit
fogok ma csinálni az órán?” vagy „Mit fogok tanítani a tanulóimnak?”, az órára való felkészülés
alatt fel kell tenned ezeket a kérdéseket is: „Mit fognak ma csinálni a tanulóim?”, „Miként fogok
segíteni a tanulóimnak, hogy felismerjék mindazt, amit tudniuk kell?”

Lukács 17:1–10
Az apostolok arra kérik Jézust, hogy adjon nekik több hitet
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan konkrét helyzetre, amely
megkövetelné, hogy gyakorolják a hitüket (például egy papsági áldás elnyerése, a
tizedfizetés vagy egy beszéd, illetve tanítás az egyházban). Néhány tanuló mondja
el, mire gondolt, te pedig sorold fel a táblán a válaszaikat.

Kérd meg a tanulókat, hogy csendben gondolkozzanak el a következő kérdéseken:

• Előfordult már, hogy nagyobb hitet szerettetek volna? Ha igen, akkor milyen
élmények keltettek ilyen érzést bennetek?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Lukács 17 tanulmányozása során keressenek olyan
tantételeket, amelyek segíthetnek nekik a hitük gyarapításában.

A Lukács 17:1–2 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító figyelmeztetett, hogy
azok, akik másokat félrevezetnek vagy bűnre csábítanak, felelősségre
lesznek vonva.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Lukács 17:3–4-et, és keressék
meg, milyen parancsolatot adott a Szabadító a tanítványainak, amelyhez hitre volt
szükség.

• A 3. vers szerint mit parancsolt Jézus a tanítványainak, mit tegyenek, ha valaki
rosszat tesz velük?

• A 4. vers szerint milyen gyakran kell a tanítványoknak megbocsátaniuk?
(Elmondhatod, hogy a Szabadító válaszát úgy is megfogalmazhatnánk, hogy
meg kell bocsátanunk, mindegy, hányszor tesz velünk valaki rosszat, ha azt
megbánja.)
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• Miért lehet nehéz megbocsátani valakinek, aki újra meg újra rosszat tett
veletek?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 17:5-öt, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, mit kívántak az apostolok a Szabadítótól, miután
elmondta nekik, hogy meg kell bocsátaniuk az ellenük vétkezőknek.

• Mit kívántak az apostolok a Szabadítótól? (Megkérheted a tanulókat, hogy
jelöljék meg a „Növeljed a mi hitünket!” kifejezést a szentírásukban.)

• Miként segíthet az apostoloknak, hogy engedelmeskedjenek a másoknak való
megbocsátásra szólító parancsolatnak az, ha igyekeznek nagyobb hitre szert
tenni az Úrban?

A Lukács 17:6 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító ezt követően azt
tanította az apostolainak, hogy egy apró mustármagnyi hit is csodákat
eredményezhet. Hogy segítsen az apostoloknak megérteni, hogyan gyarapíthatják a
hitüket, Jézus ezután elmondta nekik az úr és a szolga kapcsolatáról szóló
példázatot.

Írd fel a táblára a következő hiányos kijelentést: Hitünk gyarapodni fog, ha…

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Lukács 17:7–10-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mit várt el az úr a szolgájától.

• Mit várt el az úr a szolgájától?

Mondd el, hogy a bibliai időkben az úr biztosította a szolgái megélhetését,
miközben a szolgák hűségesen teljesítették az elvárt kötelességeiket. Emiatt nem
volt szükség arra, hogy az úr külön köszönetet mondjon a szolgájának vagy
lekötelezve érezze magát iránta azért, mert az elvégezte a kötelességét.

• Hogyan hasonlít Mennyei Atyánk a példázatban szereplő úrra? Mit vár Ő el
tőlünk? (Hogy „mindazokat megcseleked[jük], a mik nék[ünk] parancsoltattak”
[10. vers].)

Egészítsd ki a táblán szereplő kijelentést a következőképpen: Hitünk gyarapodni fog,
ha igyekszünk mindent megtenni, amit Mennyei Atyánk parancsol.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, mi más gyarapíthatja még a hitüket,
kérdezd meg:

• A 10. vers szerint mit kell a szolgáknak mondaniuk, miután megtartották uruk
parancsolatait?

• Mit jelent az, hogy valaki „haszontalan szolg[a]”? (Azt jelenti, hogy mindegy,
milyen jól tartja be valaki a parancsolatokat, mindig adósa marad Istennek.)

• Miért maradunk mindig adósai Mennyei Atyánknak, még akkor is, amikor
engedelmesek vagyunk és igazlelkűen élünk? (Mert Mennyei Atyánk mindig
megáld bennünket, amit mi soha nem fogunk tudni visszafizetni Neki [lásd
Móziás 2:20–26].)

Egészítsd ki a táblán lévő mondatot úgy, hogy a következő tantételt tükrözze:
Hitünk gyarapodni fog, ha igyekszünk mindent megtenni, amit Mennyei
Atyánk parancsol, és ha nem felejtjük el, hogy mindig az adósai maradunk.
Megkérheted a tanulókat, hogy írják be ezt a tantételt a szentírásukba.
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• Hogyan gyarapítja a hitünket, ha igyekszünk mindent megtenni, amit Mennyei
Atyánk parancsol?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el egy olyan alkalmon, amikor
betartották a parancsolatokat vagy engedelmesen elvégezték a kötelességüket, és
úgy érezték, hogy ennek eredményeként gyarapodtak a hitben. Gondolataikat
jegyezzék le a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukba.

Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg az egyik
társukkal, amit leírtak. Kérj meg néhány tanulót, hogy ossza meg gondolatait az
osztállyal.

Lukács 17:11–19
Jézus megtisztít tíz leprást
Írd fel a táblára a következő befejezetlen kijelentést: A bibliai időkben komoly kihívást
jelentett, ha valaki leprás volt, mert…

Segíts a tanulóknak felidézni, mit tudnak a lepráról: kérd meg őket, mondják el az
osztálynak, hogyan fejeznék be a kijelentést. A tanulók megemlíthetik például,
hogy a lepra testi elváltozásokat, sőt halált is okozhat; hogy a leprásokat
elkülönítették a társadalom többi tagjától, hogy megóvják a többiek egészségét;
valamint hogy figyelmeztetésként azt kellett kiáltaniuk, hogy „Tisztátalan!”, ha
valaki közeledett hozzájuk (lásd Bible Dictionary, “Leper”).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 17:11–12-t, az osztály pedig figyelje
meg, kikkel találkozott Jézus, amikor úton Jeruzsálem felé megállt egy faluban. A
tanulók mondják el, mit találtak.

• Ha ezen leprások egyike lettetek volna, mit éreztetek volna, amikor
megláttátok Jézust?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 17:13–14-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit mondtak a leprások a Szabadítónak, és Ő
mit válaszolt.

• Mit kértek a leprások Jézustól?

• Mire utasította őket Jézus?

Mondd el, hogy Mózes törvénye előírta, hogy gyógyulásuk után a leprásoknak meg
kellett mutatni magukat a papoknak, hogy visszaengedjék őket a társadalomba
(lásd 3 Mózes 14).

• Mi történt a leprásokkal útközben?

• Milyen tantételt tanulhatunk a 14. versből, mit kell tennünk, hogy elnyerjük az
Úr áldásait? (A tanulóknak a következőhöz hasonló igazságot kell
megfogalmazniuk: Elnyerjük az Úr áldásait, ha azt tesszük, amire Ő utasít
bennünket.)

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, milyen lehetett volna az egyik olyan
leprás helyében lenni, aki megtisztult.

• Szerintetek mit tettetek volna, amikor felismeritek, hogy megtisztultatok a
leprától?
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Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a Lukács 17:15–19-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, miben cselekedett az egyik leprás a többiektől
eltérően.

• Mit tett a szamaritánus leprás, ami a Szabadító iránti háláját mutatta?

• Miért említhette meg vajon Lukács, hogy a hálás leprás szamaritánus volt –
olyasvalaki, akit a legtöbb zsidó lenézett? Hogyan segít ez a részlet jobban
megértenünk ezt a történetet?

• Milyen igazságot tanulhatunk attól a leprástól, aki visszatért, hogy köszönetet
mondjon az Úrnak? (A tanulóknak a következőhöz hasonló igazságot kell
megfogalmazniuk: Fontos kifejezni a hálánkat az elnyert áldásokért.)

• Miért fontos kifejezni a hálánkat Istennek az elnyert áldásokért?

• Milyen módon lehetünk olykor hasonlóak a kilenc lepráshoz?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Thomas S. Monson
elnöktől:

„Testvéreim, vajon mi nem felejtünk el köszönetet mondani az áldásainkért? Az
őszinte hálaadás nemcsak áldásaink felismeréséhez segít hozzá, de a mennyek
ajtaját is megnyitja, és segít nekünk érezni Isten szeretetét” (A hála isteni
ajándéka. Liahóna, 2010. nov. 87.).

• A 19. vers szerint mit mondott a Szabadító, mi történt ezzel a leprással a
tetteinek köszönhetően? (A hite megtartotta, ami azt jelenti, hogy teljesen
ép lett.)

• Hogyan segíthet teljesen éppé lennünk az, ha hálát adunk az Úrnak az
áldásainkért?

Kérd meg a tanulókat, hogy jegyezzenek fel a szentírás-tanulmányozási
naplójukban olyan konkrét áldásokat Mennyei Atyánktól, amelyekért hálásak, és
írják le, miként mutathatják ki az életükben a hálájukat ezekért az áldásokért.

Lukács 17:20–37
Jézus Isten királyságának eljövetelével kapcsolatosan tanít
A Lukács 17:20–37 összegzéseként mondd el, hogy Jézus a második eljöveteléről
tanított. (Megjegyzés: Hasonló tanításokról volt már szó a Máté 24-hez és a Joseph
Smith – Mátéhoz tartozó leckeanyagban is.)

Befejezésként bizonyságot tehetsz az ebben a leckében megfogalmazott
igazságokról. Buzdítsd a tanulókat, hogy alkalmazzák ezeket az igazságokat az
életükben.

Szentírás-memoriter áttekintés
Ezt a tevékenységet használhatod arra, hogy segíts a tanulóknak megtanulni egy
szentírás-memoriter szakaszt.
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Oszd négy- vagy ötfős csoportokra az osztályt. Adj minden csoportnak egy
hatoldalú dobókockát és egy ceruzát. (Ha nem áll rendelkezésre dobókocka, akkor
tegyél egy borítékba vagy más tartóba hat papírcetlit, 1–6-ig számozva meg őket.)
Minden tanulónak szüksége lesz még egy üres papírlapra is. Kérj meg minden
csoportot, hogy üljenek szorosan az asztal köré vagy egy körbe, és nyissák ki a
szentírásukat annál a szentírás-memoriternél, amelyet szeretnél megtanultatni
velük. Mondd el, hogy a tevékenységnek az a célja, hogy minél előbb le tudják írni
a papírlapjukra a teljes szentírásrészt. A tanulók azonban csoportonként csak egy
ceruzát használhatnak. A ceruza úgy szerezhető meg, hogy valaki 1-et dob a
kockával (vagy az 1-es számú cetlit húzza). Kérd meg a csoportok tagjait, hogy
egymást váltva dobjanak a kockával (vagy húzzanak egy papírcetlit, majd tegyék
vissza). Amikor az egyik tanuló 1-est dob, megkapja a ceruzát, és elkezdi írni az
adott verset a saját papírjára úgy, hogy közben hangosan kimond minden egyes
szót. Eközben a többiek felváltva folytatják a dobást. Ha egy másik tanuló 1-est
dob, ő kapja meg a ceruzát attól, aki addig írt, és hangosan kimondva a szavakat
elkezdi leírni a verset a saját lapjára. A korábban író pedig csatlakozik azokhoz, akik
éppen dobnak. Ha olyan valaki kapja meg újra a ceruzát, aki már leírta a vers egy
részét, akkor az illetőnek először fel kell olvasnia a már leírt részt, mielőtt
folytathatná az írást. (Ez biztosítja azt az ismétlést, amely segít a tanulóknak a vers
megtanulásában.) A tevékenység akkor ér véget, amikor mindegyik csoportban van
már valaki, aki teljes egészében leírta a szentírás-memoritert.

Kérd meg az osztályt, hogy a tevékenység után együtt mondják fel a szentírást.
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OTTHONTANULÓI LECKE

Lukács 10:38–17:37
(11. rész)

Felkészülési anyag az otthon tanulók oktatója számára
A napi otthontanulói leckék összefoglalása
A következő összefoglalást azon eseményekről, tanokról és tantételekről, melyeket a tanulók a Lukács 10:38–17:37
(11. rész) tanulmányozása során megismertek, ne tanítsd az órád részeként! Az általad tanított lecke e tanok és
tantételek közül csupán néhányra összpontosít. Kövesd a Szent Lélek késztetéseit, amikor átgondolod, hogy mire van
szükségük a tanulóidnak.

1. nap (Lukács 10:38–12:59)
A Szabadító Márthának mondott szavaiból a tanulók megtudták, hogy ha úgy döntünk, hogy a lelki dolgoknak
szenteljük magunkat a fizikai ügyek helyett, akkor tartós áldásokat nyerünk. Jézus azt is tanította, hogy ha kitartóan
imádkozunk és törekszünk Mennyei Atyánk áldásaira a szükség idején, akkor Ő a saját módján és idején megválaszolja
az imáinkat. A tanulók által megismert egyéb igazságok: Az Úr azt parancsolja nekünk, hogy ne sóvárogjunk világi
javak után. Ha Isten királyságának és az Ő igazlelkűségének előmozdítására törekszünk, akkor Ő segít majd nekünk
gondoskodni a szükségleteinkről, és helyet készít számunkra az Ő királyságában.

2. nap (Lukács 13–15)
E fejezetekből a tanulók a következő tantételeket ismerték meg: Ha igyekszünk segíteni a nálunk kevésbé
szerencséseknek, akkor az Úr megjutalmaz bennünket a feltámadáskor. Ha egyéb dolgokat helyezünk az Úr és az Ő
evangéliuma elé, akkor elveszítjük az áldásokat, amelyeket megkaphattunk volna. Jézus Krisztus tanítványainak
hajlandónak kell lenniük mindent feláldozni azért, hogy kövessék Őt. Amikor segítünk másoknak vágyat érezni a
bűnbánatra, akkor örömöt érzünk, és a mennyek örvendeznek.

3. nap (Lukács 16)
A haszontalan szolga, valamint a gazdag ember és Lázár példázatából a tanulók megtudták, hogy ha bölcsen
készülünk örökkévaló jövőnkre, és igazlelkűen használjuk a földi kincseket, akkor örökkévaló kincsekkel áldathatunk
meg. A következő tantételeket is megismerték: Ha kapzsik vagyunk és nem igazlelkűen használjuk a földi kincseinket,
akkor idővel szenvedést fogunk megtapasztalni és megbánást érzünk majd. A megtérés a próféták szavaiba vetett
hitből és azok megfogadásából származik, nem pedig abból, hogy csodáknak vagyunk tanúi vagy angyalokat látunk.

4. nap (Lukács 17)
A Lukács 17-ben az apostolok arra kérik Jézust, hogy adjon nekik több hitet. A tanulók megtudták, hogy hitünk
gyarapodni fog, ha igyekszünk mindent megtenni, amit Mennyei Atyánk parancsol, és ha nem felejtjük el, hogy mindig
az adósai maradunk. Azt is megtanulták, hogy elnyerjük az Úr áldásait, ha azt tesszük, amire Ő utasít bennünket, és
fontos kifejezni a hálánkat az elnyert áldásokért.

Bevezetés
A Szabadító azzal válaszol a farizeusok azon panaszaira, hogy Ő vámszedőkkel és
bűnösökkel tart fenn kapcsolatot, hogy elmondja az elveszett bárány, az elveszett
drakhma és a tékozló fiú példázatát.
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Javaslatok a tanításhoz
Lukács 15
Jézus elmondja az elveszett juh, az elveszett drakhma és a tékozló fiú példázatát
Az óra kezdetén kérdezd meg a tanulóktól, hogy előfordult-e már velük, hogy
elveszítettek valami számukra értékeset.

• Mi mindent voltatok készek megtenni azért, hogy megtaláljátok? Miért?

• Szerintetek mit jelent az, ha valaki lelkileg „elveszett”? (Segíts a tanulóknak
megérteni, hogy ez vonatkozhat azokra, akik még nem ismerték meg Jézus
Krisztus visszaállított evangéliumát, és azokra is, akik jelenleg éppen nem élnek
az evangélium tanításaival összhangban.)

Kérd meg az osztályt, hogy gondoljanak egy olyan ismerősükre, aki esetleg lelkileg
elveszett, és gondolják át, mit éreznek iránta.

Mondd el, hogy a Lukács 15 a Szabadító tanításait tartalmazza azokkal
kapcsolatosan, akik lelkileg elveszettek. Kérd meg a tanulókat, hogy keressenek
olyan igazságokat a Lukács 15-ben, amelyek arról szólnak, hogy Mennyei Atyánk
mit érez azok iránt, akik lelkileg elveszettek, és hogy milyen felelősséggel tartozunk
irántuk.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 15:1–2-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, mi miatt zúgolódtak a farizeusok és az írástudók.

• Miért háborogtak a farizeusok és az írástudók?

• Mit árul el ez a felháborodás a farizeusokról és az írástudókról?

Mondd el, hogy a Szabadító három példázattal válaszolt: egy elveszett juhról, egy
elveszett drakhmáról és egy elveszett fiúról szólóval. Kérd meg őket, hogy figyeljék
meg, miért veszett el és hogyan került meg az egyes példázatok tárgya.

Mondd el, hogy az elveszett juh és az elveszett drakhma példázatában a Szabadító
leírta, milyen nagy szorgalommal kutatott a pásztor is és az asszony is, amíg meg
nem találták, ami elveszett.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 15:4–6, 8–9-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit érzett a pásztor és az asszony, amikor
megtalálta a juhot és a drakhmát.

• Mi a különbség aközött, ahogyan a juh és a drakhma elveszett? (A juh a rendes
napi tevékenysége során és nem a saját hibájából veszett el, míg a drakhma a
tulajdonosa hanyagsága vagy gondatlansága miatt tűnt el [lásd David O.
McKay, in Conference Report, Apr. 1945, 120–22].)

• Milyen szóval jellemzik azt, amit a pásztor és az asszony érzett?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Lukács 15:7, 10-et, és keressék
meg, mihez hasonlította a Szabadító a pásztor és az asszony örömét. (A
bűnbánatot tartó bűnös miatti örvendezéshez a mennyben.)

Mondd el, hogy a Lukács 15-ben szereplő harmadik példázat egy tékozló (vagyis
pazarló és nemtörődöm módon kicsapongó) fiúról, az ő bátyjáról, valamint
édesapjukról szól.
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Hármas csoportokra oszthatod a tanulókat, és mindegyik csoportnak
adhatsz egy példányt a következő anyagból. Kérd meg őket, hogy olvassák

fel a csoportjukkal közösen a Lukács 15:11–32-t, és jelöld ki egyiküket, hogy
gondolja át a példázatot a tékozló fiú szemszögéből, a második tanulót, hogy tegye
ugyanezt az édesapa, míg a harmadik tanuló az idősebb testvér szemszögéből.

Miután a tanulók befejezték az olvasást, kérd meg őket, hogy beszéljék meg a
csoportjukkal közösen a kiosztott anyagban szereplő kérdéseket.

A példázat felolvasása és megbeszélése helyett megmutathatod a
tanulóknak a “The Prodigal Son” [A tékozló fiú] című filmet (5:35) a The Life

of Jesus Christ Bible Videos [Jézus Krisztus élete bibliai rövidfilmek] gyűjteményből. Adj
minden tanulónak egy példányt a következő anyagból, és kérd meg őket, hogy a
film megtekintése során keressenek válaszokat a kérdésekre. Ez a videó
rendelkezésre áll az LDS.org honlapon.

A tékozló fiú példázata
A tékozló fiú
• Mi segített abban, hogy magadhoz térj, vagyis felismerd, milyen szörnyű helyzetben vagy?

• Mire számítottál, hogyan reagál majd édesapád a hazatérésedre?

• Mire gondoltál és mit éreztél, amikor édesapád úgy fogadott, ahogyan tette?

Az apa
• Mire gondoltál és mit éreztél, miközben a kisebbik fiad távol volt?

• Miért fogadtad így a tékozló fiadat?

• Amikor az idősebb fiad zokon vette, ahogyan az öccsével bántál, hogyan segítettél neki
megérteni, miért tettél így?

Az idősebb testvér
• Mire gondoltál és mit éreztél, miközben az öcséd távol volt?

• Miért esett nehezedre, hogy örvendj az öcséd visszatérésének?

• Milyen áldásokat kaptál azért, mert hű voltál az édesapádhoz?

• Miért veszett el a tékozló fiú? (A báránnyal és a drakhmával ellentétben a
tékozló fiú saját lázadása miatt veszett el.)

• Ha megértjük azt, hogy az édesapa ebben a példázatban Mennyei Atyánkat
jelképezi, mit tanulhatunk arról, miként reagál Mennyei Atyánk azokra, akik a
bűnbánat révén visszatérnek Őhozzá? (A tanulóknak a következőhöz hasonló
tantételt kell megfogalmazniuk: Ha a bűnbánat és az Ő bocsánatára való
törekvés révén visszatérünk Mennyei Atyánkhoz, akkor Ő örvendezni
fog, és kitárt karokkal fogad vissza bennünket. Írd fel ezt a tantételt a
táblára.)

• Hogyan segíthet ez a tantétel azoknak, akik lelkileg elveszettnek érzik
magukat?
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Emlékeztesd a tanulókat az idősebb testvérre a példázatban.

• Szerintetek miért volt dühös az idősebb testvér?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Jeffrey R. Holland
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, az osztály pedig figyelje meg, milyen
indokai lehetnek annak, hogy az idősebb fivér haragra gerjedt:

„Mellőzötten, és talán nem is kis önsajnálattal telve, ez a kötelességtudó fiú –
aki csodálatosan kötelességtudó – egy pillanatra megfeledkezik arról, hogy neki
sohasem kellett megismernie a mocskot, a kétségbeesést, a félelmet, vagy
meggyűlölnie önmagát. Egy pillanatra elfelejti, hogy a birtokon lévő összes
marha már az övé, ahogyan minden köntös a szekrényben és minden gyűrű a
fiókban. Egy pillanatra megfeledkezik arról, hogy hithűsége már elnyerte és

mindig is el fogja nyerni a jutalmát.

[B]előle, akinek gyakorlatilag mindene megvan, és aki csodálatosan, kemény munkával szerezte
vagyonát, belőle hiányzik az az egy valami, ami az Úr tökéletes férfijává tehetné, amihez már oly
közel áll. Még nem jutott el arra a könyörületre és irgalomra, a jószívűséggel áthatott széles
látókörre, hogy felismerje: nem egy vetélytárs tért vissza. Ez az ő testvére. […]

E fiatalabb testvér bizonyosan rab volt – a bűn, az ostobaság és a disznóól rabja. De az idősebb
fivér is egyfajta rabságban él. Még nem sikerült kitörnie saját börtönéből. Marja a sárga irigység.
Úgy érzi, apja nem becsüli őt eléggé, és fivére megfosztja őt jogaitól, pedig erről szó sincs!” (vö.
A másik tékozló fiú. Liahóna, 2002. júl. 70.).

• Holland elder szerint miért volt dühös az idősebb testvér? Milyen szempontból
volt az idősebb testvér is elveszett?

• Mit nem szabad elfelejtenünk, amikor azt látjuk, hogy Isten irgalmat nyújt és
áldásokat ad azoknak, akik bűnbánatot tartanak és visszatérnek Őhozzá?

• Milyen tantételt ismerhetünk meg ebből a példázatból arról, hogy miként
válhatunk hasonlóbbá Mennyei Atyánkhoz? (A tanulóknak a következőhöz
hasonló tantételt kell megfogalmazniuk: Úgy válhatunk Mennyei Atyánkhoz
hasonlóbbá, ha könyörülettel és örömmel reagálunk arra, amikor mások
bűnbánatot tartanak.)

Emlékeztesd a tanulókat arra a személyre, akire az óra elején gondoltak, aki lelkileg
elveszett lehet. Buzdítsd őket, hogy imádságos lélekkel gondolják át, hogyan
segíthetnének ennek a személynek, hogy bűnbánatot tartson, és közelebb kerüljön
Mennyei Atyánkhoz. Kérd meg őket, hogy gondolják át, ők maguk milyen
értelemben lehetnek elveszettek, akiknek bűnbánatra van szükségük, és vissza kell
térniük a Szabadítóhoz.

Következő rész (Lukács 18–János 1)
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan esetre, amikor valaki
igazságtalanul bánt velük, és hogy ez milyen érzést keltett bennük. Mondd el, hogy
a következő rész tanulmányozása során megtudják majd, hogyan reagált a
Szabadító a saját döntése alapján azokra, akik igazságtalanul bántak Vele. Kérd
meg őket, hogy figyeljék meg a további részleteket is Lukácsnak a Jézus Krisztus
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Gecsemánéban átélt szenvedéséről szóló beszámolójában, valamint azt, mit evett
Jézus a feltámadása után.
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56. LECKE

Lukács 18–21
Bevezetés
Miközben Jézus Krisztus a halandóságban utolsó alkalommal
utazik Jeruzsálem felé, tanítja evangéliumát, és csodákat tesz

az emberek között. Győzedelmesen vonul be Jeruzsálembe,
ismét megtisztítja a templomot, és tanítja az ott lévőket.

Javaslatok a tanításhoz
Lukács 18–21
A Szabadító tanít a Jeruzsálem felé vezető útján
Mondd el a tanulóknak, hogy Máté és
Márk tanulmányozása során már
számos olyan eseménnyel foglalkoztak,
amelyek a Lukács 18–21-ben kerültek
feljegyzésre. Két ilyen esemény
áttekintése céljából mutasd meg a
következő képeket: Krisztus és a gazdag
ifjú (Evangéliumi művészeti könyv [2009],
48. sz.; lásd még LDS.org), valamint A
diadalmas bevonulás (Evangéliumi
művészeti könyv, 50. sz.). Kérj meg
néhány tanulót, hogy összegezzék
ezeket a történeteket az osztály
számára, és mondják el, mire
emlékeznek az ezekkel kapcsolatos
tanulmányaikból.

Használhatod a Lukács 18–21
következő összefoglalását is, ha a
tanulóknak szüksége van némi
segítségre e történetek felidézéséhez.
(Megjegyzés: Hogy segíts a tanulóknak
megérteni, mikor történtek az e
leckében szereplő események a
Szabadító életében, megmutathatod
nekik a Jézus Krisztus halandó szolgálata
dióhéjban című ábrát e kézikönyv
függelékében.)

Miközben Jézus Krisztus a halandóságban utolsó alkalommal utazott Jeruzsálem felé, számos
példázatot tanított, és sokakat meggyógyított. Felkérte a gazdag ifjút, hogy adja mindenét a
szegényeknek és kövesse Őt. Meggyógyított egy vakot. A gúnyolódás ellenére az egyik
fővámszedővel étkezett Jerikóban.
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Odaért Jeruzsálembe, és dicsérő himnuszokkal kísérve, szamárháton vonult be a városba. Ismét
kiűzte a pénzváltókat a templomból, tanította az ott lévőket, valamint válaszolt a főpapok és az
írástudók kérdéseire. Elismerően szólt egy özvegyről, aki két fillérjét ajánlotta fel a templomi
perselybe. Második eljöveteléről is tanította a tanítványokat.

Mondd el, hogy az e lecke során tanulmányozott beszámolók legtöbbje Lukács
evangéliumának egyedi története.

Írd fel a táblára a következő kérdéseket, hogy felkészítsd a tanulókat e beszámolók
tanulmányozására:

Milyen cselekedetek jelezhetik, hogy valaki őszintén szeretne közelebb kerülni
az Úrhoz?

Milyen viselkedés mutatja, hogy igazán szeretne bűnbocsánatot nyerni, vagy az Úr
segítségét szeretné?

Kérd meg a tanulókat, hogy a Lukács írásaiban található következő történetek
tanulmányozása során vegyék fontolóra ezeket a kérdéseket.

Írd fel a táblára az alábbi szentírásutalásokat: Lukács 18:1–8; Lukács 18:9–14; Lukács
18:35–43; Lukács 19:1–10. Mondd el, hogy ezek a szentírásbeli részek példázatokat
és eseményeket tartalmaznak a Szabadító halandó életében megtett utolsó útjáról
Jeruzsálem felé.

Jelöld ki mindegyik tanulónak a táblán szereplő egyik szentírásutalást, vagy négy
csoportra is oszthatod az osztályt, és az egyes csoportoknak adhatod ki az
utalásokat. Kérj meg minden tanulót vagy csoportot, hogy olvassák el a kijelölt
szentírásrészt, és készüljenek fel az abban szereplő példázat eljátszására. (Ha nem
osztod csoportokra a tanulókat, akkor az egész osztállyal közösen is eljátszhatjátok
a történeteket. Ha úgy döntesz, hogy inkább nem játsszátok el a történeteket,
akkor felkérheted a tanulókat, hogy egyénileg tanulmányozzák a
szentírásutalásokat a következő kérdések segítségével, majd pedig tanítsák meg
egymásnak, amit megtudtak.) Mondd el, hogy az osztályban vagy az egyes
csoportokban az egyik tanuló lesz a narrátor, aki felolvassa a szentírásbeli
történetet, miközben az osztály vagy csoport többi tagja eljátssza azt. A Szabadító
iránti áhítat és tisztelet miatt kérd meg a Lukács 18:35–43-at és a Lukács 19:1–10-et
eljátszó tanulókat, hogy úgy jelenítsék meg a történeteket, hogy senki sem
személyesíti meg Jézus Krisztust. A narrátor olvassa fel Jézus szavait, a színészek
pedig válaszoljanak úgy, mintha Ő is szerepelne a jelenetben.

Áhítat és tisztelet az Úr Jézus Krisztus iránt
Jézus Krisztus méltósága iránti tiszteletből az egyház igen gondosan ügyel a Szabadító
ábrázolására a művészi és a színházi művekben. Nekünk is tiszteletet kell mutatnunk Iránta az
osztályban. Kerüljétek a Szabadító tiszteletlen módon való ábrázolását. Akik az Ő hangját
személyesítik meg, kizárólag az Ő szentírásokban feljegyzett szavait használják.
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A felkészülés során kérd meg a csoportokat, hogy beszéljék meg közösen a
következő kérdéseket, és készüljenek fel a válaszaik ismertetésére az osztállyal,
miután a jelenetet eljátszották. (A kérdéseket felírhatod a táblára, vagy kiadhatod
őket külön lapon is.)

• Mit kívánt a főszereplő (az özvegyasszony, a vámszedő, a vak ember vagy
Zákeus) ebben a történetben?

• Mit tett a főszereplő, ami azt jelezte, hogy a vágya őszinte?

• Mi történt a főszereplő hithű cselekedeteinek köszönhetően?

• Milyen tantételeket vagy tanokat vesztek észre a történetben?

Elegendő idő eltelte után kérd meg az osztályt vagy az egyes csoportokat, hogy
játsszák el a történetüket, miközben a narrátor felolvassa a verseket. Miközben az
osztály nézi a jelenetet és követi a szöveget a szentírásban, kérdezd meg a
tanulókat, mit tanítanak az egyes történetek az Úrba vetett hit gyakorlásáról.
Minden bemutató után kérd meg az osztályt vagy a csoportot, hogy számoljanak be
az előző kérdésekre adott válaszaikról. Kérd meg őket, hogy a táblán sorolják fel a
megfogalmazott tantételeket vagy tanokat.

Miután a csoportok beszámoltak a kérdésekre adott válaszaikról, tedd fel a
következő kérdéseket:

• Milyen hasonlóságokat láttatok az egyes főszereplők cselekedetei között?
(Mindannyian állhatatosságot vagy őszinteséget tanúsítva igyekeztek elérni azt,
amire vágytak.)

• Mit taníthatnak nekünk ezek a cselekedetek az Úrba vetett hit gyakorlásáról?

• Milyen hasonlóságokat vettetek észre abban, amit az egyes főszereplők kaptak
tetteik eredményeképpen? (Mindannyian segítséget vagy irgalmat kaptak.)

Kérd meg a tanulókat, hogy fogalmazzanak meg egy tantételt a történetekben
található hasonlóságok alapján. A tanulók megfogalmazhatnak ugyan különböző
tantételeket, de ügyelj arra, hogy kihangsúlyozd: Ha őszinték és állhatatosak
vagyunk az Úrba vetett hit gyakorlásában, akkor elnyerhetjük az Ő irgalmát.
Írd fel ezt a tantételt a táblára.

Az egyik tanuló olvassa fel a következő kijelentést David A. Bednar eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából. Kérd meg az osztályt, hogy keressék meg, mi jelzi,
hogy valaki az Úrba vetett hitet gyakorol.

„Az igaz hit az Úr Jézus Krisztusban és Őrá összpontosul, és mindig igazlelkű
cselekvéshez vezet” (Kérjetek hittel! Liahóna, 2008. máj. 95.).

Utalj vissza azokra a kérdésekre, melyeket az óra elején felírtál a táblára, és kérd
meg a tanulókat, hogy forduljanak egy társukhoz, és beszéljék meg vele a
válaszaikat.
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• Hogyan gyakorolhatjuk az Istenbe vetett hitet napjainkban?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő kijelentést Bednar eldertől, az
osztály pedig figyelje meg, mit jelent megtapasztalni az Úr irgalmasságát:

„[A]z Úr [gyengéd irgalmassága] mindaz a rendkívül személyes és egyénekre
szabott áldás, erő, védelem, megnyugtatás, irányítás, szeretetteljes kedvesség,
vigasztalás, támogatás és lelki ajándék, [amelyet] az Úr Jézus Krisztustól, miatta
és Neki köszönhetően kapunk” (Az Úr gondoskodó kegyelme. Liahóna, 2005.
máj. 99.).

Kérd meg a tanulókat, hogy a füzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukban válaszolják meg a következő kérdéseket. (A kérdéseket fel is írhatod a
táblára.)

• Hogyan gyakoroltatok már ti vagy az egyik ismerősötök hitet Jézus
Krisztusban? Milyen irgalmasságot tapasztaltatok meg ennek eredményeként?

• Gondoljátok át, hogyan szeretnétek az Úr segítségét vagy irgalmát elnyerni az
életetekben. Mit tesztek majd, hogy az Úrba vetett hiteteket gyakoroljátok az Ő
irgalmának elnyerése érdekében?

Kérj meg néhány tanulót, akik szeretnék, hogy számoljanak be arról, amit írtak.
Emlékeztesd őket, hogy ne osszanak meg semmit, ami túl személyes.
Megoszthatod a saját élményedet is e tantétellel kapcsolatosan, és bizonyságot
tehetsz annak igaz voltáról.
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57. LECKE

Lukács 22
Bevezetés
Halandó szolgálata végéhez közeledve Jézus bevezeti az
úrvacsorát, mások szolgálatára tanítja a tanítványokat, és
megparancsolja Péternek, hogy erősítse fivéreit. A Szabadító

engesztelő áldozata megkezdődik a Gecsemáné kertjében.
Letartóztatják és Kajafás elé viszik. A Szabadító tárgyalása
alatt Péter megtagadja, hogy ismeri Őt.

Javaslatok a tanításhoz
Lukács 22:1–38
A Szabadító bevezeti az úrvacsorát, és utasításokkal látja el apostolait
Kérd meg a tanulókat, hogy képzeljék el (vagy felkérhetsz két tanulót, hogy
játsszák el ezt a tevékenységet), hogy egy családtagjukkal a földön üldögélnek. A
családtag fel szeretne állni, és ehhez segítséget kér.

• Mennyire eredményesen tudnátok segíteni neki, ha a földön ülve maradtok?

• Miben lenne más a helyzet, ha először felállnátok?

Mondd el, hogy ez a hasonlat segít megértenünk, mit tehetünk azért, hogy
segítsünk másokat lelkileg felemelni.

Kérd meg a tanulókat, hogy a Lukács 22 tanulmányozása során keressenek olyan
igazságokat, amelyek segítenek nekik megtudni, miként emelhetnek fel másokat
lelkileg.

A Lukács 22:1–30 összegzéseként emlékeztesd a tanulókat, hogy halandó
szolgálata végéhez közeledve a Szabadító összegyűlt apostolaival, hogy
megünnepelje a pászka (a zsidó húsvét) ünnepét. Ennek során a Szabadító
bejelentette, hogy egyik tanítványa elárulja majd, bevezette az úrvacsora
szertartását, megparancsolta, hogy az Ő emlékezetére továbbra is szolgáljanak
majd azzal, és megtanította apostolainak, hogy mindenki közül azok a
legnagyobbak, akik másokat szolgálnak. A Szabadító továbbá megdicsérte
apostolait azért, hogy Vele maradtak, és megígérte nekik, hogy egy napon majd
trónusokon ülve hoznak ítéletet Izráel tizenkét törzse felett.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 22:31–32-t, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit mondott a Szabadító Simon Péternek.
Mondd el, hogy a 31. vers vége Joseph Smith fordítása szerint így szól: „…hogy
megrostálja a királyság gyermekeit, mint a búzát”.

• Mit mondott a Szabadító, mit szeretne Sátán? (Sátán szerette volna kirostálni
Pétert és a szenteket, mint a búzát.)

Mondd el, hogy a búza rostálása során választják el a magokat az azokat borító
héjazattól.

• Mit tanultál eddig Péterről, ami azt mutatja, hogy ekkor már volt bizonysága?
(Ha szükséges, emlékeztesd a tanulókat, hogy Péter már kijelentette arról való
bizonyságát, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia [lásd Máté 16:13–17].)
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• A 32. vers szerint mit kellett még Péternek megtapasztalnia, mielőtt
megerősíthette volna fivéreit?

• Mi a különbség aközött, hogy valakinek bizonysága van az evangéliumról, és
hogy megtért az evangéliumhoz? (Bizonysággal rendelkezni az evangéliumról
annyit jelent, hogy a Szentlélek által lelki tanúságot kaptunk az igazságról [lásd
Kalauz a szentírásokhoz: bizonyság; scriptures.lds.org]. Megtérni az
evangéliumhoz azt jelenti: „hitelveink, szívünk és életünk megváltoztatása,
hogy elfogadjuk Isten akaratát és megfeleljünk annak (Apostolok cselekedetei
3:19)” [Kalauz a szentírásokhoz: megtérés, megtért; scriptures.lds.org].)

• Mindazok alapján, amiket az Úr Péternek mondott, mit tehetünk azután, hogy
megtértünk az evangéliumhoz? (A tanulók használhatnak ugyan különböző
szavakat, de győződj meg róla, hogy megfogalmazzák a következő igazságot:
Ha már megtértünk Jézus Krisztus evangéliumához, akkor erősíthetünk
másokat. Megkérheted a tanulókat, hogy jelöljék meg a 32. versben azokat a
kifejezéseket, amelyek ezt az igazságot tanítják.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 22:33–34-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, hogyan reagált Péter a Szabadító intésére,
hogy térjen meg, és erősítse fivéreit.

• Hogyan reagált Péter a Szabadító intésére?

• Mit jövendölt a Szabadító, mit tesz majd Péter?

Mondd el, hogy a Máté 26-ban e történet részletesebb változata került feljegyzésre.
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Máté 26:35-öt, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és keressék meg, mit mondott Péter a Szabadítónak, miután hallotta a
próféciát.

• Hogyan reagált Péter, miután hallotta a próféciát?

• Mit taníthat nekünk Péter reakciója arról, hogy mit gondolt a bizonyságának
erejéről?

Lukács 22:39–53
A Szabadító szenved a Gecsemáné kertjében, hatalmas cseppekben vért izzad, és
Júdás elárulja

Jézus Krisztus Gecsemánéban átélt szenvedésének tanítása
A Gecsemánéban történt eseményekről három beszámoló is létezik. Ebben a kézikönyvben a
Máté 26-tal foglalkozó lecke arra összpontosít, hogy a Szabadító alávetette magát az Atya
akaratának. A Márk 14-gyel foglalkozó lecke azt tárgyalja, hogy mit szenvedett el Jézus a
Gecsemánéban. A Lukács 22-vel foglalkozó lecke pedig a szenvedéseinek komolyságát emeli ki.
Az engesztelés e három egyedi megközelítésének tanítása különálló élményeket nyújthat a
tanulóknak az egyes beszámolók tanulmányozása során.

Mondd el, hogy a pászka ünnepe után a Szabadító és apostolai a Gecsemáné
kertjébe mentek. Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a Lukács 22:39–43-at,
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az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tett a Szabadító, miután a
Gecsemáné kertjébe ért. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak.

• A 43. vers szerint ki segített a Szabadítónak, hogy elegendő ereje legyen
véghezvinni Mennyei Atyánk akaratát?

• Milyen igazságot ismerhetünk meg ebből a történetből arról, hogy Mennyei
Atyánk mit tesz értünk, ha igyekszünk az Ő akaratát teljesíteni? (A tanulók több
igazságot is megfogalmazhatnak, de győződj meg arról, hogy értik: ha
hajlandóak vagyunk engedelmeskedni Mennyei Atyánknak, akkor Ő erőt
ad nekünk az Ő akarata véghezviteléhez.)

• Mondjatok példákat arra, miként erősíthet meg bennünket Mennyei Atyánk!

Mondd el, hogy legtöbbször a Mennyei Atyánktól érkező segítség nem angyalok
megjelenésében nyilvánul meg, hanem oly módon, amelyről tudja, hogy az a
legjobb lesz számunkra. Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el egy olyan
alkalmon, amikor érezték, hogy Mennyei Atyánk megerősíti őket, amint igyekeztek
véghezvinni az Ő akaratát.

Mondd el, hogy Lukács beszámolója a Szabadító Gecsemáné kertjében átélt
szenvedéseiről tartalmaz egy fontos részletet, amely nem szerepel a Máté és Márk
által feljegyzett beszámolókban. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács
22:44-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és figyeljék meg, hogyan írta le
Lukács a Szabadító szenvedését a Gecsemánéban.

• Hogyan írta le Lukács a Szabadító szenvedését a Gecsemánéban?
(Megkérheted a tanulókat, hogy jelöljék meg azokat a szavakat a 44. versben,
melyek a következő igazságot tanítják: Jézus Krisztus hatalmas vércseppeket
izzadt, miközben a Gecsemáné kertjében szenvedett. Rámutathatsz, hogy a
Szabadító szenvedésének ezen részletét már több mint egy évszázaddal
korábban megjövendölték [lásd Móziás 3:7].)

Hogy segíts a tanulóknak még jobban megérteni, mit élt át a Szabadító, mondd el,
hogy Ő leírta saját szenvedéseit egy Joseph Smith prófétán keresztül adott
kinyilatkoztatásban, amelyet a Tan és a szövetségek 19-ben jegyeztek fel.
Megkérheted a tanulókat, hogy írják oda a Tan és a szövetségek 19:18-at
keresztutalásként a Lukács 22:44 mellé a szentírásukban. Kérj meg egy tanulót,
hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 19:18-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és figyeljék meg, hogyan írta le a Szabadító a saját szenvedését.

• Milyen további részleteket tudunk meg a Szabadító szenvedésével
kapcsolatosan a saját leírásából a 18. versben? (Jézus Krisztus szenvedése miatt
„reszket[ett] a fájdalomtól, és minden pórus[ából] vér[zett], és testben és
lélekben is szenved[ett]”.)

• Milyen gondolataitok támadtak annak tudatában, hogy Jézus Krisztus ilyen
sokat szenvedett értetek?

A Lukács 22:45–48 összegzéseként mondd el, hogy miután a Szabadító szenvedett
a Gecsemáné kertjében, Iskariotes Júdás elárulta Őt.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 22:49–51-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tett Péter, amikor a főpapok a sokasággal
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együtt eljöttek, hogy letartóztassák Jézust (lásd János 18:10, amely az egyetlen
beszámoló, mely megnevezi Pétert mint azt az apostolt, aki levágta a szolga fülét).

• Mit tett Péter a főpap szolgájával?

• Mi az, ami figyelemre méltó abban, amit a Szabadító a szolgáért tett?

A Lukács 22:52–53 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító megkérdezte a
főpapoktól és kísérőiktől, hogy miért éjjel tartóztatták le, és nem nappal, amikor a
templomnál volt.

Lukács 22:54–71
Jézust perbe fogják a szanhedrin előtt, Péter pedig tagadja, hogy ismerné Őt
A Lukács 22:54 összegzéseként mondd el, hogy amikor a Szabadítót a főpap
házába vitték a tárgyalásra, Péter követte őket.

A tanulók alkossanak párokat. Adj minden párnak egy példányt a
következő táblázatból (vagy írd fel azt a táblára). Kérd meg a tanulókat,

hogy olvassák el a szentírás-utalásokat, és a társukkal közösen egészítsék ki a
táblázatot.

Lukács 22:54–60

Mi történt Péterrel? Mit mondott Péter?

Lukács 22:55–57

Lukács 22:58

Lukács 22:59–60

• Szerintetek miért érezhetett Péter kísértést arra, hogy letagadja ezek előtt az
emberek előtt, hogy ismeri Jézust?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 22:61–62-t, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és figyeljék meg, mi történt, miután Péter megtagadta, hogy
ismerné a Szabadítót.

• Mi történt, miután Péter megtagadta, hogy ismerné a Szabadítót?

Ha lehetséges, tedd ki Carl Heinrich Bloch képét, melynek címe: Péter tagadása. Ez
a kép hozzáférhető az LDS.org honlapon.
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Péter tagadása. Carl Heinrich Bloch munkája. A Nemzettörténeti
Múzeum (Frederiksborg kastély, Hillerød, Dánia) jóvoltából.
Másolatok készítése tilos!

• Ha Péter helyében lettetek volna,
milyen gondolatok vagy érzések
kavarogtak volna bennetek, amint a
Szabadító visszatekintett
rátok? Miért?

• Péter élménye miként ábrázolja a
különbséget aközött, hogy valakinek
bizonysága van az evangéliumról,
vagy meg is tért ahhoz?

Mondd el, hogy bár Péternek volt
bizonysága az evangéliumról, ekkor
még nem tért meg teljesen. Felismerte
azonban a gyengeségét, teljességgel
megtért, és életét Isten szolgálatának,
valamint az evangélium megosztásának
szentelte.

• Milyen tanulságokat vonhatunk le
Péter élményéből?

A Lukács 22:63–71 összegzéseként
mondd el, hogy a főpapok kigúnyolták és megverték a Szabadítót.

A lecke zárásaként kérd meg a tanulókat, hogy írjanak le a füzetükbe vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukba néhány olyan dolgot, melyek megtétele
segíthet nekik valóban megtérni Jézus Krisztus evangéliumához. Buzdítsd őket,
hogy ezen a héten tegyenek is meg ezek közül egyet.
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58. LECKE

Lukács 23
Bevezetés
A Szabadítót Ponczius Pilátus és Heródes Antipás előtt is
perbe fogják. Egyikük sem találja a bűnösnek Őt a zsidók
által ellene felhozott vádakban, Pilátus azonban mégis
keresztre feszítésre ítéli. Jézus megbocsát az Őt keresztre

feszítő római katonáknak, és beszélget egy tolvajjal, akit
szintén keresztre feszítettek. Jézus halála után az arimathiai
József egy sírboltba helyezi a testét.

Javaslatok a tanításhoz
Lukács 23:1–25
A Szabadítót Pilátus és Heródes előtt is perbe fogják
Óra előtt írd fel a táblára a következő kérdéseket:

Milyen helyzetben éreztétek már úgy, hogy méltánytalanul bántak veletek egy
másik ember szavai vagy tettei miatt?

Hogyan reagáltatok abban a helyzetben?

Az óra elején kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el a táblán lévő
kérdéseken.

Kérd meg a tanulókat, hogy a Lukács 23 tanulmányozása során keressenek egy
olyan igazságot, amely segít nekik megtudni, miként reagáljanak, ha úgy érzik,
mások méltánytalanul bánnak velük.

Emlékeztesd a tanulókat, hogy miután Jézus a Gecsemánéban szenvedett, a
főpapok letartóztatták, és halálra ítélték. Mondd el, hogy ettől a pillanattól a
haláláig Jézus a következő emberekkel került kapcsolatba: Ponczius Pilátus,
Heródes Antipás, hithű asszonyok egy csoportja, római katonák és két tolvaj, akiket
az Ő két oldala felől feszítettek keresztre. Ponczius Pilátus Júdea római helytartója
volt, aminek a területéhez Jeruzsálem (a főváros) is tartozott; Heródes Antipás (aki
kivégeztette Keresztelő Jánost) kormányozta Galilea és Perea területét a római
fennhatóság alatt (lásd Lukács 3:1).

Oszd párokra az osztályt, és mindegyik pár olvassa el közösen a Lukács 23:1–11-et,
megkeresve ebben a különbségeket a Szabadító Ponczius Pilátusnak és Heródes
Antipásnak adott válaszai között. Hogy segíts a tanulóknak megérteni a Szabadító
Pilátusnak adott válaszát, mondd el, hogy a Márk 15:2 Joseph Smith fordítása
szerint Jézus ezt válaszolta: „Igen, ahogyan te mondod”.

Kérd meg a tanulókat, hogy a párjukkal beszéljék meg a válaszokat a következő
kérdésekre:

• Miben különbözött Jézus Pilátusnak adott válasza attól, ahogy Heródesnek
válaszolt?
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• Miért lepődhetett meg Pilátus a Szabadító neki adott válaszán?

• Miért lehetett csalódott Heródes a Szabadító némasága miatt?

A Lukács 23:12–25 összegzéseként mondd el, hogy sem Pilátus, sem pedig
Heródes nem tudott hibát találni Jézusban, így Pilátus azt mondta a sokaságnak,
hogy megbünteti Jézust, aztán elengedi. Az emberek azonban azt kiáltozták
Pilátusnak, hogy inkább Barabást engedje el, és Jézus megfeszítését követelték.
Pilátus elengedte Barabást, és megfeszíttette Jézust. (Megjegyzés: A Jézus Pilátus
előtti megjelenéséről szóló beszámolót részletesebben tárgyaljuk majd a
János 18–19-hez kapcsolódó leckében.)

Lukács 23:26–56
Jézust két tolvaj között keresztre feszítik
A Lukács 23:26–31 összegzéseként mondd el, hogy hithű asszonyok egy nagyobb
csoportja – akik galileai szolgálatától fogva Vele voltak – zokogva követte Jézust,
amint Őt a keresztre feszítése helyszínére vezették. Jézus azt mondta nekik, hogy
ne sírjanak Őérte, hanem keseregjenek inkább Jeruzsálem közelgő pusztulása
miatt, mely azért következik majd be, mert a zsidók elutasították királyukat.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 23:32–34-et, és olvassa fel a Lukács
23:35 Joseph Smith fordítását is (a Kalauz a szentírásokhoz 237–238. oldalán). A
tanulók kövessék a szöveget, és figyeljék meg, mit tett a Szabadító, miközben a
kereszthez szegezték.

• Mit tett a Szabadító, miközben a kereszthez szegezték? (Javasolhatod, hogy a
tanulók jelöljék meg a 34. versben a Szabadító szavait.)

• Miért olyan figyelemre méltó a Szabadító imája ebben a pillanatban?

• Milyen tantételt ismerhetünk meg a Szabadító példájából arról, hogy miként
kell reagálnunk, ha mások méltánytalanul bánnak velünk? (A tanulók
különböző szavakat használhatnak, de győződj meg róla, hogy megfogalmazzák
a következő tantételt: Azáltal követhetjük Jézus Krisztus példáját, ha
megbocsátunk azoknak, akik méltánytalanul bánnak velünk.)

• Mit jelent megbocsátani valakinek?

Elmondhatod, hogy másoknak megbocsátani nem jelenti azt, hogy aki ellenünk
vétkezett, azt nem kell felelősségre vonni a tetteiért. Ahogyan azt sem, hogy olyan
helyzetbe kellene hoznunk magunkat, amelyben az emberek folytathatják velünk
szemben a méltánytalan bánásmódot. A megbocsátás inkább azt jelenti, hogy
szeretettel bánunk azokkal, akik méltánytalanul cselekedtek velünk, és nem
táplálunk rossz érzéseket vagy haragot irántuk (lásd Kalauz a szentírásokhoz:
megbocsát; scriptures.lds.org).

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják végig magukban, van-e bárki, akinek meg
kell bocsátaniuk. Mondd el a tanulóknak, hogy tudod, hogy néha nehéz lehet
másoknak megbocsátani. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel Gordon B.
Hinckley elnök következő kijelentését, az osztály pedig figyelje meg, hogy mit
tehetnek, amikor nehezükre esik megbocsátani valakinek.

58.  LECKE

359



„…könyörgök nektek, hogy kérjetek erőt az Úrtól a megbocsátáshoz! […] Lehet,
hogy nem lesz egyszerű, és lehet, hogy nem jön majd könnyen. Azonban ha
őszintén törekedtek rá és gyakoroljátok, akkor el fog jönni” (“Of You It Is
Required to Forgive,” Ensign, June 1991, 5).

• Mit tanácsolt Hinckley elnök, mit tegyünk, amikor nehezünkre esik
megbocsátani valakinek?

• Szerintetek hogyan segíthet nekünk a megbocsátásban az, ha erőért
imádkozunk?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan esetre, amikor megbocsátottak
valakinek. Kérj fel néhány tanulót, hogy ossza meg élményét az osztállyal. (Kérd
meg őket, hogy ne említsenek neveket az osztály előtt, és emlékeztesd őket, hogy
ne osszanak meg semmit, ami túl személyes lenne.)

Buzdítsd a tanulókat, hogy kövessék Jézus Krisztus példáját, és bocsássanak meg
azoknak, akik méltánytalanul bántak velük. Kérd meg őket, hogy imádkozzanak
erőért, és annak képességéért, hogy ezt megtehessék.

A Lukács 23:35–38 összegzéseként mondd el, hogy a zsidó elöljárók és a római
katonák kigúnyolták a keresztre feszített Szabadítót.

Mutasd meg A keresztre feszítés című
képet (Evangéliumi művészeti könyv
[2009]. 57. sz.; lásd még LDS.org). Kérj
meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Lukács 23:39–43-at, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg,
hogyan bánt a Szabadítóval a két
oldalán keresztre feszített két tolvaj.

• Hogyan bántak ezek a tolvajok a
Szabadítóval?

• Mit érthetett az egyikük az alatt, amikor azt mondta: „a mi cselekedetünknek
méltó büntetését vesszük” (41. vers)?

• Hogyan válaszolt a Szabadító ennek a tolvajnak, amikor ő azt kérte Tőle, hogy
emlékezzen meg róla Isten királyságában?

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni, mit értett a Szabadító az alatt, amikor
azt mondta a tolvajnak, hogy együtt lesz Ővele a paradicsomban, kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel a következő kijelentést:

„A szentírások a paradicsom szót többféle módon használják. Először is, egy boldog és békés
helyet jelöl a halandóság utáni lélekvilágban, amelyet azok számára tartanak fent, akik
megkeresztelkedtek, és hithűek maradtak (lásd Alma 40:12; Moróni 10:34). […]
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A paradicsom szó második jelentését a Szabadító keresztre feszítésének beszámolójában
olvashatjuk, mely Lukácstól származik. […] Joseph Smith próféta elmagyarázta, hogy… az Úr
valójában azt mondta, hogy a tolvaj Vele lesz a lélekvilágban” (Hűek a hithez: Evangéliumi
értelmező szótár [2004]. 157.; lásd még History of the Church, 5:424–25).

• Joseph Smith próféta szerint hová fog kerülni a tolvaj, miután meghal? (A
lélekvilágba [lásd Alma 40:11–14].)

• Milyen igazságot ismerhetünk meg a Szabadító azon kijelentéséből, hogy a
tolvaj Ővele lesz a paradicsomban (Lukács 23:43)? (A tanulók használhatnak
ugyan különböző szavakat, de győződj meg róla, hogy megfogalmazzák a
következő igazságot: Minden ember lelke a lélekvilágba lép a halálukkor.)

Mondd el, hogy vannak más szentírások is, melyek segíthetnek jobban
megértenünk, mit történt a tolvajjal, és mi történik a hozzá hasonlókkal a
lélekvilágban. Javasolhatod, hogy a tanulók írják oda a Tan és a szövetségek
138:28–32, 58–59-et keresztutalásként a Lukács 23:43 mellé a margóra.

Keresztutalások
A keresztutalás egy szentírásutalást jelent, amely további információt és másfajta megvilágítást
nyújthat az épp tanulmányozott szentírással kapcsolatosan. A keresztutalás készítése – vagy
összekötés – olyan szentírásutalások egymáshoz kapcsolását jelenti, amelyek segítenek a
tanulóknak egy szentírásrész megértésében. A leckéd részeként általad megosztott
keresztutalásoknak gazdagítania kell a tanulók ismereteit az adott szentírásrészről, és nem
csupán a már megtalált igazságokat kell ismételten kijelenteniük.

Mondd el, hogy a Tan és a szövetségek 138 egy Joseph F. Smith elnöknek adott
kinyilatkoztatást tartalmaz, amelyben a Szabadító igazságokat nyilatkoztatott ki a
lélekvilágról. Ezek az igazságok segíthetnek megértenünk, mit értett a Szabadító az
alatt, amikor azt mondta: „Ma velem leszel a paradicsomban” (Lukács 23:43).

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a Tan és a szövetségek 138:11, 16, 18,
28–32-t, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tett a Szabadító,
amikor a lélekvilágba ment.

• Mit tett a Szabadító, amikor a lélekvilágba ment?

• A 29. vers szerint hová nem ment a Szabadító, miközben a lélekvilágban járt?

• Mit szervezett meg a Szabadító, mit tegyenek igazlelkű hírnökei?

• Milyen igazságot tanulhatunk ezekből a versekből? (A tanulók használhatnak
ugyan különböző szavakat, de fogalmazzák meg a következő igazságot: Jézus
Krisztus irányítása alatt igazlelkű hírnökök a lélekbörtönben lévőknek
tanítják az evangéliumot.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Alain A. Petion
testvértől, egy korábbi területi hetvenestől, az osztály pedig figyelje meg, vajon mit
tett a Szabadító üzenete a kereszten lévő bűnözőért.
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„A Szabadító kegyesen válaszolt, és reményt nyújtott számára. Ez a bűnöző
valószínűleg nem értette, hogy az evangéliumot prédikálják majd neki a
lélekvilágban, illetve hogy lehetősége lesz Isten szerint élni a lélekben (lásd 1 Pét.
4:6; T&Sz 138:18–34). A Szabadító valóban törődött a Mellette függő tolvajjal;
bizonyos, hogy komolyan törődik azokkal, akik szeretik Őt és igyekeznek
betartani a parancsolatait!” (“Words of Jesus: On the Cross,” Ensign, June

2003, 34).

• Milyen reményt nyújtanak számunkra a T&Sz 138:29–32-ben található szavak
mindazokkal kapcsolatosan, akik az evangélium ismerete nélkül haltak meg?

Mondd el, hogy bár az evangéliumot prédikálják majd ennek a tolvajnak, ettől ő
még nem fog automatikusan megszabadulni Isten királyságában.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 138:58–59-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mit kell még tennie a tolvajnak
és a lélekbörtönben élő többi léleknek ahhoz, hogy megváltást nyerjen.

• Mit kell még tennie a tolvajnak és a lélekbörtönben élő többi léleknek ahhoz,
hogy megváltást nyerjen?

• Mi történik azokkal a lelkekkel, akik bűnbánatot tartanak, és elfogadják a
helyettük elvégzett templomi szertartásokat? (Azok a lelkek, „akik bűnbánatot
tartanak, meg lesznek váltva [a templom] szertartásai iránti engedelmesség
által”, az engesztelés révén megtisztulnak, és „jutalmat kapnak” [T&Sz
138:58–59].)

• Mit tehetünk, hogy segítsünk azoknak a lelkeknek, akiknek a tolvajhoz
hasonlóan megváltásra van szükségük? (Családtörténeti munkát végezhetünk,
és részt vehetünk a halottakért végzett templomi szertartásokban.)

A Lukács 23:44–56 összegzéseként mondd el, hogy miután a Szabadító azt
mondta: „Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet” (46. vers), meghalt a
kereszten. Az arimathiai József ezután lenvászonba tekerte a Szabadító testét, és
egy sírboltba helyezte.

Zárásként bizonyságot tehetsz a leckében megtárgyalt igazságokról.
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59. LECKE

Lukács 24
Bevezetés
A Jézus Krisztus halála utáni harmadik napon angyalok
jelentik ki feltámadását a sírboltnál lévő asszonyok egy
csoportjának. Az asszonyok beszámolóját hallva néhány
tanítvány kételkedik a Szabadító feltámadásának lehetséges
voltában. Két tanítvány Emmaus felé tartva beszélget

útközben a feltámadt Úrral anélkül, hogy felismernék Őt.
Jézus később megjelenik apostolainak és másoknak is,
megmutatja nekik feltámadott testét, és megparancsolja
nekik, hogy prédikáljanak bűnbánatot, és legyenek az
Ő tanúi.

Javaslatok a tanításhoz
Lukács 24:1–12
Asszonyok egy csoportjának angyalok jelentik ki, hogy Jézus Krisztus feltámadt

Mutasd meg a “Jesus Is Laid in a Tomb” [Jézust sírboltba helyezik] című film
egy részét a The Life of Jesus Christ Bible Videos [Jézus Krisztus élete – bibliai

rövidfilmek] gyűjteményből, megállítva a lejátszást, mielőtt az angyalok beszélnének
az asszonyhoz (0:00–2:27). Ez a videó rendelkezésre áll az LDS.org honlapon.

Ha nem tudod bemutatni a filmet, akkor kérd meg a tanulókat, hogy képzeljék el,
hogy ott voltak a sírboltnál, amikor Jézust belehelyezték, és látták, ahogyan a követ
elégördítik. Képzeljék el, vajon milyen gondolatok és érzések kavarogtak volna
bennük. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 24:1–4-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit találtak az asszonyok, amikor három nap
múlva visszatértek a sírbolthoz.

A filmrészlet bemutatása vagy az 1–4. vers felolvasása után kérdezd meg:

• Mit találtak az asszonyok a sírboltnál?

• Hogyan reagáltatok volna, ha látjátok az angyalokat a nyitott sírboltnál állni?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 24:5–8-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék meg, mit mondtak az angyalok az asszonyoknak. Kérd meg
a tanulókat, hogy osszák meg, amit találtak.

A Lukács 24:9–10 összegzéseként mondd el, hogy az asszonyok elsiettek a
sírbolttól, hogy beszámoljanak a tanítványoknak arról, amit láttak és hallottak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 24:11-et, az osztály pedig figyelje
meg, hogyan reagáltak az apostolok az asszonyok szavaira. Kérd meg a tanulókat,
hogy mondják el, mit találtak.

Mondd el, hogy miután hallották az asszonyok beszámolóját, Péter és János a
sírhoz sietett, és látták, hogy Jézus teste nincsen ott (lásd Lukács 24:12; János
20:1–4).
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Lukács 24:13–32
A feltámadt Úr két tanítvánnyal beszélget az Emmausba vezető úton
Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el egy olyan alkalmon, amikor az e
beszámolóban szereplő tanítványokhoz hasonlóan ők is nehezen fogadtak el egy
evangéliumi elgondolást.

Mondd el, hogy a Lukács 24:13-ból megtudjuk, hogy két tanítvány hagyta el
Jeruzsálemet „ugyanazon a napon”, mintegy 10–12 km-t utazva „egy faluba…,
melynek neve vala Emmaus”. Ha tanulmányozzuk az általuk az Emmausba vezető
úton megtapasztaltakat, az segíthet nekünk megtudni, miként erősíthetjük meg
bizonyságunkat Jézus Krisztusról és az Ő evangéliumáról.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 24:14–17-et, az osztály pedig
keresse meg, ki csatlakozott a két tanítványhoz a gyalogútjuk során.

• Ki csatlakozott a tanítványokhoz az útjuk során?

• Miért nem ismerték fel a tanítványok Jézust? (Mondd el, hogy a szemeik
visszatartóztatának kifejezés [a 16. versben] azt jelenti, hogy látásuk korlátozva
vagy fedve volt.)

Mutasd meg a “Christ Appears on the Road to Emmaus” [Krisztus
megjelenik az Emmausba vezető úton] című filmet (3:32) a The Life of Jesus

Christ Bible Videos [Jézus Krisztus élete – bibliai rövidfilmek] gyűjteményből, amely
elérhető az LDS.org honlapon. Kérd meg a tanulókat, hogy figyeljék meg, mit
tudtak meg a tanítványok Jézustól, miközben úgy jártak vele, hogy nem ismerték
fel Őt. A film bemutatása előtt mondd el, hogy annak szövege a Lukács
24:17–33-ból származik, így a tanulók követhetik azt a szentírásukban, ha
szeretnék. (Ha nem tudod megmutatni a filmet, akkor kérd meg a tanulókat, hogy
egymást váltva olvassák fel ezeket a verseket.)

Mutass rá arra, hogy ebben a filmben nem halljuk, mit tanított Jézus a
tanítványoknak, miközben együtt mentek. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Lukács 24:27-et, az osztály pedig keresse meg, mit tanított Jézus a tanítványoknak.

• Mit tanított Jézus a tanítványoknak? Milyen eszköz használatával tanított saját
magáról?

• A Lukács 24:32 szerint milyen hatással voltak a Szabadító szentírásokból
származó tanításai a két tanítványra?

• Mit jelent az, hogy „gerjedezett” a tanítványok szíve? (A Szentlélek tanúságot
tett nekik arról, hogy a Jézusról szóló tanítások, melyek a szentírásokban
szerepelnek, igazak.)

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azon, mit tanulhattak a tanítványok
abból, hogy Jézus a szentírásokat használva tanította őket, ahelyett, hogy
egyszerűen csak kinyilatkoztatta volna nekik, ki Ő. Felkérhetsz néhány tanulót,
hogy osszák meg gondolataikat.

• Mit tanulhatunk ezekből a versekből a saját szentírás-tanulmányozásunk
hatásairól? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a következő tantételt a táblára:
A szentírások tanulmányozásakor meghívjuk a Szentlelket, hogy tanítson
bennünket Jézus Krisztusról.)
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• A szívünkben lévő égő érzésen kívül hogyan jellemeznétek még, mit
tapasztalhatunk, amikor a Szentlélek bizonyságot tesz Jézus Krisztusról?

Kérd meg a tanulókat, hogy keressenek egy olyan szentírást, amely segített már
nekik érezni, hogy a Szentlélek Jézus Krisztusról tanítja őket. Kérd meg őket, hogy
mondják el, melyik szentírás volt ez, és mit éreztek ennek hatására. Te is
megoszthatsz egy szentírást, amely neked személyesen segített.

Emlékeztesd a tanulókat, hogy bár fontos végigolvasnunk az Újszövetséget az
ifjúsági hitoktatás teljesítéséhez, még fontosabb, hogy a szentírásokat úgy
tanulmányozzuk, hogy a Szentlélek megerősíthesse a bizonyságunkat a
Szabadítóról.

Készíts a tanulóknak egy-egy példányt a könyvjelzőből, amely a következő
idézetet tartalmazza D. Todd Christofferson eldertől a Tizenkét Apostol

Kvórumából (vagy kérd meg a tanulókat, hogy írják azt le egy üres könyvjelzőre):

„[M]inden szentírásnak az a célja, hogy betöltse lelkünket az Atyaistenbe és Fiába,
Jézus Krisztusba vetett hittel…

A hit a Szentlélek lelkünknek tett tanúbizonyságából ered. A Lélek szól a lélekhez,
amikor Isten szavát halljuk vagy olvassuk. A hit pedig úgy válik egyre érettebbé, hogy
továbbra is lakmározunk az igéből. […]

Tanulmányozzuk [a szentírásokat] figyelmesen és átgondoltan! Elmélkedjünk rajtuk, és imádkozzunk
felőlük! A szentírások kinyilatkoztatások, melyek még több kinyilatkoztatáshoz vezetnek” (vö. D.
Todd Christofferson: A szentírás áldása. Liahóna, 2010. máj. 34–35.).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel Christofferson elder kijelentését, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és keressenek példát arra, hogyan fejleszthetik személyes
szentírás-tanulmányozásukat.

Kérd meg a tanulókat, hogy tűzzék ki célul, hogy úgy tanulmányozzák a
szentírásokat, hogy azzal meghívják a Szentlelket a Jézus Krisztusba vetett hitük és
a Róla való ismereteik gyarapítására. Javasolhatod, hogy írják fel ezt a célt a
könyvjelző hátuljára, hogy emlékeztetőként szolgáljon számukra a
szentírás-tanulmányozásuk során.

Lukács 24:33–53
Jézus megjelenik a tanítványainak, és megmutatja nekik feltámadt testét
Kérj meg két tanulót, hogy hozzák ki a szentírásaikat egy jelenet eljátszásához,
amely a misszionáriusokat mutatja be, ahogyan valakinek az ajtajához érnek. Kérd
meg őket, hogy kopogjanak. Csinálj úgy, mintha kinyitnád az ajtót és üdvözölnéd
őket. Kérd meg őket, hogy mutatkozzanak be. Ezután mondj valami ilyesmit:

„Van egy kérdésem. Sok ismerősöm nem hisz a halál utáni életben. Néhányan azt
mondják, hogy hisznek Jézus Krisztusban, de nem hisznek abban, hogy fizikai
testtel támadt volna fel. Azt mondják, hogy csupán lélekként folytatta az életét. Ti
mit hisztek Jézus Krisztus feltámadásáról?”

Adj időt a két tanulónak a kérdés megválaszolására.
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Mutass rá arra, hogy a Lukács 24:36–39 egy szentírás-memoriter szakasz, amely
segíthet Jézus Krisztus szó szerinti feltámadásáról tanítani. E szakasz
szövegkörnyezetének ismertetéséhez mondd el, hogy a tanítványok, akik Jézussal
voltak az Emmausba vezető úton, azonnal visszatértek Jeruzsálembe, és
beszámoltak élményükről az apostoloknak és más tanítványoknak (lásd Lukács
24:33–35). Miközben beszéltek, a Szabadító jelent meg köztük (lásd 36. vers).

A Lukács 24:36–39 szentírás-memoriter. A szentírás-memoriterek
tanulmányozása segíteni fog a tanulóknak elmélyíteni az alapvető tanokról való

tudásukat és felkészülni arra, hogy másoknak is megtanítsák azokat. Javasolhatod a tanulóknak,
hogy valamilyen egyedi módon jelöljék meg a szentírás-memoritereket, hogy utána könnyen
megtalálhassák azokat. Utalj a lecke végén található tanítási ötletre, hogy segíts a tanulóknak
elsajátítani ezt a szentírás-memoritert.

Kérd meg az egyik tanulót, aki segített a szerepjátékban, hogy olvassa fel a Lukács
24:36–39-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressenek bizonyítékot arra,
hogy Jézus szó szerint feltámadt, és húsból és csontból való teste van.

• Mire kérte Jézus a tanítványait, hogy
segítsen nekik megérteni, hogy nem
csupán lélek volt, hanem fizikai
testtel rendelkezett? (Kiteheted a
Jézus megmutatja sebeit című képet
[Evangéliumi művészeti könyv (2009).
60. sz.; lásd még LDS.org].)

• Szerintetek mit éreztetek volna, ha
jelen lettetek volna, amikor Krisztus
megjelenik a tanítványainak?

Mondj köszönetet a szerepjátékban
segítő tanulóknak, és kérd meg őket,
hogy üljenek vissza a helyükre. Kérj
meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Lukács 24:40–43-at, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tett még Jézust, hogy megmutassa: kézzel
fogható (fizikai) feltámadt teste van.

• Mit tett még Jézust, hogy megmutassa: feltámadt teste van?

• Milyen tanokat tanulhatunk ezekből a versekből? (A tanulók
megfogalmazhatnak ugyan különböző tanokat, de ügyelj arra, hogy
kihangsúlyozd: Jézus Krisztusnak húsból és csontból való feltámadt teste
van. Írd fel ezt a tant a táblára.)

• Miért fontos, hogy megértsük és elhiggyük ezt a tant?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő kijelentést:
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„Jézus Krisztus engesztelése révén mindenki fel fog támadni – mindenki megszabadul a fizikai
haláltól (lásd 1 Korinthusbeliek 15:22). A feltámadás a léleknek a testtel való újbóli egyesülése
egy tökéletes, halhatatlan állapotban, amikor többé nem lesz betegségnek vagy halálnak kitéve
(lásd Alma 11:42–45). […]

A feltámadás megértése és az arról szerzett bizonyság reményt és távlatokat adhat neked, amint
megtapasztalod az élet kihívásait, próbatételeit és diadalait. [Vigaszt nyújthat számodra az a
bizonyosság], hogy a Szabadító él, és az engesztelés által »Ő széttöri a halál kötelékeit, hogy a
sírnak ne legyen győzelme, és hogy a halál fullánkja felemésztődjön a dicsőség reményében«
(Alma 22:14)” (Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár [2004]. 65., 66.).

• Milyen példákat tudtok mondani olyan megpróbáltatásokra, amelyeknek
legyőzésében segíthet a saját feltámadásunkba vetett reménység?

Kérj meg néhány tanulót, hogy tegyenek bizonyságot a Szabadító feltámadásáról,
és fejtsék ki, miért fontos számukra a feltámadás tana.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 24:44–53-at, az osztály pedig úgy
hallgassa a Szabadító szavait, mintha a tanítványok azon csoportjához tartoznának,
akik Vele voltak, és gondolják át, mely tanítások vannak rájuk a legnagyobb
hatással. Kérj meg néhány tanulót, hogy ossza meg gondolatait az e versekben
található tanításokról.

Befejezésként tegyél bizonyságot a megbeszélt igazságokról.

Szentírás-memoriter – Lukács 24:36–39
Hogy segíts a tanulóknak a Lukács 24:36–39 memorizálásában, oszd az osztályt
négy csoportra. Mindegyik csoportnak jelölj ki egy-egy különböző verset, és kérd
meg a tanulókat, hogy közösen próbálják megtanulni a kijelölt versüket. Néhány
perc múlva kérd meg mindegyik csoportot, hogy mondják fel a kijelölt versüket a
megfelelő sorrendben. Megkérheted a tanulókat, hogy mondják fel a versüket a
következő órákon is, amíg az egész szentírásrész mindenki számára ismerős lesz.
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Bevezetés a János írása
szerint való szent
evangyéliomhoz
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
A keresztények elleni fokozott üldöztetés, az egyre növekvő hitehagyás, valamint a
Jézus Krisztus természetét illető viták időszakában jegyezte fel János apostol
bizonyságát a Szabadítóról. János evangéliumának tanulmányozása segíthet a
tanulóknak megismerni Mennyei Atyánkat az Ő Fia, Jézus Krisztus szolgálatán
keresztül. János beszámolója azt tanítja, hogy akik Jézus Krisztus tanításai szerint
élnek, azok nagyszerű áldásokat kaphatnak, az örök életet is beleértve ebbe.

Ki írta ezt a könyvet?
Ezt a könyvet János apostol írta. A könyvben végig úgy utal magára, hogy ő az a
tanítvány, „a kit szeret vala Jézus” (lásd János 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20).

János és a fivére, Jakab, halászok voltak (lásd Máté 4:21). Úgy tűnik, János azt
megelőzően, hogy Jézus Krisztus tanítványává és apostolává vált volna, Keresztelő
János követője volt (lásd János 1:35–40; Kalauz a szentírásokhoz: János, Zebedeus
fia; scriptures.lds.org).

Mikor és hol íródott?
Nem tudjuk, pontosan mikor írta János ezt a könyvet. A feltevések szerint
valamikor Krisztus után 60 és 100 között íródott. A Krisztus utáni második század
kora keresztény írói azt állították, hogy János a kis-ázsiai (ma Törökország területén
található) Efézusban írta ezt a könyvet.

Kinek íródott, és miért?
Bár János írásai mindenkihez szólnak, üzenetének volt egy szűkebb közönsége is.
Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt írta: „János
evangéliuma a szenteknek írt beszámoló; elsősorban az egyháznak… íródott
evangélium” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:65). János
megmondta, mi céllal írta ezt a könyvet: hogy meggyőzze az embereket, „hogy
Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, élet[ük] legyen az ő nevében”
(János 20:31). „E célt szem előtt tartva kerülnek [gondosan] kiválasztásra és
elrendezésre Jézus életének azon eseményei, amelyeket [János] leír” (Kalauz a
szentírásokhoz: János, Zebedeus fia, 2. alcím: János evangéliuma).

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
A János evangéliumában található anyag mintegy 92 százaléka nem található meg a
többi evangéliumi beszámolóban. Ez talán azért van így, mert János célközönsége –
egyháztagok, akiknek már volt némi elképzelésük Jézus Krisztusról – nagyon is
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különbözött Máté, Márk és Lukács célközönségétől. A János által leírt hét csodából
öt egyetlen másik evangéliumban sincs feljegyezve. Míg Máté, Márk és Lukács sok
mindent elmondott Jézus galileai szolgálatáról, addig János számos olyan eseményt
jegyzett fel, melyre Júdeában került sor. János evangéliuma bővelkedik a tanokban,
fő témái között található Jézus isteni mivolta Isten Fiaként, Krisztus engesztelése,
az örök élet, a Szentlélek, az újjászületés szükségessége, mások szeretetének
fontossága, valamint a Szabadítóba vetett hit fontossága.

János kihangsúlyozta Jézus Isten Fiaként betöltött isteni mivoltát. Száznál több
olyan alkalmat jegyzett fel, amikor Jézus hivatkozik az Atyjára, melyek közül csak a
János 14-ben több mint 20 található. János egyik fő hozzájárulása az, hogy leírta a
Szabadító azon tanításait, melyeket közvetlenül az elfogása előtti órákban mondott
a tanítványainak, valamint a nagy közbenjáró imát, melyet azon az éjszakán
mondott, amikor Gecsemánéban szenvedett. János beszámolójának ez a része
(János 13–17) János evangéliuma lapjainak több mint 18 százalékát foglalja
magában, és mélyebben megértjük ezekből a Szabadító tanát, valamint azt, hogy
mit vár el Ő a tanítványaitól.

Vázlat
János 1 János bizonyságot tesz Jézus Krisztus halandóság előtti isteni mivoltáról, és
azon küldetéséről, hogy minden embernek felkínálja a szabadítást. János feljegyzi
Jézus megkeresztelkedését, valamint néhány tanítványának az elhívását.

János 2–4 Jézus Krisztus borrá változtatja a vizet. A lelki újjászületésről tanítja
Nikodémust, és bizonyságot tesz az asszonynak a kútnál arról, hogy Ő a Krisztus.
Jézus meggyógyítja egy királyi udvari ember fiát.

János 5–7 A Szabadító meggyógyít egy béna embert a Bethesda tavánál, és kijelenti
isteni hatalmát és felhatalmazását. Az Élet Kenyere beszéd előkészítéseként ötezer
embert megvendégel, kijelenti, hogy Ő a Messiás, és a sátorok ünnepén azt
mondja, hogy csak azok kaphatnak örök életet, akik befogadják Őt.

János 8–10 A házasságtörésen ért nő esete kapcsán Jézus a könyörületességről és a
bűnbánatról tanít. Kijelenti, hogy Ő Jehova, a nagy VAGYOK. Meggyógyít egy
vakon született férfit, és azt mondja magáról, hogy Ő a Jó Pásztor, aki szereti a
juhait, és életét adja értük.

János 11–13 Jézus Krisztus a halál feletti hatalma bizonyítékaként feltámasztja
Lázárt a halálból. Diadalmasan bevonul Jeruzsálembe. Az utolsó vacsora alkalmával
Jézus megmossa tanítványai lábát, és arra tanítja őket, hogy szeressék egymást.

János 14–16 Jézus útmutatást ad tanítványainak a szeretet és az engedelmesség
közötti kapcsolatról. Megígéri, hogy elküldi a Vigasztalót (a Szentlelket), és hogy
személyesen fog szolgálni a tanítványainak. Kijelenti, hogy ő az Igazi Szőlőtő, és
hogy legyőzte a világot.

János 17–19 Jézus a tanítványai és azok nevében, akik hinni fognak a
prédikálásuknak, elmondja a nagy közbenjáró imát. Elárulják, elfogják, kihallgatják
és elítélik. Miután szenved a kereszten, meghal és eltemetik.

János 20–21 A feltámadt Jézus Krisztus megjelenik Mária Magdalénának a kerti
sírboltnál, majd a tanítványai közül is némelyeknek Jeruzsálemben. Megjelenik hét
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tanítványnak a Galileai-tengernél, és megbízza Pétert, hogy vezesse a tanítványokat
mások szolgálatában.
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60. LECKE

János 1
Bevezetés
A szeretett János fontos tanokat jegyez le arra vonatkozóan,
hogy milyen szerepet játszott Jézus Krisztus a halandóság
előtti létben. Keresztelő János is tanúságot tesz Jézus

Krisztusról, és megkereszteli Őt. Jézus Krisztus másokat is hív,
hogy tanuljanak Róla.

Javaslatok a tanításhoz
János 1:1–18; Joseph Smith fordítás, János 1:1–19
János bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus Isten Fia
A tanulók alkossanak párokat. Tegyél ki
a táblára egy képet Jézus Krisztusról. A
tanulók képzeljék el, hogy olyan
valakivel beszélgetnek, aki nagyon
keveset tud Jézus Krisztusról. Kérd meg
minden párból az egyik tanulót, hogy
egy percben tanítsa a másikat Jézusról
úgy, mintha az illető csak nagyon
keveset tudna Róla. E tevékenység után
kérj meg néhány tanulót, akik
Krisztusról tanultak, hogy mondják el
az osztálynak, mit tanított nekik
a társuk.

Röviden mutasd be János könyvét:
mondd el, hogy János apostol azt
jegyezte fel, amiről azt akarta, hogy a
szentek tudják Jézus Krisztusról. János
sok olyan eseménynek szemtanúja volt, amelyről írt. János evangéliuma
tartalmának nagy része nem található meg Máté, Márk vagy Lukács
evangéliumában, melyek azért íródtak, hogy segítsenek a zsidóknak és a
nemzsidóknak hinni abban, hogy Jézus az emberiség Messiása és Szabadítója.
Ezzel szemben János kifejezetten azoknak írt, akik már hittek abban, hogy Jézus a
Krisztus.

Kérd fel a tanulókat, hogy a János 1 tanulmányozása közben keressenek olyan
igazságokat a Szabadítóról, amelyek megerősíthetik a Jézus Krisztusba vetett
hitüket, és a Róla való bizonyságukat.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith fordítás, János 1:1–2-t (a
Kalauz a szentírásokhoz 238. oldalán). Az osztály kövesse a szöveget, és keressenek
olyan igazságokat, melyeket Jézus Krisztusról tanított János.

• Milyen igazságokat tudunk meg ezekből a versekből Jézus Krisztusról? (A
tanulók fogalmazzák meg azt az igazságot, hogy Jézus Krisztus kezdetben
Istennel volt. Írd fel ezt az igazságot a táblára a Szabadító képe mellé.)
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• Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus kezdetben Istennel volt? (Mondd el, hogy a
„kezdetben” kifejezés a halandóság előtti létre utal. Jézus Krisztus volt az Atya
Elsőszülötte a lélekben [lásd T&Sz 93:21], Istenhez hasonló volt „a világ
megléte előtt” összegyűlt lelkek között [Ábrahám 3:22–24], és az Atya kezdettől
fogva Őt választotta [lásd Mózes 4:2].)

Segíts a tanulóknak az alapvető tanok megértésében!
A tanulók jobban elsajátítják az alapvető tanokat, amikor tanulmányozzák és megbeszélik a
szentírásokat, valamint elsajátítják a kulcsfontosságú szentírásrészeket. Ne térj el a szentírások
sorrendben történő tanításától azért, hogy az alapvető tanokra összpontosíts, inkább akkor
emeld ki e tanokat, amikor felbukkannak a kurzus anyagában! Ebben a leckében például
kihangsúlyozhatod az Istenség tanát, mely a János 1-ben tanítottakhoz kapcsolódik.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith fordítás, János 1:3-at (a
Kalauz a szentírásokhoz 238. oldalán), az osztály pedig nézze meg, még milyen
igazságot tanított János Jézus Krisztusról.

• Mit tanított még János Jézus Krisztusról? (A tanulók fogalmazzanak meg a
következőhöz hasonló tant: Minden dolog Jézus Krisztus által lett
megalkotva. Írd fel ezt az igazságot a táblára a Szabadító képe mellé.)

Mondd el, hogy Jézus Krisztus az Atya irányítása alatt teremtette a mennyeket és a
földet, és hogy Jézus Krisztus számtalan világot teremtett (lásd Mózes 1:33).
Mennyei Atyánk azonban „két eseményt” megtartott magának a teremtésből:
minden lélek megteremtését (Jézus Krisztusét is beleértve ebbe), valamint Ádám és
Éva fizikai testének a megteremtését (Bruce R. McConkie, A New Witness for the
Articles of Faith [1985], 63; lásd még Mózes 2:27).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith fordítás, János 1:4–5-öt (a
Kalauz a szentírásokhoz 238. oldalán), az osztály pedig nézze meg, mit mondott
János Jézusról és az Ő evangéliumáról.

• Mit mondott János Jézusról és az Ő evangéliumáról?

• Mit jelent az, hogy „Őbenne volt az evangélium”? (Jézus Krisztus volt a jó hír,
az evangélium megtestesülése.)

• Szerintetek mit jelent az, hogy „a világosság ragyog a világban, és a világ nem
lát[j]a meg azt”? (Joseph Smith fordítás, János 1:5).

Mondd el, hogy János apostol ezt követően Keresztelő Jánosról tanított. Kérj meg
egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith fordítás, János 1:6–10-et (a Kalauz a
szentírásokhoz 238. oldalán), az osztály pedig figyelje meg, mit mondott Keresztelő
János Jézus Krisztusról. Mondják el, mit találtak.

• Milyen tant tanított János apostol Jézusról a 9–10. versekben? (A tanulók
fogalmazzanak meg a következőhöz hasonló tant: Jézus Krisztus a világ
világossága. Írd fel ezt az igazságot a táblára a Szabadító képe mellé.)

• Milyen szempontból a világ világossága Jézus Krisztus? (Lásd T&Sz 88:5–13.)

A Joseph Smith fordítás, János 1:11–18 (a Kalauz a szentírásokhoz 238. oldalán)
összegzéseként mondd el, hogy Keresztelő János tanúbizonyságot tett arról, hogy

60.  LECKE

372



halhatatlanságot és örök életet fognak kapni mindazok, akik hisznek Jézus
Krisztusban.

Mutass rá, hogy a 14. és a 16. versben János úgy nevezi Jézus Krisztust, hogy „az
Ige”. Mondd el, hogy Jézus Krisztus ezen megnevezése több helyen is előfordul a
szentírásokban (lásd János 1:1, 14; 1 János 1:1; Jelenések 19:13; T&Sz 93:8–10;
Mózes 1:32; az ige megnevezés néhol szónak lett fordítva).

Mutass rá, hogy a szavakat közlésre, gondolataink, érzéseink és elképzeléseink
másokkal való megismertetésére használjuk.

• Milyen szempontból illik Jézus Krisztusra az a megnevezés, hogy „az Ige”?

Azt is mondd el, hogy a Joseph Smith fordítás nélkül félreérthetnénk János 1:18-as
versét, melyben az áll, hogy még soha senki nem látta az Atyaistent. Kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith fordítás, János 1:19-et (a Kalauz a
szentírásokhoz 238. oldalán).

• Milyen tekintetben tisztázza a Joseph Smith fordítás, János 1:19 a János 1:18-at?

Oszd a tanulókat újra ugyanazokra a párokra, mint a lecke eleji tevékenységnél.
Kérd meg minden párból az egyik tanulót, hogy a Joseph Smith fordítás, János
1:1–19-ben (a Kalauz a szentírásokhoz 238. oldalán) talált tanokat felhasználva egy
percben tanítsa a társát Jézus Krisztusról. Elegendő idő eltelte után kérdezd meg:

• Miért lehet fontos valaki számára, hogy ismerje ezeket a tanokat Jézus
Krisztusról?

János 1:19–34; Joseph Smith fordítás, János 1:20–34
Keresztelő János tanúságot tesz Jézus Krisztusról, és megkereszteli Őt
A Joseph Smith fordítás, János 1:20–28 (a Kalauz a szentírásokhoz 238–239.
oldalán) összegzéseként mondd el, hogy a zsidók papokat küldtek Keresztelő
Jánoshoz, azt kérdezve tőle, hogy ő-e a Messiás. János elmondta, hogy az ő szerepe
az, hogy bizonyságot tegyen a Messiásról, aki tűzzel és a Szentlélekkel keresztel
majd. Másnap Keresztelő János látta Jézust, akit korábban megkeresztelt.

Kérj meg egy tanulót, hogy álljon fel, és mintha ő lenne Keresztelő János, olvassa
fel Keresztelő János szavait a Joseph Smith fordítás, János 1:29–33-ból (a Kalauz a
szentírásokhoz 239. oldalán). Az osztály kövesse a szöveget, és figyeljék meg, mit
akart Keresztelő János, mit tudjanak az emberek Jézus Krisztusról.

Mutass rá a táblán Jézus Krisztus képére és a felírt igazságokra, és kérdezd meg:

• A Joseph Smith fordítás, János 1:29–33 alapján milyen Jézus Krisztusra
vonatkozó igazságokkal és jellemzésekkel egészíthetnénk ki ezeket? (A tanulók
válaszait írd fel a táblára.)

• Szerintetek miért nevezte Keresztelő János Jézust Isten Bárányának?

János 1:35–52
Jézus hívja követőit, hogy tudjanak meg többet Róla
A tanulók képzeljék el, hogy egy böjti és bizonyságtételi gyűlésre ellátogató
tizenéves hallja, amint számos barátja bizonyságot tesz arról, hogy tudják: Jézus
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Krisztus a Szabadítójuk. Ez a fiatal elgondolkozik rajta, hogy vajon a barátai
honnan „tudják” ezeket a dolgokat.

• Mit válaszolnátok erre a kérdésre?

Kérd fel a tanulókat, hogy a János 1:35–52 tanulmányozása során nézzék meg, mit
tehetünk azért, hogy saját tanúbizonyságot kapjunk (vagy megerősítsük a
bizonyságunkat) arról, hogy Jézus Krisztus a Szabadító.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 1:35–37-et, az osztály pedig nézze
meg, mit tett Keresztelő János annak másnapján, amikor megkeresztelte Jézust.

• Mit tett János Jézus láttán?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 1:38–40-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit mondott Jézus a két tanítványnak.

• Mit kérdezett Jézus a két tanítványtól?

• Mit válaszoltak?

• Milyen felhívást intézett Jézus a két tanítványhoz, mit tegyenek?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 1:41–43-at, az osztály pedig nézze
meg, mit tudott meg András, miután elfogadta a Szabadító „jőjjetek és lássátok
meg” hívását.

• Mit tudott meg András azáltal, hogy elfogadta a Szabadító „jőjjetek és lássátok
meg” hívását? (Azt, hogy Jézus a Messiás, vagyis a Krisztus. Arra is
rámutathatsz, hogy János 1:43-as versének Joseph Smith fordításából
megtudjuk, hogy Pétert Kéfásnak fogják nevezni, „amely lefordítva látnok,
illetve kő” [JSF, János 1:42 a Kalauz a szentírásokhoz 239. oldalán], és ez azt
jelzi, hogy Péterből látnok lesz az egyházban.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 1:44–47-et, az osztály pedig nézze
meg, mire szólította fel a Szabadító Filepet. Mondják el, mit találtak.

• A 46. vers mely szavai jelzik, hogy Filep tanúbizonyságot kapott Jézus
Krisztusról, miután eleget tett a Szabadító felhívásának, mely szerint
kövesse Őt?

• Filep milyen felhívást intézett Nátánaelhez?

Kérj meg három tanulót, hogy olvassák fel a János 1:48–52-t úgy, hogy egyikük
legyen a mesélő, másikuk Jézus szavait olvassa, a harmadikuk pedig Nátánael
szavait. Az osztály figyelje meg, mi történt, amikor Nátánael eleget tett a
felhívásnak, hogy ismerje meg Jézust.

• Mi történt, miután Nátánael eleget tett a felhívásnak, hogy ismerje meg Jézust?

• Milyen tantételt ismerhetünk meg ezekből a beszámolókból? (A tanulók
fogalmazzanak meg a következőhöz hasonló tantételt: Ha elfogadjuk a
felhívást, hogy ismerjük meg Jézus Krisztust és kövessük Őt, akkor saját
tanúbizonyságot fogunk kapni Róla.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Jeffrey R. Holland
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából.
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„Úgy tűnik, hogy halandó utazásunk lényege és az élet legfontosabb kérdéseinek
válasza a Szabadító földi szolgálata nyitányának e két nagyon rövid eleméhez
vezethető vissza. Az egyik elem az e földön mindannyiunknak feltett kérdés: »Mit
kerestek? Mit akartok?« A második az Ő felelete a válaszunkra, bármi is legyen
az a válasz. Bárkik is legyünk és bármit is válaszoljunk, az Ő felelete mindig
ugyanaz: »Jöjjetek – mondja Ő szeretve. – Jöjjetek, és kövessetek engem!«

Akárhova is mentek, először gyertek és nézzétek meg, én mit teszek, hol és hogyan töltöm az
időmet! Tanuljatok rólam, járjatok velem, beszéljetek velem, higgyetek! Hallgassatok engem
imádkozni! Cserébe választ fogtok találni a saját imáitokra. Isten nyugalmat fog adni a
lelketeknek” (vö. „Éhezőket töltött be javakkal”. Liahóna, 1998. jan. 67.).

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, ők milyen erőfeszítéseket tesznek azért,
hogy tanuljanak Jézus Krisztusról és kövessék Őt.

• Milyen tekintetben növekedett a bizonyságotok Jézus Krisztusról, miközben
tanultatok Róla és követtétek Őt?

Kérd meg a tanulókat, hogy néhány mondatban írják le a füzetükbe vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukba, hogy mit fognak tenni azért, hogy még
teljesebb mértékben elfogadják a Szabadító „jőjjetek és lássátok meg” hívását,
valamint hogy tanuljanak Róla és kövessék Őt.

Végül tedd bizonyságodat a mai órán megfogalmazott tantételekről.
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OTTHONTANULÓI LECKE

Lukács 18–János 1 (12.
rész)

Felkészülési anyag az otthon tanulók oktatója számára
A napi otthontanulói leckék összefoglalása
A következő összefoglalást azon eseményekről, tanokról és tantételekről, melyeket a tanulók a Lukács 18–János 1 (12.
rész) tanulmányozása során megismertek, ne tanítsd az órád részeként! Az általad tanított lecke e tanok és tantételek
közül csupán néhányra összpontosít. Kövesd a Szent Lélek késztetéseit, amikor átgondolod, hogy mire van szükségük a
tanulóidnak.

1. nap (Lukács 18–21)
Ebben a leckében a tanulók a hamis bíró, valamint a farizeus és a vámszedő példázatát tanulmányozták. Olvastak egy,
az Úr segítségét kérő vak emberről és Zákeusról. Ezekből a történetekből a tanulók megtudták, hogy ha őszinték és
állhatatosak vagyunk az Úrba vetett hit gyakorlásában, akkor elnyerhetjük az Ő irgalmát.

2. nap (Lukács 22)
A tanulók az Úr Péternek adott tanácsáról olvasva megtudták, hogy ha már megtértünk Jézus Krisztus
evangéliumához, akkor erősíthetünk másokat. A tanulók a Szabadító Gecsemánéban átélt szenvedéséről olvasva a
következő igazságokat is megtudták: Ha hajlandóak vagyunk engedelmeskedni Mennyei Atyánknak, akkor Ő erőt ad
nekünk az Ő akarata véghezviteléhez. Jézus Krisztus hatalmas vércseppeket izzadt, miközben a Gecsemáné kertjében
szenvedett.

3. nap (Lukács 23–24)
Ebben a leckében a tanulók Jézus Krisztus keresztre feszítéséről, temetéséről és feltámadásáról olvastak. A következő
igazságokat ismerték meg: Azáltal követhetjük Jézus Krisztus példáját, ha megbocsátunk azoknak, akik méltánytalanul
bánnak velünk. Minden ember lelke a lélekvilágba lép a halálukkor. Jézus Krisztusnak húsból és csontból való feltámadt
teste van.

4. nap (János 1)
A tanulók a szeretett János és Keresztelő János szavait tanulmányozva megtudták, hogy Jézus Krisztus kezdetben
Istennel volt, hogy minden dolog Őáltala lett megalkotva, és hogy Ő a világ világossága. A tanulók arról olvasva, hogy
a tanítványok némelyike hogyan ismerte meg Jézus Krisztust megtudták, hogy ha elfogadjuk a felhívást, hogy ismerjük
meg Jézus Krisztust és kövessük Őt, akkor saját tanúbizonyságot fogunk kapni Róla.

Bevezetés
Ez a lecke segíthet a tanulóknak megérteni, hogyan hívják meg a Szentlelket, hogy
tanítsa őket Jézus Krisztusról. Azt is meg fogják tudni, hogy Jézus Krisztus
feltámadt lény, akinek húsból és csontból való teste van.

376



Javaslatok a tanításhoz
Lukács 24:13–32
A feltámadt Úr két tanítvánnyal beszélget az Emmausba vezető úton
Kérd meg a tanulókat, gondolkodjanak el azon, hogy okozott-e már gondot nekik,
hogy megtudják, vajon igaz-e valamelyik evangéliumi elgondolás.

Mondd el, hogy a Lukács 24:13-ból megtudjuk, hogy két tanítvány ugyanazon a
napon hagyta el Jeruzsálemet, amikor asszonyok egy csoportja rátalált Jézus üres
sírboltjára. Mintegy 10–12 km-t utaztak „egy faluba…, melynek neve vala
Emmaus”. Ha tanulmányozzuk az általuk az Emmausba vezető úton
megtapasztaltakat, az segíthet nekünk megtudni, miként erősíthetjük meg
bizonyságunkat Jézus Krisztusról és az Ő evangéliumáról.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Lukács 24:14–17-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és figyeljék meg, ki csatlakozott a két tanítványhoz a
gyalogútjuk során.

• Ki csatlakozott a tanítványokhoz az Emmausba vezető útjuk során?

• Miért nem ismerték fel a tanítványok Jézust? (Mondd el, hogy a szemeik
visszatartóztatának kifejezés a Lukács 24:16-ban azt jelenti, hogy látásuk
korlátozva vagy fedve volt.)

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a Lukács 24:17–33-at, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és figyeljék meg, mit tudtak meg a tanítványok Jézustól,
miközben úgy jártak vele, hogy nem ismerték fel Őt.

Ha a nyelveteken rendelkezésre áll, akkor a Lukács 24:17–33 felolvasása
helyett megmutathatod a “Christ Appears on the Road to Emmaus”

[Krisztus megjelenik az Emmausba vezető úton] című filmet (3:32) a The Life of
Jesus Christ Bible Videos [Jézus Krisztus élete bibliai rövidfilmek] gyűjteményből, amely
megtalálható az LDS.org honlapon. Kérd meg a tanulókat, hogy figyeljék meg, mit
tudtak meg a tanítványok Jézustól, miközben úgy jártak vele, hogy nem ismerték
fel Őt. A film bemutatása előtt mondd el, hogy annak szövege a Lukács
24:17–33-ból származik, így a tanulók követhetik azt a szentírásukban, ha
szeretnék.

Mutass rá arra, hogy ebben a filmben nem halljuk, mit tanított Jézus a
tanítványoknak, miközben együtt mentek. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
Lukács 24:27-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és figyeljék meg, mit tanított
Jézus a tanítványoknak.

• Mit tanított Jézus a tanítványoknak?

• Mit hívott segítségül, hogy tanítson magáról? (A szentírásokat.)

• A 32. versben mit jelent az, hogy „gerjedezett” a tanítványok szíve? (A
Szentlélek tanúságot tett nekik arról, hogy a Jézusról szóló tanítások, melyek a
szentírásokban szerepelnek, igazak.)

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el azon, mit tanulhattak a tanítványok
abból, hogy Jézus a szentírásokat használva tanította őket, ahelyett, hogy
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egyszerűen csak kinyilatkoztatta volna nekik, ki Ő. Felkérhetsz néhány tanulót,
hogy osszák meg gondolataikat.

• Milyen tantételt tanítanak ezek a versek a saját szentírás-tanulmányozásunk
hatásairól? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a következő tantételt:
A szentírások tanulmányozásakor meghívjuk a Szentlelket, hogy tanítson
bennünket Jézus Krisztusról.)

• A szívünkben lévő égő érzésen kívül hogyan jellemeznétek még, mit
tapasztalhatunk, amikor a Szentlélek bizonyságot tesz Jézus Krisztusról?

Kérd meg a tanulókat, hogy keressenek egy olyan szentírást, amely segített már
nekik érezni, hogy a Szentlélek Jézus Krisztusról tanítja őket. Kérd meg őket, hogy
mondják el, melyik szentírás volt ez, és mit éreztek ennek hatására. Te is
megoszthatsz egy szentírást, amely neked személyesen segített.

Emlékeztesd a tanulókat, hogy bár fontos végigolvasniuk az Újszövetséget az
ifjúsági hitoktatás teljesítéséhez, még fontosabb, hogy a szentírásokat oly módon
tanulmányozzák, amely meghívja a Szentlelket, hogy megerősítse bizonyságukat a
Szabadítóról.

Ha lehet, adj a tanulóknak egy-egy példányt a könyvjelzőből, amely a
következő idézetet tartalmazza D. Todd Christofferson eldertől a Tizenkét

Apostol Kvórumából, vagy kérd meg a tanulókat, hogy írják le az idézetet egy
könyvjelzőnek is használható üres papírra vagy kartonra. (Több könyvjelzőt is
tartalmazó nyomtatható PDF ív található e lecke online változatában.)

„[M]inden szentírásnak az a célja, hogy betöltse lelkünket az Atyaistenbe
és Fiába, Jézus Krisztusba vetett hittel…

A hit a Szentlélek lelkünknek tett tanúbizonyságából ered. A Lélek szól a
lélekhez, amikor Isten szavát halljuk vagy olvassuk. A hit pedig úgy válik
egyre érettebbé, hogy továbbra is lakmározunk az igéből. […]

Tanulmányozzuk a szentírásokat figyelmesen és átgondoltan! Elmélkedjünk
rajtuk, és imádkozzunk felőlük! A szentírások kinyilatkoztatások, melyek még több
kinyilatkoztatáshoz vezetnek” (vö. D. Todd Christofferson: A szentírás áldása. Liahóna,
2010. máj. 34–35.).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel Christofferson elder kijelentését, az osztály
pedig kövesse a szöveget, és keressenek példát arra, hogyan fejleszthetik személyes
szentírás-tanulmányozásukat.

Kérd meg a tanulókat, hogy tűzzék ki célul, hogy úgy tanulmányozzák a
szentírásokat, hogy azzal meghívják a Szentlelket a Jézus Krisztusba vetett hitük és
a Róla való ismereteik gyarapítására. Javasolhatod, hogy írják fel ezt a célt a
könyvjelző hátuljára, hogy emlékeztetőként szolgáljon számukra a
szentírás-tanulmányozásuk során.
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Lukács 24:36–39
Jézus megjelenik a tanítványainak, és megmutatja nekik feltámadt testét
Mondd el, hogy a tanítványok, akik Jézussal voltak az Emmausba vezető úton,
azonnal visszatértek Jeruzsálembe, és beszámoltak élményükről az apostoloknak és
más tanítványoknak (lásd Lukács 24:33–35).

Kérd meg az osztályt, hogy olvassák fel együtt a Lukács 24:36–39-ben található
szentírás-memoritert, és nézzék meg, mi történt, miközben a tanítványok
elmesélték a többi tanítványnak, hogy mi történt velük.

• Mi történt, miközben a tanítványok elmesélték, hogy mi történt velük?

Tedd ki a Jézus megmutatja sebeit című képet (Evangéliumi művészeti könyv [2009].
60. sz.; lásd még LDS.org).

• Mire kérte Jézus a tanítványait, hogy segítsen nekik megérteni, hogy nem
csupán lélek volt, hanem fizikai testtel rendelkezett?

• Milyen tant tanulhatunk ezekből a versekből? (A tanulók több különböző tant is
megfogalmazhatnak, de ügyelj arra, hogy kihangsúlyozd: Jézus Krisztus
feltámadt lény, akinek húsból és csontból való teste van. Írd fel a táblára ezt
a tant; lásd még T&Sz 130:22.)

Kérj meg néhány tanulót, hogy osszák meg a bizonyságukat a Szabadító
feltámadásáról, és magyarázzák el, hogy miért fontos számukra ez a tan, vagy kérd
meg őket, hogy mondják el, mit írtak a szentírás-tanulmányozási naplójukba a 12.
rész: 3. nap leckéje harmadik feladatának teljesítéseként. Befejezésként tegyél
bizonyságot Jézus Krisztus feltámadásának valóságáról.

Következő rész (János 2–6)
Mondd el a tanulóknak, hogy a János 2–6 tanulmányozása során választ kapnak a
következő kérdésekre: Mi volt Jézus első nyilvános csodatétele? Hogyan segített ez
az édesanyjának? Miért tisztította meg a templomot? Kinek jelentette ki először
Jézus, hogy Ő a Messiás? Mit fedett fel ennek az asszonynak az életéből, amit csak
Ő tudhatott? Miért mondta magáról a Szabadító azt, hogy Ő az élő víz és az
életnek kenyere? A tanulók Jézus Krisztus fenséges és hatalmas szolgálattételéről is
olvasnak majd.
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61. LECKE

János 2
Bevezetés
A Szabadító Kánában végrehajtja földi szolgálattételének
első nyilvános csodatételét, amikor borrá változtatja a vizet.
Jézus Krisztus Jeruzsálembe megy a húsvéti ünnepre. Az

Atyja házát megszentségtelenítő pénzváltók kiűzésével
megtisztítja a templomot.

Javaslatok a tanításhoz
János 2:1–11
Jézus borrá változtatja a vizet
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak bele, milyen „első alkalmak” voltak már
az életükben: első napjuk az iskolában, az első munkahelyük, vagy amikor először
érezték a Szentlelket.

• Miért van az, hogy időnként nagy fontosságot tulajdonítunk életünkben
ezeknek az „első alkalmaknak”?

Mondd el a tanulóknak, hogy a János 2:1–11 tanulmányozása során megismerik az
első olyan feljegyzett csodatételt, amelyet földi szolgálattétele alatt hajtott végre
Jézus. Kérd meg a tanulókat, hogy figyeljék meg, miért lehet jelentőségteljes ez az
első feljegyzett csodatétel.

Mondd el, hogy a keresztelkedése után nem sokkal Jézus részt vett a tanítványaival
együtt egy menyegzőn Kánában, mely a gyermekkori otthona, Názáret közében
fekvő falu. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 2:1–3-at, az osztály pedig
nézze meg, hogy milyen gond adódott a menyegző során.

• Milyen gond adódott a menyegző során?

Mondd el, hogy a bor a menyegzők jellegzetes itala volt. Előfordult, hogy a
menyegzői lakoma több napig is eltartott, és a vendéglátónak szégyenére vált volna
az, ha kifogy a borból. Úgy tűnt, Mária némi felelősséget érzett a lakomáért, így
amikor kifogyott a bor, Fiához fordult, és a segítségét kérte, hogy megpróbálja
megmenteni a vendéglátó családot a szégyentől. Jézus válasza tiszteletet és
együttérzést tanúsított édesanyja iránt, aki segítséget akart nyújtani a menyegzőn.

A tanulók figyeljék meg Jézus édesanyjának adott válaszát, miközben felolvasod
nekik a János 2:4 Joseph Smith fordítását: „Monda néki Jézus: Mit szeretnél, mit
tegyek te érted, oh asszony? Megteszem, mert nem jött még el az én órám.”

• Mit válaszolt Jézus az édesanyjának?

• Miként fejezte ki Jézus válasza az édesanyja iránti tiszteletét? (Jézus nemcsak
azt kérdezte édesanyjától, hogy mit szeretne, mit tegyen, hanem az iránti
hajlandóságát is kifejezte, hogy meg is teszi azt. Elmondhatod, hogy Jézus
napjaiban az „asszony” megnevezés az édesanya tiszteletteljes
megszólítása volt.)

• Mire utalt Jézus, amikor azt mondta, hogy „nem jött még el az én órám”?
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Újszövetségi időkből származó
mészkőedények Izraelben

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 2:5-öt, az osztály pedig nézze meg,
hogy mit mondott Mária a szolgáknak. Mondják el, mit találtak.

• Mit tanítanak nekünk Mária Jézusba vetett hitéről a szolgáknak adott utasításai?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 2:6–7-et, az osztály pedig figyelje
meg, milyen utasítást adott Jézus a szolgáknak, mit tegyenek.

• Milyen utasítást adott Jézus a szolgáknak, mit tegyenek?

Mondd el, hogy Jézus idejében ezek a vedrek kőből készült, vallási szertartásokhoz
rituálisan tisztának minősített edények voltak. A zsidóknak szokásuk volt
szertartásosan megtisztítani magukat étkezés előtt azzal, hogy a kővedrekből
merített vizet használva megmosták a kezüket.

• Mennyire töltötték tele a szolgák a
kővedreket?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni,
milyen mennyiségű vizet tároltak a
kővedrekben, mutass meg nekik egy 1
liter űrmértékű edényt. Mondd el, hogy
a „métréta” körülbelül 34 liternek felelt
meg, így a hat kővederben 400–600 liter
fért el. Töltsd tele vízzel az edényt.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
János 2:8-at, az osztály pedig figyelje
meg, milyen utasítást adott Jézus a
szolgáknak, most mit tegyenek.
Mondják el, mit találtak. Miközben
beszámolnak erről, meríts bele egy poharat a vízzel teli edénybe, és tartsd fel a
poharat.

• Mit gondoltatok vagy éreztetek volna, ha azon szolgák között vagytok, akik a
menyegzői násznagynak viszik a poharat?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 2:9–10-et, az osztály pedig figyelje
meg, mit mondott a násznagy, miután megízlelte a hozzá vitt italt.

• Mit tett Jézus a vízzel?

• Mit mondott a menyegzői násznagy az újonnan hozott borról? (Mondd el, hogy
a legjobb bort gyakran a lakoma elején kínálták, a gyengébb minőségűt pedig a
lakoma későbbi szakaszában.)

Mondd el, hogy Jézus soha nem szolgált konkrét értelmezéssel a halandó
szolgálata alatt véghezvitt eme első feljegyzett csodatétel jelentését vagy
szimbolizmusát illetően, van azonban számos jelentős igazság, melyet ennek
kapcsán megtanulhatunk.

Oszd kis, két–három fős csoportokra a tanulókat. Mindegyik csoport soroljon fel
egy papírlapon annyi igazságot a János 2:1–11-ből, amennyit csak talál ezekben a
versekben. Elegendő idő eltelte után kérj meg mindegyik csoportból valakit, hogy
mondja el az osztálynak, milyen igazságokat talált a csoportja. Kérj meg egy
tanulót, hogy legyen írnok. Írja fel a táblára az elhangzó igazságokat, amennyiben
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még nem szerepelnek ott. Néhány lehetséges igazság, amelyet megfogalmazhatnak
a tanulók: Jézus Krisztusnak hatalma van a fizikai elemek felett. A Szabadító
tudta, hogy betöltendő isteni küldetése van. A Messiás csodatételeken
keresztül nyilvánította ki isteni hatalmát. Isten Fia szerette és tisztelte az
édesanyját.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 2:11-et, az osztály pedig figyelje meg,
milyen hatással volt Jézus tanítványaira ez a csodatétel.

• Milyen hatással volt Jézus tanítványaira ez a csodatétel?

Karikázd be a táblán felsorolt, a tanulók által megfogalmazott igazságok közül a
következőt: Jézus Krisztusnak hatalma van a fizikai elemek felett. (Megjegyzés:
Ha a tanulók nem sorolták fel ezt az igazságot, akkor most írd fel.)

• Hogyan erősíti meg a Jézus Krisztusba vetett hiteteket az a tudat, hogy Jézus
Krisztusnak hatalma van a fizikai elemek felett?

• Még milyen, az Újszövetségben tanulmányozott történetek szemléltetik azt,
hogy Jézus Krisztusnak hatalma van a fizikai elemek felett? (A válaszok között
ott lehetnek a következők: a kenyérrel és hallal véghezvitt csodatételek [az
ötezer ember megvendégelése: Márk 6:33–44; a négyezer ember
megvendégelése: Márk 8:1–9], a vihar lecsendesítése [Márk 4:35–41], illetve a
vízen járás [Máté 14:22–33].)

János 2:12–25
Jézus megtisztítja a templomot
Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzenek meg néhány olyan kinti játékot, amelyet
gyermekként játszottak. Jó néhány játék felsorolása után kérdezd meg:

• Bár ezek a játékok ártatlanok és jó mókát jelentenek, nyugodtan játszanátok
őket a templom kertjében is?

Oszd a tanulókat kétfős csoportokra. Mindegyik csoport olvassa el a János
2:12–17-et. Olvasás közben keressenek válaszokat a következő kérdésekre, és
beszéljék meg ezeket (a kérdéseket írd fel a táblára):

1. Kiket talált Jézus a templomban?

2. Szerintetek miért lett Jézus dühös?

3. Mit tett, hogy orvosolja a problémát?

Elegendő idő eltelte után mutasd meg a Jézus megtisztítja a templomot című képet
(Evangéliumi művészeti könyv [2009]. 51. sz.; lásd még LDS.org), és kérj meg néhány
csoportot, hogy mondják el a válaszaikat. Elmondhatod, hogy a húsvéti ünnepre
érkező jeruzsálemi látogatók ezreinek állatokat kellett vásárolniuk, melyeket
hódolatuk részeként áldozatként felajánlottak a templomban. A pénzváltók a római
és egyéb pénzeket templomi érmékre váltották, melyeken áldozati állatokat lehetett
vásárolni, mások pedig a szükséges állatokat árusították. Bár erre a kereskedésre
szükség volt, tiszteletlenséget tanúsított az, hogy ezt a templomnál bonyolították le.
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• Milyen igazságot tudhatunk meg a templomokról abból, amit a 16. versben
mondott Jézus a templomról? (A tanulók fogalmazzanak meg a következőhöz
hasonló igazságot: A templom Isten háza.)

• Milyen tekintetben jelentik Isten házát a templomok? (A tanulók mást is
válaszolhatnak, de felvethetik a következőket: A templomok olyan helyek,
ahová Isten eljöhet; ahol érezhető az Ő jelenléte vagy Lelke; és ahol az Ő
munkájához, a szabadítás munkájához kapcsolódó szertartásokat végezzük. A
templomok a hódolat legszentebb helyei a földön.)

Segíts a tanulóknak a tanok és a tantételek megértésében!
Segíts a tanulóknak a tanok és a tantételek megértésében olyan kérdések feltevésével, amelyek a
jelentés megvizsgálására vagy arra indítják a tanulókat, hogy mai helyzetekre vonatkoztassák
ezeket. A tanok és tantételek megértése azt jelenti, hogy a tanulók értik a megtalált tanokat és
tantételeket, illetve hogy ezeket milyen körülmények között alkalmazhatják az életükben. A tan
vagy tantétel megértése előfeltétele annak, hogy érezzék annak igazságát és fontosságát, és
felismerjék, hogyan lehet azt alkalmazni.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Howard W. Hunter
elnöktől, a tanulók pedig figyeljék meg, hogyan járult hozzá a pénzváltók és az
árusok templomból való kiűzéséhez vezető döntéshez az, hogy Jézus tudatában
volt a templomok szentségének.

„A kitörés indoka négy rövid szóban összefoglalható: »az én Atyám háza«. Mert
ez nem mindennapi ház volt, hanem Isten háza. Azért emeltetett, hogy Istennek
hódoljanak benne. Az áhítatos szív otthona volt. A megnyugvás helyének kellett
volna lennie az emberek bajaitól és gondjaitól, a menny kapujának. […] A
Magasságos iránti odaadása tüzet gyújtott [Jézus] lelkében, és olyan erőt adott a
szavainak, mely tőrként hatolt a vétkesekbe” (“Hallowed Be Thy Name,” Ensign,

Nov. 1977, 53).

• Hogyan mutatták ki Jézus tettei az Atyja háza iránti tiszteletét?

Írd fel a táblára a következő befejezetlen kijelentést: Azáltal mutatjuk ki a templom
iránti tiszteletünket, hogy…

Oszd két–három fős csoportokra a tanulókat. A csoportok egy papírlapra írják le
ennek a kijelentésnek annyiféle befejezését, amennyit csak tudnak. Egy-két perc
elteltével kérd meg az egyik csoportot, hogy mondja el az osztálynak a válaszait.
Míg az első csoport beszámol erről, a többi csoport tegyen pipát a saját papírján
azon befejezések mellé, amelyek elhangzanak. A következő csoport sorolja fel
azokat a lehetséges befejezéseket, amelyek eddig még nem hangzottak el.
Folytassátok ezt addig, míg mindegyik csoport sorra nem került.

• Hogyan mutathatunk tiszteletet a templom iránt akkor is, amikor épp nem
vagyunk a templomban?

Kérd meg a tanulókat, hogy írják le a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukba, szerintük miért fontos minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy
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tiszteletet tanúsítsunk a templom iránt. Arra is kérd fel őket, hogy tűzzenek ki egy
célt, valamit, amit megtesznek azért, hogy tiszteletet tanúsítsanak a templom iránt.
Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek ennek a célnak megfelelően.

Tegyél bizonyságot a mai leckében megfogalmazott tantételekről.

Szentírás-memoriter áttekintés
Ez a tevékenység felhasználható a szentírás-memoriterek bemutatására vagy
áttekintésére is. Válassz ki pár szentírás-memoriter kártyát, és készülj fel rá, hogy
kioszd ezeket a tanulóid között. (Legyen nálad minden kártyából több, hogy ne
csak egy tanuló kapja ugyanazt a szentírás-memoriter kártyát. Célszerű lehet annyi
kártyát előkészítened, hogy minden tanulónak jusson két vagy három különböző
rész.) Oszd szét a tanulók között a kártyákat. Adj időt a tanulóknak az egyes
kártyákon található szentírás-memoriter rész, utalás, kulcsszavak,
szövegkörnyezet-meghatározás, tan vagy tantétel, valamint alkalmazási ötletek
tanulmányozására. Mondj a kártyákkal kapcsolatos néhány rávezetést (például
szavakat a szentírás-memoriterből vagy a kulcsszavak közül; utalást a
szövegkörnyezetre, a tanra vagy tantételre, illetve az alkalmazásra). Álljanak fel és
mondják fel a szentírás-memoriter utalást azok, akiknél van ehhez tartozó kártya.
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62. LECKE

János 3
Bevezetés
Egy éjjel egy Nikodémus nevű farizeus felkereste Jézust és
beszélgetett vele. Jézus megtanította Nikodémusnak, hogy
minden embernek újjá kell születnie ahhoz, hogy belépjen

Isten királyságába. Később Keresztelő János kifejtette a
tanítványainak, hogy az ő szerepe Jézus Krisztus útjának
előkészítése.

Javaslatok a tanításhoz
János 3:1–21
Jézus lelki igazságokat tanít Nikodémusnak
A tanulók képzeljék el, hogy egy napon éppen a vallásról beszélgetnek a
barátaikkal, amikor közülük valaki azt mondja: „Ha jó ember vagyok, akkor
bejuthatok a mennybe.” Gondolják át, mit válaszolnának ennek a barátjuknak.

Buzdítsd a tanulókat, hogy figyeljék meg a János 3-ban, mit kell tennünk ahhoz,
hogy belépjünk Isten királyságába.

Mondd el, hogy szolgálata elején a Szabadító elment Jeruzsálembe, hogy ott
ünnepelje a húsvétot. Jeruzsálemben sokan hittek Jézusban, miután látták az általa
véghezvitt csodákat (lásd János 2:23–25).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 3:1–2-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mi történt, míg a Szabadító Jeruzsálemben volt.

• Ki látogatta meg Jézust?

Mondd el, hogy „a zsidók főembere” (János 3:1), Nikodémus, a Szanhedrin tagja
volt. A Szanhedrin farizeusokból és sadduceusokból álló, a zsidó nép polgári és
vallási ügyeinek nagy részét irányító kormányzótanács volt.
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Nikodémus ellátogat Jézushoz

• Szerintetek miért éjjel ment
látogatóba Jézushoz Nikodémus?

• A 2. vers szerint mit ismert el Jézus
kapcsán Nikodémus?

Mondd el, hogy Nikodémus szavai,
melyek szerint Jézus Istentől jött
tanítóul (lásd 2. vers), azt jelzik, hogy
Nikodémus tanulni kívánt Jézustól. Kérj
meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
János 3:3–5-öt, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és figyeljék meg, mit tanított
a Szabadító Nikodémusnak.

A János 3:5 szentírás-memoriter. A szentírás-memoriterek tanulmányozása segíteni
fog a tanulóknak elmélyíteni az alapvető tanokról való tudásukat és felkészülni arra,

hogy másoknak is megtanítsák azokat. Javasolhatod a tanulóknak, hogy valamilyen egyedi
módon jelöljék meg a szentírás-memoritereket, hogy utána könnyen megtalálhassák azokat. Utalj
a lecke végén található tanítási ötletre, hogy segíts a tanulóknak elsajátítani ezt a
szentírás-memoritert.

• A 3. vers alapján mit tanított a Szabadító Nikodémusnak?

• Nikodémus szerint mit értett a Szabadító az alatt, hogy „újonnan nem születik”
(3. vers)?

Mondd el, hogy az újjászületés azt jelenti, hogy „az Úr Lelke hatalmas változást
visz véghez az ember szívében, úgyhogy [az illető] már nem vágyik rá, hogy gonosz
dolgot tegyen, inkább arra vágyik, hogy Isten dolgait keresse” (Kalauz a
szentírásokhoz: újjászületés, Istentől születik. scriptures.lds.org; lásd még Móziás
5:2; Alma 5:14–15; Mózes 6:59).

• Az 5. vers szerint mit tanított Jézus Nikodémusnak, mely két dolog szükséges
az Isten királyságába való belépéshez? Szerintetek mit jelent „víztől és Lélektől”
születni?

• Hogyan foglalnátok össze, mit tanítanak ezek a versek, mire van szükség a lelki
újjászületéshez és a celesztiális királyságba való belépéshez? (Miután a tanulók
válaszoltak, szavaikat felhasználva írd fel a táblára a következő tantételt:
Keresztelkedésre és a Szentlélek ajándékának elnyerésére van szükség a
lelki újjászületéshez és a celesztiális királyságban történő
felmagasztosulás elnyeréséhez.)

Emlékeztesd a tanulókat a barátokkal folytatott beszélgetés már említett helyzetére.
A tanulók alkossanak párokat. Kérd meg minden párból az egyik tanulót, hogy
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legyen az a barát, aki azt gondolja, hogy csupán jó embernek kell lenni ahhoz, hogy
valaki beléphessen Isten királyságába, a másik tanuló pedig a János 3:5-öt
felhasználva gyakorolja a félreértés tisztázását.

A János 3:6–12 összegzéseként mondd el, hogy Nikodémus megkérdezte Jézust,
hogy mi teszi lehetővé az újjászületést. Jézus erre megkérdezte Nikodémustól, hogy
miként lehet vallási vezető és tanító Izráelben, ha nem tudja, hogy szükség van lelki
újjászületésre, és nem tudja, hogy mi teszi azt lehetővé.

A János 3:13–21-ben azt olvassuk, hogy a Szabadító kifejtette Nikodémusnak,
hogyan születhet újjá valaki. Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a János
3:13–15-öt, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogyan válaszolta
meg Jézus Nikodémus kérdését.

A János 3:13–15 felolvastatása helyett lejátszhatod a tanulóknak a Mennyei
dolgok című rövidfilm (8:55) egy részét, az 5:30-as időkódtól végig. Ez a

videofilm azt jeleníti meg, ahogy a Szabadító Nikodémust tanítja. A tanulók
kövessék a szöveget a szentírásukban, és nézzék meg, hogyan válaszolta meg Jézus
Nikodémus kérdését. Ez a videó rendelkezésre áll az LDS.org honlapon.

• Mit mondott magáról a Szabadító a János 3:13-ban? (Bizonyságot tett arról,
hogy Ő Isten Fia, aki a mennyből jött le.)

Tedd ki a Mózes és a rézkígyó című
képet (Evangéliumi művészeti könyv
[2009]. 16. sz.; lásd még LDS.org). Kérd
meg a tanulókat, hogy meséljék el a kép
által megjelenített szentírásbeli
történetet. Ha szükséges, mondd el,
hogy Mózes idejében az Úr mérges
kígyókat küldött, mert az izráeliták
bűnöket követtek el Isten ellen. Az
izráelitákat megmérgezte a kígyók
marása. Az Úr azt az utasítást adta
Mózesnek, hogy emeljen fel egy
póznára tűzött rézkígyót, és megígérte
neki, hogy aki az izráeliták közül felnéz
a póznára tűzött kígyóra, az
meggyógyul. (Lásd 4 Mózes 21:4–9.)

• A János 3:14 szerint mit mondott
Jézus, kit jelképezett a rézkígyó?
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Tedd ki A keresztre feszítés című képet
(Evangéliumi művészeti könyv [2009]. 57.
sz.; lásd még LDS.org).

• A 15. vers szerint milyen áldások
érik azokat, akik a Szabadítóra
tekintenek?

• Milyen tant tanulhatunk ezekből a
versekből Jézus Krisztus
engeszteléséről? (A tanulók más
szavakat is használhatnak, de
mindenképp hangsúlyozd ki a következő igazságot: Jézus Krisztus
engesztelése által az egész emberiség örök életet nyerhet. Írd fel a táblára
ezt a tantételt.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 3:16–17-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, milyen tant tanulhatunk belőle Mennyei Atyánkról.

• Miért küldte el Mennyei Atyánk a Fiát, mit tegyen?

• Milyen tant tanulhatunk ezekből a versekből Mennyei Atyánkról? (A tanulók
más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák meg a következő tant:
Mennyei Atyánk annyira szereti a gyermekeit, hogy elküldte Egyszülött
Fiát, hogy megszenvedjen a bűneikért. Írd hozzá ezt a tant a táblán már
felsoroltakhoz.)

• Hogyan mutatta meg Mennyei Atyánk mindannyiunk iránt érzett szeretetét az,
hogy elküldte a földre az Ő Fiát, Jézus Krisztust?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Dallin H. Oaks eldertől
a Tizenkét Apostol Kvórumából, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék
meg, milyen érzéseket kelt bennük az a tudat, hogy Mennyei Atyánk szereti őket.

„Nincs nagyobb bizonyíték Isten szeretetének végtelen hatalmára és
tökéletességére, mint János apostol …kijelentése [a János 3:16-ban]. […]
Gondoljatok bele, mekkora fájdalmat okozhatott Mennyei Atyánknak, hogy
elküldje Fiát azért, hogy felfoghatatlan szenvedést álljon ki a mi bűneinkért! Ez a
mindannyiunk iránti szeretetének legékesebb bizonyítéka!” (Szeretet és törvény.
Liahóna, 2009. nov. 26–27.).

• Milyen érzést kelt bennetek annak tudata, hogy Mennyei Atyánk annyira szeret
titeket, hogy elküldte Egyszülött Fiát, hogy szenvedjen és meghaljon értetek?

• A János 3:16–17 szerint hogyan szabadulhatunk meg az engesztelés által?
(Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a következő tantételt: Ha
hiszünk Jézus Krisztusban – amihez az is hozzátartozik, hogy megbánjuk
a bűneinket és engedelmeskedünk szavának –, akkor az Ő engesztelése
által örök életünk lehet.)

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át a táblán felsorolt igazságokat, amelyeket
Jézus Nikodémusnak tanított.
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• Hogyan kapcsolódnak egymáshoz ezek az igazságok?

• Milyen módokon mutathatjuk ki a Jézus Krisztusba vetett hitünket?

Tegyél bizonyságot arról, hogy ha a bűneink megbánása és az Ő követése által
megmutatjuk a Jézus Krisztusba vetett hitünket, akkor engesztelése által
megszabadulhatunk és örök életet nyerhetünk.

Írd fel a táblára a következő megállapítást: Megmutatom a Jézus Krisztusba vetett
hitemet azáltal, hogy… Kérd meg a tanulókat, hogy a füzetükben vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukban fejezzék be ezt a mondatot azzal, hogy mit
tesznek majd meg, amivel megmutatják a Jézus Krisztusba vetett hitüket.

János 3:22–36
Keresztelő János azt tanítja, hogy Jézus a Krisztus
Tegyél ki egy vízzel teli edényt, és tegyél bele egy-két csepp ételszínezéket.

• Milyen tekintetben hasonlíthatjuk az ételszínezéket a mi másokra gyakorolt
hatásunkhoz?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet David O. McKay
elnöktől, az osztály pedig figyelje meg, mit tudunk meg belőle a mások életére
gyakorolt hatásunkról.

„Minden ember, aki ezen a világon él, hatással van másokra, akár jó, akár rossz
irányban” (Az egyház elnökeinek tanításai: David O. McKay [2003]. 245.).

„Hatalmas a szavaink és tetteink hatása ebben a világban! Az élet minden pillanatában bizonyos
mértékben megváltoztatjuk az egész világon élő emberek életét” (Tanítások: David O.
McKay. 245.).

Kérd meg a tanulókat, hogy keressenek a János 3:22–36-ban egy olyan tantételt,
amely elárulja, hogyan lehetünk jó hatással másokra.

A János 3:22–26 összegzéseként mondd el, hogy Keresztelő János tanítványainak
egy részét aggasztotta az, hogy az emberek Keresztelő János helyett Jézust
követték.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 3:27–30-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit gondolt Keresztelő János a saját szerepéről Jézus
Krisztushoz viszonyítva.

• Mit akart Keresztelő János, mit értsenek meg a tanítványai az ő szerepével
kapcsolatban? (Jézus Krisztus előtt küldetett, hogy felkészítse Rá az embereket.)

• Milyen hasonlattal élt Keresztelő János (29. vers)?
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Mondd el, hogy a vőlegény Jézust, a menyasszony a Krisztushoz jövőket, a
vőlegény barátja pedig Keresztelő Jánost jelképezi.

• Szerintetek mit értett Keresztelő János az alatt, amikor azt mondta, hogy
„annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom” (30. vers)? Mit árul ez
el Keresztelő János jelleméről?

• Mit tehetett Jézus Krisztus az emberekért, amire Keresztelő János nem
volt képes?

• Mit tanulhatunk Keresztelő János példájából, hogyan lehetünk jó hatással
másokra? (A tanulók több igazságot is megfogalmazhatnak, de mindenképp
legyen egyértelmű az, hogy jó hatással lehetünk másokra azzal, ha Jézus
Krisztushoz irányítjuk őket.)

• Miért fontos arra használni a másokra gyakorolt hatásunkat, hogy Jézus
Krisztushoz irányítsuk őket?

• Láttátok már, amint valaki a Szabadítóhoz irányított másokat? Mikor?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, hogyan irányíthatnának másokat a
Szabadítóhoz. Buzdítsd őket, hogy az erre irányuló erőfeszítéseik során
törekedjenek a Szentlélek útmutatására.

A János 3:31–36 összegzéseként mondd el, hogy Keresztelő János kijelentette:
Jézust Isten küldte, és mindazok, akik hisznek Őbenne, örökké tartó életet
kaphatnak.

Szentírás-memoriter – János 3:5
A János 3:5 memorizálásának megkönnyítéséhez kérd meg a tanulókat, hogy írják
le a szentírás-tanulmányozási naplójukba e vers minden szavának első betűjét.
Biztasd a tanulókat, hogy a kezdőbetűket használva, és szükség esetén a
szentírásrészt is megnézve, gyakorolják a memoriter felmondását. Ha a tanulók a
kezdőbetűket használva már fel tudják mondani az egész verset, akkor kérd meg
őket, hogy gyakorolják annak emlékezetből történő felmondását. Megteheted,
hogy több napon keresztül az óra elején vagy végén felkéred őket e memoriter
felmondásának gyakorlására.
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63. LECKE

János 4
Bevezetés
Galileába menet Jézus átkel Samárián, és az egyik kútnál
tanít egy asszonyt. Az asszony bizonyságot tesz másoknak is

arról, hogy Jézus a Krisztus. Később Jézus meggyógyítja egy
királyi udvari ember fiát.

Javaslatok a tanításhoz
János 4:1–42
Jézus egy samáriabeli asszonyt tanít
Írd fel a táblára a következő kérdést:

Mi a föld legértékesebb természeti erőforrása?

Kérd meg a tanulókat, hogy válaszoljanak a táblára felírt kérdésre. Képeket is
kitehetsz a természet kincseiről, például: termőföld, vas, szén, olaj, arany,
gyémántok.

Az egyik tanuló olvassa fel a következő kijelentést David A. Bednar eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Eleinte talán arra gondolunk, hogy az arany, az olaj vagy a gyémánt a
legértékesebb. A földön vagy a földben található valamennyi ásvány, fém,
drágakő vagy vegyület közül [azonban] a legnagyobb értékkel a víz bír” (Az élő
víz tározói. [EOSZ esti beszélgetés fiatal felnőttek számára, 2007. február 4.], 1.
lds.org/broadcasts).

Tegyél ki egy pohár tiszta vizet.

• Miért annyira értékes a tiszta víz? (Felkérhetsz egy vagy két tanulót, hogy
meséljenek egy olyan élményről, amely segített nekik megbecsülni a vizet.)

Kérd meg a tanulókat, hogy a János 4 tanulmányozása közben figyeljék meg, mihez
hasonlította Jézus a vizet.

A János 4:1–3 összegzéseként mondd el, hogy Jézus Júdeát elhagyva
Galileába ment.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 4:4-et, az osztály pedig nézze meg,
melyik vidéken haladt át Jézus Galileába menet. Mondják el, mit találtak.

Kérd meg a tanulókat, hogy keressék meg Júdea, Samária és Galilea vidékét a
„Jézus Krisztus halandó élete dióhéjban” elnevezésű ábrán (az 5. leckében) vagy a
11. számú bibliai térképen: „A Szentföld az újszövetségi időkben”.
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• Miért volt jelentősége annak, hogy Jézus Samárián keresztül ment, ahelyett hogy
megkerülte volna? (A zsidók és a szamaritánusok közötti ellenségeskedés miatt
a zsidók általában elkerülték Samáriát, és nem mentek át rajta [lásd James E.
Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed. (1916), 172]).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 4:6–9-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit kért Jézus az egyik asszonytól, amikor megállt
Samáriában.

• Mit kért Jézus ettől az asszonytól?

• Miért lepődött meg az asszony, amikor Jézus inni kért tőle?

Tedd ki a Jézus és a szamáriabeli
asszony című képet (Evangéliumi
művészeti könyv [2009]. 36. sz.; lásd még
LDS.org).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
János 4:10–12-t, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit
válaszolt Jézus az asszonynak.

• A 10. vers szerint mit ajánlott fel a
Szabadító az asszonynak? (Mondd
el, hogy az „Isten ajándéka” kifejezés Jézusra utal, a világ Szabadítójaként.)

• A 11. vers szerint mit kérdezett Jézustól az asszony?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 4:13–14-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit mondott Jézus az általa felajánlott vízről.

• Mit mondott Jézus az általa felajánlott vízről?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet David A. Bednar
eldertől, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogy mit jelképez az
élő víz.

„Az élő víz, amelyről ebben a kis részben szó volt, az Úr Jézus Krisztust és az Ő
evangéliumát jelképezi. Amennyire szükséges a víz a fizikai élet fenntartásához,
annyira létfontosságúak a Szabadító és az Ő tanai, tantételei és szertartásai az
örök élethez. Nektek és nekem naponta szükségünk van élő vízre, bőséges
mennyiségben, hogy fenn tudjuk tartani a folyamatos lelki fejlődésünket és
gyarapodásunkat” (Az élő víz tározói. 1.).

• Bednar elder szerint mit jelképez az élő víz?

Az általad kitett pohár vízre tegyél egy feliratot, melyen ez áll: A Szabadító és az Ő
evangéliuma.

• Miért megfelelő jelképe a víz a Szabadítónak és az Ő evangéliumának?

• Hogyan foglalnátok össze a Szabadítónak a 14. versben található szavait
tantételként? (A tanulók saját szavaikat is használhatják, de fogalmazzák meg a
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következő tantételt: Ha Jézus Krisztushoz jövünk és buzgón merítünk az
evangéliumából, akkor örök életet nyerünk.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 4:15–18-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit kért az asszony Jézustól, és hogyan reagált erre a
Szabadító.

• A 15. vers szerint mit kért az asszony Jézustól?

Mondd el, hogy Jézus válasza segített az asszonynak megérteni, mennyire szüksége
van az általa felkínált élő vízre.

• A 17–18. versek szerint mit fedett fel Jézus erről az asszonyról? (Mutass rá, hogy
Jézus válasza jelezte: tudja, hogy az asszony sokat próbálkozott már, hogy
érdemi és tartós házassági kapcsolata legyen, azonban azzal, hogy egy olyan
férfival él együtt, aki nem a férje, nem tartja be az erkölcsi tisztaság törvényét.)

• Milyen gondolatokat vagy érzéseket ébreszthetett az asszonyban, amikor Jézus
olyan részleteket fedett fel róla, amelyekről egy átlagos idegen nem tudhatott?

• Hogyan segíthettek a Szabadító szavai az asszonynak felismerni, hogy szüksége
van az általa felkínált élő vízre?

• Milyen igazságot tudhatunk meg ezekből a versekből a Szabadítóról? (Miután a
tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a következő igazságot: Jézus Krisztus
tudatában van a bűneinknek, és felkínálja nekünk az evangéliumát, hogy
segítsen nekünk legyőzni azokat.)

• Miért fontos megérteni ezt az igazságot?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 4:19–20-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit mondott az asszony Jézusnak.

• Mit mondott az asszony, amivel kimutatta, hogy most már másként tekint
Jézusra?

Mondd el, hogy van Samáriában egy Garizim nevű hegy. Évszázadokkal a
Szabadító halandó szolgálata előtt a szamaritánusok építettek ott egy templomot,
melyet a hódolat helyeként használtak. A zsidóktól eltérően azonban a
szamaritánusok nem rendelkeztek a szertartások végzéséhez szükséges papsági
felhatalmazással, és Isten prófétáinak sok tanítását elvetették.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a János 4:21–23-at,
valamint a Joseph Smith fordítás, János 4:26-ot (a Kalauz a szentírásokhoz 239.
oldalán). Az osztály kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit tanított Jézus az
asszonynak, miként hódolhatunk Istennek.

• Miként hódolnak Mennyei Atyánknak az igazi hívek?

• A Joseph Smith fordítás szerint milyen áldás ér minket, ha „lélekben és
igazságban” hódolunk Istennek?

• Milyen tantételt tanulhatunk ezekből a versekből? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzák meg a következő tantételt: Ha lélekben és
igazságban hódolunk az Atyának, akkor Ő meg fog minket áldani a
Lelkével.)
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Bruce R. McConkie
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, az osztály pedig nézze meg és jelölje be,
mit jelent lélekben és igazságban hódolni az Atyának.

„[C]élunk az, hogy az igaz és élő Istennek hódoljunk, és ezt a Lélek hatalma által
tegyük, oly módon, ahogyan azt Ő elrendelte. Az igaz Isten előtti megfelelő
hódolat szabad[ít]áshoz vezet, míg a hamis istenek iránti odaadás, mely nem
örök igazságon alapszik, nem ad ilyenfajta biztosítékot.

Az igaz hódolathoz elengedhetetlen az igazság ismerete.

…az igazi és tökéletes hódolat Isten Fia lépteinek követéséből, a parancsolatok
betartásából és az Atya akaratának oly mértékben történő megtételéből áll, hogy kegyelemről
kegyelemre haladva végül megdicsőüljünk Krisztusban, ahogyan Ő az Atyjában. Sokkal több ez,
mint puszta ima, prédikáció és ének. Így élünk, cselekszünk és engedelmeskedünk. Nagy
Példaképünk [Jézus Krisztus] életét utánozzuk” (“How to Worship,” Ensign, Dec. 1971,
129, 130).

• McConkie elder szerint mit jelent lélekben és igazságban hódolni Istennek?

• Részesültetek-e már áldásokban, miközben igyekeztetek lélekben és igazságban
hódolni Istennek? Mikor?

Ne félj a csendtől!
Előfordulhat, hogy a tanulók nem válaszolnak azonnal egy kérdésre, de téged ne aggasszon ez a
csend! A tanulóknak időnként egyszerűen csak szükségük van annak lehetőségére, hogy
átgondolják a kérdést és a válaszukat. Ez az átgondolás jó táptalajt nyújthat a Szentlélek általi
tanulásnak.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit tehetnének azért, hogy még inkább
lélekben és igazságban hódoljanak az Atyának.

• Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 4:25–26-ot, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és figyeljék meg, mit árult el magáról Jézus az asszonynak.

• Mit árult el magáról Jézus az asszonynak?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 4:27–30-at, az osztály pedig nézze
meg, mit tett az asszony, miután beszélt a Szabadítóval.

• Mit tett az asszony, miután beszélt a Szabadítóval?

• Mit mondott, ami azt jelzi, hogy bizonyságot kapott Jézus Krisztusról?

• Milyen igazságot tanulhatunk ebből a beszámolóból, mi történik, amikor
bizonyságot nyerünk Jézus Krisztusról? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzák meg a következő igazságot: Amikor
bizonyságot nyerünk Jézus Krisztusról, akkor eltölt minket annak vágya,
hogy másokkal is megosszuk azt.)

A 31–37. versek összegzéseként mondd el, hogy Jézus tanítványai közben
élelemmel tértek vissza. Amikor megkérték, hogy egyen, azt tanította nekik, hogy
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Őt nem a táplálkozás, hanem az tartja fenn, hogy az Ő Atyja akaratát teszi. Ezután
pedig hívta őket, hogy vegyék észre, milyen sok lehetőség adódik az evangélium
prédikálására.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 4:39–42-t, az osztály pedig nézze
meg, milyen hatással volt a városában lévő emberekre az asszony bizonysága.

• Milyen hatással volt a városában lévő emberekre az asszony bizonysága?

• A 42. vers szerint mit mondtak az emberek az asszonynak?

Tegyél bizonyságot arról, hogy midőn megismerjük a Szabadítót és iszunk az Ő élő
vizéből, eltölt minket annak vágya, hogy másokkal is megosszuk a Róla való
bizonyságunkat.

János 4:43–54
Jézus meggyógyítja a királyi udvari ember fiát
A János 4:43–45 összegzéseként mondd el, hogy miután Jézus tanította a
samáriabeli asszonyt, Galileába ment, ahol befogadták Őt az emberek.

Adj minden tanulónak egy példányt a következő kiosztandó anyagból.
Kérd meg őket, hogy olvassák el magukban a János 4:46–54-et, és

válaszoljanak a kiosztott anyagon található kérdésekre.

János 4:46–54
1. Ki kereste fel Jézust, és milyen áldást kért a Szabadítótól?

2. Mi derül ki Jézus szavaiból, miért nem biztosította számára azonnal a kívánt áldást?

3. Hogyan mutatta meg ez a férfi azt, hogy nincs szüksége jelre a hithez?

4. Az 51–53. versek szerint hogyan nyert megerősítést ennek a férfinak a Jézus Krisztusba
vetett hite?

5. Milyen tantételt tanulhatunk ennek a férfinak az élményéből?

Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit válaszoltak.
Miközben beszámolnak a királyi udvari ember történetéből tanult tantételekről,
segíts nekik megfogalmazni a következő igazságot: Ha anélkül hiszünk Jézus
Krisztusban, hogy jelekre lenne szükségünk, akkor az Úr megerősíti a
hitünket.

• Miért fontos anélkül hinni Jézus Krisztusban, hogy jelekre lenne szükségünk?

• Milyen módokon erősítheti meg az Úr a hitünket, amikor hitet
gyakorolunk Őbenne?

Befejezésként tegyél bizonyságot arról, hogy ha hittel keressük az Urat, akkor Ő
megáld minket a hitünket tápláló bizonyítékokkal.
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64. LECKE

János 5
Bevezetés
A Szabadító Jeruzsálembe megy egy ünnepre (valószínűleg a
húsvétra), és Bethesda tavánál meggyógyít egy betegségtől
elgyengült férfit. Jézus Krisztus azt tanítja, hogy Ő Mennyei

Atyánkat képviseli, és kifejti, miért kell az embereknek
tiszteletben tartaniuk Isten Fiát. Más tanúkról is szól, akik
bizonyságot tettek az Ő isteni mivoltáról.

Javaslatok a tanításhoz
János 5:1–30
Jézus a sabbat napján meggyógyít egy gyengélkedő embert, és arról tanít, hogy
milyen kapcsolatban áll Ő az Atyával
Tedd ki egy törött edény képét (esetleg
rajzolj egyet a táblára),

és kérd meg a tanulókat, hogy emeljék
fel a kezüket, ha már törtek el valami
fontosat vagy értékeset. Mondd el, hogy
Mennyei Atyánk gyermekeiként
fontosak vagyunk és sokat érünk,
viszont a döntéseink vagy az előttünk
álló kihívások miatt időnként esetleg
megtörtnek vagy kevésbé értékesnek
érezzük magunkat.

• Milyen tekintetben érezheti magát valaki megtörtnek lelkileg, fizikailag vagy
érzelmileg? (Írd fel a táblára a tanulók válaszait.)

Kérd fel őket, hogy a János 5:1–9 tanulmányozása során keressenek egy olyan
igazságot, amely megvigasztalhat és reményt adhat nekünk, amikor megtörtnek
érezzük magunkat.

A János 5:1 összegzéseként mondd el, hogy Jézus galileai szolgálattétele után
Jeruzsálembe ment egy zsidó ünnepre, valószínűleg a húsvétra. Jeruzsálemben
elment egy, a templom közelében található tóhoz.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 5:2–4-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, kik gyűltek a tó köré.

• Milyen emberek gyűltek Bethesda tavához? (Mutass rá, hogy a betegek, vakok,
sánták és aszkórosok [3. vers] szavak olyan emberekre utalnak, akik betegek
voltak, gyengélkedtek vagy valamilyen fogyatékosságuk volt.)

• Mire vártak ezek a szenvedő emberek? (Mondd el, hogy talán egy olyan forrás
volt ott, melynek vize időnként a tóba áradva megpezsdítette a víz felszínét, és
így némi enyhülést nyújtott az emberek bajaira [lásd Bible Dictionary,
“Bethesda”].)

Az egyik tanuló olvassa fel a következő idézetet Bruce R. McConkie eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából:
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„Nem kétséges, hogy Bethesda tava ásványokban gazdag gyógyvizes forrásból
eredt. Azonban csupán babona volt minden olyan vélemény, mely szerint egy
angyal lejött felzavarni a vizet, hogy aki aztán először belemegy, az
meggyógyuljon. A gyógyító csodatételeknek nem ez a módja” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:188).

• Mit tanított McConkie elder arról a hiedelemről, mely szerint angyal kavarta fel
a vizet, hogy meggyógyítsa az abba először belépőt?

• Szerintetek milyen látványt nyújthatott a tónál az, hogy oly sokan reméltek
gyógyulást attól, hogy ők lesznek az elsők, akik belépnek?

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a János 5:5–7-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, kit vett észre a Szabadító a tó
mellett.

Tedd ki a Krisztus meggyógyít egy
beteget a Bethesda tavánál című képet
(Evangéliumi művészeti könyv [2009]. 42.
sz.; lásd még LDS.org).

• Hogyan jellemzik ezek a versek az
embert, akit a Szabadító látott?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el
magukban a János 5:8–9-et, és nézzék
meg, mit válaszolt a Szabadító ennek a
férfinak. Mondják el, mit találtak.
Javasolhatod nekik, hogy jelöljék meg
az „azonnal meggyógyula az ember” (9. vers) kifejezést.

Írd fel a táblára a Bethesda szót. Mondd el, hogy a Bethesda szó jelentése: „az
irgalom háza” (Bible Dictionary, “Bethesda”). Írd fel a táblára a Bethesda szó mellé
ezt a meghatározást. Mondd el, hogy az irgalom együttérzést, kedvességet jelent.
Az irgalom valaha is véghezvitt legnagyszerűbb cselekedete Jézus Krisztus
engesztelése volt.

• Miért volt találó név erre a helyszínre a Bethesda, különösen azután, hogy a
Szabadító meggyógyította ezt az embert?

• Milyen tekintetben hasonlíthatunk mindannyian ehhez az emberhez a
Bethesda tavának szélén?

• Milyen igazságot tanulhatunk abból, hogy a Szabadító meggyógyította ezt az
embert? (A tanulók másképp is fogalmazhatnak, de mindenképpen
hangsúlyozd ki, hogy Jézus Krisztus hatalma és irgalma által gyógyulást
nyerhetünk.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni ezt az igazságot, kérd meg egyiküket, hogy
olvassa fel a következő idézetet Merrill J. Bateman eldertől, aki akkor osztotta meg
ezt a gondolatot, amikor elnöklő püspökként szolgált. Az osztály figyelje meg,
miként gyógyíthat meg minket a Szabadító:

64.  LECKE

397



„Miként a Bethesda tavánál fekvő béna embernek is szüksége volt valaki nála
erősebbre a gyógyuláshoz (lásd János 5:1–9), úgy a mi esetünkben is Krisztus
engesztelésének csodáin múlik az, hogy lelkünk gyógyulást nyer-e a gyötrelemtől,
a bánattól és a bűntől. […] Krisztus által gyógyulnak meg a megtört szívek, és
váltja fel béke az aggódást és a bánatot” (“The Power to Heal from Within,”
Ensign, May 1995, 13).

• Miként nyerhetünk gyógyulást azon irgalom által, melyet Jézus Krisztus és az Ő
engesztelése nyújt? (Kifejtheted, hogy a gyógyulás akár ebben az életben, akár a
következőben is bekövetkezhet.)

• Mit kell tennünk azért, hogy a Szabadító engesztelése által irgalomban és
gyógyulásban részesülhessünk?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak olyan alkalmakra, amikor érezték vagy
tanúi voltak annak, hogy Jézus Krisztus hatalma, irgalma vagy könyörületessége
segít nekik vagy egy ismerősüknek, aki lelkileg, fizikailag vagy érzelmileg
megtörtnek érzi magát. Írd fel a táblára a következő befejezetlen kijelentést: Tudom,
hogy a Szabadító irgalmas és könyörületes, mert…

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, ők hogyan egészítenék ki ezt a
kijelentést. Kérj meg néhány tanulót, hogy osszák meg válaszaikat.

A János 5:10–16 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító később a templomban
találkozott ezzel a férfival, és azt tanácsolta neki: „többé ne vétkezzél” (János 5:14).
Amikor a zsidó vezetők megtudták, hogy Jézus a sabbat napján gyógyította meg ezt
a férfit, üldözni kezdték a Szabadítót és meg akarták ölni.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 5:17–18-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, hogy még miért voltak a zsidó vezetők dühösek Jézusra.

Mondd el, hogy a 17. vers feljegyzése szerint a Szabadító azt tanította a zsidó
vezetőknek, hogy a férfi meggyógyításával Mennyei Atyánk munkáját végezte. A
Szabadító ezt követően tanított az Atyához fűződő kapcsolatáról.

• A 18. vers szerint még miért voltak a zsidó vezetők dühösek Jézusra? (Azt
gondolták, hogy Jézus istenkáromlást követett el, mert azt mondta, hogy Isten
az Ő Atyja, tehát azt állította, hogy egyenlő Istennel.)

Írd fel a táblára a következő kérdést: Mit tanított a Szabadító, milyen kapcsolatban áll
Mennyei Atyánkkal? A tanulók alkossanak párokat, és a párok olvassák el közösen a
János 5:19–22, 26–27 és 30-as verseket. Kérd meg őket, hogy keressenek válaszokat
erre a kérdésre.

Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak. A
kérdésre adott válaszaik összefoglalásaként írd fel a táblára a következő igazságot:
Jézus Krisztus – mindazzal, amit tesz – Mennyei Atyánkat képviseli és az Ő
akaratának teljesítésére törekszik. Mondd el, hogy a Szabadító minket is hív,
hogy tegyük ugyanezt.)

• Miért fontos megértenünk, hogy Jézus Krisztus Mennyei Atyánk tökéletes
képviselőjeként áll előttünk mindabban, amit tesz?
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János 5:31–47
Jézus számos tanúról tanít, akik bizonyságot tettek az Ő isteni mivoltáról
Hozz be az órára egy fel nem tört diófélét (de pl. egy hüvelyes borsó is megteszi).
Tartsd a kezedben úgy, hogy a tanulók ne láthassák. Mondd el nekik, hogy olyan
valami van a kezedben, amit emberi szem még nem látott. Kérd meg a tanulókat,
hogy tegyék fel a kezüket, ha hisznek neked. Kérj meg egy tanulót, aki nem biztos
az állításod igaz voltában, hogy válassza ki néhány osztálytársát a tárgy
megtekintésére. Mutasd meg ezeknek a tanulóknak, hogy mi van a kezedben, és
kérd meg őket, hogy mondják el az osztálynak, vajon igazat szólsz-e.

• Hogyan erősíthető meg valamely állítás igazsága azzal, ha egynél több tanú
is van?

Mutasd meg az osztálynak a termést, és mondd el nekik, hogy annak belsejét
emberi szem még nem látta.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 5:31-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit mondott a Szabadító saját arra vonatkozó
bizonyságáról, hogy milyen kapcsolatban áll Mennyei Atyánkkal. A tanulók
mondják el, mit találtak.

Mutass rá, hogy a Joseph Smith fordítás egyértelműsíti a 31. és a 32. verset: „Bár én
teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem mégis igaz, mert nem
vagyok egyedül” (Joseph Smith Translation, John 5:32–33). Magyarázd el, hogy a
Szabadító azt tanította a zsidóknak, hogy az Övén kívül más tanúbizonyságok is
rendelkezésükre állnak.

Írd fel a táblára az alábbi szentírásutalásokat: János 5:32–35; János 5:36; János
5:37–38; János 5:39; János 5:45–47. Add ki mindegyik utalást egy vagy több
tanulónak, akik olvassák el ezeket a verseket és keressenek további tanúkat Jézus
isteni mivoltára. Segíts a tanulóknak felsorolást készíteni ezekről a tanúkról úgy,
hogy megkéred őket: írják fel a táblára az utalásuk mellé, amit találtak.

Készítsetek felsorolásokat!
A felsorolás egymáshoz kapcsolódó gondolatok vagy utasítások sorozata. A szentírásbeli
felsorolások megkeresése segíthet neked és a tanulóidnak olyan kulcsfontosságú dolgok
beazonosításában, amelyeket kihangsúlyoznak a szentírások.

Mondd el, hogy bár sok tanújuk volt Jézus Krisztusról, a zsidó vezetők nem hittek
Jézus isteni mivoltában. A 39. versben mutass rá, hogy Jézus a szentírásokról
beszélve azt mondta: „mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek”.

• A zsidóknak milyen tévhitére mutatott rá itt Jézus? (Mondd el, hogy Jézus
napjaiban a zsidók közül sokan hittek abban, hogy a szentírások puszta
tanulmányozása lehetővé teszi számukra az örök élet elnyerését. Nem értették
meg, hogy a szentírások célja az, hogy a figyelmüket Jézus Krisztusra irányítsa.
Tulajdonképpen azt mondta: „Azt hiszitek, hogy örök életetek van, de
kutassátok a szentírásokat, mert azok bizonyságot tesznek rólam.”)
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 5:40-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit kellett tenniük a zsidóknak az örök élet elnyeréséhez.

• Bár a zsidók tanulmányozták a szentírásokat, mit nem voltak hajlandóak
megtenni, ami segített volna nekik kiérdemelni az örök élet elnyerését?

• A Szabadító 39. és 40. versben lévő tanításai szerint mit kell tennünk az örök
élet elnyeréséhez? (Segíts a tanulóknak megfogalmazni egy, a következőhöz
hasonló tantételt: Csak azáltal nyerhetünk örök életet, ha Jézus Krisztushoz
jövünk. Írd fel ezt a tantételt a táblára.)

Emlékeztesd a tanulókat, hogy az örök életnek része az, hogy olyanokká válunk,
mint Mennyei Atyánk, és hogy az arra érdemes családtagjainkkal élünk az Ő
jelenlétében mindörökké.

• Mit jelent Jézus Krisztushoz jönni? (Krisztushoz jönni annyit tesz, mint hitet
gyakorolni Őbenne, megbánni a bűneinket, és engedelmeskedni a
parancsolatainak.)

• Miért elengedhetetlen az örök élet elnyeréséhez az, hogy Jézus Krisztushoz
jöjjünk?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, a táblán felsorolt tanúk hogyan
segíthetnek valakinek a Szabadítóhoz jönni.

• Segített már nektek Jézus Krisztus ezen tanúinak valamelyike Őhozzá
jönni? Mikor?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit fognak tenni azért, hogy még
teljesebb mértékben a Szabadítóhoz jöjjenek, s így örök életet nyerhessenek.

Végezetül tegyél bizonyságot a János 5-ben tanított igazságokról.
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65. LECKE

János 6
Bevezetés
Jézus csodálatos módon ötezernél is több embert
megvendégel, másnap pedig azt tanítja, hogy Ő az életnek
kenyere. Követői közül néhányan elvetik a tanításait és

elfordulnak Tőle. Ezzel szemben Péter viszont bizonyságot
tesz arról, hogy Jézus az örök élet szavait tanítja és Isten Fia.

Javaslatok a tanításhoz
János 6:1–21
Jézus csodálatos módon ötezernél több embert vendégel meg és a tengeren jár
Mondd el, hogy miután a Szabadító Jeruzsálemben bizonyságot tett saját isteni
mivoltáról (lásd János 5), visszatért Galileába, ahol az apostolaival együtt tanította
az evangéliumot és sokakat meggyógyított (lásd Máté 5–13). Jézus ezt követően a
tanítványaival együtt átkelt a Galileai-tengeren, és csodálatos módon egy ötezernél
is több emberből álló sokaságnak adott enni (lásd János 6:1–13).

Tegyél ki egy vekni kenyeret. Kérj meg egy tanulót annak a történetnek az
összefoglalására, amikor a Szabadító öt kenyérrel és két kis hallal ötezernél is több
embernek adott enni.

• Mit gondoltatok volna, ha jelen lettetek volna ennél a csodánál, és megtudtátok
volna, hogy Jézus képes csodálatos módon ételt adni?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 6:14–15-öt, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit akartak tenni az emberek, miután Jézus csodálatos
módon enni adott nekik.

• Mit akartak tenni az emberek?

Mondd el, hogy Jézus idejében volt a zsidók között egy hagyomány, mely szerint
amikor eljön a Messiás, vagyis Izráel királya, mennyből jövő kenyérrel eteti
majd őket.

• A 15. vers szerint mit tett Jézus ahelyett, hogy engedte volna az embereknek,
hogy királyukká koronázzák?

• Miért nem akarta Jézus, hogy a zsidók királyaként tekintsenek rá?

A János 6:16–21 összegzéseként emlékeztesd a tanulókat, hogy a Szabadító
elküldte tanítványait a Galileai-tenger túloldalára, majd miközben késő éjjel a
tanítványok a hullámok és a szél ellenében küszködtek az evezéssel, Jézus a
tengeren járva csatlakozott hozzájuk. Mutass rá, hogy János ezen eseményről szóló
beszámolója kihangsúlyozza, hogy amikor a tanítványok készségesen bevették
Jézust a hajóba, „azonnal” (21. vers) biztonságban odaértek, ahová tartottak.
Mondd el, hogy ha mi is készségesen befogadjuk a Szabadítót és a tanításait, akkor
Ő biztonságban át tud minket vezetni a halandóság küzdelmein.
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János 6:22–59
Jézus azt tanítja, hogy ő az életnek kenyere
Mondd el, hogy a János 6:22–25 feljegyzése szerint a Jézus által csodálatos módon
jóllakatott emberek közül sokan őt keresve Kapernaumba mentek.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 6:26–27-et, és olvassa hozzá a 26.
vers Joseph Smith fordítását: „Felele nékik Jézus és monda: Bizony, bizony
mondom néktek: nem azért kerestek engem, mert be kívánjátok tartani az általam
mondottakat, se nem azért, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama
kenyerekből, és jóllaktatok.” Az osztály kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit
mondott Jézus az embereknek. Mondd el, hogy az eledel szó a 27. versben
ételt jelent.

• A Szabadító szerint miért keresték Őt ezek az emberek? (A Szabadító szavai
arra utalnak, hogy azért követték Őt, hogy még több ételt kapjanak Tőle.)

• Mit mondott nekik a Szabadító, mit kellene inkább keresniük?

Mondd el, hogy az eledel, „a mely megmarad az örök életre” (27. vers), utalhat a
Szabadító evangéliumának örök igazságaira.

• Hogyan segítenek nekünk ezek a versek megérteni, hogy miért nem engedte
Jézus, hogy ez az embercsoport királyává koronázza Őt?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 6:28–31-et, az osztály pedig nézze
meg, mi volt az emberek kívánsága, mit tegyen Jézus, amivel még inkább
bizonyítaná nekik, hogy Ő a Messiás.

• Mit akartak az emberek, mit tegyen értük Jézus? (Mondd el, hogy a manna
olyan mennyből érkező kenyér volt [lásd 31. vers], amelyet Isten adott Izráel
gyermekeinek, amíg a pusztában vándoroltak.)

• Figyelembe véve azt, amit előző nap tett a Szabadító, mit árul el ez a kérés a
sokaságról?

• Jézus Krisztus követőiként ma milyen kísértések érhetnek minket arra, hogy
ehhez a sokasághoz hasonlóan viselkedjünk?

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a János 6:32–35-öt, az
osztály pedig nézze meg, mit tanított az embereknek a Szabadító, amikor jelet
kértek tőle.

• Mit tanított magáról a Szabadító, amikor a mannára, vagyis a mennyei
kenyérre utalt?

Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg az „Én vagyok az életnek ama kenyere”
kifejezést a 35. versben.

Buzdítsd a tanulókat, hogy lássák el jelölésekkel és jegyzetekkel a
szentírásukat!
Segíthetsz a tanulóknak, hogy könnyebben észrevegyék és emlékezetben tartsák a tanultakat, ha
arra biztatod őket, hogy lássák el jelölésekkel és jegyzetekkel a szentírásukat. Jelöléssel ellátni
annyit tesz: kijelölni, kiemelni, elkülöníteni, illetve felhívni a figyelmet valamire, és ez megtehető
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kulcsfontosságú szavak vagy részek aláhúzásával, besatírozásával vagy kiemelésével. A
jegyzetelés azt jelenti, hogy megjegyzésekkel ellátni vagy kiegészítést fűzni valamihez. Engedd,
hogy a tanulók maguk döntsék el, hogy ellátják-e jelölésekkel és jegyzetekkel a szentírásukat, és
ha igen, akkor hogyan.

• Milyen tekintetben hasonlítható kenyérhez a Szabadító és az Ő tanításai?

• Szerintetek mit jelent az, hogy aki Jézus Krisztushoz jön, az „semmiképen meg
nem éhezik” (35. vers)?

• Milyen igazságot tudhatunk meg a Szabadítónak a 35. versben található
tanításaiból? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzanak meg
egy, a következőhöz hasonló tantételt: Ha Jézus Krisztushoz jövünk, Ő
lelkileg táplálni fog minket. Javasolhatod, hogy a tanulók írják oda ezt a
tantételt a szentírásuk margójára a János 6:35 mellé.)

Írd fel a táblára a következő hiányos kijelentéseket:

Azáltal jövünk Jézus Krisztushoz, hogy… Ő azáltal táplál minket, hogy…

A tanulók alkossanak párokat, és közösen dolgozva készítsenek egy felsorolást a
füzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukban olyan dolgokról,
amelyeket tehetünk azért, hogy Jézus Krisztushoz jöjjünk, valamint annak
módjairól, ahogyan Ő lelkileg táplál minket. Kérj meg néhány tanulót, hogy
mondják el az osztálynak, mit válaszoltak.

Hogy segíts az osztálynak átérezni a 35. versben felfedezett tantétel igazságát és
fontosságát, megkérhetsz néhány tanulót, hogy mondja el, milyen érzés volt,
amikor a Szabadítóhoz jőve lelki táplálékot kaptak.

A János 6:36–47 összegzéseként mondd el, hogy némelyek zúgolódtak a Szabadító
ellen, mert azt tanította, hogy Ő a mennyből érkező kenyér.

Hogy felkészítsd a tanulókat egy, a Szabadító által tanított további tantétel
megfogalmazására, kérd meg néhányukat, hogy jöjjenek ki az osztály elé, és adj
mindegyiküknek egy-egy darab kenyeret. Kérd őket, hogy szagolják meg a
kenyeret, és képzeljék el, milyen íze lehet.

• Mennyire táplálna benneteket ez a kenyér, ha csak szagolgatnátok azt,
elképzelnétek, hogy milyen íze lehet, és hordoznátok magatokkal egész nap?

• Mit kell tennünk azért, hogy javunkra váljon mindaz, amit a kenyér nyújthat?

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a János 6:49–54-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogyan kapcsolódik az
osztálytársaik kenyérrel kapcsolatos tapasztalata ahhoz, amit ezekben a versekben
tanított a Szabadító.
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• Miben különbözik az életnek kenyere a hétköznapi kenyértől? (A hétköznapi
kenyértől csak egy kis időre lakunk jól, Jézus Krisztus viszont olyan áldásokat
kínál nekünk, amelyek örökké tartanak.)

Hívd fel a figyelmet a következő kijelentésre az 51. versben: „az a kenyér pedig, a
melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért.”

• Hogyan ajánlotta fel a Szabadító a testét és a vérét a világ életéért?

• Az 53–54. versek szerint mit tanított a Szabadító az embereknek, mit tegyenek?

Mondd el, hogy a Szabadító jelképes értelemben használta az evésre és ivásra utaló
szavakat. Hogy segíts a tanulóknak megérteni a Szabadító tanításait, kérd meg az
önkéntes tanulókat, hogy egyék meg a kenyeret, majd menjenek vissza a helyükre.

• Mi történik a kenyérrel és annak tápanyagaival, amikor megesszük azt? (A
vitaminok és a tápanyagok testünk részévé válnak, erőt és egészséget
adva neki.)

• Szerintetek mit jelent Jézus Krisztus testéből enni és a véréből inni? (Jelentheti
az Ő tanításainak és engesztelésének befogadását és életünk részévé tételét. Az
úrvacsoravételt is jelképezheti, melyet majd csak ezután vezet be a Szabadító.)

• Az 54. vers szerint milyen áldást kaphatunk, ha életünk részévé tesszük, vagyis
alkalmazzuk Jézus Krisztus tanításait és engesztelését? (Miután a tanulók
válaszoltak, írd fel a táblára a következő tantételt: Ha életünk részévé tesszük,
vagyis alkalmazzuk Jézus Krisztus tanításait és engesztelését, akkor örök
életet nyerhetünk.)

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el a következő kérdésen, majd kérd
meg néhányukat, hogy mondják el, mit válaszolnának:

• Hogyan tesszük életünk részévé Jézus Krisztus tanításait és engesztelését? (A
lehetséges válaszok között van az, hogy elfogadjuk Jézus Krisztust Isten szó
szerinti Fiaként, minden héten veszünk az úrvacsorából, betartjuk a
parancsolatokat, és igazlelkűségben mindvégig kitartunk [lásd Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. (1965–73), 1:358].)

Mondd el, hogy az örök élet azt jelenti, hogy örökké Mennyei Atyánkkal és az Ő
Fiával, Jézus Krisztussal élünk, és olyanokká válunk, mint Ők. Kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel a János 6:56–57-et, az osztály pedig nézze meg, miként
válhatunk olyanokká, mint Ők, ha életünk részévé tesszük Jézus Krisztus tanításait
és engesztelését. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit találtak.

Mondd el, hogy a Szabadító nem fog fizikai értelemben bennünk lakozni, hanem
velünk lesz isteni hatása, hogy segítsen nekünk hasonlóbbá válni Őhozzá és
Mennyei Atyánkhoz.

Oszd meg bizonyságodat a tanulók által megfogalmazott igazságokról. Kérd fel a
tanulókat, hogy írjanak le a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukba
egy arra vonatkozó célt, hogy mi módon fogják még inkább életük részévé tenni a
Szabadító engesztelését vagy valamelyik tanítását.

65.  LECKE

404



János 6:60–71
Péter bizonyságot tesz arról, hogy Jézusnál vannak az örök élet szavai
Írd fel a táblára a következő kérdést: Folytatni vagy feladni?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan alkalomra, amikor választaniuk
kellett aközött, hogy folytatnak-e egy nehéz dolgot, vagy inkább feladják.
Felkérhetsz egy vagy két tanulót, hogy meséljenek a tapasztalataikról.

Mondd el, hogy miután Jézus elmondta a János 6-ban feljegyzett beszédet, a
tanítványai hasonló döntéssel találták szemben magukat.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 6:60, 66-ot, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és figyeljék meg, Jézus tanítványai közül sokan hogyan reagáltak a
tanításaira.

• Miért döntöttek Jézus tanítványai közül sokan úgy, hogy többé nem követik Őt?
(Magyarázd el, hogy a „kemény beszéd” [60. vers] kifejezés azt jelenti, hogy
túlságosan nehéznek találták Jézus tanításainak követését.)

• Miért van az, hogy némelyek nehéznek találják az Úr parancsolatainak
betartását?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 6:67-et, az osztály pedig nézze meg,
milyen kérdést tett fel Jézus Krisztus az apostolainak.

• Mit kérdezett a Szabadító az apostolaitól?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 6:68–69-et, az osztály pedig nézze
meg, mit válaszolt Simon Péter a Szabadítónak. Mondják el, mit találtak.

• Milyen igazságot tudhatunk meg Péter válaszából, amely segíteni fog nekünk
hithűnek maradni olyankor is, amikor esetleg nehéz követni a Szabadítót vagy a
tanításai szerint élni? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a
következő tantételt: A Jézus Krisztusról való szilárd bizonyság segíteni fog
nekünk hithűnek maradni olyankor is, amikor esetleg nehéz követni a
Szabadítót, vagy a tanításai szerint élni.)

• Hogyan segített már nektek vagy egy ismerősötöknek a Szabadítóról való
szilárd bizonyság akkor is hithűnek maradni, amikor nehéznek tűnt az
evangélium tanításainak a követése?

Buzdítsd a tanulókat, hogy támaszkodjanak a Jézus Krisztusról való bizonyságukra,
amikor esetleg nehezükre esik az evangélium tanításai szerint élni. Kérd fel a
tanulókat, hogy ha esetleg úgy érzik, hogy nincs szilárd bizonyságuk Jézus
Krisztusról, akkor erősítsék meg a bizonyságukat azáltal, hogy igyekeznek életük
részévé tenni az Ő tanításait és engesztelését.
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OTTHONTANULÓI LECKE

János 2–6 (13. rész)
Felkészülési anyag az otthon tanulók oktatója számára
A napi otthontanulói leckék összefoglalása
A következő összefoglalást azon eseményekről, tanokról és tantételekről, melyeket a tanulók a János 2–6 (13. rész)
tanulmányozása során megismertek, ne tanítsd az órád részeként! Az általad tanított lecke e tanok és tantételek közül
csupán néhányra összpontosít. Kövesd a Szent Lélek késztetéseit, amikor átgondolod, hogy mire van szükségük a
tanulóidnak.

1. nap (János 2)
A tanulók a Szabadító első csodatételéről olvasva, mely során borrá változtatta a vizet, megtudták, hogy Jézus
Krisztusnak hatalma van a fizikai elemek felett. Azt is megtudták, hogy a Szabadító szerette és tisztelte az édesanyját.
Az arról szóló beszámolót tanulmányozva, amikor Jézus megtisztította a templomot, a tanulók megtudták, hogy a
templom Isten háza.

2. nap (János 3)
A tanulók a következő igazságokat tudták meg a Szabadító Nikodémusnak szóló tanításaiból: Keresztelkedésre és a
Szentlélek ajándékának elnyerésére van szükség a lelki újjászületéshez és a celesztiális királyságban történő
felmagasztosulás elnyeréséhez. Jézus Krisztus engesztelése által az egész emberiség örök életet nyerhet. Mennyei
Atyánk annyira szereti a gyermekeit, hogy elküldte Egyszülött Fiát, hogy megszenvedjen a bűneikért. Ha hiszünk Jézus
Krisztusban – amihez az is hozzátartozik, hogy megbánjuk a bűneinket és engedelmeskedünk szavának –, akkor az Ő
engesztelése által örök életünk lehet. Keresztelő János példájából a tanulók megtudták, hogy jó hatással lehetünk
másokra azzal, ha Jézus Krisztushoz irányítjuk őket.

3. nap (János 4)
A tanulók olvastak a Szabadító tanításairól, melyeket a szamaritánus asszonyhoz intézett a kútnál, és megtanulták a
következő igazságokat: Ha Jézus Krisztushoz jövünk és buzgón merítünk az evangéliumából, akkor örök életet nyerünk.
Jézus Krisztus tudatában van a bűneinknek, és felkínálja nekünk az evangéliumát, hogy segítsen nekünk legyőzni
azokat. Ha lélekben és igazságban hódolunk az Atyának, akkor Ő meg fog minket áldani a Lelkével. Amikor
bizonyságot nyerünk Jézus Krisztusról, akkor eltölt minket annak vágya, hogy másokkal is megosszuk azt.

4. nap (János 5–6)
A tanulók olvastak róla, hogy a Szabadító meggyógyított egy betegségtől elgyengült férfit, és megtudták, hogy Jézus
Krisztus hatalma és irgalma által gyógyulást nyerhetünk. Azt is megtudták, hogy csak azáltal nyerhetünk örök életet, ha
Jézus Krisztushoz jövünk. A tanulók a Szabadító „életnek kenyere” beszédéből megtudták, hogy a Jézus Krisztusról
való szilárd bizonyság segíteni fog nekünk hithűnek maradni olyankor is, amikor esetleg nehéz követni a Szabadítót
vagy a tanításai szerint élni.

Bevezetés
Jézus csodálatos módon ötezernél több embert vendégel meg, másnap pedig azt
tanítja, hogy Ő az életnek kenyere.
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Javaslatok a tanításhoz
János 6:22–59
Jézus azt tanítja, hogy ő az életnek kenyere
Tegyél ki egy vekni kenyeret. Kérj meg egy tanulót annak a történetnek az
összefoglalására, amikor a Szabadító öt kenyérrel és két kis hallal ötezernél is több
embert jóllakatott.

• Mit gondoltatok volna, ha jelen lettetek volna ennél a csodánál, és megtudtátok
volna, hogy Jézus képes csodálatos módon ételt adni?

Mondd el, hogy a János 6:22–25 feljegyzése szerint a Jézus által csodálatos módon
jóllakatott emberek közül sokan őt keresve Kapernaumba mentek.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 6:26–27-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit mondott Jézus az embereknek.

Mondd el, hogy a János 6:26 Joseph Smith fordításában ez áll: „Felele nékik Jézus
és monda: Bizony, bizony mondom néktek: nem azért kerestek engem, mert be
kívánjátok tartani az általam mondottakat, se nem azért, mert jeleket láttatok,
hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből és jóllaktatok” (Joseph Smith
Translation, John 6:26). Mondd el azt is, hogy az eledel szó a János 6:27-ben és
máshol a Bibliában ételt jelent.

• A Szabadító szerint miért keresték Őt ezek az emberek? (A Szabadító szavai
arra utalnak, hogy azért követték Őt, hogy még több ételt kapjanak Tőle.)

• Mit mondott nekik a Szabadító, mit kellene inkább keresniük?

Mondd el, hogy az eledel, „a mely megmarad az örök életre” (János 6:27), utalhat a
Szabadító evangéliumának örök igazságaira.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 6:28–31-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mi volt az emberek kívánsága, mit tegyen Jézus, amivel
még inkább bizonyítaná nekik, hogy Ő a Messiás.

• Mit akartak az emberek, mit tegyen értük Jézus? (Mondd el, hogy a manna
olyan mennyből érkező kenyér volt [lásd János 6:31], amelyet Isten adott Izráel
gyermekeinek, amíg a pusztában vándoroltak; lásd még 2 Mózes 16:14–15, 35.)

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a János 6:32–35-öt, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit tanított az embereknek a
Szabadító, amikor jelet kértek tőle.

• Mit tanított magáról a Szabadító, amikor a mannára, vagyis a mennyei
kenyérre utalt?

Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg az „Én vagyok az életnek ama kenyere”
kifejezést a János 6:35-ben.

• Milyen tekintetben hasonlítható kenyérhez a Szabadító és az Ő tanításai?

• Szerintetek mit jelent az, hogy aki Jézus Krisztushoz jön, az „semmiképen meg
nem éhezik” (János 6:35)? (Az egyik lehetséges válasz az, hogy Ő lelkileg
táplálni fogja őket.)
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• Milyen igazságot tudhatunk meg a Szabadítónak a 35. versben található
tanításaiból? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzanak meg
egy, a következőhöz hasonló tantételt: Ha Jézus Krisztushoz jövünk, Ő
lelkileg táplálni fog minket. Írd fel a táblára ezt a tantételt.)

Írd fel a táblára a következő hiányos kijelentéseket:

Azáltal jövünk Jézus Krisztushoz, hogy… Ő azáltal táplál minket, hogy…

Oszd párokra a tanulókat, és közösen dolgozva készítsenek egy felsorolást a
füzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukban olyan dolgokról,
amelyeket mi tehetünk azért, hogy Jézus Krisztushoz jöjjünk, valamint annak
módjairól, ahogyan Ő lelkileg táplál minket. Kérj meg néhány tanulót, hogy
mondják el az osztálynak, mit válaszoltak.

Megkérhetsz néhány tanulót, hogy mondják el, hogyan kaptak lelki táplálékot,
amikor a Szabadítóhoz jöttek.

Hogy felkészítsd a tanulókat egy, a Szabadító által tanított további tantétel
megfogalmazására, kérd meg néhányukat, hogy jöjjenek ki az osztály elé, és adj
mindegyiküknek egy-egy darab kenyeret. Kérd őket, hogy szagolják meg a
kenyeret, és képzeljék el, milyen íze lehet.

• Mennyire táplálna benneteket ez a kenyér, ha csak szagolgatnátok azt,
elképzelnétek, hogy milyen íze lehet, és hordoznátok magatokkal egész nap?

• Mit kell tennünk azért, hogy javunkra váljon mindaz, amit a kenyér nyújthat?

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a János 6:49–54-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogyan kapcsolódik az
osztálytársaik kenyérrel kapcsolatos tapasztalata ahhoz, amit ezekben a versekben
tanított a Szabadító.

• Miben különbözik az életnek kenyere a hétköznapi kenyértől? (A hétköznapi
kenyértől csak egy kis időre lakunk jól, Jézus Krisztus viszont olyan áldásokat
kínál nekünk, amelyek örökké tartanak.)

• Az 53–54. versek szerint mit tanított a Szabadító az embereknek, mit tegyenek?

Mondd el, hogy a Szabadító jelképes értelemben használta az evésre és ivásra utaló
szavakat. Hogy segíts a tanulóknak megérteni a Szabadító tanításait, kérd meg az
önkéntes tanulókat, hogy egyék meg a kenyeret, majd menjenek vissza a helyükre.

• Mi történik a kenyérrel és annak tápanyagaival, amikor megesszük azt? (A
vitaminok és a tápanyagok testünk részévé válnak, erőt és egészséget
adva neki.)

• Szerintetek mit jelent Jézus Krisztus testéből enni és a véréből inni? (Jelentheti
az Ő tanításainak és engesztelésének befogadását és életünk részévé tételét. Az
úrvacsoravételt is jelképezheti, melyet majd csak ezután vezet be a Szabadító.)
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• A János 6:54 szerint milyen áldást kaphatunk, ha életünk részévé tesszük,
vagyis alkalmazzuk Jézus Krisztus tanításait és engesztelését? (Miután a tanulók
válaszoltak, írd fel a táblára a következő tantételt: Ha életünk részévé tesszük,
vagyis alkalmazzuk Jézus Krisztus tanításait és engesztelését, akkor örök
életet nyerhetünk.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Bruce R. McConkie
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, az osztály pedig figyelje meg, mit
mondott, hogyan tehetjük életünk részévé Jézus Krisztus tanításait és
engesztelését.

„Isten Fiának testét enni és vérét inni annyit tesz, mint először is szó szerinti
értelemben és teljes mértékben, bárminemű fenntartás nélkül elfogadni Őt az
Örökkévaló Atya leszármazottjaként a testben; másodszor pedig az
evangéliumának elfogadása, az Ő egyházához való csatlakozás, valamint az
engedelmességben és igazlelkűségben való mindvégig kitartás által betartani a
Fiú parancsolatait. Akik ily módon eszik az Ő testét és isszák az Ő vérét, azoknak

örök életük lesz, vagyis felmagasztosulást nyernek a celesztiális világ legmagasabb
mennyországában” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:358).

• Mit javasolt McConkie elder, hogyan tegyük életünk részévé Jézus Krisztus
tanításait és engesztelését?

Mondd el, hogy az örök élet azt jelenti, hogy örökké Mennyei Atyánkkal és az Ő
Fiával, Jézus Krisztussal élünk, és olyanokká válunk, mint Ők. Kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel a János 6:56–57-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és
nézzék meg, hogyan válhatunk hasonlóbbá Őhozzájuk, miközben életünk részévé
tesszük Jézus Krisztus tanításait. Mondják el, mit találtak.

Mondd el, hogy a Szabadító nem fog fizikai értelemben bennünk lakozni, hanem
velünk lesz isteni hatása, hogy segítsen nekünk hasonlóbbá válni Őhozzá és
Mennyei Atyánkhoz.

A János 6:59–66 összegzéseként mondd el, hogy Jézus tanítványai közül némelyek
elvetették a tanításait és elfordultak Tőle, már nem követték Őt.

Oszd meg bizonyságodat a tanulók által megfogalmazott igazságokról. Kérd fel a
tanulókat, hogy írjanak le a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukba
egy arra vonatkozó célt, hogy mi módon fogják még inkább életük részévé tenni a
Szabadító engesztelését vagy valamelyik tanítását.

Következő rész (János 7–10)
Mondd el a tanulóknak, hogy a következő részből megtudják, hogyan bánt Jézus
Krisztus egy házasságtörésen ért asszonnyal, és mit mondott, hogy eloszlassa a
tömeget, mely meg akarta ölni az asszonyt. Megkérheted a tanulókat, hogy csukják
be a szemüket, és képzeljék el, milyen volna vaknak lenni. Azután kérdezd meg
tőlük, hogy milyen érzés lehetett kigyógyulni a vakságból, és első alkalommal látni.
A tanulók olvasni fognak egy vak emberről, aki nem csupán fizikai látásra tett szert,
hanem lelki látásra is, és tanúbizonyságot kapott arról, hogy Jézus a Krisztus, Isten
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Fia. Azt is meg fogják tudni, hogy miért nevezi magát a Szabadító a Jó Pásztornak,
és mit mondott, milyen hatalmat kapott az Atyától.
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66. LECKE

János 7
Bevezetés
Jézus részt vesz a sátorok ünnepén Jeruzsálemben. Elmegy a
templomhoz, és megtanítja az embereknek, hogyan
kaphatnak tanúbizonyságot arról, hogy tanításai az
Atyaistentől valók. Mivel a nép között szóváltás támadt azt

illetően, hogy ki Jézus, a víz és a világosság jelképét
használva bizonyságot tesz isteni mivoltáról. A Szentlélekről
is tanítja őket.

Javaslatok a tanításhoz
János 7:1–13
Jézus részt vesz a sátorok ünnepén
Írd fel a táblára a következő kérdést: Voltak Jézusnak testvérei?

Kérd meg a tanulókat, hogy válaszoljanak a kérdésre. Ha szükséges, segíts a
tanulóknak megérteni, hogy Józsefnek és Máriának voltak gyermekei, akik Jézus
után születtek, és vele egy háztartásban nevelkedtek. Azonban mivel Jézus Krisztus
szó szerint Mária és az Atyaisten fia volt, nem pedig Józsefé, ezek a testvérek Jézus
féltestvérei voltak (lásd Máté 13:55–56).

• Szerintetek milyen lehetett Jézussal egy otthonban felnőni?

• Gondoljátok, hogy könnyebb lett volna hinni Őbenne, ha együtt nőtök fel Vele?
Miért vagy miért nem?

Mutass rá, hogy a János 7-ből megtudjuk, hogyan vélekedtek Jézus felől néhányan
„az ő atyjafiai” (János 7:3, 5) közül. Az atyjafiai kifejezés valószínűleg Jézus
féltestvéreire utal, de más közeli hozzátartozókat is magában foglalhat.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a János 7:1–5-öt.

• Mit tudunk meg az 5. versből Jézus rokonairól?

Az egyik tanuló olvassa fel a következő idézetet Bruce R. McConkie eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Krisztus isteni mivoltának és evangéliuma szabadító hatalmának bizonysága
nem adatik automatikusan, családi kapcsolatok révén.

[…] Bár ugyanazon háztartásban, József és Mária jótékony hatása alatt
nevelkedtek, bár ismerték Jézus tanításait, szolgálatát és csodáit, ezek a közeli
hozzátartozók mind ez idáig nem fogadták el őt Messiásként. Úgy tűnik viszont,
hogy később mindannyian megtértek (ApCsel. 1:14)” (Doctrinal New Testament

Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:437).

• Hogyan lehetséges, hogy a saját családjának tagjai közül némelyek nem hittek
Jézusban, bár ismerték a tanításait és a csodáit?

Mutass rá, hogy a János 7 feljegyez olyan eseményeket, amelyek a Jeruzsálemben
tartott sátorok ünnepe idején történtek (lásd János 7:2). E nyolcnapos ünnep alatt,
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mely „mind közül a legnagyobbnak és legvidámabbnak” (Bible Dictionary,
“Feasts”) számított, a zsidók közül sokan Jeruzsálembe mentek, hogy
megemlékezzenek arról, milyen áldásokban részesítette Isten Izráel gyermekeit,
amikor az egyiptomi szolgaságból való kiszabadulásuk után a pusztában
vándoroltak, és hevenyészett sátrakban laktak (lásd 3 Mózes 23:39–43). A zsidók a
gyümölcs és a gabona éves aratását is ünnepelték, és hálát adtak a termésért (lásd 2
Mózes 23:16).

A szövegösszefüggés és a tartalom megértése
Az evangéliumi tanítás és tanulás egyik alapja egy-egy szentírásrész szövegösszefüggésének és
tartalmának megértése. A szövegösszefüggéshez tartozik az adott szentírásrész, esemény vagy
történet háttere és körülményei. A tartalom magában foglalja a szövegben található történeti
szálakat, személyeket, eseményeket, prédikációkat és sugalmazott magyarázatokat. Ha segítesz
a tanulóidnak megérteni a szentírások összefüggéseit és tartalmát, akkor készen állnak majd a
sugalmazott szerzők üzeneteinek felismerésére.

• A 3–4. versek szerint mit akartak Jézus testvérei, mit tegyen?

A János 7:6–10 összegzéseként mondd el, hogy Jézus úgy döntött, még nem megy
fel az ünnepre, de a testvéreit arra biztatta, hogy menjenek. Az ünnep kezdete után
azonban Jézus mégis felment, titokban, mert tudta, hogy a jeruzsálemi zsidó
vezetők közül némelyek meg akarják Őt ölni, ám még nem jött el az ideje annak,
hogy meghaljon.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 7:11–13-at.

• Mit mondtak a különböző emberek Jeruzsálemben Jézusról?

Mutass rá, hogy akárcsak Jézus napjaiban, ma is különböző vélemények vannak
Jézus Krisztusról. Vannak, akik tudják, hogy Ő Isten Fia és az egész emberiség
Szabadítója, és bizonyságot is tesznek erről. Mások hisznek Benne és remélik, hogy
igaz az evangéliuma. Ám olyanok is vannak, akik kételkednek Jézus Krisztus isteni
mivoltában és tanításainak igazságtartalmában. Kérd meg a tanulókat, hogy a
János 7 tanulmányozásának folytatása közben nézzék meg, honnan tudhatjuk,
hogy Jézus Krisztus a Szabadítónk, és hogy a tanításai igazak.

János 7:14–36
Jézus a zsidókat tanítja a templomban
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 7:14–15-öt, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit tett Jézus a templomban. Segítségképpen
elmondhatod, hogy a sátorok ünnepe idején az ünnepségek középpontjában a
templom állt.

• Mit tett Jézus?

• Miért csodálkoztak a zsidók?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 7:16–18-at, a tanulók pedig kövessék
a szöveget, és nézzék meg, mit mondott Jézus, mit tehetnének az emberek, hogy
megtudják, vajon igaz-e a tana, vagyis a tanításai.
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• A 16. vers szerint kitől kapta Jézus a tant, amelyet tanított?

• Hogyan ismerheti fel valaki azt, hogy a Jézus által tanított tan valóban
Istentől ered?

• Milyen tantételt tanulhatunk ebből annak kapcsán, hogyan kaphatunk
bizonyságot Mennyei Atyánk tanításairól? (A tanulók saját szavaikat használva
fogalmazzanak meg egy, a következőhöz hasonló tantételt: Ha Mennyei
Atyánk akaratát tesszük, akkor bizonyságot fogunk kapni az Ő tanáról.
Megkérheted a tanulókat, hogy jelöljék meg a 17. versben azokat a szavakat,
melyek ezt a tantételt tanítják.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, hogyan alkalmazhatjuk az életünkben ezt a
tantételt, kérd meg egyiküket, hogy olvassa fel a következő idézetet James E. Faust
elnöktől az Első Elnökségből:

„Úgy nyerjük el az evangélium tantételeiről való bizonyságot, hogy
engedelmesen azok szerint próbálunk élni. […] Az ima hatékonyságáról való
bizonyság alázatos és őszinte ima által jön. Bizonyságot a tizedről a tized fizetése
által nyerünk” (vö. „Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek”.
Liahóna, 2003. nov. 22.).

Bár saját rokonai először nem hittek Benne, később bizonyságot nyertek és
megtértek (lásd Apostolok cselekedetei 1:14).

• Hogyan segíthetett Jézus testvéreinek a János 7:17-ben beazonosított tantétel
bizonyságot nyerni Jézus Krisztusról és az Ő tanításairól?

A tanulók képzeljék el, hogy van egy barátjuk, aki küszködik az evangéliumról való
bizonyságával.

• Hogyan használnátok a János 7:17-ben beazonosított tantételt arra, hogy
segítsetek ennek a barátotoknak?

Hogy segíts a tanulóknak bizonyságot tenni a fent megnevezett tantételről,
valamint átérezni annak igazságát és fontosságát, tedd ki a következő
megállapítást:

Tudom, hogy ____________________ igaz, mert amikor a szerint éltem, akkor
____________________.

Buzdítsd a tanulókat, hogy a füzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukban egészítsék ki ezt a megállapítást egy olyan evangéliumi parancsolattal
vagy tantétellel, amelynek úgy ismerték fel az igazságát, hogy igyekeztek annak
megfelelően élni.

Kérj meg néhány tanulót, hogy olvassa fel az osztálynak, mit írt.

Kérd meg a tanulókat, hogy írjanak le egy olyan evangéliumi igazságot,
parancsolatot vagy tanítást, amelyről szeretnének még erősebb bizonyságot kapni.
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Azt is írják le, hogy a János 7:17-ből tanult tantételt alkalmazva mit fognak tenni
azért, hogy nagyobb bizonyságot kapjanak erről az igazságról, parancsolatról vagy
tanításról.

A János 7:19–36 összegzéseként mondd el, hogy Jézus megfeddte a zsidó vezetőket
azért, mert elutasították a tanításait és a csodatételeit, és a megölésére törekedtek.
Sokakban felmerült, hogy Ő-e a Messiás, a főpapok és a farizeusok pedig szolgákat
küldtek, hogy elfogják Őt.

János 7:37–53
Jézus Krisztus a Szentlélek ajándékáról tanít
Kérj meg egy önként jelentkezőt, aki szomjas, hogy jöjjön ki az osztály elé. Adj neki
egy üres poharat, és kérdezd meg tőle:

• Ez csillapítani fogja a szomjúságodat?

• Még mire van szükséged?

Tegyél ki egy üveg vagy egy kancsó vizet, töltsd tele a poharat, és kérd meg a
tanulót, hogy igyon. Azután kérd meg, hogy menjen vissza a helyére.

Mutasd fel a tanuló poharának megtöltésére használt kancsót vagy üveget. Mondd
el, hogy a sátoros ünnep nyolc napjának mindegyikén egy erre kijelölt pap arany
korsóval vizet merített Siloám tavából, és a templom oltárának lábánál található
ezüst medencébe öntötte a vizet. A sátorok ünnepének utolsó napján, miután a pap
épp megtette ezt, Jézus felállt és felhívást intézett a néphez. (Lásd Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:446.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 7:37-et, a tanulók pedig kövessék a
szöveget, és nézzék meg, minek a megtételére hívta a Szabadító az embereket,
miután az ünnep nyolcadik, utolsó napján megjelent a templomnál.

• Minek a megtételére hívta a Szabadító az embereket?

• Figyelembe véve azt, hogy ezen az ünnepnapon a pap vizet merített és öntött,
szerintetek miért pont ekkor hangzott el Jézus eme hívása?

Írd fel a táblára a következő befejezetlen kijelentést: Ha Jézus Krisztushoz jövünk és
hiszünk Őbenne, akkor…

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 7:38–39-et, majd magyarázd el, hogy
a János 7:39 Joseph Smith fordítása a következőképp egyértelműsíti a vers
befejezését: „…mert a Szentlélek megígértetett mindazoknak, akik hisznek, miután
Jézus megdicsőíttetett”. Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék meg, milyen ígéretet
tett Jézus azoknak, akik Őhozzá jönnek és hisznek Őbenne.

Mondd el, hogy az „annak belsejéből” kifejezés arra utal, hogy az élő víz a hívőben
lesz, belőle árad majd ki, nem pedig külső forrásból.

• A 39. vers szerint mit jelképez a Szabadító által említett élő víz?

Mondd el, hogy „a Szentlélek Jézus halandóságban való tartózkodásának idején
nem fejtette ki teljes mértékben a hatását a zsidók között, bár ennek okára a
szentírás nem ad teljes körű magyarázatot (János 7:39; 16:7)” (Bible Dictionary,
“Holy Ghost”). A Szentlélek ajándéka abban az adományozási korszakban addig
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nem adatott meg, míg a Szabadító halandó küldetésének befejeztével meg nem
dicsőült, de a Szentlélek hatalma rendelkezésre állt, hogy segítsen az embereknek
bizonyságot nyerni a Szabadító és tanítványai által tanított igazságokról.

• Hogyan egészítenétek ki a táblán lévő kijelentést a Szabadítónak a János
7:37–39-ben lévő tanításai alapján? (A tanulók más szavakat is használhatnak,
de fogalmazzák meg a következő tantételt: Ha Jézus Krisztushoz jövünk és
hiszünk Őbenne, akkor el fog minket tölteni a Szentlélek.)

Mondd el, hogy akiket eltölt a Szentlélek, azok jó hatással tudnak lenni másokra.
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan alkalomra, amikor eltöltötte
őket a Szentlélek, és ennek eredményeként jó hatással tudtak lenni valakire. Kérj
meg pár tanulót, hogy meséljen az élményéről.

A János 7:40–53 összegzéseként mondd el, hogy a főpapok és a farizeusok újra el
akarták fogatni Jézust. Nikodémus, az a farizeus, aki korábban egy éjjel felkereste a
Szabadítót (lásd János 3:1–2), a Szabadító védelmére kelt, és emlékeztette társait és
a főpapokat, hogy saját törvényük nem engedi meg senki elítélését úgy, hogy nem
kapott lehetőséget a szólásra.

Végezetül tegyél bizonyságot a tanulók által a János 7-ben felismert igazságokról.
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67. LECKE

János 8:1–30
Bevezetés
Míg a Szabadító Jeruzsálemben tartózkodik a sátorok
ünnepén, az írástudók és a farizeusok közül néhányan elé
hoznak egy házasságtörésben vétkes asszonyt, és azt

kérdezik, hogy megkövezzék-e. Ő elhallgattatja a vádlókat és
irgalmat tanúsít az asszony iránt. Jézus arról is tanít, hogy az
Atya tanúbizonyságot tesz Őróla.

Javaslatok a tanításhoz
János 8:1–11
Házasságtörésen ért asszonyt hoznak a Szabadító elé
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak olyan alkalmakra, amikor az Úr normáival
nem egyező megjelenésű vagy viselkedésű emberekkel kerültek szembe vagy
kapcsolatba.

• Milyen kihívásokat támaszthat az, ha az Úr normáival nem egyező megjelenésű
vagy viselkedésű emberekkel kerülünk kapcsolatba? (A tanulók válaszolhatják
azt, hogy esetleg kísértést éreznek az ilyen emberek hamislelkű megítélésére
vagy arra, hogy barátságtalanul bánjanak velük.)

Írd fel a táblára a következő kérdést:

Mit tegyünk olyan helyzetekben, ahol az Úr normáival nem egyező megjelenésű
vagy viselkedésű emberekkel kerülünk kapcsolatba?

Buzdítsd a tanulókat, hogy a János 8:1–11 tanulmányozása során keressenek olyan
igazságokat, amelyek segíthetnek megválaszolni ezt a kérdést.

Mondd el, hogy a sátorok ünnepe után Jézus Krisztus egy ideig Jeruzsálemben
maradt és a templomban tanította az embereket (lásd János 8:1–2).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:3–6-ot, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mi történt, miközben Jézus tanította a népet.

• Mi történt, miközben Jézus tanította a népet?

• Milyen kérdést tettek fel az írástudók és a farizeusok a Szabadítónak?

• A 6. vers szerint mi volt az írástudók és a farizeusok szándéka? (A nép előtt
hiteltelenné kívánták tenni Jézust, valamint okot akartak szolgáltatni arra, hogy
megvádolhassák, mert indokra volt szükségük az elfogásához és a halálra
ítéléséhez [lásd János 7:1, 32].)

Mondd el, hogy ha Jézus azt mondja, hogy kövezzék meg az asszonyt, akkor egy
olyan büntetési módot pártolt volna, mely népszerűtlen volt a zsidó nép között, és
amelyet tiltottak a római törvények. Ha viszont Jézus azt mondja, hogy ne kövezzék
meg az asszonyt, akkor Mózes törvényének figyelmen kívül hagyásával vagy azzal
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vádolták volna, hogy tiszteletlenül bánik a régi, bevett szokásokkal. (Lásd Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:450–51.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:7–8-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit felelt a Szabadító.

• A 7. vers szerint mit felelt Jézus?

• Szerintetek mire akarta ráébreszteni a Szabadító ezeket a férfiakat, amikor azt
mondta, hogy „a ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ” (7. vers)?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:9-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mi történt, amint a farizeusok és az írástudók átgondolták
a Szabadító szavait.

• Szerintetek mit jelent a „lelkiismeret által vádoltatván” kifejezés?

• Mit ismertek be ezek az emberek azzal, hogy a távozás mellett döntöttek?

• Milyen igazságot tanulhatunk ebből a történetből arról, hogy mi módon
kerülhetjük el azt, hogy elítéljünk másokat? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de győződj meg róla, hogy megfogalmazzák a következő
tantételt: Saját hiányosságaink beismerése segíthet nekünk elkerülni azt,
hogy elítéljünk másokat. Írd fel ezt a tantételt a táblán található kérdés alá.)

• Szerintetek hogyan segíthet nekünk saját hiányosságaink beismerése elkerülni
azt, hogy elítéljünk másokat?

Emlékeztesd a tanulókat, hogy ez az asszony házasságtörésben volt vétkes, mely
rendkívül komoly bűn (lásd Alma 39:3–5).

• Szerintetek mit érezhetett ez az asszony, amikor bűne feltárult Jézus és az
emberek sokasága előtt?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:10–11-et, valamint a 11. vers
Joseph Smith fordítás általi kiegészítését, mely így hangzik: „És az asszony attól az
órától fogva dicsőítette Istent, és hitt az ő nevében”. Az osztály kövesse a szöveget,
és nézzék meg, mit felelt a Szabadító ennek az asszonynak.

• Miként tanúsított szeretetet és irgalmat a Szabadító ezen asszony irányában?

• Milyen utasításokat adott a Szabadító az asszonynak?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, hogy a Szabadító nem nézte el ennek az
asszonynak a bűnét, kérd meg egyiküket, hogy olvassa fel a következő idézetet
Spencer W. Kimball elnöktől:

„Ezt parancsolta neki: »…eredj el és többé ne vétkezzél!« Arra utasította a
bűnös asszonyt, hogy menjen útjára, hagyjon fel bűnös életmódjával, ne
kövessen el több bűnt, változtasson az életén. Ezt mondta: Menj, asszony, és
kezdj hozzá a bűnbánathoz! És jelezte neki, mi az első lépés – a vétkeinek az
elhagyása” (The Miracle of Forgiveness [1969], 165).

• Milyen igazságot tudhatunk meg a Szabadítóról a 10–11. versekből? (A tanulók
más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák meg a következő igazságot: A
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Szabadító irgalmat tanúsít irántunk azzal, hogy lehetőséget ad nekünk a
bűnbánatra. Írd fel a táblára ezt az igazságot.)

• Hogyan segíthet nekünk ennek az igazságnak a megértése, amikor bűnt
követünk el?

• Hogyan segíthet nekünk ez a két, általunk megfogalmazott igazság olyan
helyzetekben, ahol az Úr parancsolataival és normáival nem egyező
megjelenésű vagy viselkedésű emberekkel kerülünk kapcsolatba?

• A 11. vers Joseph Smith fordítása szerint milyen hatással volt az asszonyra a
Szabadító irgalma?

Kérd meg a tanulókat, hogy írják le a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukba, mit éreznek a Szabadító iránt, mivel készen áll irgalmat tanúsítani
irántunk és lehetőséget ad nekünk a bűnbánatra.

János 8:12–30
Jézus arról tanít, hogy Atyja tanúbizonyságot tesz Őróla
Kérd meg a tanulókat, hogy csukják be a szemüket és próbáljanak meg lerajzolni
egy általad megnevezett tárgyat, majd nyissák ki a szemüket és hasonlítsák össze a
rajzukat a szomszédjuk rajzával.

• Milyen dolgokat lehet még fény mellett jobban végezni?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:12-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit mondott magáról Jézus.

• Minek nevezte magát Jézus? (Írd fel a táblára a következő tant: Jézus Krisztus
a világ világossága.)

Emlékeztesd a tanulókat, hogy Jézus a sátorok ünnepén tette ezt a kijelentést. E
nyolcnapos ünnep mindegyik estéjén hatalmas gyertyatartókat, menórákat
gyújtottak meg a templom pitvaraiban, hogy ezáltal világosságot biztosítsanak a
jeruzsálemi ünneplő sokaságnak.

• Jézus Krisztus milyen szempontból biztosított világosságot a házasságtörésen
ért asszonynak és az őt vádló férfiaknak?

• Milyen tantételt ismerhetünk meg a Szabadítónak a 12. versben található
szavaiból? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de győződj meg róla,
hogy megfogalmazzák a következő tantételt: Ha követjük a Szabadítót, akkor
elkerüljük a lelki sötétséget, és eltölt minket az Ő világossága.)

• Szerintetek hogyan segít nektek a Szabadító elkerülni azt, hogy lelki
sötétségben járjatok?

Mondd el, hogy számos ószövetségi prófécia jelzi, hogy a Messiás minden
nemzetnek világossága lesz (lásd Ésaiás 49:6; 60:1–3). Azzal a kijelentéssel tehát,
hogy Ő a világ világossága, Jézus azt hirdette, hogy Ő a Messiás.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:13-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hogyan reagáltak a farizeusok a Szabadító kijelentésére.

• Hogyan reagáltak a farizeusok a Szabadító kijelentésére?
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• Miért mondták, hogy nem igaz Jézus bizonyságtétele? (Mert magáról tett
bizonyságot.)

Mondd el, hogy Jézus emlékeztette a farizeusokat, hogy Mózes törvénye szerint
legalább két ember bizonyságára van szükség az igazság megalapozásához (lásd
János 8:17; 5 Mózes 17:6). Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:18-at, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, ki tett még tanúbizonyságot arról,
hogy Jézus a megígért Messiás.

• A 18. vers szerint mit mondott a Szabadító, ki az Ő isteni mivoltának második
tanúja? (Kihangsúlyozhatod, hogy ezzel a kijelentéssel Jézus megerősítette,
hogy Ő és az Ő Atyja két különböző lény.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:19-et, az osztály pedig figyelje meg,
mit nem értettek meg a farizeusok Jézusról és az Ő Atyjáról.

• A 19. vers szerint miért nem ismerték a farizeusok az Atyát? (A farizeusok azért
nem ismerték az Atyát, mert nem ismerték Jézust, és nem tudták, valójában
ki Ő.)

• Annak alapján, amit a Szabadító a farizeusoknak tanított, mit tehetünk azért,
hogy megismerjük Mennyei Atyánkat? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de győződj meg annak egyértelmű megfogalmazásáról, hogy
Jézus Krisztusról tanulva megismerjük az Atyát. A tanulók szavait
felhasználva írd fel a táblára ezt a tantételt.)

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezt a tantételt, kérd meg egyiküket,
hogy olvassa fel a következő idézetet Jeffrey R. Holland eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából:

„…mindabban, aminek a megtételére és elmondására eljött – többek között
engesztelő szenvedésében és áldozatában, sőt, különösen abban –, Jézus
megmutatta nekünk, ki és mi Isten, a mi Örökkévaló Atyánk, valamint hogy
milyen teljességgel elkötelezett Ő a gyermekei iránt minden korban és
nemzetben. Szavaiban és tetteiben Jézus megpróbálta feltárni és személyessé
tenni számunkra Atyja, a mi Mennyei Atyánk valódi természetét. […]

Így az éhezőknek enni adó, a betegeket meggyógyító, a képmutatást elítélő, a hitre intő Krisztus
megmutatta nekünk az Atyához vezető utat, Őhozzá, aki »irgalmas, könyörületes, nem gerjed
haragra, hosszútűrő és jósággal teli«. Krisztus életében is, de különösen halálában ezt üzente: »A
sajátom mellett Isten irgalmát mutatom most meg néktek«” (vö. Isten nagysága. Liahóna, 2003.
nov. 70., 72.).

• Holland elder szerint Jézus Krisztusról tanulva mit tudunk meg Mennyei
Atyánkról?

A János 8:21–24 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító figyelmeztette a
farizeusokat, hogy ha nem hisznek Őbenne, akkor a bűneikben fognak meghalni.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:25–30-at, az osztály pedig keressen
további igazságokat, melyeket saját magáról és Mennyei Atyánkról tanított Jézus a
farizeusoknak. Meg is kérheted a tanulókat, hogy jelöljék meg, amit találnak.
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• Milyen további igazságokat tanított Jézus Krisztus saját magáról és Mennyei
Atyánkról?

• Miként segítenek nekünk a Szabadító e versekben található tanításai még
jobban megérteni a Szabadító és Mennyei Atyánk közötti kapcsolatot?

Kérd fel a tanulókat, hogy szakítsanak néhány percet azoknak a történeteknek a
felidézésére és átgondolására, amelyeket Jézus Krisztus szavai és tettei kapcsán
eddig tanulmányoztak idén az Újszövetségben (ide tartozik például a
házasságtörésen ért asszony története). Kitehetsz olyan képeket az Evangéliumi
művészeti könyvből ([2009]; lásd még LDS.org), melyek a Szabadító halandó
szolgálatának eseményeit jelenítik meg. Kérj meg néhány tanulót, hogy foglalják
össze azt a történetet, amelyikre gondoltak, és mondják el az osztálynak, hogy az
mit tanít nekünk Mennyei Atyánkról.

Végül tedd bizonyságodat Mennyei Atyánkról és Jézus Krisztusról.
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68. LECKE

János 8:31–59
Bevezetés
A Szabadító a sátorok ünnepe után folytatja a tanítást a
templomban. Tanít a bűntől való megszabadulásról. Amikor

Jézus Krisztus kijelenti, hogy Ő a nagy Jehova, a zsidók
megpróbálják megkövezni Őt.

Javaslatok a tanításhoz

Szabd a tanulók szükségleteihez a tanítási módszereidet!
A tanítási módszerek és készségek csupán eszközök arra, hogy segíts a tanulóknak a tanulásban,
nem ezek jelentik a végcélt. Válassz ki olyan módszereket, amelyek leginkább hozzásegítik a
tanulókat az adott szentírásrész tartalmának, tanainak és tantételeinek megértéséhez, valamint
ezen tanok és tantételek életükben való alkalmazásához. Ne feledd, hogy a Lélek nélkül a
leghatékonyabb tanítási módszerek sem járnak teljes sikerrel!

János 8:31–36
Jézus a bűntől való megszabadulásról tanít
Hogy segíts a tanulóknak felidézni az előző órán tanultakat, mutass fel egy kisebb
követ. Kérd meg a tanulókat, hogy röviden foglalják össze, miként reagált a
Szabadító, amikor az írástudók és a farizeusok közül néhányan elé hoztak egy
házasságtörésen ért nőt, és hogy mit tanított ezt követően (lásd János 8:1–30). (A
Szabadító nem ítélte el az asszonyt, és azt mondta neki, hogy többé ne vétkezzen
[lásd 11. vers]. Később Jézus azt tanította, hogy Ő „a világ világossága” [12. vers],
és ha hiszünk Őbenne és engedelmeskedünk a tanításainak, akkor megismerjük
az Atyát.)

• A János 8:30 szerint milyen hatással voltak a zsidók közül sokakra Jézus tettei
és szavai?

Mutass rá, hogy bár a zsidók közül sokan hittek Jézusban, voltak, akik tovább
vitatkoztak vele, miközben a tanítványságról, az igazságról, valamint a szabadság és
a szolgaság közti különbségről tanította az embereket.

Rajzold fel a táblára a következő ábrát:

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:31–32-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit mondott Jézus, mit kell tennünk ahhoz, hogy
szabadok legyünk.

Kérd meg a tanulókat, hogy jöjjenek ki a táblához és töltsék ki az üres helyeket
annak alapján, amit Jézus mondott arról, hogy, mit kell tennünk ahhoz, hogy
szabadok legyünk. A teljes ábra nézzen ki ehhez hasonlóan:
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• Mit jelent megmaradni Krisztus beszédében (lásd 31. vers)?

• Hogyan foglalnátok össze egy tantételbeli állításként Jézus Krisztusnak a 31–32.
versekben feljegyzett tanításait? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de
győződj meg annak egyértelmű megfogalmazásáról, hogy ha megmaradunk
Jézus Krisztus beszédében, akkor az Ő tanítványai leszünk, és
megismerjük az igazságot, mely szabadokká tesz minket. Ezt a tantételt fel
is írhatod a táblára. Arra is rámutathatsz, hogy a János 8:36 kihangsúlyozza,
hogy Jézus Krisztus miatt válhatunk szabaddá.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Bruce R. McConkie
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, az osztály pedig figyelje meg, hogy mitől
szabadulhatunk meg, ha a Szabadító szavai szerint élünk:

„Szabadok leszünk a hamis tan kárhoztató hatalmától; szabadok az étvágy és a
kéjvágy rabságától, a bűn béklyóitól, mindenféle gonosz és romlott hatástól,
minden korlátozó és gátló erőtől; és szabadon haladhatunk azon korlátlan
szabadság felé, melyet annak teljességében csak a felmagasztosult lények
élveznek” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:456–57).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:33-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit gondoltak a zsidók, mi teszi őket szabaddá.

• Mit gondoltak a zsidók, mi teszi őket szabaddá? (Tévesen azt gondolták, hogy
lelki szabadságot biztosít számukra csupán az, hogy ők Ábrahám
leszármazottjai és az ábrahámi szövetség örökösei.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:34–36-ot, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mire utalt Jézus, mitől kell megszabadulniuk az
embereknek.

• A 34. vers szerint mire utalt a Szabadító, mitől kell megszabadulniuk az
embereknek?

Mutass rá, hogy a 34. versben található „cselekszik” szó azt sugallja, hogy valaki
megmarad a bűnben és nem bánja meg azt.

• Milyen tantételt tanulhatunk a 34. versből? (Miután a tanulók válaszoltak, írd
fel a táblára a következő tantételt: Ha bűnt követünk el és nem bánjuk meg
azt, akkor a bűn szolgáivá válunk.)

• Mit jelent a bűn szolgájának lenni? (Rámutathatsz, hogy az itt szereplő „szolga”
szó helyett akár a „rabszolga” megnevezést is használhatnánk.)

Hogy segíts a tanulóknak elképzelni az általuk megfogalmazott két tantétel közötti
kapcsolatot, rajzold fel a táblára a következő ábrát:
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• Miért van az, hogy némelyek ma összekeverik ezeket az igazságokat és úgy
gondolják, hogy a Szabadító követése rabságba taszít minket, míg a bűn
elkövetése szabadságot eredményez?

Hogy segíts az osztálynak jobban megérteni az általuk megfogalmazott két
tantételt, kérd meg az egyik tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet D. Todd
Christofferson eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Ha engedünk [Sátán] kísértéseinek, az egyre szűkíti a választásaink körét, míg
egy sem marad belőlük, csak a függőségek, melyeknek már nem tudunk
ellenállni. […]

A világ Korihór szemüvegén át szemléli a dolgokat, és rabságnak tartja az Isten
törvényei és szertartásai iránti engedelmességet (lásd Alma 30:24, 27). […]

Kételkedik-e bárki is abban, hogy mivel Isten minden világosságnak és
igazságnak birtokában van, teljes mértékben szabadon létezhet és cselekedhet?

Hasonlóképpen gyarapszik a mi önrendelkezésünk is annak következtében, hogy egyre inkább
megértjük az evangéliumi tanokat és tantételeket. Először is, mivel több olyan törvény áll
rendelkezésünkre, amelyet betarthatunk, több választási lehetőségünk van, több mindent
elérhetünk és nagyobb áldásokban részesülhetünk. […] Másodszor pedig, mivel több mindent
értünk, okosabb döntéseket hozhatunk, hiszen nem csupán a választási lehetőségeket látjuk,
hanem a lehetséges következményeiket is” (“Moral Agency,” Ensign, June 2009, 49, 50–51).

A tanulók alkossanak párokat, és mindegyik pár tanulmányozzon egy-egy kijelölt
részt A fiatalság erősségéért (füzet, 2011) című kiadványból. Kérd meg a tanulókat,
hogy rajzolják le a következő táblázatot a füzetükbe vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukba (te is felrajzolhatod a táblára). Mindegyik pár
olvassa el közösen a nekik kijelölt részt A fiatalság erősségéért című kiadványból, és
töltse ki a táblázatot.
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A fiatalság
erősségéért című
kiadványban
szereplő norma:

Milyen tekintetben
eredményezhet
szabadságot ennek a
normának a betartása?

Milyen tekintetben
eredményezhet rabságot az,
ha nem élünk ennek a
normának megfelelően?

Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy cseréljenek párokat és
beszéljék meg a másikkal, hogy mit tudtak meg az általuk tanulmányozott
normáról. Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, hogy mondja el az
osztálynak, mit tudott meg.

• A fiatalság erősségéért által ígért szabadság mely megnyilvánulásaiban volt már
személyesen is részetek?

Kérd meg a tanulókat, hogy írjanak le egy konkrét módot arra, miként igyekeznek
majd szabadok lenni azáltal, hogy a Szabadító beszéde szerint élnek.

János 8:37–59
Jézus bizonyságot tesz isteni mivoltáról
Kérd meg a tanulókat, hogy röviden válaszoljanak a következő kérdésre:

• Van-e olyan barátotok vagy ismerősötök, aki nagyon hasonlít az édesapjára? Ha
igen, ki?

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a János 8:37–40 és
44–45-öt, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, miben különböztek
az Úrnak ellenszegülő zsidó vezetők Ábrahámtól, a nagyszerű ószövetségi
prófétától, akit atyjuknak tartottak.

• A 39. vers szerint mit mondott a Szabadító, mit tennének, ha Ábrahám
gyermekei lennének?

• A 40. vers szerint minek a megtételére törekedtek, amit Ábrahám soha nem
tett volna?

• A 44–45. versek szerint mit mondott Jézus, ki az ő atyjuk? (Az ördög.) Milyen
szempontból követték az ördögöt?

A János 8:46–50 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító azt tanította, hogy
akik Istentől valók, azok befogadják az Ő szavát. A zsidó vezetők sértegetni
próbálták Jézust azzal, hogy szamaritánusnak nevezték őt (a zsidók általában
megvetették a szamaritánusokat), és azt állították, hogy ördög van benne.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:51–53-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, milyen kérdést tettek fel Jézusnak a zsidó vezetők.

• Milyen kérdést tettek fel Jézusnak? (Felkérheted a tanulókat, hogy jelöljék meg
a „nagyobb vagy-é te a mi atyánknál Ábrahámnál” kérdést az 53. versben.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:56–58-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit válaszolt Jézus a zsidók kérdésére.
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• Mit válaszolt Jézus a „nagyobb vagy-é te a mi atyánknál Ábrahámnál”
kérdésre? (Felkérheted a tanulókat, hogy jelöljék meg a „mielőtt Ábrahám lett,
én vagyok” kifejezést az 58. versben.)

Mondd el, hogy az 58. versben található „vagyok” szó Jehovára utal (lásd 2 Mózes
3:14), majd tedd fel a következő kérdéseket:

• Mit jelent a „vagyok” szó? (A zsidók ezen a néven ismerték Jehovát, vagyis
Ábrahám, Izsák és Jákób Istenét. Megkérheted a tanulókat, hogy írják be a
szentírásukba a következő igazságot: Jézus Krisztus Jehova, az Ószövetség
Istene.)

• Az 58. vers tanulmányozásából mi derül ki számotokra, mit válaszolt Jézus arra
a kérdésre, hogy nagyobb-e Ő Ábrahámnál?

Tegyél ki több olyan képet az
Evangéliumi művészeti könyvből ([2009];
lásd még LDS.org), amelyek
Ószövetség-beli feljegyzett csodákat
jelenítenek meg (például A három férfi
a tüzes kemencében, 25. sz.; vagy
Dániel az oroszlánok vermében,
26. sz.).

• Ha Jézus előtt álltatok volna, és
hallottátok volna, amint kijelenti,
hogy Ő az, aki az Ószövetségben
feljegyzett csodákat véghezvitte, ti
hogyan reagáltatok volna Rá?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
János 8:59-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, hogyan
reagáltak a zsidó vezetők Jézus
kijelentésére, mely szerint Ő Jehova. A
tanulók mondják el, mit találtak.

• Szerintetek miért fontos tudnunk
azt, hogy Jézus Krisztus Jehova, az
Ószövetség Istene?

Felkérhetsz néhány tanulót, hogy ossza
meg az osztállyal a bizonyságát Jézus
Krisztusról. Az órát befejezheted a saját
bizonyságtételeddel.

Szentírás-memoriter áttekintés
A röpdolgozatok és a tesztek lehetőséget adnak a tanulóknak, hogy próbára tegyék,
mennyire emlékeznek a szentírás-memoriterekre. Rávezetésként mondhatsz
kulcsszavakat vagy szentírás-utalásokat, idézhetsz a versekből, vagy leírhatsz az
általuk tanított igazságokat szemléltető helyzeteket. A röpdolgozatokra és tesztekre
szóban, a táblára felírva vagy papíron is sor kerülhet. Miután a tanulók végeztek
egy-egy röpdolgozattal vagy teszttel, megteheted, hogy a magas pontszámot elért
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tanulókat párba állítod olyan tanulókkal, akiknek nehézséget jelentenek a
memoriterek. A magasabb pontszámot elérő tanuló mentori szerepkörben segíthet
az alacsonyabb pontszámot elérőnek a tanulásban és a fejlődésben. (Ha így
döntesz, akkor figyelj oda rá, hogy a kivitelezési mód ne szégyenítse meg a
nehézségekkel küzdő tanulókat!)
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69. LECKE

János 9
Bevezetés
Jézus meggyógyít egy vakon született embert. A farizeusok
kérdőre vonják ezt az embert, és kiűzik a zsinagógából, mert
nem hajlandó bűnösnek mondani Jézust azért, hogy a sabbat

napján gyógyított. A Szabadító felkeresi ezt a férfit, aki Jézust
Isten Fiaként ismerve el hódol Neki.

Javaslatok a tanításhoz
János 9:1–7
Jézus meggyógyít egy vakon született embert
Hozz az órára egy újságcikket valakiről, akit valamilyen szerencsétlenség ért.
Foglald össze a cikket a tanulóknak, vagy írd fel a címét a táblára.

• Milyen egyéb példákat láttatok már nehézségeket megtapasztaló emberekre?

Mutass rá, hogy vannak, akikben felmerül a kérdés, hogy miért engedi Isten, hogy
komoly csapások nehezítsék az életüket.

Kérd fel a tanulókat, hogy a János 9:1–5 tanulmányozása során keressenek egy
olyan igazságot, amely segíthet nekünk jobban megérteni, miért engedi meg Isten,
hogy különböző szerencsétlenségek érjenek minket.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 9:1–2-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, milyen csapás sújtotta ezt a férfit. Kérd meg a tanulókat,
hogy mondják el, mit találtak.

• A 2. vers szerint mit kérdeztek a tanítványok az illető által megtapasztalt
nehézség okáról?

Mondd el, hogy a Szabadító idejében – csakúgy, mint napjainkban – sokan úgy
gondolták, hogy az emberek által megtapasztalt csapások az általuk vagy szüleik
által elkövetett bűnök következményei. (Arra is rámutathatsz, hogy a tanítványok
kérdése magában rejti a halandóság előtti lét valóságának feltételezését.)

• Szerintetek helytálló volt ez az elgondolás? Miért vagy miért nem?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 9:3–5-öt, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és figyeljék meg, mit tanított a Szabadító e férfi vakságáról.

• Szerintetek mit jelent az, hogy „nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai”
(3. vers)?

• A Szabadítónak e versekben található tanításából milyen igazságot tanulhatunk
a minket érő csapásokról? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de
fogalmazzanak meg egy, a következőhöz hasonló igazságot: Isten az Ő
műveinek és hatalmának megmutatására használhatja a minket érő
csapásokat.)
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Mondd el, hogy bár az általunk megtapasztalt szerencsétlenségeknek sok
különböző oka lehet, a minket érő kihívásokat Isten fel tudja használni az Ő
igazlelkű céljai véghezvitelének elősegítésére.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan nehézségre, amellyel korábban
szembesültek vagy amelyet most tapasztalnak meg. Kérd meg őket, hogy a János 9
tanulmányozását folytatva gondolják át, Isten hogyan tudja ezen csapások révén
megmutatni bennük a műveit és a hatalmát.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 9:6–7-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hogyan mutatta meg Isten a műveit és a hatalmát e vak
ember tapasztalatain keresztül.

Azt is megteheted, hogy megmutatod a Life of Jesus Christ Bible Videos [Jézus
Krisztus élete bibliai rövidfilmek] következő kisfilmjének egy részletét:

“Jesus Heals a Man Born Blind” [Jézus meggyógyít egy vakon született férfit]
(0:00–3:37-es időkód). Ez a videó rendelkezésre áll az LDS.org honlapon.

• Szerintetek milyen lehetett ennek a férfinak először látni?

• Hogyan tette lehetővé ennek a férfinak a szerencsétlensége mások számára azt,
hogy tanúi legyenek Isten hatalmának?

• Ebben a történetben a férfinak Siloám tavában kellett megmosakodnia ahhoz,
hogy elnyerje a látását. Nektek esetleg mit kell tennetek azért, hogy Isten
megmutathassa életetekben a műveit és a hatalmát?

János 9:8–41
Miután a farizeusok kiűzik azt a férfit, akit Ő meggyógyított, a Szabadító felkeresi őt
A János 9:8–15 összegzéseként mondd el, hogy miután a vak férfi meggyógyult,
egyesek kétségbe vonták, hogy valóban ő-e az a férfi, aki vakon született. Mások a
gyógyulásának módját szerették volna megtudni, és a farizeusok elé vitték őt, akik
kérdőre fogták.

Kérd meg a tanulókat, hogy a János 9:14-ben nézzék meg, melyik napon
gyógyította meg a Szabadító a vak férfit. Kérj meg valakit, hogy mondja el,
mit talált.

• Szerintetek hogyan reagáltak a farizeusok arra, hogy Jézus a sabbat napján
gyógyította meg ezt a férfit?

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a János 9:16–38-at, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen nehézséggel szembesült még a
meggyógyított férfi.

A felolvasás helyett megmutathatod a “Jesus Heals a Man Born Blind”
[Jézus meggyógyít egy vakon született férfit] kisfilm hátralevő részét

(3:37–7:47-es időkód). A tanulók figyeljék meg, milyen nehézséggel szembesült
még a meggyógyított férfi.

Segíts a tanulóknak felkészülni egy másik tantétel megfogalmazására ebből a
történetből azáltal, hogy emlékezteted őket: a vak ember szüleit a farizeusok elé
vitték, hogy kikérdezzék őket.
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• A 22. vers szerint miért hárították át a vak ember szülei a fiukra, hogy adjon
magyarázatot arra, hogy miért lát?

Mondd el, hogy „sok zsidó közösség vallási és társasági központja a zsinagóga volt.
A zsinagóga hozzáférést biztosított a lelki útmutatáshoz és hódolathoz, valamint
oktatási és társasági lehetőségeket nyújtott. Mivel a zsinagóga ennyire részét
képezte a zsidó társadalomnak, ha valakit kivetettek a zsinagógából…, akkor az
nemcsak azt jelentette, hogy kizárták az adott vallási közösségből, hanem azt is,
hogy száműzték a kulturális és társasági életből. Ennek fenyegetése nyilván elég
súlyos volt ahhoz, hogy a vakon született férfi szülei ne bonyolódjanak bele
túlságosan [a fiuk gyógyulásának] kivizsgálásába” (Újszövetség tanulói kézikönyv
[Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014]. 230.).

• A 24. vers alapján mit gondoltok, milyen nyomás nehezedett a meggyógyult
férfira?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 30–33. verseket, és nézzék
meg, mit válaszolt a férfi a farizeusoknak. Tájékoztasd a tanulókat, hogy a János
9:32 Joseph Smith fordítása a vers végéhez még hozzáfűzi, hogy „hacsak
nem Isten”.

• Milyen érveket használt ez a férfi Jézus védelmében? (Javasolhatod, hogy a
tanulók jelöljék meg a 33. versben található szavait.)

• Mit tudott ez a férfi Jézus Krisztusról?

Mutass rá, hogy ezt a férfit kiűzték a zsinagógából azért, mert félelmet nem ismerve
megvédte azt a személyt, aki meggyógyította őt (lásd 34. vers).

• Szerintetek miért volt hajlandó ez a férfi kitartani amellett, amit Jézus
Krisztusról tudott, bár ez azt jelentette számára, hogy kitiltják a zsinagógából?

Emlékeztesd a tanulókat, hogy miután ezt a férfit kiűzték a zsinagógából, a
Szabadító felkereste őt, és megkérdezte tőle, hogy hisz-e Isten Fiában (lásd 35.
vers). Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 9:36–38-at, az osztály pedig
figyelje meg, mit válaszolt a férfi.

• Bizonyságot szerzett ez a férfi Jézus Krisztusról? (Igen – megtudta, hogy Jézus
Krisztus Isten Fia.)

• Milyen tantételt tanulhatunk ettől a férfitól a tudásunk iránti hűnek
maradásról? (A tanulók több különböző tantételt is megfogalmazhatnak, de
győződj meg arról, hogy értik a következőt: Ha függetlenül attól, hogy mi
szegül szembe velünk, hűek maradunk ahhoz, amiről tudjuk, hogy igaz,
akkor megerősödik a bizonyságunk. Írd fel a táblára ezt a tantételt.)

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni ezt a tantételt, kérd meg egyiküket,
hogy olvassa fel az Ether 12:6-ot, az osztály pedig kövesse a szöveget, és figyeljék
meg, mi történik, ha a hitünkkel szembeni ellenállást tapasztalva is hűek maradunk
az Úrhoz.

• Szerintetek miért erősödik meg a bizonyságunk, miután dacolt az ellenállással
vagy a hit próbatételeivel?

• A ti bizonyságotok miként erősödött meg amiatt, hogy valamilyen ellenállást
tapasztaltatok meg?
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Hogy segíts a tanulóknak egy másik tantételt is megfogalmazni ebből a történetből,
kérdezd meg, hogy hány tanuló használ valamilyen, a látását javító eszközt
(szemüveget vagy kontaktlencsét).

• Mit tesznek ezek a lencsék a látásotokkal?

• Milyen volt ennek a férfinak a fizikai látása, miután Jézus meggyógyította őt?

• Miként javult meg ennek a férfinak a lelki látása, vagyis az, amit a Szabadítóval
kapcsolatban megértett?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a János 9:11, 17, 33-at, és
keressenek olyan kifejezéseket, melyek leírják, milyen lett a férfi látása, vagyis mit
értett meg abból, hogy ki Jézus. Mondják el, mit találtak. (Válaszaik között
szerepeljenek a következők: „egy ember, a kit Jézusnak mondanak”, „próféta”,
„Istentől” való ember. Írd fel a táblára ezeket a kifejezéseket, és kérd meg a
tanulókat, hogy jelöljék be őket a szentírásukban.)

• E kifejezések tanúsága szerint mi történt ennek az embernek a lelki látásával?
(Egyre javult. Ezek a kifejezések jelzik a férfi lelki érettségének növekedését,
hogy egyre jobban felfogta, ki is valójában Jézus.)

• Szerintetek miért tisztult ki a látása és az, amit a Szabadítóval kapcsolatban
megértett? (Hitet gyakorolt azzal, hogy hű maradt ahhoz, amit már tudott.)

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át a János 9:36–38-at, és keressék ki, végül kit
ismert fel ez a férfi a Szabadítóban.

• Végül kit ismert fel ez a férfi a Szabadítóban? (Felismerte, hogy Jézus Krisztus
Isten Fia.)

• Mennyire lett jó ennek a férfinak a látása?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Howard W. Hunter
elnöktől, az osztály pedig figyelje meg, mit mondott Hunter elnök, mi történt ezzel
a férfival.

„Ez esetben kétszer adatott látás – egyszer egy veleszületett hiányosság
kezelésére, másodszor pedig azért, hogy láthassa a Királyok Királyát, mielőtt
felmenne mennyei trónusára. Jézus a fizikai és a lelki látását is megelevenítette”
(“The God That Doest Wonders,” Ensign, May 1989, 16–17).

• Miként jelképezheti a férfi fizikai vakságból való meggyógyulása a lelki
vakságból való meggyógyulását?

• Milyen tantételt tanulhatunk ebből a beszámolóból: mi történhet velünk, ha
Jézus Krisztusba vetett hitet gyakorlunk? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzanak meg egy, a következőhöz hasonló tantételt:
Jézus Krisztusban hitet gyakorolva kitisztul a lelki látásunk és az
értelmünk. Írd fel a táblára ezt a tantételt.)
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• Szerintetek miért van szükség a hit gyakorlására ahhoz, hogy tisztábban lássunk
és értsünk meg lelki igazságokat?

Mondd el, hogy amikor ez a férfi meglátta Jézust és Isten Fiának ismerve el Őt
hódolt Neki, állt a közelben néhány farizeus. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel
a János 9:39–41-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és figyeljék meg, mit
tanított a Szabadító a vakságról.

• Hogyan foglalnátok össze, hogy mit tanított a Szabadító a farizeusoknak?

Mondd el, hogy a farizeusok kérdésére, mely szerint „avagy mi is vakok
vagyunk-é?” (40. vers), „a Szabadító egy metaforával válaszolt, és azt tanította,
hogy akik »vakok« – akik nem tudják, hogy ki Ő –, azoknak nincs bűnük (János
9:41), akik viszont látnak – vagyis elegendő tanúbizonyságot kaptak a Szabadítóról
és az Ő isteni küldetéséről, ezért tudniuk kellene, hogy ki Ő –, azok felelősek
lesznek a tetteikért. A farizeusok azokhoz tartoztak, akik láttak, ezért az ő bűnük
megmaradt. Lelki értelemben ők maguk döntöttek úgy, hogy vakok lesznek, mert a
sok tanúbizonyság ellenére nem voltak hajlandóak felismerni Jézust Isten Fiaként”
(Újszövetség tanulói kézikönyv. 231.).

Végezetül kérd meg a tanulókat, hogy nézzék meg a táblára felírt két tantételt, és
gondolják át, melyiket kellene alkalmazniuk az életükben (az is lehet, hogy úgy
érzik, mindkettőt). Adj a tanulóknak időt arra, hogy a füzetükbe vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukba leírják, hogyan fogják alkalmazni ezt a
tantételt. Buzdítsd őket arra, hogy imádkozzanak útmutatásért a kivitelezés módját
illetően.

Segíts a tanulóknak a tanok és a tantételek alkalmazásában!
Ha a tanítók alkalmazzák életükben az evangélium tantételeit, el fogják nyerni az ígért
áldásokat. Biztosíts időt az óra folyamán a tanulóknak arra, hogy átgondolják és leírják, mit
értettek meg és mit éreztek, továbbá hogy fontolóra vegyék, milyen konkrét lépéseket tehetnek
azért, hogy alkalmazni tudjanak egy bizonyos tantételt. Ilyen alkalmakkor ösztönözd a tanulókat
arra, hogy kérjenek útmutatást az Úrtól.
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70. LECKE

János 10
Bevezetés
Jézus Krisztus azt tanítja, hogy Ő a Jó Pásztor, és hogy leteszi
életét a juhaiért. Arról is bizonyságot tesz, hogy Mennyei
Atyánk hatalmat adott neki a halál felett. Némelyek

káromlással vádolják Jézust azért, mert kijelenti, hogy Ő
Isten Fia.

Javaslatok a tanításhoz
János 10:1–24
Jézus Krisztus azt tanítja, hogy Ő a Jó Pásztor, és hogy leteszi életét a népéért
Kérj meg egy tanulót, hogy jöjjön ki az osztály elé. Kösd be a szemét, és szedj össze
néhány szentíráskötetet – legyen köztük a bekötött szemű tanuló szentírása is.
Kérd meg a bekötött szemű tanulót, hogy tapogassa meg a szentírásokat, és
próbálja meg kitalálni, hogy melyik az övé. Miután megpróbálta, kérdezd meg:

• Miből tudtad vagy miért nem tudtad kitalálni, hogy melyik a te szentírásod?

• Ha arra kértelek volna, hogy az osztálytársaid arcát tapogasd meg, szerinted
hányat ismertél volna fel közülük? (Ennek a megtételére ne kérd meg a
tanulót!)

Kérd meg a tanulót, hogy vegye le a szeméről a kötést, majd üljön vissza a helyére.
Mondd el, hogy egyszer megkérdeztek egy közel-keleti pásztort, hogy mennyire
ismeri a juhait. Azt válaszolta: „Ha bekötnék a szemem, és odahoznának hozzám
egy bárányt, akinek az arcára rátehetném a kezem, azonnal meg tudnám mondani,
hogy az enyém-e vagy sem” (G. M. Mackie, Bible Manners and Customs [n.d.], 35).

• Ha ti pásztorok volnátok, akkor szerintetek mi kellene ahhoz, hogy olyan jól
ismerjétek a nyájatokban a juhokat, mint ez a pásztor?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a János 10:14-et, és nézzék meg,
minek nevezte magát Jézus. Mondják el, mit találtak. Írd fel a táblára a következő
kijelentést: Jézus Krisztus a Jó Pásztor.

• Szerintetek miért helyénvaló megnevezése a Szabadítónak a „jó pásztor”?

Buzdítsd a tanulókat, hogy a János 10 tanulmányozása során keressenek olyan
igazságokat, amelyek elárulják nekünk, hogy milyen tekintetben a mi Jó
Pásztorunk a Szabadító.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a János 10:1–5 kulturális hátterét, mondd el,
hogy a Szabadító napjaiban a pásztorok nappal élelemhez, vízhez és védett helyre
vezették a juhaikat, éjszakára pedig mind egy közös karámba terelték a saját
nyájukat. A karám egy olyan kőfallal elzárt barlang vagy bekerített hely volt,
melynek tetején éles tövisek akadályozták meg a vadállatok bejutását.
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Segíts a tanulóknak a kulturális háttér megértésében!
A szentírások szerzői úgy írtak, amint arra a Szentlélektől utasítást kaptak, azonban a saját
kultúrájuk nagyban befolyásolta, hogy milyen szavakat vagy képeket használtak. Ha segítesz a
tanulóknak megérteni ezt a kultúrát, akkor az tisztázhatja és elmélyítheti számukra a
szentírásokban található képek, történetek, tanítások, tanok és tantételek megértését.

A tanulók alkossanak párokat. Mindegyikük olvassa fel együtt a János 10:1–5-öt, és
nézzék meg, hogy mit tesz egy jó pásztor. Elegendő idő eltelte után kérj meg
néhány tanulót, hogy mondja el, mit talált. Válaszaikat írd fel a táblára a Jézus
Krisztus a Jó Pásztor felirat alá. (A válaszok között lehetnek a következők: az ajtón
megy be, nevükön szólítja a juhait, és a juhai előtt jár.)

• A 3. vers szerint hogyan vezeti ki a pásztor a karámból a juhait?

• A 4–5. versek szerint miért csak a saját pásztorukat követik a juhok?

• Minek nevezte a Szabadító azokat, akik nem az ajtón akarnak bemenni a
karámba?

Mondd el, hogy a farizeusok is ott voltak azok között az emberek között, akikhez
Jézus beszélt (lásd János 9:40).

• Miben hasonlítottak a farizeusok a karámban lévő tolvajokhoz, rablókhoz és
idegenekhez?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a János 10:6-ot, és nézzék meg,
hogyan reagáltak a farizeusok a Szabadító tanítására. Mondják el, mit találtak.

Mondd el, hogy amint azt a János 10:7–16 feljegyzi, a Szabadító ezután az Őközte
és a farizeusok közötti különbségekről tanított. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa
fel a 7–10. verseket, a 8. verset a Joseph Smith fordítással kiegészítve: „Mindazok,
akik előttem jöttek, és nem tettek bizonyságot rólam, tolvajok és rablók: de nem
hallgattak rájok a juhok.” A tanulók kövessék a szöveget, és nézzék meg, mit
tanított Jézus ezekben a versekben.

• A 8. vers Joseph Smith fordítása milyen további meglátással szolgál a
tolvajokról?

• Szerintetek mit értett a Szabadító az alatt, amikor azt mondta, hogy „én vagyok
a juhoknak ajtaja”, illetve „én vagyok az ajtó” (7. és 9. vers)?

Mondd el, hogy „Izráelben a pásztorok az akol bejáratánál állva minden belépő
juhot megvizsgáltak, és szükség szerint ellátták a sérüléseit. Miután a juhok
éjszakára a karámba gyűltek, a pásztor a bejárathoz feküdt le aludni, elzárva ezzel
az utat, hogy a ragadozók vagy a tolvajok ne árthassanak a juhoknak” (Újszövetség
tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014]. 231–232.).

• Miben hasonlítanak ezeknek a pásztoroknak a tettei ahhoz, amit a Szabadító
tesz értünk?

• Szerintetek milyen tekintetben ad a Szabadító bővelkedő életet (lásd János
10:10) azoknak, akik követik Őt?
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 10:11–15-öt, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit mondott a Szabadító, még mit tesznek a jó
pásztorok. Mutass rá, hogy a béres olyan valaki, akit elsősorban az motivál a
munkára, hogy pénzt kap érte.

Kérj meg néhány tanulót, hogy jöjjön ki a táblához, és írja be a Jézus Krisztus a Jó
Pásztor felirat alá, amit még megtudott a Jó Pásztorról. (A válaszok között lehetnek
a következők: életét adja a juhaiért, ismeri a juhait és a juhai is ismerik Őt.)

• Mit hajlandó a pásztor megtenni, amit a béres nem?

• Milyen igazságot tudhatunk meg ezekből a versekből a Szabadítóról? (A
tanulók más szavakat is használhatnak, de győződj meg róla, hogy
megfogalmazzák a következő igazságot: Jó Pásztorként Jézus Krisztus
mindannyiunkat ismer, és életét adta értünk. Írd fel a táblára ezt az
igazságot a Jézus Krisztus a Jó Pásztor felirat alá.)

Emlékeztesd a tanulókat arra a közel-keleti pásztorra, aki olyan jól ismerte a juhait.

• Mit gondoltok, titeket mennyire ismer a Szabadító?

• Milyen hatással lehet a mindennapi életetekre annak tudata, hogy a Szabadító
ismer benneteket, és hajlandó volt letenni értetek az életét?

Mondd el, hogy miután arról tanított, hogy az életét adja majd értünk, a Szabadító
azt is elmondta, mi mást fog még tenni. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
János 10:16-ot, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit mondott a
Szabadító, mi mást tesz majd még a juhaiért (vagyis a népéért).

• Mit mondott a Szabadító, mi mást tesz majd még a juhaiért?

• Mire utal ez a vers, hol vannak az Ő juhai?

Magyarázd el, hogy a Szabadító azt tanította a jeruzsálemi zsidóknak, hogy más
földeken is meg fogja látogatni Isten gyermekeit, tanítja nekik az evangéliumát, és a
saját aklába (az egyházába) hozza őket. Mondd el, hogy a Mormon könyve
tisztázza ezt a verset.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a 3 Nefi 15:15–17, 21-et
és a 16:1–3-at. Javasolhatod, hogy a tanulók írják oda ezt a hivatkozást a
szentírásuk margójára a János 10:16 mellé.

• Hogyan segítenek nekünk ezek a versek jobban megérteni a János 10:16-ot? (A
„más juhaim” megnevezés a nefitákra és az elveszett törzsekre utal, nem pedig
a nemzsidókra.)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a János 10:17–18-at, és
keressenek egy, a Szabadítóval kapcsolatos tant. Mondják el, mit találtak. (A
tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák meg a következő tant:
Isten szó szerinti Fiaként Jézus Krisztusnak hatalmában állt letenni az életét,
majd újra felvenni azt. Buzdítsd a tanulókat, hogy jelöljék meg az e tant tanító
szavakat ezekben a versekben.)

• Miért volt képes a Szabadító arra, hogy meghaljon, és arra is, hogy a halála után
feltámadjon? (Halandó édesanyjától, Máriától, Jézus halandóságot örökölt,
annak képességét is beleértve ebbe, hogy meghaljon. Atyjától, Elohimtól pedig
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halhatatlanságot örökölt, annak hatalmát, hogy örökké éljen. Így hát Jézus a
halál és a feltámadás hatalmát is örökölte, és ez szükséges volt ahhoz, hogy
véghez tudja vinni az engesztelést. [Lásd a Máté 1–2-t tárgyaló leckét.])

A János 10:19–24 összegzéseként mondd el, hogy miután a Szabadító megtanította
ezeket a dolgokat, az emberek között meghasonlás támadt azt illetően, hogy kinek
vélik Jézust. A templomban odamentek Jézushoz és sürgették, hogy jelentse ki
valódi kilétét, hogy Ő a Krisztus.

János 10:25–42
Jézus kijelenti, hogy Ő Isten Fia
Kérj meg egy másik tanulót, hogy jöjjön ki az osztály elé, neki is kösd be a szemét,
majd kérj meg jó néhány másik tanulót, hogy egymást váltva mondjanak ki egy
bizonyos szót (például: pásztor). A bekötött szemű tanuló figyeljen, amikor valaki
kimondja ezt a szót, és próbálja meg a hang alapján felismerni, hogy ki beszél.

• Miért lehet bizonyos hangokat könnyebben felismerni, mint másokat?

Kérd meg a tanulót, hogy vegye le a szeméről a kötést, majd üljön vissza a helyére.
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 10:25–30-at, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és figyeljék meg, miként reagált a Szabadító az emberek
kérésére, hogy mondja meg, Ő-e a Krisztus.

• Hogyan jellemezte a Szabadító a juhait? (A Szabadító juhai hallják az Ő hangját
és követik Őt.)

• A 28. vers szerint mit kapnak majd azok, akik hallják a Szabadító hangját és
követik Őt?

• Milyen tantételt tanulhatunk ezekből a versekből? (A tanulók több tantételt is
megfogalmazhatnak, de mindenképpen hangsúlyozzátok ki, hogy ha
megismerjük a Jó Pásztor hangját és követjük Őt, akkor Ő örök élethez
vezet minket. Írd fel a táblára ezt a tantételt a Jézus Krisztus a Jó Pásztor felirat
alá. Javasolhatod, hogy a tanulók írják oda ezt a tantételt a szentírásuk
margójára a János 10:27–28 mellé.)

Emlékeztesd a tanulókat a második bekötött szemű tanulóra, és hogy miért (vagy
miért nem) tudta felismerni az osztálytársai hangját.

• Mi mit tehetünk azért, hogy megismerjük a Szabadító hangját? (Lásd még
T&Sz 18:34–36.)

• Mit tettetek eddig azért, hogy ismerős legyen nektek a Szabadító hangja?

• Miként mutathatjuk meg azt, hogy a Szabadítót követjük?

Adj időt a tanulóknak annak átgondolására, hogy mit tehetnek azért, hogy még
inkább meghallják a Szabadító hangját és kövessék Őt. Kérd fel őket, hogy a
szentírás-tanulmányozási naplójukba írjanak le egy arra vonatkozó célt, hogy (1)
még jobban oda fognak figyelni a Szabadító hangjára, és ezt konkrétan hogyan
fogják kivitelezni, vagy (2) még jobban követni fogják az Ő hangját, és ennek
megtételére milyen terveik vannak.
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A János 10:31–42 összegzéseként mondd el, hogy miután a Szabadító bizonyságot
tett arról, hogy Ő és az Ő Atyja egyek, a zsidó vezetők káromlásért meg akarták
kövezni. Ő azonban vádjaikra a Zsoltárok 82:6-ot idézve reagált, melyben ez áll:
„Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan”. A
Szabadító azután azt kérdezte a zsidóktól, hogy miért vádolják őt káromlással azért,
mert azt mondta, hogy Isten Fia, mikor a szentírásokban az áll, hogy Isten
gyermekei vagyunk és magunk is istenekké válhatunk.

Végezetül tegyél bizonyságot a János 10-ben tanított igazságokról és tantételekről,
és buzdítsd a tanulókat ezek alkalmazására.

70.  LECKE

436



OTTHONTANULÓI LECKE

János 7–10 (14. rész)
Felkészülési anyag az otthon tanulók oktatója számára
A napi otthontanulói leckék összefoglalása
A következő összefoglalást azon eseményekről, tanokról és tantételekről, melyeket a tanulók a János 7–10 (14. rész)
tanulmányozása során megismertek, ne tanítsd az órád részeként! Az általad tanított lecke e tanok és tantételek közül
csupán néhányra összpontosít. Kövesd a Szent Lélek késztetéseit, amikor átgondolod, hogy mire van szükségük a
tanulóidnak.

1. nap (János 7)
Jézusnak Jeruzsálemben, a sátorok ünnepe alatt elmondott tanításaiból a tanulók megtudták, hogy ha Mennyei Atyánk
akaratát tesszük, akkor bizonyságot fogunk kapni az Ő tanáról. Azt a tantételt is megfogalmazták, hogy ha Jézus
Krisztushoz jövünk és hiszünk Őbenne, akkor el fog minket tölteni a Szentlélek.

2. nap (János 8)
A házasságtörésen ért asszony történetéből a tanulók megtudták, hogy saját hiányosságaink beismerése segíthet
nekünk elkerülni azt, hogy elítéljünk másokat, és hogy a Szabadító irgalmat tanúsít irántunk azzal, hogy lehetőséget ad
nekünk a bűnbánatra. A tanulók megtudták, hogy Jézus Krisztus a világ világossága, és ha követjük a Szabadítót,
akkor elkerüljük a lelki sötétséget, és eltölt minket az Ő világossága. Megismerték továbbá a következő tantételeket:
Jézus Krisztusról tanulva megismerjük az Atyát. Ha megmaradunk Jézus Krisztus beszédében, akkor az Ő tanítványai
leszünk, és megismerjük az igazságot, mely szabadokká tesz minket. Ha bűnt követünk el és nem bánjuk meg azt,
akkor a bűn szolgáivá válunk. Jézus Krisztus Jehova, az Ószövetség Istene.

3. nap (János 9)
A János 9-ben a tanulók olvastak arról, hogy Jézus meggyógyít egy vakon született embert. Ennek beszámolójából
megtudták a következő igazságokat: Isten az Ő műveinek és hatalmának megmutatására használhatja a minket érő
csapásokat. Ha függetlenül attól, hogy mi szegül szembe velünk, hűek maradunk ahhoz, amiről tudjuk, hogy igaz,
akkor megerősödik a bizonyságunk. Jézus Krisztusban hitet gyakorolva kitisztul a lelki látásunk és az értelmünk.

4. nap (János 10)
Ebből a leckéből a tanulók megtudták, hogy Jó Pásztorként Jézus Krisztus mindannyiunkat ismer, és életét adta értünk.
Isten szó szerinti Fiaként Jézus Krisztusnak hatalmában állt letenni az életét, majd újra felvenni azt. A tanulók azt a
tantételt is megfogalmazták, hogy ha megismerjük a Jó Pásztor hangját és követjük Őt, akkor Ő örök élethez
vezet minket.

Bevezetés
Míg a Szabadító Jeruzsálemben tartózkodik a sátorok ünnepén, az írástudók és a
farizeusok közül néhányan elé hoznak egy házasságtörésben vétkes asszonyt, és azt
kérdezik, hogy megkövezzék-e. Ő elhallgattatja a vádlókat és irgalmat tanúsít az
asszony iránt.
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Javaslatok a tanításhoz
János 8:1–11
Házasságtörésen ért asszonyt hoznak a Szabadító elé
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak olyan alkalmakra, amikor az Úr normáival
nem egyező megjelenésű vagy viselkedésű emberekkel kerültek szembe vagy
kapcsolatba.

• Milyen kihívásokat támaszthat az, ha az Úr normáival nem egyező megjelenésű
vagy viselkedésű emberekkel kerülünk kapcsolatba? (A tanulók válaszolhatják
azt, hogy esetleg kísértést éreznek az ilyen emberek hamislelkű megítélésére
vagy arra, hogy barátságtalanul bánjanak velük.)

Írd fel a táblára a következő kérdést:

Mit tegyünk olyan helyzetekben, ahol az Úr normáival nem egyező megjelenésű
vagy viselkedésű emberekkel kerülünk kapcsolatba?

Buzdítsd a tanulókat, hogy a János 8:1–11 tanulmányozása során keressenek olyan
igazságokat, amelyek segíthetnek megválaszolni ezt a kérdést.

Mondd el, hogy a sátorok ünnepe után Jézus Krisztus egy ideig Jeruzsálemben
maradt és a templomban tanította az embereket (lásd János 8:1–2).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:3–6-ot, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mi történt, miközben Jézus tanította a népet.

• Mi történt, miközben Jézus tanította a népet?

• Milyen kérdést tettek fel az írástudók és a farizeusok a Szabadítónak?

• A 6. vers szerint mi volt az írástudók és a farizeusok szándéka? (A nép előtt
hiteltelenné kívánták tenni Jézust, valamint okot akartak szolgáltatni arra, hogy
megvádolhassák, mert indokra volt szükségük az elfogásához és a halálra
ítéléséhez [lásd János 7:1, 32].)

Mondd el, hogy ha Jézus azt mondja, hogy kövezzék meg az asszonyt, akkor egy
olyan büntetési módot pártolt volna, mely népszerűtlen volt a zsidó nép között, és
amelyet tiltottak a római törvények. Ha viszont Jézus azt mondja, hogy ne kövezzék
meg az asszonyt, akkor Mózes törvényének figyelmen kívül hagyásával vagy azzal
vádolták volna, hogy tiszteletlenül bánik a régi, bevett szokásokkal. (Lásd Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:450–51.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:7–8-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit felelt a Szabadító.

• A 7. vers szerint mit felelt Jézus?

• Szerintetek mire akarta ráébreszteni a Szabadító ezeket a férfiakat, amikor azt
mondta, hogy „a ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ” (János
8:7)?
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:9-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mi történt, amint a farizeusok és az írástudók átgondolták
a Szabadító szavait.

• Szerintetek mit jelent a „lelkiismeret által vádoltatván” kifejezés?

• Mit ismertek be ezek az emberek azzal, hogy a távozás mellett döntöttek?

• Milyen igazságot tanulhatunk ebből a történetből arról, hogy mi módon
kerülhetjük el azt, hogy elítéljünk másokat? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de győződj meg róla, hogy megfogalmazzák a következő
tantételt: Saját hiányosságaink beismerése segíthet nekünk elkerülni azt,
hogy elítéljünk másokat. Írd fel ezt a tantételt a táblán található kérdés alá.)

• Szerintetek hogyan segíthet nekünk saját hiányosságaink beismerése elkerülni
azt, hogy elítéljünk másokat?

Emlékeztesd a tanulókat, hogy ez az asszony házasságtörésben volt vétkes, mely
rendkívül komoly bűn (lásd Alma 39:3–5).

• Szerintetek mit érezhetett ez az asszony, amikor bűne feltárult Jézus és az
emberek sokasága előtt?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 8:10–11-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit felelt a Szabadító ennek az asszonynak.

• Miként tanúsított szeretetet és irgalmat a Szabadító ezen asszony irányában?

• Milyen utasításokat adott a Szabadító az asszonynak?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, hogy a Szabadító nem nézte el ennek az
asszonynak a bűnét, kérd meg egyiküket, hogy olvassa fel a következő idézetet
Spencer W. Kimball elnöktől:

„Ezt parancsolta neki: »…eredj el és többé ne vétkezzél!« Arra utasította a
bűnös asszonyt, hogy menjen útjára, hagyjon fel bűnös életmódjával, ne
kövessen el több bűnt, változtasson az életén. Ezt mondta: Menj, asszony, és
kezdj hozzá a bűnbánathoz! És jelezte neki, mi az első lépés – a vétkeinek az
elhagyása” (The Miracle of Forgiveness [1969], 165).

• Milyen igazságokat tanulhatunk a Szabadítóról a János 8:10–11-ből? (A tanulók
más szavakat is használhatnak, de fogalmazzák meg a következő igazságot: A
Szabadító irgalmat tanúsít irántunk azzal, hogy lehetőséget ad nekünk a
bűnbánatra. Írd fel ezt az igazságot a táblán található kérdés alá.)

• Hogyan segíthet nekünk ennek az igazságnak a megértése, amikor bűnt
követünk el?

• Hogyan segíthet nekünk az általunk ebben a leckében megfogalmazott két
igazság olyan helyzetekben, ahol az Úr parancsolataival és normáival nem
egyező megjelenésű vagy viselkedésű emberekkel kerülünk kapcsolatba?
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Mondd el, hogy a Joseph Smith fordítás a következő kiegészítést fűzi hozzá a János
8:11 végéhez: „És az asszony attól az órától fogva dicsőítette Istent, és hitt az ő
nevében” (Joseph Smith Translation, John 8:11).

• A János 8:11 Joseph Smith fordítása szerint milyen hatással volt az asszonyra a
Szabadító irgalma?

Kérd meg a tanulókat, hogy írják le a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukba, mit éreznek a Szabadító iránt, mivel készen áll irgalmat tanúsítani
irántunk és lehetőséget ad nekünk a bűnbánatra. Hagyhatsz időt arra is, hogy a
tanulók megosszák, amit írtak. Bizonyságodat teheted az ebben a leckében tárgyalt
tantételekről.

Következő rész (János 11–15)
Buzdítsd a tanulókat, hogy a János 11–15 tanulmányozása közben keressenek
válaszokat a következő kérdésekre: Milyen lenne látni, amint valakit
feltámasztanak a halálból? A szentírások feljegyzése szerint miért fakadt könnyekre
Jézus (lásd János 11:35)? Mit tett meg Jézus az apostolaiért, ami általában a szolgák
feladata? Mit ígért a Szabadító a tanítványainak, mit fognak megkapni, hogy
vigasztalja őket a távozása után?
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71. LECKE

János 11
Bevezetés
Mária és Mártha üzen Jézusnak, hogy beteg a testvérük,
Lázár. Jézus késlekedik az indulással, és csak négy nappal
Lázár halála után érkezik meg. Jézus szeretettel és
együttérzéssel feltámasztja Lázárt a halálból. Az isteni

hatalom eme drámai megnyilvánulása kihangsúlyozza, hogy
Jézus a kiválasztott Messiás, akinek hatalma van a halál
felett. A főpapok és a farizeusok erről a csodáról értesülve
összeesküvést szőnek Jézus és Lázár megölésére.

Javaslatok a tanításhoz
János 11:1–46
Jézus feltámasztja Lázárt a halálból
Adj minden tanulónak egy kis darab papírt, és kérd meg őket, hogy írjanak le rá
egy olyan próbatételt, mellyel ők vagy egy ismerősük már szembesült. Míg a
tanulók írnak, tájékoztasd őket, hogy az általuk írottakat névtelenül meg fogják
osztani az osztállyal, úgyhogy ne írják rá a papírra a nevüket. Gyűjtsd össze a
papírlapokat, és olvasd fel valamelyik próbatételt. (Ha kevés a tanuló, akkor annak
elkerülése végett, hogy felismerjék valakinek a próbatételét, kérd meg őket, hogy
soroljanak fel több olyan próbatételt, mellyel másokat láttak szembesülni.)

• Milyen hatással lehet az emberek Jézus Krisztusba vetett hitére az, ha
próbatételeket tapasztalnak meg?

Kérd fel a tanulókat, hogy a János 11 tanulmányozása során keressenek olyan
igazságokat, amelyek segíthetnek nekünk a próbatételek idején növelni a Jézus
Krisztusba vetett hitünket.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 11:1–3-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, milyen próbatétellel szembesült Jézus néhány barátja.

Hosszú szentírásrészek felolvasása az osztályban
Amikor hosszú szentírásrészek felolvasására kérsz tanulókat, akkor megteheted azt, hogy felkérsz
egy tanulót az első vers felolvasására, aztán ennek a tanulónak kell felkérnie valakit a következő
vers felolvasására. Ezt a tevékenységet az egész óra alatt folytathatjátok. Figyelj oda rá, hogy ne
hozzátok kellemetlen helyzetbe azokat, akik nem olvasnak jól vagy nagyon visszahúzódóak!
Azokat a tanulókat, akik inkább nem olvasnának hangosan, nem szabad kényszeríteni.

• Az 1. vers szerint milyen próbatétellel szembesült Lázár? Milyen tekintetben
lehetett ez próbatétel Mária és Mártha számára is?

• Mit tett Mária és Mártha Lázár betegsége miatt? Mit árul el róluk ez a reakció?

Mutass rá, hogy Jézus a pereai Béthabarában volt (lásd János 1:28; 10:40), nagyjából
egynapi járóföldre Bethániától. Ennélfogva legalább egy napba telt, míg valaki
elvitte Jézushoz az üzenetet, és még egy napba az, hogy Jézus Bethániába érjen.
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 11:4–7-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hogyan reagált Jézus, amikor hallott Lázár betegségéről.

• Mivel a tanítványok tudták, hogy Jézus szereti Márthát, Máriát és Lázárt, mit
vártak volna, mit tesz Jézus, amikor értesül Lázár betegségéről? (Azonnal
Bethániába megy és meggyógyítja Lázárt; vagy esetleg szól és távolról gyógyítja
meg őt, ahogyan azt a királyi udvari ember fiával tette [lásd János 4:46–53].)

• Ehelyett mit tett Jézus?

• A 4. vers szerint mit mondott Jézus, mi fog bekövetkezni Lázár
betegsége révén?

Emlékeztesd a tanulókat, hogy Bethánia alig három kilométerre volt Jeruzsálemtől,
Júdea földjén (lásd János 11:18). A János 11:8–10 összegzéseként mondd el, hogy a
tanítványok némelyike azt tanácsolta Jézusnak, hogy ne térjen vissza Júdeába, mert
a zsidó vezetők azon a környéken a megölésére törekednek (lásd János 10:31–39, a
János 11:16 Joseph Smith fordításában pedig ez áll: „Monda azért Tamás, a ki
Kettősnek mondatik, az ő tanítványtársainak: Menjünk el mi is, hogy meghaljunk
vele; mert féltek, netán a zsidók elfogják Jézust és megöletik, mivel még nem
értették Isten hatalmát”]). Jézus válaszként jelezte, hogy az élete hátralevő részét
tétovázás nélkül munkájának végzésével fogja tölteni.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 11:11–15-öt, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit mondott Jézus Lázár állapotáról.

• Hogyan értették félre a tanítványok azt, amit Jézus Lázár állapotáról mondott?

• A 15. vers szerint miért örült Jézus annak, hogy nem volt ott, és nem
gyógyíthatta meg Lázár betegségét? (Megkérheted a tanulókat a következő
kijelentés bejelölésére a szentírásukban: „hogy higyjetek”.)

Mutass rá, hogy a Szabadító arra utalt, hogy amit Bethániában tesz majd, az
segíteni fog a tanítványainak növelni az Őbelé vetett hitüket.

A János 11:16 összegzéseként mondd el, hogy Tamás apostol arra buzdította
tanítványtársait, hogy csatlakozzanak hozzá és kísérjék el Jézust Júdeába, még
akkor is, ha ez azt jelenti, hogy Ővele együtt halnak meg.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a János 11:17-et, és nézzék meg,
mennyi ideje volt már halott Lázár, mire Jézus Bethániába ért. Mondják el, mit
találtak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Bruce R. McConkie
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, az osztály pedig figyelje meg, mi volt a
jelentősége annak, hogy Lázár már négy napja halott volt:

„A test már javában bomlásnak indult; a halál beálltát már régen teljes
bizonyossággal megállapították. […] A zsidók számára a négy nap különös
jelentőséggel bírt, mert az élt náluk a köztudatban, hogy a negyedik napra a lélek
végérvényesen és visszavonhatatlanul eltávozik a holttest közeléből” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:533).
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• Mi volt a jelentősége a zsidók számára annak, ha valaki már négy napja
halott volt?

• Mártha vagy Mária helyében ti mit gondoltatok vagy éreztetek volna, amikor
Jézus egészen addig nem érkezett meg, míg Lázár már négy napja halott
nem volt?

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a János 11:18–27-et, az osztály pedig
figyelje meg, mit mondott Mártha Jézusnak e próbatétel kapcsán.

Felolvasás helyett megmutathatod a tanulóknak a Szabadító és Mártha
közötti párbeszéd ábrázolását a “Lazarus Is Raised from the Dead” [Lázár

feltámasztatik a halálból] című rövidfilmben a The Life of Jesus Christ Bible Videos
[Jézus Krisztus élete bibliai rövidfilmek] kiadványról (2:02–3:35-ös időkód). Ez a
videó rendelkezésre áll az LDS.org honlapon.

• A 21–27. versek mely kijelentései jelzik, hogy Mártha a Jézus Krisztusba vetett
hitének gyakorlása mellett döntött e próbatétel alatt? (Ha a rövidfilmet
játszottad le, akkor adhatsz a tanulóknak egy percet ezeknek a verseknek az
áttekintésére.)

• Mártha kijelentései közül melyik gyakorolja rátok a legnagyobb hatást? Miért?

• Mit tanulhatunk Mártha példájából, mit tehetünk, amikor próbatételekben van
részünk? (A tanulók megfogalmazhatnak a következőhöz hasonló tantételt:
Amikor próbatételekben van részünk, dönthetünk úgy, hogy Jézus
Krisztusba vetett hitet gyakorlunk.)

Hívd fel a tanulók figyelmét a János 11:25–26-ra. Mondd el nekik, hogy a „soha
meg nem hal” (János 11:26) kifejezés a második, vagyis lelki halálra utal, az Isten
jelenlététől és királyságától való elszakítottságra.

• Milyen igazságokat tudunk meg a Szabadító Márthának tett kijelentéséből? (A
tanulók megfogalmazhatnak a következőhöz hasonló igazságokat: Jézus
Krisztus a feltámadás és az élet. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor
örök életet nyerhetünk.)

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a János 11:28–36-ot, az osztály pedig
figyelje meg, mit mondott Mária Jézusnak, és Ő hogyan reagált erre.

Felolvasás helyett megmutathatod ezeknek a verseknek a megjelenítését a
“Lazarus Is Raised from the Dead” [Lázár feltámasztatik a halálból] című

kisfilmben (3:36–4:50-es időkód).

• Mit árul el Máriának a 32. versben található kijelentése a Szabadítóba vetett
hitéről?

• Hogyan reagált Jézus, amikor látta a gyászoló Máriát és azokat, akik
vele voltak?

• Szerintetek miért fakadt könnyekre Jézus?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a János 11:37-et, és nézzék meg,
mire gondoltak némelyek, mit tehetett volna meg Jézus Lázáért. Mondják el, mit
találtak.
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Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a János 11:38–46-ot, az osztály pedig
figyelje meg, mit tett ezután a Szabadító.

Felolvasás helyett megmutathatod ezeknek a verseknek a megjelenítését a
“Lazarus Is Raised from the Dead” [Lázár feltámasztatik a halálból] című

kisfilmben (4:51–7:51-es időkód).

• A 40. versben mire emlékeztette Jézus Márthát, miután Mártha megkérdőjelezte
a Lázár sírját fedő kő eltávolítását?

• Hogyan teljesedett be ez az ígéret? (Előfordulhat, hogy el kell magyaráznod:
Lázár nem támadt fel a halálból, és nem lett halhatatlan; lélekteste ugyan
visszavitetett a fizikai testébe, azonban a fizikai teste halandó maradt.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Bruce R. McConkie
eldertől, az osztály pedig figyelje meg, milyen fontos célt ért el a Szabadító azzal,
hogy visszahozta Lázárt a halálból.

„[E]lőkészítette a színpadot, hogy úgymond örök időkre színre vigye egyik
legnagyszerűbb tanítását: hogy Ő a feltámadás és az élet, hogy Őáltala érkezik a
halhatatlanság és az örök élet, és hogy lelkileg soha nem fognak meghalni azok,
akik hisznek szavaiban és engedelmeskednek nekik” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:531).

• Miként vetítette előre ez a csodatétel a Szabadító feltámadását?

• Hogyan tette nyilvánvalóvá ez a csodatétel azt, hogy Neki hatalmában áll
halhatatlanságot és örök életet adni?

• Miként áldhat meg minket annak megértése, hogy a Szabadítónak hatalmában
áll halhatatlanságot és örök életet adni?

Emlékeztesd az osztályt, hogy Mártha és Mária már eredetileg is megmutatta a
Jézus Krisztusba vetett hitét, amikor Lázár beteg volt és ők elküldettek Őérte, majd
továbbra is hittek és bíztak Benne, miután Lázár meghalt. Írd fel a táblára a
következő befejezetlen kijelentést: Ha úgy döntünk, hogy a próbatételeink során Jézus
Krisztusba vetett hitet gyakorlunk, akkor…

• A János 11-ből tanultak alapján hogyan egészítenétek ki ezt a tantételt?
(Miután a tanulók válaszoltak, egészítsd ki a táblán lévő kijelentést a
következőképpen: Ha úgy döntünk, hogy a próbatételeink során Jézus
Krisztusba vetett hitet gyakorlunk, akkor megerősítést nyer és elmélyül az
Őbelé vetett hitünk.)

Emlékeztesd a tanulókat, hogy voltak, akikben felmerült, hogy Jézus
megakadályozhatta volna Lázár halálát (lásd 37. vers), azonban Jézus várt a
Bethániába érkezésével addig, míg Lázár már négy napja halott volt (lásd 17. vers).

• Hogyan erősíthette meg és mélyíthette el Jézus tanítványainak, Márthának és
Máriának a Szabadítóba vetett hitét az, hogy Lázárt azt követően hozta vissza
az életbe, hogy már négy napja halott volt? (Jézus azzal, hogy Lázárt négy nap
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után támasztotta fel a halálból, oly módon mutatta meg a halál feletti hatalmát,
amit a zsidók nem tagadhattak vagy magyarázhattak félre.)

• Előfordult-e már veletek, hogy egy próbatétel során a Jézus Krisztusba vetett hit
gyakorlása mellett döntöttetek, és ennek eredményeként megerősítést nyert
vagy elmélyült az Őbelé vetett hitetek? Mikor?

Kérd meg a tanulókat, hogy írják le a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukba, hogy mit fognak tenni, ami segíteni fog nekik Jézus Krisztusba vetett
hitet gyakorolni az általuk éppen megtapasztalt vagy esetleg rájuk váró
próbatételek során.

János 11:47–57
A főpapok és a farizeusok tanácskoznak egymással, hogy megölik Jézust
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 11:47–48-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, hogyan reagáltak a főpapok és a farizeusok arra a hírre,
hogy Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból. Mondják el, mit találtak.

A János 11:49–57 összegzéseként mondd el, hogy Kajafás, a főpap, azzal érvelt,
hogy Jézust azért kell megölni, hogy megelőzzék nemzetüknek a rómaiak általi
elpusztítását. Tudtán kívül arról is prófétált, hogy milyen hatással lesz Jézus halála
Isten gyermekeire. A zsidó vezetők eltökélték, hogy kivégeztetik Jézust, és
megparancsolták, hogy aki tudja, hogy hol van, az értesítse őket, hogy elfoghassák.

Befejezésként tegyél bizonyságot az ebben a leckében megtárgyalt igazságokról.
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72. LECKE

János 12
Bevezetés
Mártha és Lázár testvére, a bethániai Mária, Jézus közelgő
temetésének jelképeként megkeni Jézus lábát. Másnap Jézus
diadalmasan bevonul Jeruzsálembe, és megjövendöli a

halálát. Jézus csodatételei ellenére vannak, akik nem hisznek
Őbenne. Tanít annak következményeiről, ha valaki hisz, és ha
valaki nem hisz Őbenne.

Javaslatok a tanításhoz
János 12:1–19
Mária megkeni Jézus lábát, és Jézus diadalmasan bevonul Jeruzsálembe
Kérj meg tanulókat, hogy rajzolják fel a táblára a Szabadító Újszövetségben
feljegyzett valamelyik csodatételét. Egy-egy ábra elkészülte után kérd meg az
osztályt, hogy találják ki, melyik csodatételt jeleníti meg. A rajzot készítő tanuló
magyarázza el, miért így ábrázolta az adott csodatételt.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják végig, milyen hatással lenne a Szabadítóba
vetett hitükre az, ha tanúi lennének az egyik ilyen csodának. Kérd meg őket, hogy a
János 12 tanulmányozása során figyeljék meg, miként reagálhatnak az emberek a
Szabadító csodatételeire, és milyen igazságok segíthetnek nekünk megérteni ezeket
a reakciókat.

A János 12:1–9 összegzéseként mondd el, hogy húsvét előtt hat nappal Jézus
néhány barátjával vacsorázott Bethániában. Mária – Mártha és Lázár testvére –
drága kenettel kente meg Jézus lábát. Sokan hallották, hogy Jézus Bethániában van,
és eljöttek, hogy lássák Őt és Lázárt, akit Jézus korábban feltámasztott a halálból.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 12:10–11-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit akartak tenni Lázárral a főpapok. Rámutathatsz,
hogy Lázár feltámasztása cáfolhatatlan bizonyítéka volt annak, hogy Jézus
Krisztusnak hatalma van a halál felett.

• Mit akartak tenni Lázárral a főpapok? Miért?

• Hogyan segítenek nekünk ezek a versek megérteni ezeknek a főpapoknak és
farizeusoknak a gonoszságát? (Emlékeztetheted a tanulókat, hogy ugyanezek a
zsidó vezetők a Szabadítót is meg akarták ölni [lásd János 11:47–48, 53].)

A János 12:12–16 összegzéseként mondd el, hogy annak másnapján, hogy Mária
megkente Jézus lábát, Jézus diadalmasan bevonult Jeruzsálembe. (A diadalmas
bevonulás részleteit korábban már tárgyalta a Máté 21:1–11.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 12:17–19-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit tettek a Szabadító Jeruzsálembe történő diadalmas
bevonulása során azok, akik hallották, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból.

• Mit tettek ezek az emberek a Szabadító Jeruzsálembe történő diadalmas
bevonulása során?

• A 19. vers szerint hogyan reagáltak a farizeusok a történésekre?
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János 12:20–36
Jézus megjövendöli a halálát
A János 12:20–22 összegzéseként mondd el, hogy „néhány görög” ember (20. vers)
– valószínűleg olyanok, akik zsidó hitre tértek – eljött Jeruzsálembe a húsvéti
ünnepre, és szerettek volna találkozni Jézussal. Jézus a kérésükről értesülve tanított
közelgő szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Kérd meg a tanulókat, hogy
olvassák el magukban a János 12:27–33-at, és nézzék meg, mit tanított Jézus az
engeszteléséről. Meg is kérheted a tanulókat, hogy jelöljék meg, amit találnak.

• A 27. vers szerint minek a megtételére állt készen Jézus, habár a lelke
háborgott? (Bár érezte közelgő szenvedésének súlyát, Jézus eltökélte, hogy
továbbhalad céljának elérése felé.)

• A 28. vers szerint miért imádkozott Jézus? Mit válaszolt Mennyei Atyánk?
(Mondd el, hogy az „újra megdicsőítem” megállapítás jelzi, mennyire bízott
Mennyei Atyánk a Fiában, hogy véghez fogja vinni az engesztelést.)

• Hogyan kapcsolódnak Jézusnak a 32. versben feljegyzett szavai az
engeszteléséhez?

Mondd el, hogy Jézus tanításai hallatán az emberek azt mondták, hogy a
szentírásokból úgy tudják, a Messiás soha nem fog meghalni, és megkérdezték,
vajon ki „ez az ember Fia”, akinek „fel kell emeltetnie” (János 12:34).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 12:35–36-ot, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogyan válaszolta meg Jézus a kérdésüket.

• Mit mondott Jézus az emberek kérdéseire reagálva? (A Szabadító azt mondta
magáról, hogy Ő „a világosság”.)

János 12:37–50
Jézus tanít annak következményeiről, ha valaki hisz, és ha valaki nem hisz Őbenne
Hívd fel a tanulók figyelmét a táblán lévő, Jézus csodatételeit megjelenítő rajzokra.
Kérj meg egy tanulót a János 12:11, egy másikat pedig a János 12:37 felolvasására,
az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen módokon reagáltak az
emberek a Jézus által tett csodákra.

• Hogyan reagáltak az emberek Jézus csodatételeire?

• Milyen igazságot tanulhatunk ezekből az eltérő reakciókból, milyen kapcsolat
áll fenn a csodatételek és a Jézus Krisztusba vetett hit között? (A tanulók más
szavakat is használhatnak, de tedd egyértelművé azt, hogy a csodák
önmagukban nem eredményeznek Jézus Krisztusba vetett hitet.)

• Bár a csodák önmagukban nem eredményeznek Jézus Krisztusba vetett hitet,
milyen hatással lehetnek az Őbelé vetett hitünkre?

• Szerintetek miért van az, hogy egyesek a csodatételeit látva vagy azokról
értesülve hisznek Jézus Krisztusban, mások pedig nem?

A János 12:38–41 összegzéseként mondd el, hogy Ésaiás próféta jövendöléseit
teljesítette be az a tény, hogy némelyek nem akartak hinni Jézusban (lásd Ésaiás
6:9–10; 53:1–3). A Szabadító nagyszerű cselekedetei ellenére voltak, akik úgy
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döntöttek, hogy vakká teszik a szemüket és megkeményítik a szívüket Ővele
szemben.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 12:42–43-at, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg, miért volt az, hogy néhányan a zsidó vezetők
közül, akik hittek Jézusban, nem „vallák be” (42. vers), vagyis nem vállalták fel
nyilvánosan a hitüket.

• Miért volt az, hogy a főemberek némelyike nem vállalta fel nyilvánosan a
Jézusba vetett hitét?

• Mit jelent az, hogy „inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az
Istennek dicséretét” (43. vers)?

• Milyen tantételt tanulhatunk ezekből a versekből? (Segíts a tanulóknak
megfogalmazni egy, a következőhöz hasonló tantételt: Ha fontosabb
számunkra, hogy mások kedvében járjunk, mint hogy Isten kedvében
járjunk, az megakadályozhat minket abban, hogy nyilvánosan
felvállaljuk a Jézus Krisztusba és az Ő evangéliumába vetett hitünket.)

Tedd fel a következő kérdést, hogy segíts a tanulóknak megérteni ezt a tantételt:

• Milyen példákat tudtok hozni napjainkból erre a tantételre?

• Milyen helyénvaló módokon mutathatjuk ki azt, hogy hiszünk Jézus
Krisztusban és az Ő evangéliumában?

• Milyen pozitív következményei lehetnek annak, ha kimutatjuk, hogy hiszünk
Jézus Krisztusban és az Ő evangéliumában?

Hogy felkészítsd a tanulókat egy, a János 12:44–46-ban tanított tantétel
megfogalmazására, kérd meg őket, hogy gondoljanak egy olyan alkalomra, amikor
azért nem láttak, mert fizikailag sötét volt (például egy sötét szobában voltak, vagy
kint a sötét éjszakában). Kérd meg néhányukat, hogy meséljenek az élményükről,
és mondják el, hogy mit éreztek, hogy veszélyben voltak-e, és hogy milyen
szempontból lett volna segítségükre a világosság.

Ha helyénvaló, akkor kapcsold le a teremben a lámpákat, de azért maradjon némi
világosság. Mutass rá, hogy a fizikai értelemben vett sötétség segíthet nekünk
megérteni, milyen lehet a lelki sötétség.

• Milyen tekintetben hasonlít egymáshoz az, ha fizikai sötétségben és ha lelki
sötétségben vagyunk?

• Milyen veszélyekkel járhat az, ha lelki sötétségben élünk?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 12:44–46-ot, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg, milyen áldásban részesülhet az, aki hisz Jézus
Krisztusban.

• A János 12:46 szerint milyen áldásban részesülhet az, aki hisz Jézus
Krisztusban? (Miután a tanulók válaszoltak, kapcsold fel a teremben a
lámpákat, ha korábban lekapcsoltad azokat. A tanulók szavait használva írd fel
a táblára a következő tantételt: Ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor nem
kell lelki sötétségben élnünk.)
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• Milyen tekintetben világosság Jézus Krisztus? Hogyan távolíthatja el életünkből
a lelki sötétséget az, ha hiszünk Őbenne? (Lásd még T&Sz 50:23–25; 93:36–39.)

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, miként űzi el Jézus Krisztus a lelki
sötétséget azáltal, hogy világosságot (vagyis útmutatást és tisztánlátást) ad

nekünk, oszd a tanulókat két-három fős csoportokra. Mindegyik csoportnak adj
egy példányt a következő kiosztandó anyagból:

Jézus Krisztus eloszlatja a lelki sötétséget azáltal,
hogy világosságot ad
Mindegyik lent megadott téma kapcsán beszéljétek meg a következő kérdéseket:

• Mit gondolhatnak erről a témáról a lelki sötétségben lévő emberek?

• Miként világosítja meg Jézus Krisztus és az Ő evangéliuma ezt a témát?

Témák:
• Milyen céllal adatott a fizikai testünk?

• Szórakozás és média

• Hogyan tehetünk szert békességre és boldogságra?

• A házasság és a család

• Élet a halál után

Az osztállyal közösen beszéljétek meg az egyik témát a megadott kérdések
felhasználásával. Azután kérd meg a tanulókat, hogy néhány percben – ugyanezen
kérdések felhasználásával – beszéljék meg a fennmaradó témákat. (A témák
némelyikét felcserélheted olyanokra, amelyek jobban illenek a tanulóidhoz.)

Kiscsoportos beszélgetések és feladatok
A kiscsoportos tevékenységek gyakran több tanuló számára teszik lehetővé az órai részvételt, és
egy olyan biztonságos környezetet biztosíthatnak, ahol a tanulók megoszthatják egymással
érzéseiket, gondolataikat és bizonyságukat. A tanulók felkészültebbek lesznek a csoportos
tevékenységek elvégzésére, ha először egy példa által megmutatod nekik, hogyan végezzék majd
a csoportjukkal a feladatot.

Elegendő idő eltelte után kérj meg minden csoportból egy tanulót, hogy válassza ki
a kiosztott anyag egyik témáját, és mondja el, mit beszéltek meg ezzel kapcsolatban
a csoportjával, azután kérdezd meg az osztálytól:

• Hogyan segíthet nekünk a 46. versben talált tantétel megérteni, hogy miért
szemlélünk másoktól eltérően bizonyos témákat és kérdéseket?

• Milyen helyzetekben segített már nektek Jézus Krisztusnak és az Ő
evangéliumának a világossága?
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Kérd meg az egyik tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Gerrit W. Gong
eldertől, a Hetvenek tagjától, melyben bizonyságot tett azokról az áldásokról,
melyek abból erednek, hogy hiszünk Jézus Krisztusban és követjük Őt:

„A hit egy tudatos döntés eredménye [lásd Móziás 4:9]. […]

Amikor úgy döntünk, hogy hiszünk, akkor másképp értelmezzük és látjuk a
dolgokat. Ha így szemlélődünk és így élünk, akkor az olyan boldogsághoz és
örömhöz vezet, melyet csak az evangélium tud megadni” (“Choose Goodness
and Joy,” New Era, Aug. 2011, 44).

A János 12:47–50 összegzéseként mondd el, hogy Jézus azt tanította: aki nem hisz a
szavaiban és elutasítja Őt, azt az Őáltala elmondott szavak kárhoztatni fogják, és
ezeket a szavakat Mennyei Atyánk adta meg Neki.

Oszd meg a bizonyságodat azokról az áldásokról, melyeket annak eredményeként
tapasztaltál meg, hogy úgy döntöttél: hiszel Jézus Krisztusban és az Ő
evangéliumában. Kérd meg a tanulókat, hogy írják le a füzetükbe vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukba, hogyan fogják alkalmazni az általuk most
megismert egyik tantételt. Buzdítsd a tanulókat, hogy döntsenek a Jézus Krisztusba
vetett hit mellett.
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73. LECKE

János 13
Bevezetés
A húsvéti vacsora elfogyasztása után Jézus megmossa az
apostolok lábát és megnevezi Júdást árulójaként. Halandó
szolgálata utolsó hetének zűrzavara ellenére Jézus a
tanításaiban az engedelmességre, a szolgálatra és a

szeretetre összpontosít – azokra a tulajdonságokra, melyek
meghatározták az életét, s melyeknek tanítványai életét is
meg kell határozniuk, minden korban.

Javaslatok a tanításhoz

Bízz az ige erejében!
Olykor talán kísértést érezhetsz arra, hogy azt hidd, a tanulók nem fogják élvezni a szentírások
tanulmányozását, illetve hogy nem taníthatod a szentírásokat nap mint nap úgy, hogy a tanulók
ne veszítsék el érdeklődésüket. Ne feledd azonban, hogy a szentírások „az élet szavait” rejtik
(T&Sz 84:85), valamint hogy az igének „erősebb hatása [van] az emberek elméjére, mint a
kard[nak] vagy bármi más[nak]” (Alma 31:5).

János 13:1–17
Jézus megmossa az apostolai lábát
Óra előtt rajzold fel a táblára a következő ábrát:

Olvasd fel az alábbi kérdéseket, és kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit
válaszolnának rájuk (mondd el nekik, hogy nem kell hangosan
megválaszolniuk őket):

• Hol helyeznétek el magatokat ezen a vonalon?

• Szeretnétek boldogabbak lenni annál, mint amilyenek most vagytok?

• Ismertek valakit, akinek szeretnétek segíteni, hogy boldogabb legyen?

Kérd meg a tanulókat, hogy a János 13 tanulmányozása során keressenek egy olyan
tantételt, amely segít nekik megtudni, mit tehetnek azért, hogy boldogabbak
legyenek.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a János 13 hátterét, emlékeztesd őket, hogy
Jézus az apostolai társaságában fogyasztotta el a húsvéti ünnepi lakomát. A János
13:1–3 összegzéseként mondd el, hogy amikor Jézus apostolai társaságában
elfogyasztotta ezt a keresztre feszítése előtti utolsó vacsorát, tudta, hogy hamarosan
kioltják az életét és visszatér Mennyei Atyjához.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 13:4–5-öt, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit tett Jézus, miután Ő és apostolai befejezték a húsvéti
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vacsorát. Mondd el, hogy a 4. versben található „leveté a felső ruháját” kifejezés azt
jelenti, hogy Jézus egy kívül hordott ruhadarabot vett le, hasonlóképpen ahhoz,
amikor ma valaki leveszi a zakóját.

• Milyen szolgálatban részesítette a Szabadító a tanítványait?

Mondd el, hogy „az újszövetségi időkben az emberek nyitott szandálokat viseltek,
főként állatürülékkel tarkított földutakon jártak, és csak rendszertelenül állt
rendelkezésükre fürdővíz. A lábuk nagyon koszos lett, és egy másik ember lábának
megmosása bizony meglehetősen kellemetlen feladat lehetett. …ezt a vendéglátói
gesztust általában a legalacsonyabb rangú szolgákkal végeztették” (Újszövetség
tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014]. 242.). Ezen utolsó
vacsora alatt „Krisztus csendben felkelt, kendőt kötött a derekára, ahogy egy szolga
tenné, és letérdelt, hogy megmossa az apostolok lábát” (Jeffrey R. Holland, “He
Loved Them unto the End,” Ensign, Nov. 1989, 25).

Tedd ki a Jézus megmossa az apostolok
lábát című képet (Evangéliumi művészeti
könyv [2009]. 55. sz.; lásd még
LDS.org).

• Ha ott lettetek volna, amikor Jézus
megmosta az apostolok lábát,
hogyan reagáltatok volna, amikor
Jézus a ti lábatokat kezdi mosni?

• Mit árul el Jézus jelleméről az, hogy
megmosta az apostolai lábát?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith fordítás, János 13:8-at (a
Kalauz a szentírásokhoz 239. oldalán), az osztály pedig kövesse a szöveget, és
figyeljék meg, mit mondott Péter, amikor a Szabadító elkezdte megmosni a lábát.

• A Joseph Smith fordítás, János 13:8 szerint mit mondott Péter, amikor a
Szabadító elkezdte megmosni a lábát?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Joseph Smith fordítás, János 13:9–10-et (a
Kalauz a szentírásokhoz 239. oldalán), az osztály pedig kövesse a szöveget, és
nézzék meg, hogyan reagált Péter arra, amit az Úr mondott neki.

• Mit tudunk meg Péternek a 9. versben feljegyzett, az Úr szavaira adott
reakciójából? (Péter tisztelte az Urat, és teljes mértékben követni akarta Őt.)

Mondd el, hogy apostolai lábának megmosásával a Szabadító nem csupán a
szolgálat egy gyönyörű tettét vitte véghez, hanem Mózes törvényét is betöltötte, és
egy szent szertartást vezetett be (lásd Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:708–9). Ez a szertartás Joseph Smith prófétán
keresztül vissza lett állítva a mi adományozási korszakunkban (lásd T&Sz 88:74–75,
137–141).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 13:11-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit mondott Jézus, miért voltak az apostolok „nem
…mindnyájan tiszták”.
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• Kire utalt a Szabadító, amikor azt mondta, hogy az apostolok „nem
…mindnyájan tiszták”? (Iskariotes Júdásra, aki hamarosan elárulja Őt.)

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a János 13:12–17-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit tanított a Szabadító az apostolainak,
miután megmosta a lábukat.

• A 13–16. versek szerint milyen példát állított a Szabadító az apostolai elé,
amelynek a követésére kérte is őket? (Bár a Szabadító Mesterük és Uruk volt
[13. vers], mind között a legnagyobb, mégis szolgált másokat.)

• A Szabadító apostolainak adott, a 17. versben feljegyzett ígérete szerint milyen
áldást kapunk, ha példáját követve szolgálunk másokat? (A tanulók saját
szavaikat használva fogalmazzanak meg egy, a következőhöz hasonló tantételt:
Ha a Szabadító példáját követve szolgálunk másokat, akkor boldogabbak
leszünk.)

• Szerintetek miért leszünk boldogabbak, ha a Szabadítóhoz hasonlóan
szolgálunk másokat?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan alkalomra, amikor nagyobb
boldogságot éreztek, mert másokat szolgálva követték a Szabadító példáját. Kérj
meg néhány tanulót, hogy meséljen az osztálynak az élményeiről. Te is
megoszthatod egy saját élményedet.

Hogy segíts a tanulóknak felismerni e tantétel alkalmazásának egyik módját, kérd
meg egyiküket, hogy olvassa fel a következő idézetet M. Russell Ballard eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Minden új nap reggelén az imátokban kérjétek meg Mennyei Atyánkat, hogy
segítsen nektek felismerni egy olyan lehetőséget, amikor szolgálhatjátok az Ő
drága gyermekeinek valamelyikét. Azután pedig napközben a szíveteket hittel és
szeretettel megtöltve keressetek valakit, akinek segíthettek. […] Ha ezt
megteszitek, a lelki fogékonyságotok növekedni fog, és olyan lehetőségeket
fedeztek majd fel a szolgálatra, melyekről azelőtt soha nem gondoltátok volna,

hogy lehetséges” (Buzgón munkálkodjunk! Liahóna, 2012. nov. 31.).

• Ballard elder szerint hogyan találhatunk lehetőséget mások szolgálatára?

Buzdítsd a tanulókat, hogy a Szabadító példáját követve szolgáljanak másokat. Arra
is felkérheted a tanulókat, hogy álljanak majd készen, hogy a következő néhány óra
során meséljenek a mások szolgálatához kapcsolódó élményeikről.

János 13:18–30
Jézus megnevezi árulóját
A János 13:18–30 összegzéseként mondd el, hogy miután Jézus arra tanította az
apostolait, hogy másokat szolgálva boldogok lesznek, azt mondta, hogy az egyikük
el fogja árulni Őt. Amikor János megkérdezte Jézustól, hogy ki fogja elárulni, Jézus
jelezte, hogy az egyik apostola (Júdás) fogja elárulni.
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János 13:31–38
Jézus arra tanítja tanítványait, hogy szeressék egymást
Kérdezd meg a tanulóktól, hogy vádolta-e már őket valaki azzal, hogy Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjaiként nem keresztények, vagyis
nem igaz tanítványai Jézus Krisztusnak. Ha a tanulók közül valaki felteszi a kezét,
akkor kérdezd meg tőle, hogyan reagált arra a vádra, hogy nem keresztény. Ha még
senki nem tapasztalt ilyesmit, akkor kérdezd meg:

• Hogyan reagálnátok, ha valaki azt mondaná nektek, hogy nem vagytok
keresztények?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 13:34–35-öt, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit mondott a Szabadító, mi segít majd
másoknak felismerni azt, hogy az apostolok Jézus Krisztus tanítványai.

• A 34. vers szerint milyen parancsolatot adott Jézus az apostolainak?

• A 35. vers szerint mit árul majd el másoknak az, ha az apostolok úgy szeretik
egymást, ahogyan Jézus szerette őket?

• Milyen tantételt tanulhatunk a Szabadító apostolainak szóló tanításaiból? (A
tanulók saját szavaikat használva fogalmazzanak meg egy, a következőhöz
hasonló tantételt: Ha úgy szeretjük egymást, ahogyan Jézus Krisztus szeret
minket, arról felismerik majd az emberek, hogy az Ő tanítványai
vagyunk.)

• Az alapján, amit idén Jézus Krisztusról tanultatok, mit mondanátok, Ő miként
mutatja ki, hogy szereti az embereket?

Hogy segíts a tanulóknak átérezni az imént megfogalmazott tantétel igazságát és
fontosságát, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel következő történetet, melyet
Paul E. Koelliker elder, a Hetvenek tagja mesélt el:

„Két fiatal misszionárius bekopogtatott egy ajtón, azt remélve, hogy találnak
majd valakit, aki meghallgatja üzenetüket. Az ajtó kinyílt, és egy elég termetes
ember üdvözölte őket barátságosnak éppen nem mondható hangnemben: »Azt
hiszem, már mondtam nektek, hogy többet ne kopogtassatok be hozzám. Már
figyelmeztettelek benneteket, hogy ha mégis visszajöttök, az nem lesz kellemes
élmény számotokra. Most pedig tűnjetek innen!« Majd pedig rájuk csapta

az ajtót.

A két elder továbbállt, majd az idősebb és tapasztaltabb misszionárius bátorításképpen átkarolta
fiatalabb társát. Azt észre sem vették, hogy a férfi az ablakon keresztül figyeli őket, hogy biztosan
megértették-e az üzenetét. Arra számított, hogy durva válasza hallatán a két fiatal majd nevetve
továbbáll. Amikor azonban tanúja volt a két misszionárius közötti kedvesség
megnyilvánulásának, szíve azonnal meglágyult. Kinyitotta az ajtót és visszahívta őket, hogy
osszák meg vele az üzenetüket.

[…] A krisztusi tanítvánnyá váláshoz, valamint az Ő evangéliumának tanításához alapvető
fontosságú egymást szeretnünk, és kifejlesztenünk azon képességünket, hogy gondolataink,
beszédünk és cselekedeteink Krisztusra irányuljanak” (Ő igazán szeret bennünket. Liahóna, 2012.
máj. 17.).
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• Hogyan követték az Úr egymás szeretetére vonatkozó tanácsát a történetben
szereplő misszionáriusok?

Kérd meg a tanulókat, hogy énekeljék el a Mindenkit szeress! című himnuszt
(Himnuszok, 196. sz.), és gondoljanak valakire, akiben a mások iránt tanúsított
szeretete miatt könnyű felismerni Jézus Krisztus tanítványát. A himnusz eléneklése
után kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, kire gondoltak, és pontosan hogyan
mutatja ki az illető a mások iránti szeretetét. Te is mesélhetsz az osztálynak
valakiről, aki eszedbe jutott.

Buzdítsd a tanulókat, hogy írják le a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukba, hogy mit tesznek majd azért, hogy még inkább úgy szeressenek
másokat, ahogyan a Szabadító szereti őket.

A János 13:36–38 összegzéseként mondd el, hogy miután Péter kijelentette, hogy
az életét adná Jézus Krisztusért, Jézus megmondta Péternek, hogy még a kakas
kukorékolása előtt háromszor meg fogja tagadni Őt.

Szentírás-memoriter áttekintés
Szentírás-fogócskát játszva – rávezető utalásokat használva – segíts a tanulóknak
gyorsan kikeresni egy-egy részt a szentírásukban. A rávezetés lehet egy kulcsszó, a
szövegkörnyezet meghatározása, tan vagy tantétel, illetve alkalmazási ötlet a
szentírás-memoriter kártyáról. Kitalálhatsz saját rávezető meghatározásokat is. Az
olyan szentírás-fogócska tevékenységek, melyek során a tanulók egymással
versenyezve igyekeznek megtalálni bizonyos verseket, tevékenyen bevonhatják
őket a szentírás-memoriterek megtanulásába. Ha szentírás-fogócskát játszotok,
akkor azt úgy tegyétek, hogy ez senkit ne sértsen meg, a Lelket sem. Segítsd a
tanulókat abban, hogy ne használják tiszteletlenül a szentírásukat, és ne kapja el
őket túlságosan a versenyláz. Arra is megkérheted a tanulókat, hogy valamihez
képest, ne pedig egymás ellen versenyezzenek. Például versenyezhetnek az
oktatóval, vagy megnézhetitek, hogy az osztály bizonyos százaléka megtalálja-e
meghatározott idő alatt az adott verset.
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74. LECKE

János 14
Bevezetés
A húsvéti vacsorát követően Jézus arról tanítja az apostolait,
hogy mi módon térhetnek vissza Mennyei Atyánkhoz, és
hogyan mutathatják ki a Szabadító iránti szeretetüket. Jézus

ezt követően megígéri apostolainak, hogy egy másik
Vigasztalót küld majd nekik.

Javaslatok a tanításhoz
János 14:1–14
A Szabadító arról tanítja az apostolait, hogy mi módon térhetnek vissza Mennyei
Atyánkhoz
Ha lehet, tegyél ki egy térképet a városotokról, és kérd meg a tanulókat, hogy
mutassák meg, hol vagytok most. Mutass rá a térképen egy másik, a tanulók által
ismert helyre. Kérd meg őket, hogy egy papírlapra írják le, hogyan juthatnak el
jelenlegi helyükről a megadott helyre. Kérj meg egy vagy két tanulót, hogy
számoljanak be róla, mit írtak.

Írd fel a táblára, hogy celesztiális királyság. Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át,
milyen útbaigazítást adnának valakinek, aki tudni szeretné, hogyan juthat el a
celesztiális királyságba.

Kérd meg a tanulókat, hogy a János 14 tanulmányozása során keressenek egy olyan
igazságot, amely segíthet nekik megtudni, hogyan térhetnek vissza Mennyei
Atyánkhoz és léphetnek be a celesztiális királyságba.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a János 14 hátterét, emlékeztesd őket, hogy a
Szabadító az apostolaival ünnepelte a húsvétot egy jeruzsálemi felsőházban. A
húsvéti vacsora után Jézus megmondta tanítványainak, hogy hamarosan elhagyja
őket (lásd János 13:33).

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a János 14:1–5-öt, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit tanított Jézus az apostolainak,
hogy segítsen nekik megvigasztalódni.

• Mit tanított Jézus az apostolainak, hogy segítsen nekik megvigasztalódni?

• Szerintetek mit jelent a 2. versben az a kifejezés, hogy „az én Atyámnak
házában sok lakóhely van”?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Joseph Smith
prófétától:

„A kijelentést, mely szerint »az én Atyámnak házában sok lakóhely van«, így kell
érteni: »Az én Atyámnak királyságában sok királyság van«, hogy Isten örökösei
és az én örököstársaim lehessetek… Vannak lakóhelyek azoknak, akik egy
celesztiális törvénynek engedelmeskednek, és vannak más lakóhelyek azok
számára, akik nem tartják be azt a törvényt, minden embernek a saját rendje
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szerint” (vö. Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 228.).

Javasolhatod a tanulóknak, hogy a királyságában és királyság szavakat írják be a
szentírásukba a házában és a lakóhely szavak fölé a János 14:2-ben.

• A János 14:1–4 mely tanításai szolgálhattak vigasszal az apostolok számára?

• Az 5. vers alapján hogyan reagált Tamás a Szabadító tanítására, mely szerint
apostolai ismerik a Mennyei Atyánk királyságába vezető utat?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 14:6-ot, az osztály pedig nézze meg,
mit válaszolt Jézus Tamás kérdésére.

A János 14:6 szentírás-memoriter. A szentírás-memoriterek tanulmányozása
segíteni fog a tanulóknak elmélyíteni az alapvető tanokról való tudásukat, és

felkészülni arra, hogy másoknak is megtanítsák azokat. Javasolhatod a tanulóknak, hogy
valamilyen egyedi módon jelöljék meg a szentírás-memoritereket, hogy utána könnyen
megtalálhassák azokat. Utalj a lecke végén található tanítási ötletre, hogy segíts a tanulóknak
elsajátítani ezt a szentírás-memoritert.

• Hogyan válaszolt Jézus Tamás kérdésére?

Rajzolj a táblára egy ösvényt. Az ösvény egyik végére írd oda, hogy mi, a másik
végére pedig, hogy Mennyei Atyánk királysága. Az ösvény alá írd oda, hogy az út, és
mutass rá, hogy ez a megnevezés az egyik helyről másikra vezető ösvényre utal.

• Milyen tekintetben lehet a Szabadító „az út”? (A tanulók válaszolhatják például
azt, hogy a Szabadító megmutatja, hogyan éljünk úgy, hogy olyanokká váljunk,
mint Isten, és hogyan legyünk érdemesek arra, hogy Mennyei Atyánk
jelenlétében lakjunk.)

Írd fel a táblára „az út” felirat alá, hogy az igazság és az élet.

• Milyen tekintetben lehet Jézus Krisztus „az igazság”? (Ő minden igazság
forrása, és teljes mértékben minden igazsággal összhangban élt.)

• Milyen tekintetben lehet Jézus „az élet”? (Ő teszi lehetővé számunkra a fizikai
halál legyőzését, a halhatatlan testtel való feltámadást, valamint a lelki halál
legyőzését, hogy örök életet nyerhessünk. Ő „a világosság, amely minden
dologban ott van, amely minden dolognak életet ad” [T&Sz 88:13].)

A táblára felrajzolt ösvény alá, „az út” felirat elé írd oda, hogy Jézus Krisztus.

• Annak alapján, amit most megbeszéltünk, hogyan foglalnátok össze, mit jelent
a Szabadító kijelentése, mely szerint „senki sem mehet az Atyához, hanemha
én általam” (János 14:6)? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de
fogalmazzanak meg egy, a következőhöz hasonló igazságot: Kizárólag Jézus
Krisztus engesztelése által és az Ő útját követve léphetünk be Mennyei
Atyánk királyságába.)

• Mi történik, ha olyan utat próbálunk követni, amely nem a Szabadító útja?

74.  LECKE

457



Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Lawrence E. Corbridge
eldertől, a Hetvenek tagjától, az osztály pedig figyelje meg, mi történik, ha olyan
utat próbálunk követni, amely nem a Szabadító útja.

„Csak egy Út van, mely boldogsághoz és beteljesedéshez vezet. Ő ez az Út.
Minden más út, bármely más út, akármilyen más út bolondság. […]

Ha követjük az Urat és felruháztatunk az Ő hatalmával, akkor békét,
világosságot, erőt, tudást, bizalmat, szeretetet és örömet találunk. Ha valami más
úton megyünk, bármely más úton, akármilyen más úton, akkor magunkra
maradunk, és az Ő támogatása, hatalma és útmutatása nélkül kell járnunk a

sötétségben és zűrzavarban, kétségek közt, bánattól gyötört szívvel a kétségbeesés homályában.
Azt kérdem tőletek, melyik út könnyebb? […]

Csak egy Út van, mely boldogsághoz és beteljesedéshez vezet. Ez az Út Jézus Krisztus” (Az Út.
Liahóna, 2008. nov. 34., 36.).

• Corbridge elder szerint mi történik, ha nem követjük a Szabadító útját?

• Mi történik, ha követjük a Szabadító útját?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, milyen élményekben volt már részük,
amelyek során áldásokat kaptak a Szabadító útjának követése miatt. Kérd meg
néhányukat, hogy meséljenek az élményeikről.

A János 14:7–14 összegzéseként mondd el, hogy Jézus azt tanította apostolainak,
hogy földre jövetelének egyik célja az, hogy szavai és tettei által felfedje Mennyei
Atyánk valódi természetét. Azt is megígérte apostolainak, hogy hatalmukban áll
majd nagyszerű cselekedeteket véghezvinni.

János 14:15–31
Jézus megtanítja apostolainak, hogy mi módon mutathatják ki az Őiránta érzett
szeretetüket
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak valakire, akit szeretnek.

• Hogyan mutatjátok ki az illető iránti szereteteteket?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 14:15-öt, az osztály pedig nézze
meg, mit mondott Jézus az apostolainak, mit tegyenek, hogy kimutassák az Őiránta
érzett szeretetüket.

A János 14:15 szentírás-memoriter. A szentírás-memoriterek tanulmányozása
segíteni fog a tanulóknak elmélyíteni az alapvető tanokról való tudásukat, és

felkészülni arra, hogy másoknak is megtanítsák azokat. Javasolhatod a tanulóknak, hogy
valamilyen egyedi módon jelöljék meg a szentírás-memoritereket, hogy utána könnyen
megtalálhassák azokat. Utalj a lecke végén található tanítási ötletre, hogy segíts a tanulóknak
elsajátítani ezt a szentírás-memoritert.

• Annak alapján, amit Jézus az apostolainak tanított, mit tehetünk, amivel
kimutathatjuk a Jézus Krisztus iránti szeretetünket? (A tanulók fogalmazzák
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meg a következő igazságot: Azáltal mutatjuk ki a Jézus Krisztus iránti
szeretetünket, hogy betartjuk a parancsolatait.)

Hozz az órára jó néhány olyan papírlapot, melyekre ráírtál egy-egy parancsolatot
(például a Bölcsesség szavának betartása, a tizedfizetés, valamint a sabbat napjának
megszentelése). Kérj meg több tanulót is, hogy jöjjön ki az osztály elé, húzzon egy
papírlapot, olvassa fel a parancsolatot, és mondja el, hogy mi módon teszi lehetővé
az adott parancsolat betartása a Jézus Krisztus iránti szeretetünk kimutatását. Ha
végeztek, menjenek vissza a helyükre.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mennyire mutatják ki a Szabadító
parancsolatainak betartása által az Őiránta érzett szeretetüket. Buzdítsd őket, hogy
tűzzék ki célul a Szabadító iránti szeretetük kimutatását azzal, hogy még inkább
betartanak egy vagy több olyan parancsolatot, amely esetleg nehezükre esik.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 14:16–17, 26-ot, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit ígért a Szabadító az apostolainak.

• Mit ígért a Szabadító az apostolainak?

Mondd el, hogy a 16. versben található „más vígasztaló” kifejezés a Szentlélekre
utal. Mivel halandó szolgálata során a Szabadító volt a vigasztalója az apostolainak,
a Szentlelket más, vagyis másik vigasztalónak nevezte.

• A János 14:16–17, 26 szerint mit tehet értünk a Szentlélek? (A tanulók saját
szavaikat használva fogalmazzák meg a következő igazságot: A Szentlélek
vigasztalhat minket, mindenre megtaníthat minket, és mindent eszünkbe
juttathat.)

Kérd meg a tanulókat, hogy a füzetükben vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukban válaszolják meg a következő kérdéseket:

• Milyen alkalmakkor érezted már, hogy a Szentlélek megvigasztal téged? Milyen
alkalmakkor érezted már, hogy tanít téged? Milyen alkalmakkor juttatott
valamit az eszedbe?

Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány önként jelentkezőt, hogy mondja el,
mit írt.

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a János 14:18–23-at.

• A 21. és a 23. vers szerint milyen áldásokat kapunk, ha betartjuk a
parancsolatokat? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de fogalmazzanak
meg egy, a következőhöz hasonló tantételt: Ha betartjuk a parancsolatokat,
akkor Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus velünk lesz.)

• Szerintetek mit jelent az, hogy Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus velünk lesz?
(Ez Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus személyes megjelenésére utal [lásd T&Sz
130:3].)

Mondd el, hogy Joseph Smith próféta azt tanította, hogy míg a Szentlélekre első
Vigasztalóként utalunk, Jézus Krisztus a második Vigasztaló. Ahhoz, hogy második
Vigasztalóként elnyerjük Őt, először ki kell fejlesztenünk az Őbelé vetett hitet,
bűnbánatot kell tartanunk, meg kell keresztelkednünk, be kell fogadnunk a
Szentlelket, és igyekeznünk kell igazlelkűnek lenni és Istent szolgálni. Ha
megtesszük ezeket a dolgokat, akkor végül személyesen felkeres majd minket Jézus
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Krisztus, vagyis időről időre megjelenik nekünk, és megnyílnak előttünk a mennyek
látomásai, és az Úr szemtől szembe fog tanítani minket (lásd History of the Church,
3:380–81). Ez az ígéret az Úr akarata és időzítése szerint fog beteljesedni (lásd
T&Sz 88:68).

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a János 14:27-et, és nézzék meg,
mit mondott a Szabadító az apostolainak.

• Hogyan kapcsolódik a Szabadító 27. versben található üzenete az órán általunk
megfogalmazott tantételekhez?

• Mi a különbség a Szabadító által kínált békesség és a világ által kínált
békesség között?

A János 14:28–30 és a Joseph Smith fordítás, János 14:30 (a Kalauz a
szentírásokhoz 239–240. oldalán) összegzéseként mondd el, hogy Jézus azt mondta
a tanítványainak: örvendezzenek, mert nemsokára elmegy tőlük, hogy visszatérjen
Mennyei Atyjához. Azt is megmondta nekik, hogy Sátánnak nincs hatalma Felette,
mert Ő legyőzte a világot. Jézus azt mondta az apostoloknak, hogy Sátán azért
gyakorolhat hatást rájuk, mert még nem végezték el munkájukat a földön.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a János 14:31-et, és nézzék meg,
mit akart tudatni a világgal a Szabadító.

• Mit akart tudatni a világgal a Szabadító?

• Hogyan mutatta ki a Szabadító a Mennyei Atyja iránti szeretetét?

Befejezésként kérd fel a tanulókat bizonyságtételre arról, hogy e lecke tantételei
miként segíthetnek nekik, miközben megpróbálnak visszatérni Isten jelenlétébe a
celesztiális királyságban.

Szentírás-memoriter – János 14:6
Hogy segíts a tanulóknak kívülről megtanulni a János 14:6-ot, felhasználhatod az e
kézikönyv függelékében található ötletek egyikét.

Szentírás-memoriter – János 14:15
Hogy segíts a tanulóknak kívülről megtanulni a János 14:15-öt, kérd meg őket,
hogy írják le ezt a verset egy papírlapra, majd ismételjék addig, amíg kívülről meg
nem tanulták. Azután tegyék ki ezt a papírt egy olyan helyre, ahol emlékeztetni
fogja őket arra, hogy parancsolatainak betartása által mutassák ki az Úr iránti
szeretetüket.
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75. LECKE

János 15
Bevezetés
Halandó szolgálatának utolsó estéjén, az utolsó vacsora
végén a Szabadító azt tanítja a tanítványainak, hogy Ő az
igazi szőlőtő, a tanítványai pedig a szőlővesszők.

Megparancsolja tanítványainak, hogy szeressék egymást, és
figyelmezteti őket, hogy az Őhozzá fűződő kapcsolatuk miatt
üldöztetésben lesz részük.

Javaslatok a tanításhoz
János 15:1–11
Jézus elmagyarázza, hogy Ő az igazi szőlőtő
Óra előtt írd fel a táblára a következő szavakat: sikeres, boldogtalan, örömteli, halott,
méltó, meddő, gyümölcsöző, termékeny, bővelkedő és sikertelen.

A tanulók képzeljék el, hogy 60 év múlva visszatekintenek az életükre.

• Mit szeretnétek, e szavak közül melyek jellemezzék az életeteket? Miért?

Rajzolj fel a táblára egy szőlőtőkét.
Javasolhatod, hogy a tanulók másolják
le ezt a rajzot a füzetükbe vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukba.
Mondd el, hogy Jézus a szőlőtőke
metaforáját használva segített a
tanítványainak megérteni, hogyan
éljenek gyümölcsöző, termékeny és
bővelkedő életet.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
János 15:1–5-öt, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogy mit
jelképeznek ennek a metaforának az egyes elemei.

• Mit jelképez a szőlőtőke? (Nevezd el a táblára felrajzolt szőlőtőkét: Jézus
Krisztus.)

• Mit jelképeznek a szőlővesszők? (Nevezd el a szőlővesszőket: Jézus Krisztus
tanítványai.)

• Ha Jézus Krisztus a szőlőtő és mi vagyunk a szőlővesszők, akkor mit jelképez a
gyümölcs? (A gyümölcs jelképezheti Jézus Krisztus tanítványainak igazlelkű
munkáját és cselekedeteit, melyeket teremniük kell. Nevezd el a gyümölcsöt:
igazlelkű cselekedetek.)

Hívd fel a figyelmet a szőlőműves szóra az 1. versben.

• Ki az a szőlőműves? (Olyan valaki, aki a szőlőskertet gondozza.)

• Az 1. és 2. versek szerint miként lehet Mennyei Atyánk olyan, mint egy
szőlőműves? (Fejtsd ki, hogy az Atyaisten ültette el az igazi szőlőtőt [Jézus
Krisztust], melyből minden más táplálkozik.)
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Mutass az osztálynak egy fáról levágott kis ágat vagy vesszőt, és mondd el, milyen
izgatottan várod már azt az időt, amikor majd gyümölcsöt szedhetsz erről az ágról,
hogy megedd azt. Kérdezd meg az osztályt, hogy szerintük mikor ehetsz majd
gyümölcsöt erről az ágról.

• Ez az ág miért nem fog gyümölcsöt hozni? (Le lett vágva a fáról, így nem kap
táplálékot és nem teremhet gyümölcsöt.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 15:4–5-öt, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit mondott a Szabadító, mire van szükség ahhoz, hogy
egy ágon gyümölcs teremjen.

• Mit mondott Jézus, mire van szükség ahhoz, hogy egy ágon gyümölcs
teremjen? (Az ágnak, vagyis a szőlővesszőnek, a szőlőtőben kell maradnia.)

• Miben hasonlít ez az ág ahhoz, aki eltávolodott a Szabadítótól vagyis
levált Róla?

Megkérheted a tanulókat a marad szó különböző előfordulásainak bejelölésére a
4–5. versekben. Mondd el, hogy a marad szót abban az értelemben használják ezek
a versek, hogy valaki szilárdan és végérvényesen hozzá van rögzítve Jézus
Krisztushoz és az Ő egyházához (lásd Jeffrey R. Holland: „Maradjatok én bennem”.
Liahóna, 2004. máj. 32.).

• Az 5. vers szerint mit eredményez az, ha a Szabadítóban maradunk, vagyis
szilárdan Őhozzá rögzíttetünk? (Jézus Krisztus tanítványai sok gyümölcsöt
fognak teremni.)

Írd fel a táblára a következő hiányos kijelentést: Ha betartjuk a parancsolatokat, akkor
megmaradunk a Szabadító szeretetében, és…

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, miként segíthet nekünk Jézus Krisztus
betartani a parancsolatokat és megmaradni az Ő szeretetében, kérj meg egy tanulót
a következő idézet felolvasására:

„…az Úr kegyelméből adatik meg az, hogy a Jézus Krisztus engesztelő áldozatába vetett hit és a
bűnbánat révén az emberek erőt és segítséget kaphatnak olyan jó cselekedetek elvégzésére,
melyet saját erejükből nem tudnának megtenni. Ez a kegyelem egy cselekvőképességgel
felruházó erő, mely lehetővé teszi a férfiak és nők számára, hogy örök életet és
felmagasztosulást nyerjenek, miután minden tőlük telhetőt megtettek (Bible Dictionary, “Grace”
a Biblia angol nyelvű UNSz kiadásában).

• Hogyan erősít meg minket Jézus Krisztus, hogy be tudjuk tartani a
parancsolatokat?

A János 15:6–8 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító azt tanította, hogy akik
nem maradnak meg Őbenne, azok a levágott ághoz hasonlítanak, mely elszárad és
elpusztul; azonban akik megmaradnak Jézus Krisztusban, azok Istent dicsőítő
igazlelkű cselekedeteket teremnek.

• Mit tehetünk azért, hogy megmaradjunk a Szabadítóban, vagyis szilárdan
Őhozzá legyünk rögzítve?
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 15:9–11-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit tanított Jézus a tanítványainak, mit tegyenek, és
milyen áldásokat fognak kapni.

• Mit tanított Jézus a tanítványainak, mit tegyenek?

• Hogyan teszi nekünk lehetővé a parancsolatok betartása azt, hogy
megmaradjunk a Szabadító szeretetében? (Mondd el, hogy bár az Atya és a Fiú
tökéletes és örökké tartó szeretettel szeretnek bennünket, parancsolataik
betartása teszi lehetővé számunkra azon áldások teljességének elnyerését,
amelyeket szeretetük miatt adni kívánnak nekünk [lásd 1 Nefi 17:35; T&Sz
95:12; 130:20–21].)

• A 11. vers szerint miért tanította Jézus a tanítványainak, hogy maradjanak
Őbenne és teremjenek igazlelkű cselekedeteket?

Kérdezd meg a tanulóktól, hogyan egészítenék ki a táblán található kijelentést,
hogy a 11. versben olvasottak alapján megfogalmazott tantétel legyen belőle. (A
tanulók szavait felhasználva egészítsd ki a táblán lévő kijelentést úgy, hogy a
következő tantételt hordozza: Ha betartjuk a parancsolatokat, akkor
megmaradunk a Szabadító szeretetében, és elnyerjük az öröm teljességét.)

• Szerintetek miért teszi lehetővé számunkra az öröm teljességének elnyerését az,
ha megmaradunk a Szabadítóban?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy ismerősükre, akinek azért van öröme,
mert megmarad a Szabadítóban. Kérj meg néhány tanulót, hogy mondják el, kire
gondoltak, és fejtsék ki, hogy miért példázza jól az illető ezt a tantételt. A tanulókat
arra is megkérheted, hogy mondják el, nekik hogyan hozott örömöt a Szabadítóban
való megmaradás.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, hogyan rögzíthetik magukat továbbra is
szilárdan a Szabadítóhoz, és kaphatnak ezáltal még nagyobb örömöt.

János 15:12–17
Jézus megparancsolja a tanítványainak, hogy szeressék egymást
Írd fel a táblára a következő idézetet Russell M. Nelson elnöktől a Tizenkét Apostol
Kvórumából. (Az idézet itt található: Jézus Krisztus küldetése és szolgálata.
Liahóna, 2013. ápr. 24.)

„A Jézus iránti imádatunk legékesebb bizonyítéka minden bizonnyal az, ha
[olyanná válunk, mint Ő]” (Russell M. Nelson elder).

Húzd alá a táblára írt megállapításban az imádatunk és az olyanná válunk, mint Ő
szavakat. Kérd meg a tanulókat, hogy magyarázzák el az aláhúzott szavak
jelentését. (Az imádat mély szeretet és tisztelet; az olyanná válunk, mint Ő pedig
utánzást jelent.)

• Szerintetek miért a Jézushoz hasonlóvá válás a legjobb mód annak
kimutatására, hogy szeretjük és tiszteljük Őt?
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 15:12-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit kért a Szabadító, hogyan váljunk olyanná, mint Ő.

• Minek a megtételét parancsolta meg nekünk Jézus? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de fogalmazzák meg a következő igazságot: A Szabadító
megparancsolta nekünk, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Ő szeret
minket. Buzdítsd a tanulókat, hogy jelöljék be ezt az igazságot a 12. versben.)

• Szerintetek mit jelent úgy szeretni valakit, ahogyan Jézus Krisztus szeret titeket?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a János 15:13–17-et, és nézzék
meg, hogyan szeretett és szeret minket a Szabadító. Elegendő idő eltelte után oszd
őket párokra, és kérd meg őket, hogy beszéljék meg a társukkal, mit találtak.
Azután tedd fel a következő kérdéseket:

• A 13. vers szerint mit mondott a Szabadító, mi a szeretet legnagyszerűbb
megnyilvánulása?

• Hogyan nyilvánította ki Ő ezt a fajta szeretetet?

Hogy segíts a tanulóknak jobban megérteni, mit jelent az életünket adni, kérj meg
egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Claudio R. M. Costa eldertől, a
Hetvenek tagjától:

„[Jézus Krisztus] megismertette velünk a szeretet legmagasabb fokát, amikor
kijelentette, hogy »nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét
adja az ő barátaiért« [János 15:13]. Később kiengesztelt minden bűnünkért, és
végül életét adta mindannyiunkért.

Letehetjük az életünket azokért, akiket szeretünk; nem úgy, hogy fizikailag
meghalunk értük, hanem úgy, hogy értük élünk: időt szakítunk rájuk; mindig jelen

vagyunk az életükben; szolgáljuk őket; udvariasak, gyengédek vagyunk, és igaz szeretetet
mutatunk családunk tagjai, illetve minden ember iránt, ahogyan azt a Szabadító tanította” (Amit
ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! Liahóna, 2007. nov. 74.).

• Costa elder szerint hogyan tehetjük le, hogyan adhatjuk az életünket másokért?

• Mikor tette le vagy adta értetek valaki ily módon az életét?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át a Szabadító parancsolatát, mely szerint
úgy kell szeretnünk másokat, ahogyan Ő szeret minket. Adj nekik néhány percet,
hogy leírják a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukba, szerintük mit
szeretne a Szabadító, ki iránt mutassák ki a szeretetüket, és megtervezzék, hogyan
fogják megtenni ezt.

Segíts a tanulóknak a tanok és a tantételek alkalmazásában!
Ha a tanulók a Lélek által érzik a szentírásokban talált tanok és tantételek igazságát és
jelentőségét, és késztetést éreznek ezeknek az életükbe való átültetésére, akkor valószínűbb,
hogy alkalmazni is fogják ezeket. Az egyik hatékony módja annak, hogy segíts a tanulóknak
átérezni a tanok és a tantételek igazságát és fontosságát az, ha arra biztatod őket, hogy
gondolják át és írják le, miként alkalmazhatnák a tanult igazságokat, vagyis élhetnének ezek
szerint.
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János 15:18–27
Jézus figyelmezteti tanítványait, hogy üldöztetésben lesz részük azért, mert
bizonyságot tesznek Őróla
Mondd el, hogy miután a Szabadító arról tanította tanítványait, hogy maradjanak
meg Őbenne és mutassák ki az egymás iránti szeretetüket, tudatta velük, hogy
miben lesz részük amiatt, hogy különleges tanúbizonyságuk van Őróla és feladatuk
megosztani azt.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 15:18–20-at, az osztály pedig nézze
meg, mit tanított Jézus, hogyan bánik majd a világ a tanítványaival. (Magyarázd el,
hogy ezekben a versekben a „világ” kifejezés a bűnös, Istennek ellenszegülő
emberekre utal.)

• Mit tanított Jézus, hogyan bánik majd a világ a tanítványaival?

Felhívhatod a tanulók figyelmét arra, hogy mivel a világ gyűlöli a Szabadító
tanítványait, a tanulók valószínűleg találkoznak majd mormonellenes és
gyűlölködő hangvételű médiával és weblapokkal. Lesznek olyan tanulók, akiket
kirekesztenek, kigúnyolnak, és indulatos viselkedéssel meg is félemlítenek, az
internetes megfélemlítést is beleértve ebbe.

Ha jónak látod, akkor elmondhatod a tanulóknak, hogyan és hol találhatnak
válaszokat az egyház elleni gyűlölködő vádakra. A tanulók fordulhatnak a
bizalmukat élvező felnőttekhez, a következő honlapok pedig online
forrásanyagokat tartalmaznak: mormonnewsroom.org, lds.org/topics és
seektruth.lds.org.

A János 15:21–25 összegzéseként mondd el, hogy Jézus Krisztus megerősítette,
hogy aki Őt gyűlöli, az Atyát is gyűlöli, és felelősségre lesz vonva a döntéseiért.

Mondd el, hogy bár vannak, akik gyűlölik és üldözik a Szabadító követőit, Jézus
Krisztus módot adott a világ számára az Ő bizonyságának befogadására. Kérd meg
a tanulókat, hogy olvassák el magukban a János 15:26–27-et, és nézzék meg,
milyen tanúk tesznek majd bizonyságot Jézus Krisztusról a világnak.

• Mit mondott a Szabadító, kik tesznek majd bizonyságot az Ő isteni mivoltáról?
(A Szentlélek, valamint a Szabadító tanítványai.)

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át az ebben a leckében található tantételeket
és igazságokat. Buzdítsd őket, hogy tekintsék át, minek a megtételére éreztek
késztetést, és kövessék ezeket a Szentlélektől kapott sugalmazásokat.
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OTTHONTANULÓI LECKE

János 11–15 (15. rész)
Felkészülési anyag az otthon tanulók oktatója számára
A napi otthontanulói leckék összefoglalása
A következő összefoglalást azon eseményekről, tanokról és tantételekről, melyeket a tanulók a János 11–15 (15. rész)
tanulmányozása során megismertek, ne tanítsd az órád részeként! Az általad tanított lecke e tanok és tantételek közül
csupán néhányra összpontosít. Kövesd a Szent Lélek késztetéseit, amikor átgondolod, hogy mire van szükségük a
tanulóidnak.

1. nap (János 11)
A tanulók olvastak arról, hogy Jézus feltámasztotta a halálból Lázárt, és megtanulták a következő tantételeket: Amikor
próbatételekben van részünk, dönthetünk úgy, hogy Jézus Krisztusba vetett hitet gyakorlunk. Jézus Krisztus a
feltámadás és az élet. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor örök életet nyerhetünk. Ha úgy döntünk, hogy a
próbatételeink során Jézus Krisztusba vetett hitet gyakorlunk, akkor megerősítést nyer és elmélyül az Őbelé
vetett hitünk.

2. nap (János 12)
Ebben a leckében a tanulók Máriáról tanultak, Mártha és Lázár testvéréről, aki megkente Jézus lábát, valamint tanultak
még a Szabadító diadalmas bevonulásáról Jeruzsálembe. A Szabadító Jeruzsálemben elmondott tanításairól is tanultak.
A Szabadító tanításaiból a tanulók megtudták a következő igazságokat: A csodák önmagukban nem eredményeznek
Jézus Krisztusba vetett hitet. Ha fontosabb számunkra, hogy mások kedvében járjunk, mint hogy Isten kedvében
járjunk, az megakadályozhat minket abban, hogy nyilvánosan felvállaljuk a Jézus Krisztusba és az Ő evangéliumába
vetett hitünket. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor nem kell lelki sötétségben élnünk.

3. nap (János 13)
A tanulók elolvasták az arról szóló beszámolót, amikor a Szabadító megmosta az apostolok lábát, és megtanulták a
következő igazságokat: Ha a Szabadító példáját követve szolgálunk másokat, akkor boldogabbak leszünk. Ha úgy
szeretjük egymást, ahogyan Jézus Krisztus szeret minket, arról felismerik majd az emberek, hogy az Ő tanítványai
vagyunk.

4. nap (János 14–15)
Ebben a leckében a tanulók a Szabadító azon tanításait tanulmányozták, melyeket az apostolai elé tárt, mielőtt
elkezdte volna az engesztelő áldozatát. Megtudták, hogy kizárólag Jézus Krisztus engesztelése által és az Ő útját
követve léphetünk be Mennyei Atyánk királyságába. Azt is megtudták, hogy azáltal mutatjuk ki a Jézus Krisztus iránti
szeretetünket, hogy betartjuk a parancsolatait, és hogy a Szentlélek vigasztalhat minket, mindenre megtaníthat minket,
és mindent eszünkbe juttathat. A tanulók a szőlőtőről és a szőlővesszőkről tanulva megtudták, hogy ha betartjuk a
parancsolatokat, akkor megmaradunk a Szabadító szeretetében, és elnyerjük az öröm teljességét.

Bevezetés
Ez a lecke segíthet a tanulóknak megérteni, mit kell tenniük azért, hogy
visszatérjenek Mennyei Atyánkhoz. Ezen kívül a tanulók az Úrnak a János 14-ben
feljegyzett tanácsát áttekintve átgondolhatják, hogyan követhetik még inkább a
Szabadító útját.
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Javaslatok a tanításhoz
János 14:1–14
A Szabadító arról tanítja az apostolait, hogy mi módon térhetnek vissza Mennyei
Atyánkhoz
Ha lehet, tegyél ki egy térképet a városotokról, és kérd meg a tanulókat, hogy
mutassák meg, hol vagytok most. Mutass rá a térképen egy másik, a tanulók által
ismert helyre. Kérd meg őket, hogy egy papírlapra írják le, hogyan juthatnak el
jelenlegi helyükről a megadott helyre. Kérj meg egy vagy két tanulót, hogy
számoljanak be róla, mit írtak.

Írd fel a táblára, hogy celesztiális királyság. Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át,
milyen útbaigazítást adnának valakinek, aki tudni szeretné, hogyan juthat el a
celesztiális királyságba.

Emlékeztesd a tanulókat, hogy a János 14 napi leckéjének tanulmányozása során
megismertek egy olyan igazságot, amely segíthet nekik megtudni, hogyan
térhetnek vissza Mennyei Atyánkhoz és léphetnek be a celesztiális királyságba.
Mondd el nekik, hogy ebben a leckében még jobban el fogják mélyíteni
ismereteiket erről az igazságról.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a János 14 hátterét, emlékeztesd őket, hogy a
Szabadító az apostolaival ünnepelte a húsvétot egy jeruzsálemi felsőházban. A
húsvéti vacsora után Jézus megmondta tanítványainak, hogy hamarosan elhagyja
őket (lásd János 13:33).

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a János 14:1–5-öt, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit tanított Jézus az apostolainak,
hogy segítsen nekik megvigasztalódni.

Mondd el, hogy a János 14:3 Joseph Smith fordításában ez áll: „És amikor
elmegyek, majd helyet készítek néktek, és ismét eljövök, és magamhoz veszlek
titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.”

• Mit tanított Jézus az apostolainak, hogy segítsen nekik megvigasztalódni?

• Szerintetek mit jelent az a kifejezés, hogy „az én Atyámnak házában sok
lakóhely van” (János 14:2)?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Joseph Smith
prófétától, az osztály pedig figyelje meg, hogy mit jelent ez a kifejezés.

„A kijelentést, mely szerint »az én Atyámnak házában sok lakóhely van«, így kell
érteni: »Az én Atyámnak királyságában sok királyság van«, hogy Isten örökösei
és az én örököstársaim lehessetek… Vannak lakóhelyek azoknak, akik egy
celesztiális törvénynek engedelmeskednek, és vannak más lakóhelyek azok
számára, akik nem tartják be azt a törvényt, minden embernek a saját rendje
szerint” (vö. Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 228.).

Javasolhatod a tanulóknak, hogy a királyságában és királyság szavakat írják be a
szentírásukba a házában és a lakóhely szavak fölé a János 14:2-ben.
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• A János 14:1–4 mely tanításai szolgálhattak vigasszal az apostolok számára?

• Az 5. vers alapján hogyan reagált Tamás a Szabadító tanítására, mely szerint
apostolai ismerik a Mennyei Atyánk királyságába vezető utat?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 14:6-ot, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit válaszolt Jézus Tamás kérdésére. Emlékeztesd őket,
hogy ez a vers szentírás-memoriter.

• Hogyan válaszolt Jézus Tamás kérdésére?

Rajzolj a táblára egy ösvényt. Az ösvény egyik végére írd oda, hogy mi, a másik
végére pedig, hogy Mennyei Atyánk királysága. Az ösvény alá írd oda, hogy az út, és
mutass rá, hogy ez a megnevezés az egyik helyről másikra vezető ösvényre utal.

• Milyen tekintetben lehet a Szabadító „az út”? (A tanulók válaszolhatják például
azt, hogy a Szabadító megmutatja, hogyan éljünk úgy, hogy olyanokká váljunk,
mint Isten, és hogyan legyünk érdemesek arra, hogy Mennyei Atyánk
jelenlétében lakjunk.)

Írd fel a táblára „az út” felirat alá, hogy az igazság és az élet.

• Milyen tekintetben lehet Jézus Krisztus „az igazság”? (Ő minden igazság
forrása, és teljes mértékben minden igazsággal összhangban élt.)

• Milyen tekintetben lehet Jézus „az élet”? (Ő teszi lehetővé számunkra a fizikai
halál legyőzését, a halhatatlan testtel való feltámadást, valamint a lelki halál
legyőzését, hogy örök életet nyerhessünk. Ő „a világosság, amely minden
dologban ott van, amely minden dolognak életet ad” [T&Sz 88:13].)

A táblára felrajzolt ösvény alá, „az út” felirat elé írd oda, hogy Jézus Krisztus.

• Annak alapján, amit most megbeszéltünk, és amit a napi leckékből tanultatok,
hogyan foglalnátok össze, mit jelent a Szabadító kijelentése, mely szerint „senki
sem mehet az Atyához, hanemha én általam” (János 14:6)? (A tanulók más
szavakat is használhatnak, de fogalmazzanak meg egy, a következőhöz hasonló
igazságot: Kizárólag Jézus Krisztus engesztelése által és az Ő útját követve
léphetünk be Mennyei Atyánk királyságába.)

• Mi történik, ha olyan utat próbálunk követni, amely nem a Szabadító útja?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Lawrence E. Corbridge
eldertől, a Hetvenek tagjától, az osztály pedig figyelje meg, mi történik, ha olyan
utat próbálunk követni, amely nem a Szabadító útja.

„Jézus Krisztus az Út. Ő a [Világosság] és az Élet, a Kenyér és a Víz, a Kezdet és a
Vég, a Feltámadás és az Élet, a világ Szabadítója, az Igazság és az Út.

Csak egy Út van, mely boldogsághoz és beteljesedéshez vezet. Ő ez az Út.
Minden más út, bármely más út, akármilyen más út bolondság. […]

Az Úr útja nem nehéz. Az élet nehéz, nem az evangélium. »Minden dologban
ellentétnek kell lennie« [2 Nefi 2:11] mindenhol, mindenki számára. Az élet

mindannyiunknak nehéz, de ugyanakkor nagyon egyszerű is. Csak két választásunk van. Ha
követjük az Urat és felruháztatunk az Ő hatalmával, akkor békét, világosságot, erőt, tudást,
bizalmat, szeretetet és örömet találunk. Ha valami más úton megyünk, bármely más úton,
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akármilyen más úton, akkor magunkra maradunk, és az Ő támogatása, hatalma és útmutatása
nélkül kell járnunk a sötétségben és zűrzavarban, kétségek közt, bánattól gyötört szívvel a
kétségbeesés homályában. Azt kérdem tőletek, melyik út könnyebb? […]

Csak egy Út van, mely boldogsághoz és beteljesedéshez vezet. Ez az Út Jézus Krisztus” (Az Út.
Liahóna, 2008. nov. 34., 36.).

• Corbridge elder szerint mi történik, ha nem követjük a Szabadító útját?

• Mi történik, ha követjük a Szabadító útját?

• Mi a Szabadító útja? (Ha szükséges, emlékeztesd a tanulókat, hogy a Szabadító
útja magában foglalja az Őbelé és Mennyei Atyánkba vetett hit kifejlesztését; a
bűnbánatot; a szabadítás szertartásainak, például a keresztelkedés és a
templomi szertartások elnyerését; és a hitben, valamint engedelmességben való
mindvégig kitartást.)

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, milyen élményekben volt már részük,
amelyek során áldásokat kaptak a Szabadító útjának követése miatt. Kérd meg
néhányukat, hogy meséljenek az élményeikről.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják végig, vajon mennyire követik a Szabadító
útját. Gondoljanak egy konkrét módjára annak, ahogyan még inkább követhetik a
Szabadítót, és tűzzék ki célul ennek a gyakorlatba történő átültetését.

A János 14:7–14 összegzéseként mondd el, hogy Jézus azt tanította apostolainak,
hogy földre jövetelének egyik célja az, hogy szavai és tettei által felfedje Mennyei
Atyánk valódi természetét. Azt is megígérte apostolainak, hogy hatalmukban áll
majd nagyszerű cselekedeteket véghezvinni.

Következő rész (János 16–21)
Kérd meg a tanulókat, hogy János evangéliuma tanulmányozásának befejezése
során keressenek válaszokat a következő kérdésekre: Mit mondott Jézus az
édesanyjának, miközben a kereszten függött? Ki volt az első személy, akinek Jézus
Krisztus megjelent, miután feltámadt? Ki nem volt hajlandó elhinni mások
bizonyságát arról, hogy Jézus feltámadt? Kérd meg a tanulókat, hogy képzeljék el,
mit mondana a Szabadító a tanítványainak, akik tanúi voltak Neki és az Ő
feltámadásának, azonban később úgy döntöttek, hogy az evangélium prédikálása
helyett visszatérnek a régi foglalkozásukhoz. Kérd meg őket, hogy a következő
részben nézzék meg, mit mondott a Szabadító ezeknek a tanítványoknak.
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János 16
Bevezetés
A húsvéti vacsora végeztével Jézus Krisztus tovább tanítja a
tanítványait. Elmondja nekik, hogy hamarosan elmegy az
Atyjához, és hogy eljön majd a Szentlélek, vagyis a

Vigasztaló, aki minden igazsághoz elvezeti őket.
Megjövendöli saját halálát és feltámadását, és kijelenti, hogy
legyőzte a világot.

Javaslatok a tanításhoz
János 16:1–15
Jézus kifejti a Szentlélek szerepét
Kérj meg egy tanulót, hogy jöjjön ki az osztály elé, és kösd be a szemét, hogy ne
lásson. Miután bekötötted a szemét, a többi tanuló tegye le a teremben valahova a
szentírásait. Azután kérdezd meg a bekötött szemű tanulótól, hogy mennyire lenne
nehéz megtalálni és egy bizonyos oldalon kinyitni egy konkrét tanuló szentírását.
Kérdezd meg tőle, hogy segítene-e, ha valaki hajlandó lenne odavezetni őt a
könyvhöz.

Kérd meg a bekötött szemű tanulót, hogy válasszon ki egy másik tanulót, aki
vezetni fogja. A kiválasztott tanuló vezesse oda a bekötött szemű tanulót a kijelölt
szentíráshoz, és segítsen neki megtalálni egy bizonyos oldalt. E feladatok elvégzése
után mondd el, hogy amikor Jézus Krisztus a földön volt, oktatta és tanította a
tanítványait. Személyesen vezette őket az általa tanított igazságok megértéséhez.

A János 16:1–4 összegzéseként mondd el, hogy miután Jézus a tanítványaival
elfogyasztotta a húsvéti vacsorát, azt mondta nekik, hogy el fog jönni az idő,
amikor az emberek gyűlölni fogják őket, és ezek az emberek azt fogják gondolni,
hogy Istennek tesznek szolgálatot, ha kioltják az életüket.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 16:5–6-ot, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit mondott Jézus a tanítványainak, és ez milyen
érzéseket váltott ki bennük.

• Milyen érzéseket váltott ki a tanítványokban annak híre, hogy Jézus el fog
menni, őket pedig üldözni fogják?

Kérd meg a bekötött szemű tanuló vezetőjeként szolgáló tanulót, hogy menjen
vissza a helyére. A bekötött szemű tanulótól kérdezd meg:

• Milyen érzés lenne újra magadra maradni, segítséget nyújtó barát nélkül?

Húzz oda egy széket a bekötött szemű tanulónak, hogy leülhessen (de a szeme
maradjon bekötve).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 16:7-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit ígért Jézus, kit fog elküldeni, miután elment.

• Mit ígért Jézus, kit fog elküldeni, miután elment? (A Vigasztalót, vagyis a
Szentlelket.)
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Mondd el, hogy a jobb néktek kifejezés a 7. versben azt jelenti, hogy a javukra
szolgál, hasznos lesz számukra. Mutass rá, hogy „a Szentlélek Jézus halandóságban
való tartózkodásának idején nem fejtette ki teljes mértékben a hatását a zsidók
között (János 7:39; 16:7)” (Bible Dictionary, “Holy Ghost”). Hogy segíts a
tanulóknak megérteni, miért nem fejtette ki a Szentlélek teljes mértékben a hatását,
olvasd fel a következő idézetet Bruce R. McConkie eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából:

„Míg Jézus személyesen ott volt a tanítványokkal, nem volt annyira szükségük a
Lélek állandó társaságára, mint azt követően, hogy Jézus eltávozott tőlük”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 753).

A János 16:8–12 összegzéseként mondd el, hogy a Szentlélek egyik szerepe a világ
bűn miatti megfeddése.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 16:13-at, az osztály pedig nézze meg,
még milyen szerepeket fog betölteni a Vigasztaló a tanítványok életében Jézus
távozása után.

• Milyen szerepeket fog betölteni a Szentlélek az Úr tanítványainak életében az Ő
távozása után? Hogyan válhat a tanítványok javára a Szentlélektől kapott
segítség és útmutatás?

• A 13. vers alapján mit tehet napjainkban értünk is a Szentlélek? (Miután a
tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a következő igazságot: A Szentlélek
minden igazsághoz elvezethet minket, és megmutathat nekünk eljövendő
dolgokat.)

• Milyen módokon vezet el minket a Szentlélek az igazsághoz?

• Milyen módokon mutathat meg nekünk a Szentlélek eljövendő dolgokat? (Ha
szükséges, mondd el, hogy a Szentlélek által Isten bizonyosságot, reményt,
éleslátást, figyelmeztetést és útmutatást adhat nekünk a jövőnkre vonatkozóan.)

Tegyél ki valamit (egy jutalmat) a teremben egy polcra, székre vagy máshová. Kérd
meg a bekötött szemű tanulót, hogy találja meg. Kérj meg egy másik tanulót, hogy
a bekötött szemű tanulónak útmutatásokat suttogva segítsen neki eljutni a
jutalomhoz. Miután a tanuló megtalálta, kérd meg, hogy vegye le a szeméről a
kötést. Mindkét tanuló menjen vissza a helyére. Kérdezd meg az osztálytól:

• Milyen alkalmakkor éreztétek már, hogy a Szentlélek elvezet titeket az
igazsághoz? Hogyan ismertétek fel, hogy a Szentlélek vezet titeket?

Mesélhetsz egy olyan élményedről, amikor a te életedben utat mutatott neked a
Szentlélek. Hogy segíts a tanulóknak a tanult igazság alkalmazásában, buzdítsd
őket, hogy éljenek oly módon, hogy meghívják életükbe a Szentlélek útmutatását.
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Odaillő élmények megosztása
Mind az oktatóknak, mind a tanulóknak biztosítani kell a lehetőséget, hogy megosszák
meglátásaikat és értelmezésüket, valamint személyes élményeiket egy adott tannal vagy
tantétellel kapcsolatban. Elmesélhetnek olyan tapasztalatokat is, amelyeknek mások életében
voltak tanúi. Lehet azonban, hogy segítened kell a tanulóknak megérteni, hogy néhány élmény
túl szent vagy személyes ahhoz, hogy órai környezetben megosszák (lásd Alma 12:9; T&Sz
63:64).

Mutass rá, hogy a János 16:13 jelzi, hogy a Szentlélek, akinek feladata
tanúbizonyságot tenni az Atyáról és a Fiúról, „nem ő magától szól, hanem azokat
szólja, a miket hall”. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 16:14–15-öt, az
osztály pedig nézze meg, hogy kinek az üzenetét mondja el nekünk a Szentlélek.

• Kinek az üzenetét adja át nekünk a Szentlélek? (Miután a tanulók válaszoltak,
írd fel a táblára a következő igazságot: A Szentlélek a Mennyei Atyánktól és
Jézus Krisztustól érkező igazságokat és utasításokat nyilatkoztatja ki.)

• Miért jó tudni, hogy amikor a Szentlélek szól hozzánk, akkor Mennyei Atyánk
és Jézus Krisztus nevében beszél?

Mondd el a tanulóknak, hogy a Szentlélek „lelketeknek tett közlései sokkal
biztosabbak, mint bármely más kommunikációs forma, amelyet természetes
érzékeitekkel felfoghattok” (Hűek a hithez [2004]. 183.). Ez azt jelenti, hogy a
Szentlélek adja nekünk a legértékesebb útmutatást az igazság megismeréséhez;
hatása sokkal értékesebb a fizikai bizonyítéknál, mások véleményénél vagy a világ
érvelésénél. Hozzánk hasonlóan a Szabadító tanítványainak is meg kellett
tanulniuk az Úr fizikai távollétében a Szentlélek vezetésére támaszkodni.

János 16:16–33
A Szabadító beszél a halandóságból való távozásáról, és kijelenti, hogy legyőzte
a világot
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan alkalomra, amikor egy időre el
kellett búcsúzniuk egy családtagjuktól vagy barátjuktól.

• Mit mondtatok, hogy vigasztaljátok egymást a búcsúzáskor?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 16:16-ot, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit mondott még Jézus a tanítványoknak, ami vigaszt
jelenthetett nekik, amikor a távozására gondoltak. Kérd meg az osztályt, hogy
számoljanak be arról, amit találnak.

Mondd el, hogy a János 16:17–19-ben azt olvashatjuk, hogy a tanítványok nem
értették, mire gondolt Jézus, amikor azt mondta, hogy most elmegy, de újra látni
fogják Őt.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 16:20–22-t, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit mondott az Úr, mit fognak érezni a tanítványai,
amikor Ő elmegy, és mit éreznek majd akkor, amikor újra meglátják Őt.

• Mit éreznek majd a tanítványok, amikor Jézus elmegy? Mit ígért nekik, mi
történik majd ezután?

76.  LECKE

472



Mondd el, hogy a tanítványok újra meg fogják látni Jézust, miután feltámadt. Bár
nagy lesz a halála miatti bánatuk, tartós lesz a feltámadása miatt érzett örömük.

A János 16:23–32 összegzéseként mondd el, hogy Jézus arra tanította a
tanítványait, hogy az Ő (Krisztus) nevében közvetlenül Mennyei Atyánkhoz
imádkozzanak, és biztosította őket az Atya irántuk és saját maga iránt érzett
szeretetéről.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 16:33-at, az osztály pedig keresse ki,
milyen szavakkal és kifejezésekkel vigasztalta a Szabadító a tanítványait.

• Milyen szavakkal és kifejezésekkel vigasztalta az Úr a tanítványait?

• A 33. vers szerint miért lehet még egy gyötrelmekkel és halállal teli világban is
boldogságban és békességben részünk? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a
táblára a következő tantételt: Mivel Jézus Krisztus legyőzte a világot,
bízhatunk és békességben lehet részünk.)

• Szerintetek mit jelent az, hogy Jézus Krisztus legyőzte a világot?

Mondd el, hogy az Atya Egyszülöttjeként Jézus Krisztus bűntelen életet élt és
minden világi kísértést legyőzött. Mindenfajta fájdalmat és megpróbáltatást is
elszenvedett, és kiengesztelt mindannyiunk bűneiért. Élete, szenvedése, halála és
feltámadása által minden akadályt legyőzött számunkra ahhoz, hogy tisztává
váljunk, békességre leljünk, és újra Mennyei Atyánkkal és a szeretteinkkel éljünk.

• Milyen tekintetben segíthet nekünk bízni és békére lelni annak tudata, hogy
Jézus Krisztus legyőzte a világot?

Ossz ki a tanulóknak egy-egy példányt a következő idézetből Thomas S. Monson
elnöktől. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel, az osztály pedig nézze meg,
milyen magyarázatot ad arra, miért bízhatunk e világ próbatételei és nehézségei
ellenére is.

„Legyünk bizakodóak a mindennapjainkban! Annak ellenére, hogy egyre
vészterhesebb időket élünk, az Úr szeret bennünket és figyel ránk. Mindig
mellettünk áll, amikor a jót tesszük. Segíteni fog bennünket a szükség idején.
[…] Életünket öröm töltheti el, amint Jézus Krisztus evangéliumának tanításait
követjük.

Az Úr így biztatott bennünket: »[B]ízzatok; én meggyőztem [legyőztem] a
világot« [János 16:33]. Mily hatalmas boldogságot ad nekünk ez a tudás! Értünk élt és értünk
halt meg. Megfizette a bűneink árát. Kövessük a példáját! Mutassuk ki hatalmas hálánkat Iránta
azzal, hogy elfogadjuk áldozatát, és olyan életet élünk, amely méltóvá tesz bennünket, hogy egy
nap majd visszatérjünk Hozzá és Vele éljünk” (vö. Isten veletek, míg újra találkozunk! Liahóna,
2012. nov. 111.).

• Segített-e már nektek bízni és békére lelni annak tudata, hogy Jézus Krisztus
legyőzte a világot? Mikor?

Bátorítsd a tanulókat, hogy bízzanak, és éljenek Jézus Krisztus evangéliuma szerint.
Tegyél bizonyságot arról, hogy ha ezt teszik, akkor érezni fogják azt a békességet és
reményt, mely az Úr engesztelő áldozata és feltámadása révén lehetséges.
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János 17
Bevezetés
A Szabadító Gecsemánéban átélt szenvedése előtt elmondja
nagy közbenjáró imáját. Azért imádkozik, hogy a tanítványai
és mindazok, akik követik Őt, megismerjék Mennyei Atyánkat

és örök életet nyerjenek. Azért is imádkozik, hogy egyek
lehessenek Ővele és az Ő Atyjával.

Javaslatok a tanításhoz
János 17:1–8
Jézus Krisztus imában Mennyei Atyjához fordul
Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzenek meg olyan híres embereket, akikről tudnak
valamit. Azután nevezzék meg azokat az embereket az életükben, akiket a
legjobban ismernek.

• Mi a különbség aközött, hogy hallottunk már valakiről vagy tényleg ismerjük is az
illetőt?

• Mi szükséges ahhoz, hogy valóban megismerjünk valakit?

• Kik azok, akikről úgy érzitek, hogy fontos lenne jobban megismernetek? Miért?

Mondd el, hogy a Szabadító tanított annak fontosságáról, hogy megismerjük Őt és
Mennyei Atyánkat. Kérd meg a tanulókat, hogy a János 17 tanulmányozása során
keressenek olyan igazságokat, amelyek segíteni fognak nekik Mennyei Atyánk és
Jézus Krisztus megismerésében.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a János 17 hátterét, mutass rá, hogy valamikor
azon két időpont között, hogy a Szabadító tanítványai társaságában elfogyasztotta
az utolsó vacsorát, majd a Gecsemáné kertjébe léptek, Jézus elmondott egy imát,
mely a közbenjáró imaként vált ismertté. A közbenjár ige egyik jelentése az, hogy
valaki egy másik személy érdekében felszólal valakinél. Ez esetben Jézus Krisztus a
tanítványai érdekében szólt Mennyei Atyánkhoz, azért könyörögve, hogy örök
életet nyerhessenek.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 17:1–3-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hogyan jellemezte a Szabadító az örök életet.

A János 17:3 szentírás-memoriter. A szentírás-memoriterek tanulmányozása
segíteni fog a tanulóknak elmélyíteni az alapvető tanokról való tudásukat és

felkészülni arra, hogy másoknak is megtanítsák azokat. Javasolhatod a tanulóknak, hogy
valamilyen egyedi módon jelöljék meg a szentírás-memoritereket, hogy utána könnyen
megtalálhassák azokat. Utalj a lecke végén található tanítási ötletre, hogy segíts a tanulóknak
elsajátítani ezt a szentírás-memoritert.

A szentírás-memoriterekről szóló magyarázatért és további tevékenységekért, melyek segítenek a
tanulóknak memorizálni e választott részeket, lásd a kézikönyvhöz tartozó függeléket.
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• Hogyan jellemezte a Szabadító az örök életet?

• A 3. vers alapján hogyan fogalmaznátok meg egy tantételt, mely megtanítja,
hogy mit kell tennünk az örök élet elnyeréséhez? (A tanulók más szavakat is
használhatnak, de legyen mindenki számára egyértelmű, hogy az örök élet
elnyeréséhez meg kell ismernünk Mennyei Atyánkat és az Ő Fiát, Jézus
Krisztust.)

Hogy segíts az osztálynak megérteni, mit jelent megismerni Istent, kérj meg egy
tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Bruce R. McConkie eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Más dolog tudni Istenről, és megint más ismerni Őt. Tudunk Őróla, amikor
megtudjuk, hogy Ő egy olyan személy, akinek a képmására teremtettünk; amikor
megtudjuk, hogy a Fiú az Ő Atyja pontos mása; amikor megtudjuk, hogy az Atya
és a Fiú is rendelkezik bizonyos tulajdonságokkal és hatalommal. Azonban
ismerni őket, az örök élet elnyerésének értelmében, azt jelenti, hogy ugyanazon
dolgokat élvezzük és tapasztaljuk meg, amiket Ők. Ismerni Istent azt jelenti, hogy

azt gondoljuk, amit Ő gondol, azt érezzük, amit Ő érez, azt a hatalmat birtokoljuk, amit Ő,
megértjük azokat az igazságokat, amelyeket Ő is ért, és azt tesszük, amit Ő tesz. Akik ismerik
Istent, azok olyanokká válnak, mint Ő, és olyan életet is élnek, mint Ő – mely az örök élet”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:762).

• Miben különbözik az Atya és a Fiú ismerete attól, ha egyszerűen csak tudunk
Róluk?

• Miért nem nyerhető el az örök élet anélkül, hogy ismernénk az Atyaistent és
Jézus Krisztust?

• Milyen módjai vannak az Atya és a Fiú megismerésének?

A János 17:4–5 összegzéseként mondd el, hogy a Szabadító jelentette Atyjának,
hogy elvégezte a munkát, melyet Atyja rábízott. Arra kérte Atyját, hogy dicsőítse
meg Őt ugyanazzal a dicsőséggel, mellyel a halandóság előtti életben bírt.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 17:6–8-at, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hogy mit tettek a tanítványai, hogy megismerjék a
Szabadítót.

• Mit tettek a tanítványok, hogy megismerjék a Szabadítót? (Buzdíthatod a
tanulókat, hogy jelöljék meg a „befogadták”, az „igazán megismerték” és az
„elhitték” szavakat a 8. versben.)

János 17:9–19
A Szabadító imádkozik a tanítványaiért
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 17:9-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, konkrétan kikért imádkozott a Szabadító.

• Kikért imádkozott a Szabadító, amint felkészült, hogy véghezvigye az
engesztelést?
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• Szerintetek miért válhatott javára az apostoloknak az, hogy hallották, amint a
Szabadító értük könyörög?

Írd fel a táblára: János 17:11–18. A tanulók alkossanak párokat. Kérd meg őket, hogy
tanulmányozzák a párjukkal ezeket a verseket, és nézzék meg, miért könyörgött
Jézus a tanítványai kapcsán. Meg is kérheted a tanulókat, hogy jelöljék meg, amit
találnak. Elegendő idő eltelte után kérd meg néhányukat, hogy mondják el az
osztálynak, mit találtak.

Mutass rá, hogy a Szabadító megemlítette, hogy a tanítványai továbbra is olyan
világban fognak élni, mely gonosz és gyűlöli őket.

• Milyen igazságot tanulhatunk a 14–16. versekből arról, hogy mi módon éljünk a
világban Jézus Krisztus tanítványaiként? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a
táblára a következő igazságot: Jézus Krisztus tanítványaiként a világban kell
élnünk, de ne legyünk a világból valók.)

• Szerintetek mit jelent a világban élni, de nem a világból valónak lenni?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet M. Russell Ballard
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Az egyházban gyakran hangzik el a következő mondás: »Éljetek a világban, de
ne legyetek a világból valók!« […]

Talán ezt a mondást… két különböző felszólításként kellene kezelnünk. Először
is: »Éljetek a világban!« Legyetek a részesei; legyetek tájékozottak! Próbáljatok
megértőek és toleránsak lenni, és értékeljétek a különbözőségeket! Szolgálat és
aktív részvétel által járuljatok hozzá hasznos dolgokkal a társadalomhoz!

Másodszor: »Ne legyetek a világból valók!« Ne térjetek rossz útra, ne engedjetek a helytelennek,
ne fogadjátok el azt! […]

Az egyház tagjainak nagyobb hatást kell kifejteniük annál, mint amennyire rájuk hatnak. Gátat
kell vetnünk a bűn és a gonoszság hullámainak, nem tétlenül sodródnunk velük. Segítenünk kell
a probléma megoldásában, nem pedig kerülni vagy figyelmen kívül hagyni azt” (“The Effects of
Television,” Ensign, May 1989, 80).

• Miért akarja az Úr, hogy a világban maradjunk, de ne legyünk a világból valók?

Kérd meg a tanulókat, hogy dolgozzanak megint a párjukkal, és mondjanak
példákat arra, hogy mi módon lehet valaki a világban, de nem a világból való a
következő helyzetekben:

1. az iskolában

2. a barátokkal

3. online

Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, hogy mondja el az osztálynak,
milyen példákra gondoltak. Kérj meg néhány tanulót, hogy meséljenek olyan
élményekről, melyekben akkor volt részük, amikor ők vagy egy ismerősük
helyénvaló módon mutatta meg, hogy a világban él, de nem a világból való.
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Kérd meg a tanulókat, hogy írjanak le a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukba egy konkrét módot, amely által igyekeznek majd még inkább követni a
Szabadítót azáltal, hogy a világban élnek, de nem a világból valók.

János 17:20–26
A Szabadító mindenkiért imádkozik, aki elfogadja az evangéliumát
Kérj meg egy tanulót, hogy jöjjön ki az osztály elé, és végezzen el egy olyan
feladatot, amely összekoszolja a kezét (például törölje le a táblát vagy szedjen ki
valamit egy tál földből). Buzdítsd a tanulót, hogy a feladat elvégzése során próbálja
meg tisztán tartani a kezét.

Miután a tanuló elvégezte a feladatot, kérd meg, hogy mutassa meg a kezét az
osztálynak.

• Miben hasonlíthat ez a tevékenység az arra irányuló erőfeszítéseinkhez, hogy a
világban éljünk, de ne legyünk a világból valók? (Legjobb erőfeszítéseink
ellenére sem tudunk teljes mértékben tiszták maradni a világban jelen lévő
bűnöktől és gonoszságtól.)

• Végül milyen következményeket tapasztalnánk meg akkor, ha nem tudnánk
megtisztulni a bűneinktől? Miért? (Örökre ki lennénk zárva Isten színe elől,
mert semmi tisztátalan dolog nem lakhat az Ő jelenlétében [lásd 1 Nefi
15:33–34].)

Köszönd meg a tanuló közreműködését, és kérd meg, hogy üljön le.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 17:20–23-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, miért imádkozott Jézus Krisztus.

• Miért imádkozott Jézus Krisztus? (Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg az
egyek szót minden alkalommal, amikor előfordul a 20–23. versekben.)

• Mi teszi lehetővé számunkra, hogy eggyé váljunk az Atyával és a Fiúval? (Jézus
Krisztus engesztelésének áldásai, melyeket a parancsolatok iránti
engedelmesség és a Szentlélek ajándéka által kapunk meg.)

Írd fel a táblára a következő igazságot: Ha Jézus Krisztushoz jövünk és
elnyerjük engesztelése áldásait, akkor eggyé válhatunk az Atyával és
a Fiúval.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Jeffrey R. Holland
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Az angol »Atonement« [engesztelés] szó jelentése magától értetődő:
at-one-ment, amely magyarul annyit jelent, hogy összehozni olyan dolgokat,
amelyeket elválasztottak egymástól, illetve amelyek eltávolodtak egymástól”
(Jézus Krisztus engesztelése. Liahóna, 2008. márc. 34–35.).

• Annak alapján, amit Mennyei Atyánkról és Jézus Krisztusról tudtok, miért
akartok eggyé válni Ővelük?
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet James E. Faust elnöktől
az Első Elnökségből, az osztály pedig figyelje meg, milyen áldások érik azokat, akik
igyekeznek eggyé válni Mennyei Atyánkkal és Jézus Krisztussal.

„Nem csupán a Mesterrel kapcsolatos ismereteink gyarapítására kell buzgón
törekednünk, hanem arra is, hogy felszólításának eleget téve egyek legyünk
Ővele (lásd Ján. 17:21). […]

[A]z előttünk álló napok megpróbáltatásokkal és nehézségekkel lesznek tele,
azonban az Istenhez fűződő személyes kapcsolat megnyugtató vigasza higgadt
bátorságot fog nyújtani nekünk” (“That We Might Know Thee,” Ensign, Jan.

1999, 2, 5).

Tegyél bizonyságot annak fontosságáról, hogy megismerjük Jézus Krisztust és
Mennyei Atyánkat, és igyekezzünk egyek lenni Ővelük.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit tehetnek azért, hogy jobban
megismerjék Mennyei Atyánkat és Jézus Krisztust, és megerősítsék Velük a
kapcsolatukat.

Kérd meg a tanulókat, hogy jegyezzék fel gondolataikat a szentírás-tanulmányozási
naplójukban vagy a füzetükben. Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót,
aki hajlandó erre, hogy ossza meg az osztállyal a gondolatait és az érzéseit.

Szentírás-memoriter – János 17:3
A János 17:3 memorizálásának megkönnyítéséhez kérd meg a tanulókat, hogy az
előttük álló hét során hordják maguknál ezt a szentírás-memoriter kártyát.
Buzdítsd őket, hogy amikor csak lehetőségük adódik rá, nézzék át a memoritert és
gyakorolják a felmondását. Javasolhatod, hogy próbálják meg emlékezetből
felmondani egy családtagjuknak, és magyarázzák el a jelentését. A következő
néhány napban az óra elején kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, hogy
haladnak ennek a szentírásrésznek a memorizálásával.
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78. LECKE

János 18–19
Bevezetés
Miután a zsidó elöljárók elfogják és kikérdezik Jézust, átadják
Pilátusnak, hogy hallgassa ki és ítélje el. Pilátus beleegyezik
Jézus keresztre feszítésébe, bár ő maga arra a

meggyőződésre jut, hogy Jézus ártatlan. A kereszten a
Szabadító János apostol gondjaira bízza az édesanyját. Jézus
keresztre feszítése után testét egy sírboltba helyezik.

Javaslatok a tanításhoz
János 18:1–32
Jézust elfogják és kikérdezik a zsidó elöljárók, majd Pilátus elé viszik
Írd fel a táblára a következő kérdést:

Mikor a legnehezebb mások jóllétével törődni?

Kérj meg néhány tanulót, hogy fejtse ki, hogyan válaszolná meg a táblán lévő
kérdést.

Mondd el, hogy mind Jézus Krisztus, mind Pilátus, a római helytartó, más-más
dolgokat helyezett előtérbe, vagyis tartott fontosnak a János 18–19-ben leírt
események során. Írd fel a tábla két felére, hogy Mit tartott szem előtt Jézus Krisztus
és Mit tartott szem előtt Pilátus. Kérd meg a tanulókat, hogy a János 18–19
tanulmányozása során keressenek egy olyan igazságot, amely segíthet nekik
megtudni, mit helyezzenek előtérbe az életükben.

A János 18:1–3 összegzéseként mondd el, hogy miután Jézus szenvedett a
Gecsemáné kertjében, Iskariotes Júdás megérkezett a főpapok és a farizeusok által
küldött katonákkal Jézus elfogására.

• Hogyan reagálnátok, ha tudnátok, hogy felfegyverkezett katonák közelednek,
hogy elfogjanak, és végül kivégezzenek titeket?

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a János 18:4–11-et és a
Lukács 22:50–51-et, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogyan
reagált Jézus, amikor megérkezett ez a csoport.

• Mit mondott Jézus azoknak, akik azért jöttek, hogy elfogják? (Elmagyarázhatod,
hogy az ezeket névmás a János 18:8-ban, és az azok névmás a János 18:9-ben a
Jézussal lévő apostolokra utal.)

• E versek szerint kikért és miért aggódott Jézus Krisztus? (Miközben
válaszolnak, írd fel a táblára a következő kifejezéseket a „Mit tartott szem előtt
Jézus Krisztus” címszó alá: apostolainak megvédése; a szolgáló fülének
meggyógyítása; Mennyei Atyánk akaratának elvégzése.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 18:12–32 alábbi összefoglalását:
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Jézus megengedte a katonáknak, hogy elfogják. Annáshoz, az egyik zsidó elöljáróhoz vitték,
majd Kajafáshoz, a főpaphoz, aki halálra akarta ítélni Jézust. Péter és egy másik tanítvány Jézus
nyomába szegődtek. Amikor három különböző ember azt kérdezte Pétertől, hogy Jézus
tanítványai közé tartozik-e, Péter minden alkalommal megtagadta, hogy ismeri Őt. Miután
Kajafás kikérdezte Jézust, a zsidó elöljárók Pilátushoz vitték, Júdea római tartományi
helytartójához, hogy hallgassa ki és ítélkezzen felette. Csak a rómaiaknak volt felhatalmazásuk
halálos ítélet végrehajtására Jeruzsálemben.

Mondd el, hogy erre a kihallgatásra talán a templom közelében található
Antonia-erődben került sor. (Megkérheted a tanulókat, hogy nézzék meg a 12.
bibliai térképet: Jeruzsálem Jézus idejében, és keressék meg rajta az Antonia-erődöt
[Kalauz a szentírásokhoz: Egyháztörténeti kronológia, térképek és fényképek. Az
erődöt 3-as számmal jelöli ez a térkép].)

János 18:33–19:16
Pilátus kihallgatja Jézus Krisztust
Kérj meg két tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a Szabadítónak és
Pilátusnak a János 18:33–37-ben feljegyzett szavait. (Még az óra előtt felkérheted
ezt a két tanulót, hogy keressék ki, melyik sorokat olvassák ők.) Lehetsz te a
narrátor, vagy egy harmadik tanulót is megkérhetsz erre. Kérd meg az osztályt,
hogy miközben a tanulók a hozzájuk tartozó részeket felolvassák, kövessék a
szöveget, és figyeljék meg, mit akart megtudni Pilátus Jézusról.

• A János 18:33 szerint mit akart megtudni Pilátus Jézusról?

Mondd el, hogy a zsidó elöljárók azzal vádolták Jézust, hogy a zsidók királyának
tartja magát, és ha Jézus királynak tartja magát, akkor a római kormánnyal
szembeni zendüléssel, árulással vádolható (lásd János 19:12), mely bűntett halállal
volt büntethető.

• Mit magyarázott el Jézus Pilátusnak? (Azt, hogy az Ő királysága „nem e
világból való” [János 18:36], és hogy Ő azért jött a földre, hogy „bizonyságot
tegye[n] az igazságról” [János 18:37].)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a János 18:38–40-et, és nézzék
meg, milyen következtetésre jutott Pilátus Jézusra vonatkozóan.

• Milyen következtetésre jutott Pilátus Jézusra vonatkozóan? (Azt mondta: „Én
nem találok benne semmi bűnt” [38. vers].)

• A 39. vers szerint mit tett Pilátus azért, hogy megkísérelje elérni Jézus szabadon
engedését?

A János 19:1–5 összegzéseként mondd el, hogy a római katonák megostorozták és
kigúnyolták Jézust. Pilátus ezt követően a nép elé állította Jézust.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a János 19:4, 6-ot, és nézzék
meg, mit ismételt el Pilátus a zsidóknak (hogy ő nem talált Jézusban semmi bűnt).

• Pilátus kitartott amellett, hogy nem talál Jézusban semmi bűnt, tehát
valószínűleg mit gondolt, mit kellene tenni, mi lenne a helyes?
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 19:7-et, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és figyeljék meg, mit mondtak Jézusról Pilátusnak a zsidó elöljárók.

Kérd meg a Pilátus, Jézus, valamint a narrátor szavait felolvasó tanulókat, hogy
lépjenek vissza a szerepükbe és olvassák fel a János 19:8–11-et. Az osztály kövesse
a szöveget, és nézzék meg, hogyan reagált Pilátus, amikor meghallotta, hogy Jézus
Isten Fiának mondta magát.

• Hogyan reagált Pilátus, amikor a zsidó elöljárók elmondták neki, hogy Jézus
Isten Fiának mondta magát?

• Pilátus helyében milyen érzés lett volna azt hallanotok, amit Jézus a helytartói
hatalmatokról mondott? Miért?

Mondd el, hogy Jézusnak a 11. versben feljegyzett kijelentése, mely szerint a zsidó
elöljáróknak „nagyobb bűne van”, jelezte, hogy ha Pilátus enged a sokaság
kérésének és elrendeli Jézus keresztre feszítését, Pilátus bűnös lesz ugyan, de nem
ugyanolyan mértékben, mint azok, akik tevékenyen szorgalmazták Jézus halálát.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Máté 27:19-et, és nézzék meg,
milyen tanácsot adott Pilátusnak a felesége, mit tegyen. Mondják el, mit találtak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 19:12–15-öt, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, mit akart tenni Pilátus Jézussal, és hogyan reagáltak
erre a zsidók.

• A 12. vers szerint mit akart tenni Pilátus?

• Mit mondtak a zsidó elöljárók Pilátusnak, amikor megtudták, hogy el akarja
engedni Jézust?

Emlékeztesd a tanulókat, hogy a római császár nevezte ki Pilátust Júdea
helytartójának. Pilátus már számos korábbi alkalommal parancsba adta, hogy római
katonák zsidókat mészároljanak le, és néhány szent vallási hagyományukat is
megszentségtelenítette. Pilátus tetteit jelentették a császárnak, és a császár
megdorgálta Pilátust (34. fejezet, 7. jegyzet itt: James E. Talmage, Jesus the Christ,
3rd ed. [1916], 648–49).

• Mi történhetett volna, ha a zsidók jelentik, hogy Pilátus nem „a császár barátja”
(12. vers)? (Ha a császárban felmerült volna annak gyanúja, hogy Pilátus nem
hű hozzá, talán megfosztotta volna Pilátust helytartói kinevezésétől és
hatalmától.)

Mutass rá, hogy Pilátusnak választania kellett saját érdekeinek megvédése és a
Szabadító elengedése között, akiről tudta, hogy ártatlan.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 19:16-ot, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, hogyan döntött Pilátus, mit tesz.

• Hogyan döntött Pilátus, mit tesz?

• Mit árul el ez a döntés Pilátusról, valószínűleg mi aggasztotta őt leginkább?
(Miközben a tanulók válaszolnak, írd fel a táblára a következő kifejezéseket a
„Mit tartott szem előtt Pilátus” címszó alá: saját maga; a kinevezése és a hatalma.)

• Milyen tantételt tanulhatunk Pilátus döntéséből, mely szerint a saját érdekeit a
Szabadító elengedése elé helyezte, akiről pedig tudta, hogy ártatlan? (Miután a
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tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a következő tantételt: Bűnbe visz minket,
ha a saját érdekeinket előbbre helyezzük annak megtételénél, ami helyes.)

• Milyen helyzetekben érhet minket az a kísértés, hogy a saját érdekeinket
előbbre helyezzük annak megtételénél, ami helyes?

• Mit tehetünk annak a kísértésnek a legyőzéséért, hogy a saját érdekeinket
helyezzük annak megtétele elé, ami helyes?

Kérd meg a tanulókat, hogy Jézus Krisztus halandó életének utolsó időszakát
tanulmányozva figyeljék meg, hogy Pilátus jellemével összehasonlítva mit tudnak
meg Krisztus jelleméről.

Összehasonlítás és szembeállítás
Ha számba vesszük az adott tanítások, személyek vagy események közötti hasonlóságokat és
különbségeket, azzal tisztázhatunk egy bizonyos tant, tantételt vagy szentírásrészt, és élesebb
fókuszba állíthatjuk az evangéliumi igazságokat.

János 19:17–42
Jézust keresztre feszítik, majd testét egy sírboltba helyezik
A János 19:17–24 összegzéseként mondd el, hogy Jézus a Golgotára vitte a
keresztjét, ahol aztán megfeszítették.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 19:25–27-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, kik voltak jelen Jézus keresztre feszítésekor.

• Kik álltak a kereszt közelében, amikor Jézust keresztre feszítették? (Miután a
tanulók válaszoltak, mondd el, hogy „a tanítvány, a kit [Jézus] szeret vala” [26.
vers] János apostolra utal, akit a szeretett Jánosként is ismerünk.)

• A 26–27. versek szerint kiért aggódott Jézus a kereszten? Milyen utasítást adott
Jánosnak, mit tegyen? (Gondoskodjon az édesanyjáról, mintha János saját anyja
lenne. A „Mit tartott szem előtt Jézus Krisztus ” címszó alá írd fel a táblára,
hogy édesanyja jólléte.)

Ha lehetséges, oszd ki a tanulóknak a következő idézet másolatát David A. Bednar
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az
idézetet.

„Abban mutatkozik meg a jellem…, ha saját szenvedéseink idején is észre tudjuk
venni mások szenvedését; ha éhesen is képesek vagyunk meglátni mások
éhségét; és ha saját lelki gyötrelmeink közepette is van erőnk kinyújtani a
kezünket és együttérzéssel lenni mások lelki gyötrelmei iránt. Abban nyilvánul
meg tehát a jellem, hogy akkor is magunkon kívülre tekintünk és kinyújtjuk a
kezünket, amikor a természetes, ösztönös reakció az lenne, hogy önmagunkkal

legyünk elfoglalva és befelé forduljunk. Ha az erkölcsi jellem legfőbb kritériuma valóban ez a
képesség, akkor a világ Szabadítója tökéletesen példázza ezt az állhatatos és jószívű jellemet”
(“The Character of Christ” [Brigham Young University–Idaho Religion Symposium, Jan. 25,
2003], 2–3).
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• Miként követhetjük a Szabadító példáját annak alapján, amit a János 18–19-ből
megtudtunk a jelleméről? (Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a
következő igazságot: Követhetjük a Szabadító példáját, ha mások segítését
választjuk még akkor is, amikor mi magunk is segítségre szorulunk.)

• Hogyan győzhetjük le azt a vágyat, hogy elsősorban magunkkal foglalkozzunk,
és választhatjuk mások segítését még akkor is, amikor esetleg mi magunk is
segítségre szorulunk?

• Láttatok-e már valakit, aki a Szabadító példáját követve mások segítését
választotta még akkor is, amikor ő maga is segítségre szorult? Mikor?

Megoszthatod a bizonyságodat Jézus Krisztusról és arról, hogy Ő tökéletes példát
mutatott mások szükségleteinek a sajátjai elé helyezésében. Kérd meg a tanulókat,
hogy írják le a füzetükbe vagy a szentírás-tanulmányozási naplójukba, mit fognak
tenni azért, hogy kövessék a Szabadító példáját.

A János 19:28–42 összegzéseként mondd el, hogy Jézus halála után az arimathiai
József elkérte Pilátustól Jézus testét. József és Nikodémus ezt követően
előkészítették a Szabadító testét, és egy sírboltba helyezték, melyet József
ajánlott fel.
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79. LECKE

János 20
Bevezetés
A keresztre feszítés utáni vasárnap Mária Magdaléna üresen
találja a sírboltot. Mikor ezt elmondja Jánosnak és Péternek,
ők odarohannak az üres sírbolthoz. A feltámadt Krisztus

megjelenik Mária Magdalénának, majd később a
tanítványainak is.

Javaslatok a tanításhoz
János 20:1–10
Mária Magdaléna üresen találja a sírboltot, ezt elmondja Jánosnak és Péternek, akik
odarohannak a sírbolthoz
Hogy felkészítsd a tanulókat a János 20 tanulmányozására, kérd meg őket, hogy
gondoljanak egy olyan alkalomra, amikor meghalt valaki, akit ők vagy egy
ismerősük nagyon szeretett.

• Milyen érzéseket kelthet bennünk egy olyan ember halála, akit szerettünk?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni a János 20 hátterét, emlékeztesd őket, hogy
Jézus péntek délután 3 óra körül halt meg, utána késő délután egy sírboltba
helyezték a testét, és egy nagy követ görgettek a sírbolt bejáratához, hogy lezárják.
A sabbat napnyugtakor vette kezdetét. (Elmagyarázhatod, hogy Jézus Krisztus
feltámadása előtt az Úr szövetséges népe péntek naplementétől szombat
naplementéig tartotta a sabbat napját.)

Segíts a tanulóknak megérteni a szentírások szövegkörnyezetét!
A szentírások szövegkörnyezetéhez hozzátartoznak az adott szentírásrészben feljegyezett
eseményt övező körülmények. Ennek a háttérnek a megértése felkészíti a tanulókat a szentírások
sugalmazott szerzői üzeneteinek felismerésére. Abban is segít a tanulóknak, hogy amennyire
csak lehet, gondolatban belépjenek az egyes szerzők világába, és úgy lássák az eseményeket,
ahogyan az adott szerző látta azokat.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Joseph B. Wirthlin
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, az osztály pedig képzelje el, mit
érezhettek Jézus tanítványai ezen a tragikus pénteki napon.

„Arra gondolok, hogy mennyire sötét volt az a pénteki nap, amikor Krisztust a
keresztre emelték.

Azon a szörnyű pénteki napon megrázkódott és elsötétült a föld. Borzasztó
viharok söpörtek végig a földön.

Azok a gonosz emberek, akik az életére törtek, örvendeztek, hiszen most, hogy
Jézus nem volt többé, biztosan azok is, akik követték Őt, szétszóródnak. Azon a

napon diadalittasan álltak.
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Azon a pénteken kettéhasadt a templom kárpitja.

Mária Magdalénán és Márián, Jézus édesanyján, erőt vett a bánat és a kétségbeesés. A fenséges
férfi, akit szerettek és tiszteltek, élettelenül csüngött a kereszten.

Azon a pénteken az apostolok fel voltak dúlva. Jézus, a Szabadítójuk – a férfi, aki a vízen járt és
halottakat támasztott fel –, most gonosz emberek kezére került. Tehetetlenül figyelték, amint az
ellenségei úrrá lesznek Rajta.

Azon a pénteken az emberiség Szabadítóját megalázták és megsebezték, bántalmazták és
meggyalázták.

Ez egy pusztító és emésztő fájdalommal teli péntek volt, amely mardosta azok lelkét, akik
szerették és tisztelték Isten Fiát.

Úgy gondolom, hogy a világ fennállása óta ez a péntek volt a legsötétebb nap” (vö. El fog jönni
a vasárnap! Liahóna, 2006. nov. 29–30.).

• Ha valamelyik jelenlévő tanítvány helyében lettetek volna ezen a pénteken,
akkor milyen gondolatok vagy érzések lettek volna bennetek?

Miután a tanulók válaszoltak, olvasd fel, mivel folytatta Wirthlin elder:

„E napnak a gyásza azonban nem tartott sokáig” (El fog jönni a vasárnap! 30.).

Kérd meg a tanulókat, hogy a János 20 tanulmányozása közben nézzék meg, miért
„nem tartott sokáig” „e napnak a gyásza”.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 20:1–2-t, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mit fedezett fel Mária Magdaléna, amikor a hét első
napján, vasárnap kora reggel odaért Jézus sírboltjához.

• Mit fedezett fel Mária?

• Mit tett Mária, miután felfedezte, hogy a kő már nincs a sírbolt bejáratánál? Mit
feltételezett?

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel a János 20:3–10-et, az
osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit tett Péter és János, aki az itt
említett „másik tanítvány” (3. vers), miután meghallották Mária hírét.

• Mit tett Péter és János, miután meghallották Mária hírét?

• A 8. vers szerint hogyan reagált János az üres sírbolt látványára? Mit hitt
el ekkor?

Elmondhatod, hogy amíg János be nem nézett az üres sírboltba, nem értette meg
teljesen a Szabadító azon kijelentéseit, melyek értelmében a harmadik napon fel
fog támadni a halálból. János az üres sírbolt láttán emlékezett és hitt (lásd János
20:8–9).
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János 20:11–31
A feltámadt Szabadító megjelenik Mária Magdalénának, majd később a
tanítványainak is
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 20:11–15-öt, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, kik szóltak Máriához, miután Péter és János elment
a sírtól.

• A 12–13. versekben kik szóltak Máriához?

• Ki szólt Máriához a 15. versben? Kinek hitte Mária Jézust?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 20:16–18-at, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és nézzék meg, milyen utasítást adott Jézus Máriának, miután az
asszony felismerte Őt.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, a „ne illess engem” (17. vers) kifejezés
jelentését, kérd meg egyiküket, hogy olvassa fel a következő idézetet Bruce R.
McConkie eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„A Jakab király-féle változat a következő szavakkal idézi Jézust: »Ne érints meg
engem.« A Joseph Smith fordítás viszont így hangzik: »Ne fogj meg engem.« A
görög szöveg különböző fordításai ezt így mondják: »Ne kapaszkodj belém« vagy
»Ne tarts itt«. Vannak, akik így adják vissza ennek jelentését: »Ne kapaszkodj
tovább belém« vagy »Ne tarts tovább itt«. Néhányan úgy értelmezik, hogy a ne
fogja meg vagy tartsa tovább arra utalhat, hogy Mária már megfogta,

megérintette őt. Nagyon valószínű, hogy a feltámadt Úr valami ilyesmit akart mondani Máriának:
»Nem tarthatsz itt, mert most felmegyek az Atyámhoz«” (The Mortal Messiah, 4 vols.
[1979–81], 4:264).

• A 17. vers szerint milyen utasítást adott Jézus Máriának, mit tegyen?

A tanulók képzeljék az egyik olyan tanítvány helyébe magukat, aki hallja Mária
tanúbizonyságát. Válaszoljanak a következő kérdésekre a füzetükben vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukban:

• Mit gondolsz, mit éreztél volna Máriát hallgatva?

• Hittél volna neki? Miért vagy miért nem?

Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, hogy mondja el, mit írt.
Emlékeztesd őket, hogy a tanítványok némelyikének gondot jelentett elhinni Mária
tanúbizonyságát (lásd Márk 16:11).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 20:19–20-at, az osztály pedig nézze
meg, mi történt ezen az estén.

• Mi történt ezen az estén, amikor a tanítványok összegyűltek?

• Milyen fontos tant tanult meg ekkor Mária és a tanítványok? (A tanulók más
szavakat is használhatnak, de fogalmazzák meg a következő tant: Jézus
Krisztus a feltámadása által legyőzte a halált.)

• A 20. vers szerint mit éreztek a tanítványok a feltámadt Úr láttán?
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel Joseph B. Wirthlin elder idézetének
folytatását:

„Az örökké könnyező szemek… egy pillanat alatt szárazzá lettek. Az ajkak,
melyek addig gyötrelemmel és bánattal teli imákat suttogtak, most csodálatos
dicsőítéssel töltötték meg a levegőt, mert Jézus a Krisztus, az Élő Isten Fia ott állt
előttük a feltámadás zsengéjeként, bizonyítékul arra, hogy a halál csupán a
kezdete egy új és csodás létezésnek” (El fog jönni a vasárnap! 30.).

• Amikor meghal valaki, akit szeretünk, hogyan segíthet nekünk a gyászunk
során annak tudata, hogy Jézus Krisztus feltámadt? (Mivel Jézus Krisztus
feltámadt, mindenki fel fog támadni, aki valaha is ezen a földön élt [lásd
1 Korinthusbeliek 15:20–22].)

A János 20:21–23 összegzéseként mondd el, hogy miután Jézus megmutatta
tanítványainak a kezén és az oldalán lévő sebeket, megbízta őket munkájának
végzésével, és azt mondta nekik: „Vegyetek Szent Lelket” (22. vers), vagyis:
„Fogadjátok be a Szentlelket!”.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 20:24–25-öt, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg, melyik apostol nem volt jelen ezen a szent
alkalmon.

• Melyik apostol nem volt jelen, amikor a többi tanítvány látta a feltámadt Urat?

• A 25. vers szerint mit mondott Tamás, mire van szüksége ahhoz, hogy higgyen?

• Miben különbözik Tamásnak ebben a versben feljegyzett reakciója attól,
ahogyan a János 20:8 feljegyzése szerint János reagált az üres sírbolt látványára?

• Szerintetek miért volt nehéz Tamásnak, hogy higgyen?

Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel a János 20:26–29-et, az osztály pedig
figyelje meg, mit tapasztalt meg Tamás nyolc nappal azután, hogy azt mondta: nem
hiszi, hogy Jézus feltámadt.

A felolvasás helyett lejátszhatod a “Blessed Are They That Have Not Seen,
and Yet Have Believed” [„Boldogok, a kik nem látnak és hisznek”] (2:29)

című rövidfilmet a The Life of Jesus Christ Bible Videos [Jézus Krisztus élete bibliai
rövidfilmek] közül, hogy segíts a tanulóknak elképzelni Tamásnak az ezekben a
versekben feljegyzett élményét. Ez a videó rendelkezésre áll az LDS.org honlapon.

• Miután Jézus megengedte Tamásnak, hogy megérintse a kezeit és az oldalát,
milyen választás meghozatalára szólította fel? (Higgyen.)

• A 29. vers szerint mit akart megértetni Jézus Tamással?

• Milyen tantételt ismerhetünk meg a Szabadító tanításából? (Miután a tanulók
válaszoltak, írd fel a táblára a következő tantételt: Áldottak leszünk, ha azt
választjuk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, még akkor is, ha nem
láthatjuk Őt.)
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Oszd a tanulókat két-három fős csoportokra, és adj minden csoportnak
egy-egy másolatot a következő anyagból.

Áldottak leszünk, ha azt választjuk, hogy hiszünk
Jézus Krisztusban, még akkor is, ha nem láthatjuk Őt.
1. Miért választjátok azt, hogy hisztek Jézus Krisztusban, még akkor is, ha halandó szemetekkel még

nem láttátok Őt?

2. Miként mutathatjuk ki, hogy azt választottuk: hiszünk Jézus Krisztusban?

3. Milyen áldásokat kaptatok már azért, mert azt választottátok, hogy hisztek Jézus Krisztusban?

Kérd meg a tanulókat, hogy beszéljék meg közösen ezeket a kérdéseket, a
válaszaikat pedig írják le a kiosztott lapjukra vagy a szentírás-tanulmányozási
naplójukba. Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, hogy mondják el az
osztálynak a válaszaikat.

Magyarázd el, hogy bár Jézus tanítása szerint áldottak leszünk, ha azt választjuk,
hogy hiszünk Benne, még akkor is, ha nem láthatjuk Őt, azért Ő mégis ad nekünk
a hitünk alapjául szolgáló tanúkat.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 20:30–31-et, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg, miért jegyezte fel János ezeket az eseményeket.

• Miért jegyezte fel János ezeket az eseményeket? (Elmagyarázhatod, hogy az
életetek szó [31. vers] az örök életre utal.)

• Milyen igazságokat tudhatunk meg a 31. versből az apostolok és próféták
bizonyságtételeiről? (A tanulók más szavakat is használhatnak, de
fogalmazzanak meg a következőkhöz hasonló igazságokat: Az apostolok és a
próféták bizonyságot tesznek Jézus Krisztusról, hogy mi hihessünk
abban, hogy Ő Isten Fia. Ha úgy döntünk, hogy hiszünk az apostolok és a
próféták Jézus Krisztusról tett bizonyságában, akkor örök életet
nyerhetünk. Ez a hit azt is magában foglalja, hogy igyekszünk betartani
Krisztus parancsolatait, és ehhez a bizonysághoz hűen élni.)

• Hogyan erősítették meg a próféták és az apostolok bizonyságtételei a ti Jézus
Krisztusba vetett hiteteket?

Befejezésként tedd bizonyságodat Jézus Krisztusról. Buzdítsd a tanulókat a
János 20-ban felfedezett igazságok alkalmazására azáltal, hogy eldöntik, mi módon
fogják kifejezésre juttatni a Jézus Krisztusba vetett hitüket.
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80. LECKE

János 21
Bevezetés
A feltámadt Úr megjelenik a tanítványainak, míg azok
halásznak. A parton Jézus együtt eszik a tanítványaival, és
felhívást intéz Péterhez, hogy juhainak legeltetése által

mutassa ki az Őiránta érzett szeretetét. Jézus Péter
vértanúhalálát és János átváltozását is megjövendöli.

Javaslatok a tanításhoz
János 21:1–17
A feltámadt Úr megjelenik néhány tanítványának a Tibériás- (Galileai-) tengernél.
Rajzolj a táblára egy nagy szívet.

Kérd meg a tanulókat, hogy jöjjenek a
táblához és írják bele a szívbe
két-három kedvenc dolgukat. Mondd
el, hogy ezek emberek, javak vagy
tevékenységek is lehetnek.

Ha a tanulók már végeztek, te is
felsorolhatod néhány kedvenc dolgodat.

A János 21:1–2 összegzéseként mondd
el, hogy miután már két alkalommal is
látták a feltámadt Urat, Péter és néhány
másik tanítvány a (Tibériás-tengernek is
nevezett) Galileai-tenger partján voltak.
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
János 21:3-at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogyan döntött
Péter, mit tesz.

• Szerintetek Péter milyen tevékenységet írna hozzá a táblán található
kedvencekhez? (Miután a tanulók válaszoltak, írd be a táblán lévő szívbe, hogy
halászat.)

• Mennyi ideig halászott Péter és a többi tanítvány? Mennyi halat fogtak?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak bele, milyen érzések lehettek Péterben és
a többi tanítványban egy eredménytelen halászattal töltött hosszú éjszaka után.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 21:4–6-ot, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mi történt másnap hajnaltájt.

• Ki volt ott a parton?

• Rögtön felismerték Jézust a tanítványok?

• Milyen utasítást adott nekik Jézus, mit tegyenek?

• Mi történt, miután követték Jézus utasítását?
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Jeffrey R. Holland
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Csupán három éve történt, hogy ugyanezek a férfiak ugyanebben a tóban
halásztak. Akkor is »az egész éjszaka fáradt[ak], még sem fogt[ak] semmit«
[Lukács 5:5], ahogy a szentírás írja. De állt a parton egy galileai földijük, aki
odakiáltott nekik, hogy engedjék le a hálójukat, mire aztán »halaknak nagy
sokaságát keríték be [és] szakadoz vala pedig az ő hálójuk« [Lukács 5:6], a fogás
pedig két hajót is megtöltött, olyannyira, hogy már-már elsüllyedtek.

Most pedig ugyanez történt!” (Az első nagy parancsolat. Liahóna, 2012. nov. 83–84.).

• Hogyan segíthetett ez a második csodálatos halfogás a tanítványoknak
felismerni, hogy ki van a parton?

• Bennetek milyen gondolatok vagy érzések támadtak volna, ha ott lettetek volna
a tanítványokkal a hajóban?

A János 21:7–14 összegzéseként mondd el, hogy miközben a tanítványok a hallal
teli háló hajóba emelésével küszködtek, János kijelentette, hogy a parton lévő férfi
az Úr. Péter buzgón a tengerbe vetette magát, és Jézus felé úszott, míg a többiek a
hajójukkal követték. Amikor a tanítványok kiértek a partra, Jézus éppen ételt
készített nekik.

Mondd el, hogy Jeffrey R. Holland elder ezt a beszámolót kifejtve azt tanította,
hogy miután Péter és a többi tanítvány megvacsorázott a Szabadítóval, Jézus talán a
„megviselt kicsiny hajóikra, szakadt hálóikra és a vagy 153 halból álló elképesztő
kupacra tekintve” (Az első nagy parancsolat. 84.) kérdést intézett Péterhez.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 21:15–17-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék ki, milyen kérdést tett fel többször is Jézus Péternek.
Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg, amit találnak.

• Milyen kérdést tett fel Jézus háromszor is Péternek?

• Amikor Jézus azt kérdezte: „Jobban szeretsz-é engem ezeknél?” (15. vers),
szerintetek mit értett az ezeknél névmás alatt? (Jézus gondolhatott a halkupacra,
vagy más, a halász életével kapcsolatos dolgokra. Írd fel a táblára a szív
közelébe a következő kérdést: Jobban szeretsz-é engem ezeknél?)

• Mit válaszolt Péter?

• Nektek milyen érzés lett volna Péter helyében az, ha Jézus háromszor is
megkérdezi tőletek, hogy szeretitek-e Őt?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, miért tette fel Jézus háromszor is ezt a
kérdést, kérd meg egyiküket a következő idézet felolvasására Holland eldertől:
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„Jézus talán valami ehhez hasonlót válaszolt (és itt ismét elismerem, hogy kicsit
kiszínezem a szentírásbeli történetet): »Akkor hát miért vagy itt, Péter? Miért
vagyunk itt megint ugyanezen a parton, ugyanezen hálók mellett, ugyanarról
beszélgetve? Hát nem volt egyértelmű akkor, és nem egyértelmű most, hogy ha
halat akarok, akkor tudok szerezni magamnak? Nekem tanítványokra van
szükségem, Péter – méghozzá mindörökre. Szükségem van valakire, aki legelteti

a juhaimat és megóvja a bárányaimat. Szükségem van valakire, aki hirdeti az evangéliumomat és
megvédi a hitemet. Szükségem van valakire, aki szeret engem, aki igazán szeret engem, és
szereti azt, amivel Mennyei Atyánk megbízott engem. […] Így hát másodszor és vélhetően utolsó
alkalommal arra kérlek, Péter, hogy hagyd magad mögött mindezt, és menj utadra, tégy
bizonyságot, munkálkodj és szolgálj hűen addig a napig, amíg veled is pontosan ugyanazt teszik
majd, amit velem tettek«” (Az első nagy parancsolat. 84.).

• Milyen tantételt ismerhetünk meg Péter tapasztalataiból? (Miután a tanulók
válaszoltak, írd fel a táblára a következő tantételt: Ha mindennél jobban
szeretjük a Szabadítót és Mennyei Atyánkat, akkor legeltetni fogjuk az Ő
juhaikat.)

• Kik Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus juhai? Hogyan legeltetjük őket?

Az egyik tanuló olvassa fel a következő idézetet Robert D. Hales eldertől a Tizenkét
Apostol Kvórumából:

„Ez a felhívás napjainkban is érvényes minden keresztényre: »Legeltesd az én
bárányaimat! […] Legeltesd az én juhaimat!« – oszd meg az evangéliumomat
minden fiatallal és időssel, felemelve, megáldva, vigasztalva, biztatva és felépítve
őket, különösen azokat, akik másként gondolkodnak és hisznek, mint mi”
(Keresztényibb keresztényeknek lenni. Liahóna, 2012. nov. 91.).

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, hogyan vonatkozhat ránk az általuk imént
megfogalmazott tantétel, kérj meg három tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel
a következő helyzeteket. (A helyzeteket átalakíthatod a tanulóid szükségletei és
érdeklődése szerint.) Az egyes helyzetek elolvasása után tedd fel az utánuk
következő kérdéseket.

1. Egy csoport fiú meghív egy fiatal férfit, hogy üljön hozzájuk ebédkor, és ő
reméli, hogy össze fognak barátkozni. Beszélgetésük alatt a csoportban az egyik
fiú nyilvánosan gúnyolni kezd egy másik fiút.

2. Egy fiatal nő imád focizni. Hetente sok órát szán a focizásra, és nagyon kevés
ideje marad más dolgokra, például a családi estre vagy a személyes
szentírás-tanulmányozásra.

3. Egy fiatal férfit nagyon lefoglalnak az iskolai és iskolán kívüli tevékenységei.
Egész héten alig várja, hogy péntek este a barátaival tölthesse az oly kevés
szabadidejét. Éppen mielőtt aznap este felhívná egyiküket, telefonál neki a
házitanító társa, és megkérdezi tőle, hogy el tud-e jönni vele az egyik hozzájuk
kijelölt családhoz valami sürgős dologban segíteni nekik.

• Milyen választások állnak az adott személy előtt?
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• Mit tehet, amivel kimutatja az Úr iránti szeretetét? Milyen tekintetben mutatná
meg ez a tett az Úr iránti szeretetét?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Holland eldertől:

„Szeretett fivéreim és nővéreim, nem tudom biztosan, mi fog történni az ítélet
napján, de nagyon meglepődnék, ha ama beszélgetés egy pontján Isten ne tenné
fel nekünk pontosan ugyanazt a kérdést, melyet Krisztus feltett Péternek:
»Szerettél engem?«” (Az első nagy parancsolat. 84.).

Oszd meg a bizonyságodat annak fontosságáról, hogy Mennyei Atyánk és Jézus
Krisztus szeretetét válasszuk mindenek felett, és juhaik legeltetése által kimutassuk
ezt a szeretetet.

Utalj a táblára rajzolt szívbe írt dolgokra, és a melléjük írt kérdésre: „Jobban
szeretsz-é engem ezeknél?” Húzd alá az ezeknél szót, és kérd meg a tanulókat, hogy
válaszolják meg a következő kérdéseket a füzetükben vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukban:

• Ha Jézus neked tenné fel ezt a kérdést, szerinted a te életedben milyen dolgokra
vonatkozna az „ezeknél”?

• Mit válaszolnál a kérdésére?

• Hogyan fogod kimutatni az Úr iránti szeretetedet?

Írásbeli feladatok
A tanulók időnkénti felkérése, hogy gondolatébresztő kérdésekre írásban válaszoljanak, segít
elmélyíteni és rendszerezni a gondolataikat. Az írásbeli feladatok többek között arra is
lehetőséget biztosítanak a tanulóknak, hogy személyre szabottan részt vegyenek, és arra
vonatkozó sugalmazást kapjanak, hogy mi módon alkalmazzák a tanultakat.

János 21:18–25
Jézus megjövendöli Péter vértanúhalálát és János átváltozását
A János 21:18–21 összegzéseként mondd el, hogy Jézus prófétált arról, hogy amikor
Péter megöregszik, ki fogja nyújtani a kezét (lásd 18. vers), és oda viszik majd,
ahová nem akar menni. A hagyomány úgy tartja, hogy Péter kereszthalált halt. Azt
is mondják azonban, hogy Péter kérésének megfelelően fejjel lefelé feszítették őt
keresztre, mert érdemtelennek tartotta magát arra, hogy ugyanolyan módon haljon
meg, ahogyan a Szabadító (lásd Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp.
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 3:151–52).

E prófécia hallatán Péter megkérdezte, hogy mi történik majd a szeretett Jánosként
is ismert János apostollal. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János
21:22–23-at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit válaszolt
Péternek a Szabadító.

• Mit tudott meg Péter Jánosról?
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Mondd el, hogy a megmaradjon szó a 22. versben azt jelenti, hogy életben maradjon
a földön. János tehát átváltozott lényként a földön marad Jézus Krisztus második
eljöveteléig. Az átváltozott lények „olyan személyek, akik átváltoztak, hogy a
halhatatlanságba történő feltámadásukig ne éljenek meg fájdalmat, és ne
tapasztalják meg a halált” (Kalauz a szentírásokhoz: átváltozott lények;
scriptures.lds.org).

• A 22. vers szerint mit akart Jézus, mire összpontosítson Péter ahelyett, hogy
azon aggódna, hogy Jánossal mi történik?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 21:24–25-öt, az osztály pedig
kövesse a szöveget, és nézzék meg, mit akart mindenkivel tudatni János a
feljegyzése végén.

• Mit akart mindenkivel tudatni János a feljegyzése végén?

Írd fel a táblára a következő kérdéseket:

A Máté, Márk, Lukács és János feljegyzéseiben leírtak közül melyik történet,
esemény vagy tanítás gyakorolta rád a legnagyobb hatást a Szabadító földi
szolgálatából? Miért?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit válaszolnának ezekre a kérdésekre.
Csendben elindíthatod egy himnusz, például a Kövessetek! (Himnuszok, 64. sz.)
hangfelvételét, miközben a tanulók átnézik a szentírásukat, a füzetüket vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukat néhány általuk tanult igazság felidézéséhez.
Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, hogy jöjjön ki az osztály elé, és
mondja el, mit válaszolt ezekre a kérdésekre.

Befejezésként bizonyságot tehetsz Jézus Krisztus halandó szolgálata és
engesztelése Máté, Márk, Lukács és János által írt beszámolóinak igaz voltáról.
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OTTHONTANULÓI LECKE

János 16–21 (16. rész)
Felkészülési anyag az otthon tanulók oktatója számára
A napi otthontanulói leckék összefoglalása
A következő összefoglalást azon eseményekről, tanokról és tantételekről, melyeket a tanulók a János 16–21 (16. rész)
tanulmányozása során megismertek, ne tanítsd az órád részeként! Az általad tanított lecke e tanok és tantételek közül
csupán néhányra összpontosít. Kövesd a Szent Lélek késztetéseit, amikor átgondolod, hogy mire van szükségük a
tanulóidnak.

1. nap (János 16)
Abból, amit Jézus az utolsó vacsora után tanított az apostolainak, a tanulók megtudták, hogy a Szentlélek minden
igazsághoz elvezethet minket, és megmutathat nekünk eljövendő dolgokat. A tanulók azt is megtudták, hogy a
Szentlélek a Mennyei Atyánktól és Jézus Krisztustól érkező igazságokat és utasításokat nyilatkoztatja ki. Mivel Jézus
Krisztus legyőzte a világot, bízhatunk és békességben lehet részünk.

2. nap (János 17)
A tanulók Jézus Krisztus közbenjáró imáját tanulmányozva megtudták, hogy az örök élet elnyeréséhez meg kell
ismernünk Mennyei Atyánkat és az Ő Fiát, Jézus Krisztust. Azt is megtudták, hogy Jézus Krisztus tanítványaiként a
világban kell élnünk, de ne legyünk a világból valók. A tanulók olvastak róla, amint Jézus azért imádkozott, hogy
tanítványai egyek lehessenek Ővele és az Atyával, és megtudták, hogy ha Jézus Krisztushoz jövünk és elnyerjük
engesztelése áldásait, akkor eggyé válhatunk az Atyával és a Fiúval.

3. nap (János 18–19)
Pilátus önző példájából a tanulók megtanulták, hogy bűnbe visz minket, ha a saját érdekeinket előbbre helyezzük
annak megtételénél, ami helyes. A tanulók tanulmányozták János beszámolóját a keresztre feszítésről, és megtudták,
hogy követhetjük a Szabadító példáját, ha mások segítését választjuk még akkor is, amikor mi magunk is segítségre
szorulunk.

4. nap (János 20–21)
Ebben a leckében a tanulók János beszámolóját tanulmányozták Jézus Krisztus feltámadásáról. Megtudták, hogy Jézus
Krisztus a feltámadása által legyőzte a halált. Tamás történetéből megtudták, hogy áldottak leszünk, ha azt választjuk,
hogy hiszünk Jézus Krisztusban, még akkor is, ha nem láthatjuk Őt.

Bevezetés
A feltámadt Úr megjelenik a tanítványainak, míg azok halásznak. A parton Jézus
együtt eszik a tanítványaival, és felhívást intéz Péterhez, hogy juhainak legeltetése
által mutassa ki az Őiránta érzett szeretetét.

Javaslatok a tanításhoz
János 21:1–17
A feltámadt Úr megjelenik néhány tanítványának a Tibériás- (Galileai-) tengernél.
Rajzolj a táblára egy nagy szívet.
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Kérd meg a tanulókat, hogy jöjjenek a
táblához és írják bele a szívbe
két-három kedvenc dolgukat. Mondd
el, hogy ezek emberek, javak vagy
tevékenységek is lehetnek.

Ha a tanulók már végeztek, te is
felsorolhatod néhány kedvenc dolgodat.

A János 21:1–2 összegzéseként mondd
el, hogy miután már két alkalommal is
látták a feltámadt Urat, Péter és néhány
másik tanítvány a (Tibériás-tengernek is
nevezett) Galileai-tenger partján voltak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a
János 21:3-at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és nézzék meg, hogyan döntött
Péter, mit tesz.

• Szerintetek Péter milyen tevékenységet írna hozzá a táblán található
kedvencekhez? (Miután a tanulók válaszoltak, írd be a táblán lévő szívbe, hogy
halászat.)

• Mennyi ideig halászott Péter és a többi tanítvány? Mennyi halat fogtak?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak bele, milyen érzések lehettek Péterben és
a többi tanítványban egy eredménytelen halászattal töltött hosszú éjszaka után.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 21:4–6-ot, az osztály pedig kövesse a
szöveget, és nézzék meg, mi történt másnap hajnaltájt.

• Mi történt, miután a tanítványok egész éjjel sikertelenül halásztak?

A János 21:7–14 összegzéseként mondd el, hogy miközben a tanítványok a hallal
teli háló hajóba emelésével küszködtek, János kijelentette, hogy a parton lévő férfi
az Úr. Péter buzgón a tengerbe vetette magát, és Jézus felé úszott, míg a többiek a
hajójukkal követték. Amikor a tanítványok kiértek a partra, Jézus éppen ételt
készített nekik.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Jeffrey R. Holland
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„A feltámadt Jézussal való örömteli viszontlátást követően Péternek olyan
beszélgetése volt a Szabadítóval, amelyet én fordulópontnak tekintek az apostoli
szolgálatban általában, Péter életében pedig bizonyosan személy szerint is az
volt, az odaadó szolgálatnak és vezetésnek szentelt fenséges élet irányába
lendítve e nagyszerű kőszikla-embert. Megviselt kicsiny hajóikra, szakadt hálóikra
és a vagy 153 halból álló elképesztő kupacra tekintve Jézus [kérdést intézett]

rangidős apostolá[hoz]” (Az első nagy parancsolat. Liahóna, 2012. nov. 84.).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a János 21:15–17-et, az osztály pedig kövesse
a szöveget, és keressék ki, milyen kérdést tett fel többször is Jézus Péternek.
Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg, amit találnak.
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• Milyen kérdést tett fel Jézus háromszor is Péternek?

• Amikor Jézus azt kérdezte: „Jobban szeretsz-é engem ezeknél?” (15. vers),
szerintetek mit értett az ezeknél névmás alatt? (Jézus gondolhatott a halkupacra,
vagy más, a halász életével kapcsolatos dolgokra. Írd fel a táblára a szív
közelébe a következő kérdést: Jobban szeretsz-é engem ezeknél?)

• Mit válaszolt Péter?

• Nektek milyen érzés lett volna Péter helyében az, ha Jézus háromszor is
megkérdezi tőletek, hogy szeretitek-e Őt?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, miért tette fel Jézus háromszor is ezt a
kérdést, és miért kellett Péternek háromszor is megválaszolnia ezt, kérd meg
egyiküket a következő idézet felolvasására Holland eldertől:

„Jézus talán valami ehhez hasonlót válaszolt (és itt ismét elismerem, hogy kicsit
kiszínezem a szentírásbeli történetet): »Akkor hát miért vagy itt, Péter? Miért
vagyunk itt megint ugyanezen a parton, ugyanezen hálók mellett, ugyanarról
beszélgetve? Hát nem volt egyértelmű akkor, és nem egyértelmű most, hogy ha
halat akarok, akkor tudok szerezni magamnak? Nekem tanítványokra van
szükségem, Péter – méghozzá mindörökre. Szükségem van valakire, aki legelteti

a juhaimat és megóvja a bárányaimat. Szükségem van valakire, aki hirdeti az evangéliumomat és
megvédi a hitemet. Szükségem van valakire, aki szeret engem, aki igazán szeret engem, és
szereti azt, amivel Mennyei Atyánk megbízott engem. […] Így hát másodszor és vélhetően utolsó
alkalommal arra kérlek, Péter, hogy hagyd magad mögött mindezt, és menj utadra, tégy
bizonyságot, munkálkodj és szolgálj hűen addig a napig, amíg veled is pontosan ugyanazt teszik
majd, amit velem tettek«” (Az első nagy parancsolat. 84.).

• Milyen tantételt ismerhetünk meg az Úr Péterrel folytatott beszélgetéséből?
(Miután a tanulók válaszoltak, írd fel a táblára a következő tantételt: Ha
mindennél jobban szeretjük a Szabadítót és Mennyei Atyánkat, akkor
legeltetni fogjuk az Ő juhaikat.)

• Kik Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus juhai? Hogyan legeltetjük őket?

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, hogyan legeltethetjük Mennyei Atyánk és
Jézus Krisztus juhait, kérd meg egyiküket, hogy olvassa fel a következő idézetet
Robert D. Hales eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Ez a felhívás napjainkban is érvényes minden keresztényre: »Legeltesd az én
bárányaimat! […] Legeltesd az én juhaimat!« – oszd meg az evangéliumomat
minden fiatallal és időssel, felemelve, megáldva, vigasztalva, biztatva és felépítve
őket, különösen azokat, akik másként gondolkodnak és hisznek, mint mi”
(Keresztényibb keresztényeknek lenni. Liahóna, 2012. nov. 91.).

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, hogyan alkalmazható Isten mindenek feletti
szeretetének a tantétele, kérj meg három tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel
a következő helyzeteket. Az egyes helyzetek elolvasása után tedd fel az utánuk
következő kérdéseket.
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1. Egy csoport fiú meghív egy fiatal férfit, hogy üljön hozzájuk ebédkor, és ő
reméli, hogy össze fognak barátkozni. Beszélgetésük alatt a csoportban az egyik
fiú nyilvánosan gúnyolni kezd egy másik fiút.

2. Egy fiatal nő imád focizni. Hetente sok órát szán a focizásra, és nagyon kevés
ideje marad más dolgokra, például a családi estre vagy a személyes
szentírás-tanulmányozásra.

3. Egy fiatal férfit nagyon lefoglalnak az iskolai és iskolán kívüli tevékenységei.
Egész héten alig várja, hogy péntek este a barátaival tölthesse az oly kevés
szabadidejét. Éppen mielőtt aznap este felhívná egyiküket, telefonál neki a
házitanító társa, és megkérdezi tőle, hogy el tud-e jönni vele az egyik hozzájuk
kijelölt családhoz valami sürgős dologban segíteni nekik.

• Milyen választások állnak az adott személy előtt?

• Mit tehet, amivel kimutatja az Úr iránti szeretetét? Milyen tekintetben mutatná
meg ez a tett az Úr iránti szeretetét?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő idézetet Holland eldertől:

„Szeretett fivéreim és nővéreim, nem tudom biztosan, mi fog történni az ítélet
napján, de nagyon meglepődnék, ha ama beszélgetés egy pontján Isten ne tenné
fel nekünk pontosan ugyanazt a kérdést, melyet Krisztus feltett Péternek:
»Szerettél engem?«” (Az első nagy parancsolat. 84.).

Oszd meg a bizonyságodat annak fontosságáról, hogy Mennyei Atyánk és Jézus
Krisztus szeretetét válasszuk mindenek felett, és juhaik legeltetése által kimutassuk
ezt a szeretetet.

Utalj a táblára rajzolt szívbe írt dolgokra, és a melléjük írt kérdésre: „Jobban
szeretsz-é engem ezeknél?” Húzd alá az ezeknél szót, és kérd meg a tanulókat, hogy
válaszolják meg a következő kérdéseket a füzetükben vagy a
szentírás-tanulmányozási naplójukban:

• Ha Jézus neked tenné fel ezt a kérdést, szerinted a te életedben milyen dolgokra
vonatkozna az „ezeknél”?

• Mit válaszolnál a kérdésére?

Az evangéliumok lezárásaként kérj meg jó néhány tanulót, hogy mondják el, mit
írtak a szentírás-tanulmányozási naplójukba a 4. nap feladatához, a Szabadító
halandó szolgálatának mely története, eseménye vagy tanítása segített nekik hinni
vagy megerősíteni az abba vetett hitüket, hogy Jézus Krisztus Isten Fia.

Következő rész (Apostolok cselekedetei 1–5)
Kérd meg a tanulókat, hogy az Apostolok cselekedetei 1–5 tanulmányozása közben
keressenek válaszokat a következő kérdésekre: Ki vezette az egyházat a Szabadító
halála és feltámadása után? Hogyan került sor más apostolok kiválasztására?
Milyen csoda történt pünkösd napján? Milyen hatással volt a Szentlélek ennek a
napnak a csodatételeire? Milyen csodát tett Péter a templomnál, és mi történt vele
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emiatt? Mi történt Anániással és Safirával amiatt, hogy hazudtak a papsági
vezetőjüknek?
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Függelék



Szentírásolvasási táblázatok
Az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás célkitűzéseinek elérését segítjük azzal, ha
buzdítjuk a tanulókat, hogy (1) naponta olvassák és tanulmányozzák a
szentírásokat, és (2) olvassák el a kurzus során kijelölt szentírásokat. (A teljes
Újszövetség szentírásolvasásának haladását követő táblázatok megtalálhatók az
Újszövetség szentírás-memoriter kártyákon az LDS.org, illetve a store.lds.org
oldalakon [cikkszám: 10480 135].)

Adhatsz a tanulóknak olvasási táblázatot, hogy segíts nekik figyelemmel kísérniük
a haladásukat. Ha szeretnél jelentést tenni a tanulók napi szentírásolvasásáról,
kövesd az Utasítások szentírásolvasási jelentéshez segédlet útmutatásait. Ehhez az
si.lds.org honlapon írd be a keresőbe a következő kifejezést: „utasítások
szentírásolvasási jelentéshez” [scripture reading reporting instructions].

Újszövetség szentírásolvasási táblázat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Máté

17 18 19 20 21 22 23 JS – Máté 1 25 26 27 28

Márk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Lukács

17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16János

17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Apostolok
cselekedetei

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Rómabeliek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Korinthusbeliek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Korinthusbeliek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Galátziabeliek 1 2 3 4 5 6

Efézusbeliek 1 2 3 4 5 6

Filippibeliek 1 2 3 4

Kolossébeliek 1 2 3 4

1 Thessalonikabeliek 1 2 3 4 5

2 Thessalonikabeliek 1 2 3

1 Timótheus 1 2 3 4 5 6

2 Timótheus 1 2 3 4

Titus 1 2 3
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Filemon 1

Zsidók 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jakab 1 2 3 4 5

1 Péter 1 2 3 4 5

2 Péter 1 2 3

1 János 1 2 3 4 5

2 János 1

3 János 1

Júdás 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Jelenések

17 18 19 20 21 22

Napi szentírásolvasási táblázat

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
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jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31
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Ütemterv napi
oktatók számára
Javasolt ütemterv 36 hetes iskolaévre

Hét Lecke Szentírásrész

1 1. nap: 1. lecke Bevezetés az Újszövetséghez

2. nap: 2. lecke A szabadítás terve

3. nap: 3. lecke A tanuló szerepe

4. nap: 4. lecke A szentírások tanulmányozása

5. nap: 5. lecke Az Újszövetség
szövegösszefüggései és áttekintése

2 1. nap: 6. lecke Máté 1–2

2. nap: 7. lecke Máté 3

3. nap: Rugalmas nap (lásd Javaslatok a rugalmas
napokra)

4. nap: 8. lecke Máté 4

5. nap: 9. lecke Máté 5:1–16

Máté 1:1–5:16

3 1. nap: 10. lecke Máté 5:17–48

2. nap: Rugalmas nap (lásd Javaslatok a rugalmas
napokra)

3. nap: 11. lecke Máté 6

4. nap: 12. lecke Máté 7

5. nap: 13. lecke Máté 8–10

Máté 5:17–10:42

4 1. nap: 14. lecke Máté 11–12

2. nap: 15. lecke Máté 13:1–23

3. nap: 16. lecke Máté 13:24–58

4. nap: 17. lecke Máté 14

5. nap: 18. lecke Máté 15

Máté 11–15

5 1. nap: Rugalmas nap (lásd Javaslatok a rugalmas
napokra)

2. nap: 19. lecke Máté 16

3. nap: 20. lecke Máté 17

4. nap: 21. lecke Máté 18

5. nap: 22. lecke Máté 19–20

Máté 16–20
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Hét Lecke Szentírásrész

6 1. nap: 23. lecke Máté 21:1–16

2. nap: 24. lecke Máté 21:17–22:14

3. nap: 25. lecke Máté 22:15–46

4. nap: 26. lecke Máté 23

5. nap: 27. lecke Joseph Smith – Máté; Máté 24

Máté 21–24

7 1. nap: 28. lecke Máté 25:1–13

2. nap: Rugalmas nap (lásd Javaslatok a rugalmas
napokra)

3. nap: 29. lecke Máté 25:14–46

4. nap: 30. lecke Máté 26:1–30

5. nap: 31. lecke Máté 26:31–75

Máté 25–26

8 1. nap: 32. lecke Máté 27:1–50

2. nap: 33. lecke Máté 27:51–28:20

3. nap: 34. lecke Márk 1

4. nap: 35. lecke Márk 2–3

5. nap: Rugalmas nap (lásd Javaslatok a rugalmas
napokra)

Máté 27–Márk 3

9 1. nap: 36. lecke Márk 4–5

2. nap: 37. lecke Márk 6

3. nap: 38. lecke Márk 7–8

4. nap: 39. lecke Márk 9:1–29

5. nap: 40. lecke Márk 9:30–50

Márk 4–9

10 1. nap: Rugalmas nap (lásd Javaslatok a rugalmas
napokra)

2. nap: 41. lecke Márk 10

3. nap: 42. lecke Márk 11–16

4. nap: 43. lecke Lukács 1

5. nap: 44. lecke Lukács 2

Márk 10–Lukács 2

11 1. nap: 45. lecke Lukács 3–4

2. nap: 46. lecke Lukács 5

3. nap: 47. lecke Lukács 6:1–7:18

4. nap: 48. lecke Lukács 7:18–50

5. nap: 49. lecke Lukács 8–9

Márk 3–9

12 1. nap: 50. lecke Lukács 10:1–37

2. nap: 51. lecke Lukács 10:38–12:59

3. nap: Rugalmas nap (lásd Javaslatok a rugalmas
napokra)

4. nap: 52. lecke Lukács 13–14

5. nap: 53. lecke Lukács 15

Lukács 10–15
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Hét Lecke Szentírásrész

13 1. nap: 54. lecke Lukács 16

2. nap: 55. lecke Lukács 17

3. nap: 56. lecke Lukács 18–21

4. nap: 57. lecke Lukács 22

5. nap: 58. lecke Lukács 23

Lukács 16–23

14 1. nap: 59. lecke Lukács 24

2. nap: 60. lecke János 1

3. nap: 61. lecke János 2

4. nap: 62. lecke János 3

5. nap: 63. lecke János 4

Lukács 24–János 4

15 1. nap: 64. lecke János 5

2. nap: 65. lecke János 6

3. nap: 66. lecke János 7

4. nap: 67. lecke János 8:1–30

5. nap: Rugalmas nap (lásd Javaslatok a rugalmas
napokra)

János 5–8:30

16 1. nap: 68. lecke János 8:31–59

2. nap: 69. lecke János 9

3. nap: 70. lecke János 10

4. nap: 71. lecke János 11

5. nap: 72. lecke János 12

János 8:31–12:50

17 1. nap: 73. lecke János 13

2. nap: 74. lecke János 14

3. nap: 75. lecke János 15

4. nap: 76. lecke János 16

5. nap: 77. lecke János 17

János 13–17

18 1. nap: 78. lecke János 18–19

2. nap: 79. lecke János 20

3. nap: 80. lecke János 21

4. nap: Rugalmas nap (javasolt óra az „Újszövetség
tanulmányi felmérő Máté–János” megírására)

5. nap: Rugalmas nap (javasolt óra az „Újszövetség
tanulmányi felmérő Máté–János” ellenőrzésére)

János 18–21

19 1. nap: 81. lecke ApCsel. 1:1–8

2. nap: 82. lecke ApCsel. 1:9–26

3. nap: 83. lecke ApCsel. 2

4. nap: 84. lecke ApCsel. 3

5. nap: 85. lecke ApCsel. 4–5

ApCsel. 1–5
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Hét Lecke Szentírásrész

20 1. nap: 86. lecke ApCsel. 6–7

2. nap: 87. lecke ApCsel. 8

3. nap: Rugalmas nap (lásd Javaslatok a rugalmas
napokra)

4. nap: 88. lecke ApCsel. 9

5. nap: 89. lecke ApCsel. 10–11

ApCsel. 6–11

21 1. nap: 90. lecke ApCsel. 12

2. nap: 91. lecke ApCsel. 13–14

3. nap: 92. lecke ApCsel. 15

4. nap: 93. lecke ApCsel. 16

5. nap: 94. lecke ApCsel. 17

ApCsel. 12–17

22 1. nap: 95. lecke ApCsel. 18–19

2. nap: 96. lecke ApCsel. 20–22

3. nap: Rugalmas nap (lásd Javaslatok a rugalmas
napokra)

4. nap: 97. lecke ApCsel. 23–26

5. nap: 98. lecke ApCsel. 27–28

ApCsel. 18–28

23 1. nap: 99. lecke Rómabeliek 1–3

2. nap: 100. lecke Rómabeliek 4–7

3. nap: 101. lecke Rómabeliek 8–11

4. nap: 102. lecke Rómabeliek 12–16

5. nap: Rugalmas nap (lásd Javaslatok a rugalmas
napokra)

Rómabeliek 1–16

24 1. nap: 103. lecke 1 Korinthusbeliek 1–2

2. nap: 104. lecke 1 Korinthusbeliek 3–4

3. nap: 105. lecke 1 Korinthusbeliek 5–6

4. nap: 106. lecke 1 Korinthusbeliek 7–8

5. nap: Rugalmas nap (lásd Javaslatok a rugalmas
napokra)

1 Korinthusbeliek 1–8

25 1. nap: 107. lecke 1 Korinthusbeliek 9–10

2. nap: 108. lecke 1 Korinthusbeliek 11

3. nap: 109. lecke 1 Korinthusbeliek 12

4. nap: 110. lecke 1 Korinthusbeliek 13–14

5. nap: 111. lecke 1 Korinthusbeliek 15:1–29

1 Korinthusbeliek 9–15:29

26 1. nap: 112. lecke 1 Korinthusbeliek 15:30–16:24

2. nap: Rugalmas nap (lásd Javaslatok a rugalmas
napokra)

3. nap: 113. lecke 2 Korinthusbeliek 1–3

4. nap: 114. lecke 2 Korinthusbeliek 4–5

5. nap: 115. lecke 2 Korinthusbeliek 6–7

1 Korinthusbeliek
15:30–2 Korinthusbeliek 7
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Hét Lecke Szentírásrész

27 1. nap: 116. lecke 2 Korinthusbeliek 8–9

2. nap: Rugalmas nap (lásd Javaslatok a rugalmas
napokra)

3. nap: 117. lecke 2 Korinthusbeliek 10–13

4. nap: 118. lecke Galátziabeliek 1–4

5. nap: 119. lecke Galátziabeliek 5–6

2 Korinthusbeliek 8–Galátziabeliek 6

28 1. nap: 120. lecke Efézusbeliek 1

2. nap: 121. lecke Efézusbeliek 2–3

3. nap: 122. lecke Efézusbeliek 4

4. nap: 123. lecke Efézusbeliek 5–6

5. nap: 124. lecke Filippibeliek 1–3

Efézusbeliek 1–Filippibeliek 3

29 1. nap: 125. lecke Filippibeliek 4

2. nap: 126. lecke Kolossébeliek

3. nap: 127. lecke 1 Thessalonikabeliek 1–2

4. nap: 128. lecke 1 Thessalonikabeliek 3–5

5. nap: Rugalmas nap (lásd Javaslatok a rugalmas
napokra)

Filippibeliek 4–1
Thessalonikabeliek 5

30 1. nap: 129. lecke 2 Thessalonikabeliek

2. nap: 130. lecke 1 Timótheus

3. nap: 131. lecke 2 Timótheus 1–2

4. nap: 132. lecke 2 Timótheus 3–4

5. nap: 133. lecke Titus

2 Thessalonikabeliek 1–Titus 3

31 1. nap: 134. lecke Filemon

2. nap: 135. lecke Zsidók 1–4

3. nap: 136. lecke Zsidók 5–6

4. nap: 137. lecke Zsidók 7–10

5. nap: 138. lecke Zsidók 11

Filemon 1–Zsidók 11

32 1. nap: 139. lecke Zsidók 12–13

2. nap: 140. lecke Jakab 1

3. nap: 141. lecke Jakab 2

4. nap: 142. lecke Jakab 3

5. nap: 143. lecke Jakab 4–5

Zsidók 12–Jakab 5

33 1. nap: 144. lecke 1 Péter 1–2

2. nap: 145. lecke 1 Péter 3–5

3. nap: Rugalmas nap (lásd Javaslatok a rugalmas
napokra)

4. nap: 146. lecke 2 Péter 1

5. nap: 147. lecke 2 Péter 2–3

1 Péter–2 Péter
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Hét Lecke Szentírásrész

34 1. nap: 148. lecke 1 János

2. nap: 149. lecke 2 János–3 János

3. nap: 150. lecke Júdás

4. nap: 151. lecke Jelenések 1

5. nap: 152. lecke Jelenések 2–3

1 János–Jelenések 3

35 1. nap: 153. lecke Jelenések 4–5

2. nap: 154. lecke Jelenések 6–11, 1. rész

3. nap: 155. lecke Jelenések 6–11, 2. rész

4. nap: 156. lecke Jelenések 12–13

5. nap: 157. lecke Jelenések 14–16

Jelenések 4–16

36 1. nap: 158. lecke Jelenések 17–19

2. nap: 159. lecke Jelenések 20

3. nap: 160. lecke Jelenések 21–22

4. nap: Rugalmas nap (javasolt óra az „Újszövetség
tanulmányi felmérő ApCsel.–Jelenések” megírására)

5. nap: Rugalmas nap (javasolt óra az „Újszövetség
tanulmányi felmérő ApCsel.–Jelenések”
ellenőrzésére)

Jelenések 17–22
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Javaslatok a
rugalmas napokra
A napi oktatók számára szóló ütemterv a 36 hetes vagy 180 napos iskolaévet vette
alapul. Ez a kézikönyv 160 napi leckét tartalmaz, így 20 napra nem nyújt oktatási
anyagot. Ezt a 20 „rugalmas napot” bölcsen kell felhasználni, többek között az
alábbi érdemes célokra és tevékenységekre:

1. Felmérők. Az ifjúsági és felsőfokú hitoktatásnak az a célja, hogy segítsen „a
fiataloknak és a fiatal felnőtteknek megérteni és rábízni magukat a Jézus
Krisztus engeszteléséről szóló tanításokra, érdemessé válni a templom
áldásaira, és felkészíteni magukat, családjukat és más embereket a Mennyei
Atyánkkal való örök életre”. Az IFH ezt a célt szem előtt tartva készített
tanulmányi felmérőket. Ezeknek a felmérőknek az a célja, hogy segítsen a
tanulóknak megérteni, elmagyarázni, hinni és megélni az órán tanultakat.

2014-ben megváltoztak az ifjúsági hitoktatás elvégzésének követelményei, és a
tanulóknak minden tanulmányi kurzus tanulmányi felmérőjét eredményesen
meg kell írniuk a végbizonyítvány megszerzéséhez. Minden iskolaévben kétszer
kell tanulmányi felmérőt íratni. Ezek a felmérők két részből állnak: (1) a felmérő
megíratása, mely nagyjából 40 percet, vagyis egy tanítási órát vesz igénybe, és
(2) a felmérő kijavítása és megbeszélése a tanulókkal a következő tanórán. Ez az
áttekintés elengedhetetlen részét képezi annak, hogy a tanulók tanulhassanak
az élményből. Ha 60 percnél hosszabb tanórát tartasz, akkor csak egy tanórát
használj fel a felmérő megírására és ellenőrzésére.

A felmérők arra szolgálnak, hogy segítsenek a tanulóknak. Amikor bejelentette,
hogy az ifjúsági hitoktatás elvégzésének további követelménye lesz a
tanulmányi felmérők megírása, Paul V. Johnson elder a Hetvenektől azt mondta:
„Az oktató hozzáállása nagy változást idéz majd elő. Ha az oktatók felismerik,
hogyan áldja meg ez a tanulók életét, akkor a tanulóik segítésének eszközeként
tekintenek majd a felmérőkre. Azt hiszem, ha lehetne valamire figyelmeztetni
ezzel kapcsolatban, akkor az az lenne, hogy nem szeretnénk, ha a tanítók ezt
egyfajta manipulációs eszköznek vagy valamiféle elit klubnak tekintenék, amely
csak bizonyos tanulóknak van fenntartva. Azt akarjuk, hogy olyan valamiként
tekintsenek erre, ami valóban meg fogja áldani az életüket” (“Elevate Learning
Announcement” [Seminaries and Institutes of Religion global faculty meeting,
June 20, 2014], si.lds.org).

Megjegyzés: Egyéb, választható felmérők az IFH honlapon (si.lds.org)
találhatók; a keresőbe írd be: assessment [felmérő].

2. A napi leckék személyre szabása. Tölthetsz egy kicsit több időt azokkal a
leckékkel, amelyeknek a hatékony tanítása több időt igényel. Felhasználhatod a
további tanítási ötleteket is, melyek néhány lecke végén találhatóak, vagy időt
szakíthatsz arra, hogy megválaszold a tanulók kérdéseit egy-egy szentírásrész
vagy evangéliumi téma kapcsán. A rugalmas napokon élhetsz ezekkel a
lehetőségekkel, így tudod tartani az ütemtervet, és eleget tudsz tenni azon
megbízásodnak, hogy sorrendben tanítsd a szentírásokat.
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3. Kulcsfontosságú szentírásrészek és alapvető tanok elsajátítása.
Felhasználhatod a szentírás-memoriter részekhez javasolt áttekintő
tevékenységeket, melyek a függelékben és a kézikönyvben is számos helyen
megtalálhatóak. Te magad is kitalálhatsz további szentírás-memoriter áttekintő
tevékenységeket, melyek az osztályodban lévő tanulók sajátos szükségleteihez
és érdeklődési köréhez igazodnak. A rugalmas nap egy-egy részét olyan
tevékenységekre is fordíthatod, amelyek segítenek a tanulóknak áttekinteni és
elmélyíteni az alapvető tanokról való tudásukat.

4. Korábbi anyagrészek áttekintése. A tanulók segítségére lehet, ha időnként
átnézitek, mit tanultak a korábbi leckékben vagy a szentírás egy adott
könyvében. Lehetőséget adhatsz a tanulóknak, hogy elmagyarázzanak egy
igazságot egy korábbi leckéből, és megosszák, milyen hatással volt ez az igazság
az életükre. Saját készítésű feladatlapok vagy tanulási tevékenységek
segítségével is átnézhettek egy korábbi anyagrészt.

5. Esetleges kényszerszünetek kezelése. Iskolai tevékenységek vagy
összejövetelek, közösségi események, időjárási tényezők vagy egyéb okok miatt
időnként előfordulhat, hogy el kell halasztanod vagy le kell rövidítened egy
órát. A rugalmas napok teret hagynak az efféle változtatásoknak.
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Ütemterv az otthon tanulók
oktatói számára
Ez a kézikönyv 32 otthontanulói leckét tartalmaz, amelyek megfelelnek az
Újszövetség tanulmányi kalauz otthontanuló ifjúsági hitoktatásban részt vevők számára
című kiadvány 32 részének. Valószínűleg további négy tanórát be kell majd
tervezned a tanulmányi felmérők megírására és ellenőrzésére, és ez így együtt adja
ki a 36 tanórát. A leckéket és az ütemtervet szükség szerint hozzáigazíthatod az
osztály tanítására fordítható hetek számához.

Rész Otthontanulói lecke

1. rész 1. nap: A szabadítás terve

2. nap: A tanuló szerepe

3. nap: A szentírások tanulmányozása

4. nap: Bevezetés és az Újszövetség szövegösszefüggései

Oktatói lecke: A szabadítás terve – Bevezetés és az Újszövetség szövegösszefüggései

2. rész 1. nap: Máté 1–2

2. nap: Máté 3

3. nap: Máté 4

4. nap: Máté 5

Oktatói lecke: Máté 1–5

3. rész 1. nap: Máté 6–7

2. nap: Máté 8–10

3. nap: Máté 11–12

4. nap: Máté 13:1–23

Oktatói lecke: Máté 6:1–13:23

4. rész 1. nap: Máté 13:24–58

2. nap: Máté 14

3. nap: Máté 15

4. nap: Máté 16–17

Oktatói lecke: Máté 13:24–17:27

5. rész 1. nap: Máté 18–20

2. nap: Máté 21:1–16

3. nap: Máté 21:17–22:14

4. nap: Máté 22:15–46

Oktatói lecke: Máté 18–22
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Rész Otthontanulói lecke

6. rész 1. nap: Máté 23

2. nap: Joseph Smith – Máté; Máté 24

3. nap: Máté 25

4. nap: Máté 26:1–30

Oktatói lecke: Máté 23:1–26:30

7. rész 1. nap: Máté 26:31–75

2. nap: Máté 27–28

3. nap: Márk 1

4. nap: Márk 2–3

Oktatói lecke: Máté 26:31–Márk 3:35

8. rész 1. nap: Márk 4–5

2. nap: Márk 6–8

3. nap: Márk 9:1–29

4. nap: Márk 9:30–50

Oktatói lecke: Márk 4–9

9. rész 1. nap: Márk 10–16

2. nap: Lukács 1

3. nap: Lukács 2

4. nap: Lukács 3–4

Oktatói lecke: Márk 10–Lukács 4

10. rész 1. nap: Lukács 5

2. nap: Lukács 6:1–7:18

3. nap: Lukács 7:18–50

4. nap: Lukács 8:1–10:37

Oktatói lecke: Lukács 5:1–10:37

11. rész 1. nap: Lukács 10:38–12:59

2. nap: Lukács 13–15

3. nap: Lukács 16

4. nap: Lukács 17

Oktatói lecke: Lukács 10:38–17:37

12. rész 1. nap: Lukács 18–21

2. nap: Lukács 22

3. nap: Lukács 23–24

4. nap: János 1

Oktatói lecke: Lukács 18–János 1
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Rész Otthontanulói lecke

13. rész 1. nap: János 2

2. nap: János 3

3. nap: János 4

4. nap: János 5–6

Oktatói lecke: János 2–6

14. rész 1. nap: János 7

2. nap: János 8

3. nap: János 9

4. nap: János 10

Oktatói lecke: János 7–10

15. rész 1. nap: János 11

2. nap: János 12

3. nap: János 13

4. nap: János 14–15

Oktatói lecke: János 11–15

16. rész 1. nap: János 16

2. nap: János 17

3. nap: János 18–19

4. nap: János 20–21

Oktatói lecke: János 16–21

Javasolt óra az „Újszövetség tanulmányi felmérő Máté–János” megírására

Javasolt óra az „Újszövetség tanulmányi felmérő Máté–János” ellenőrzésére

17. rész 1. nap: ApCsel. 1:1–8

2. nap: ApCsel. 1:9–26

3. nap: ApCsel. 2

4. nap: ApCsel. 3–5

Oktatói lecke: ApCsel. 1–5

18. rész 1. nap: ApCsel. 6–7

2. nap: ApCsel. 8

3. nap: ApCsel. 9

4. nap: ApCsel. 10–12

Oktatói lecke: ApCsel. 6–12

19. rész 1. nap: ApCsel. 13–14

2. nap: ApCsel. 15

3. nap: ApCsel. 16–17

4. nap: ApCsel. 18–19

Oktatói lecke: ApCsel. 13–19
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Rész Otthontanulói lecke

20. rész 1. nap: ApCsel. 20–22

2. nap: ApCsel. 23–28

3. nap: Rómabeliek 1–3

4. nap: Rómabeliek 4–7

Oktatói lecke: Apostolok cselekedetei 20–Rómabeliek 7

21. rész 1. nap: Rómabeliek 8–11

2. nap: Rómabeliek 12–16

3. nap: 1 Korinthusbeliek 1–2

4. nap: 1 Korinthusbeliek 3–6

Oktatói lecke: Rómabeliek 8–1 Korinthusbeliek 6

22. rész 1. nap: 1 Korinthusbeliek 7–8

2. nap: 1 Korinthusbeliek 9–10

3. nap: 1 Korinthusbeliek 11

4. nap: 1 Korinthusbeliek 12–14

Oktatói lecke: 1 Korinthusbeliek 7–14

23. rész 1. nap: 1 Korinthusbeliek 15:1–29

2. nap: 1 Korinthusbeliek 15:30–16:24

3. nap: 2 Korinthusbeliek 1–3

4. nap: 2 Korinthusbeliek 4–7

Oktatói lecke: 1 Korinthusbeliek 15–2 Korinthusbeliek 7

24. rész 1. nap: 2 Korinthusbeliek 8–9

2. nap: 2 Korinthusbeliek 10–13

3. nap: Galátziabeliek

4. nap: Efézusbeliek 1

Oktatói lecke: 2 Korinthusbeliek 8–Efézusbeliek 1

25. rész 1. nap: Efézusbeliek 2–3

2. nap: Efézusbeliek 4–6

3. nap: Filippibeliek 1–3

4. nap: Filippibeliek 4

Oktatói lecke: Efézusbeliek 2–Filippibeliek 4

26. rész 1. nap: Kolossébeliek

2. nap: 1 Thessalonikabeliek

3. nap: 2 Thessalonikabeliek

4. nap: 1 Timótheus

Oktatói lecke: Kolossébeliek–1 Timótheus
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Rész Otthontanulói lecke

27. rész 1. nap: 2 Timótheus

2. nap: Titus

3. nap: Filemon

4. nap: Zsidók 1–4

Oktatói lecke: 2 Timótheus 1–Zsidók 4

28. rész 1. nap: Zsidók 5–6

2. nap: Zsidók 7–10

3. nap: Zsidók 11

4. nap: Zsidók 12–Jakab 1

Oktatói lecke: Zsidók 5–Jakab 1

29. rész 1. nap: Jakab 2–3

2. nap: Jakab 4–5

3. nap: 1 Péter 1–2

4. nap: 1 Péter 3–5

Oktatói lecke: Jakab 2–1 Péter 5

30. rész 1. nap: 2 Péter

2. nap: 1 János

3. nap: 2 János–3 János

4. nap: Júdás

Oktatói lecke: 2 Péter–Júdás

31. rész 1. nap: Jelenések 1–3

2. nap: Jelenések 4–5

3. nap: Jelenések 6–7

4. nap: Jelenések 8–11

Oktatói lecke: Jelenések 1–11

32. rész 1. nap: Jelenések 12–13

2. nap: Jelenések 14–16

3. nap: Jelenések 17–19

4. nap: Jelenések 20–22

Oktatói lecke: Jelenések 12–22

Javasolt óra az „Újszövetség tanulmányi felmérő ApCsel.–Jelenések” megírására

Javasolt óra az „Újszövetség tanulmányi felmérő ApCsel.–Jelenések” ellenőrzésére
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Bevezetés a
szentírás-memoriterekhez
Az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás 25 szentírás-memoritert választott ki mind a
négy ifjúsági hitoktatási kurzushoz. Ezek a szakaszok fontos szentírásbeli alapot
nyújtanak az evangélium megértéséhez és megosztásához, valamint a hit
megerősítéséhez. Az Újszövetség kurzus szentírás-memoriter versei a következők:

Máté 5:14–16

Máté 11:28–30

Máté 16:15–19

Máté 22:36–39

Máté 28:19–20

Lukács 24:36–39

János 3:5

János 14:6

János 14:15

János 17:3

Apostolok cselekedetei 2:36–38

Apostolok cselekedetei 3:19–21

1 Korinthusbeliek 6:19–20

1 Korinthusbeliek 15:20–22

1 Korinthusbeliek 15:40–42

Galátziabeliek 5:22–23

Efézusbeliek 4:11–14

Filippibeliek 4:13

2 Thessalonikabeliek 2:1–3

2 Timótheus 3:15–17

Zsidók 12:9

Jakab 1:5–6

Jakab 2:17–18

1 Péter 4:6

Jelenések 20:12

Az ifjúsági hitoktatás tanulóit arra buzdítjuk, hogy ismerjék meg alaposan ezeket a
verseket. Jobban tudsz segíteni a tanulóidnak, ha te is alaposan megismered ezeket
a verseket. A szentírásrészek alapos megismerése a következőket foglalja magában:
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• Megtalálni e verseket a vonatkozó szentírásutalások ismerete által

• Megérteni a szentírásrészek szövegkörnyezetét és tartalmát

• Alkalmazni a szentírásrészekben tanított evangéliumi tantételeket és tanokat

• Memorizálni a szentírásrészeket

Következetesség, elvárások és módszerek
Amint megtervezed, hogyan segíts a tanulóknak elsajátítani a
szentírás-memoritereket, nagyobb sikerrel jársz majd, ha rendszeresen utalsz a
szentírás-memoriterekre, megfelelő elvárásokat támasztasz, illetve ha a különböző
tanulási stílusokhoz illő módszereket alkalmazol.

A szentírás-memoriterek esetében a rendszeresség és az ismétlés segíteni fog a
tanulóknak abban, hogy elraktározzák ezeket az igazságokat a hosszú távú
memóriájukban, és később fel tudják használni őket. Hasznos lehet, ha elkészíted
az éves tanmenet vázlatát, és úgy tervezed azt meg, hogy rendszeresen lehetőséget
tudj adni az osztályban a tanulóknak a szentírás-memoriter versek elsajátítására.
Bölcsen fontold meg, hogy milyen gyakran és mennyi időt igénybe véve segítesz a
tanulóknak megtanulni a szentírás-memoriter verseket. A
szentírás-memoriterekkel kapcsolatos tevékenységek ne szorítsák háttérbe a
szentírások mindennapos, sorrendben való tanulmányozását! Dönthetsz úgy, hogy
minden nap szánsz pár percet a szentírás-memoriter versek áttekintésére a
tanulóiddal. Úgy is dönthetsz, hogy hetente egy vagy két alkalommal tartasz egy
10–15 perces memoriter-tevékenységet. Függetlenül attól, hogy milyen módon
szeretnél segíteni a tanulóknak a szentírás-memoriter versek megtanulásában,
erőfeszítéseid legyenek helyénvalóak és következetesek.

A szentírás-memoriterekkel kapcsolatos elvárásaidat igazítsd az egyes tanulók
képességeihez. A szentírásrészek elsajátítása erőfeszítést igényel a tanulók részéről.
Mondd el nekik, hogy nagyrészt a hozzáállásukon és a munkára való
hajlandóságukon múlik az, hogy sikerrel járnak-e a szentírás-memoriterekkel.
Buzdítsd őket, hogy tűzzenek ki olyan célokat, melyek fejlesztik a képességeiket.
Figyelj oda azokra a tanulókra, akiknek nehézséget okozhat a memorizálás, és állj
készen a tanulók szükségleteihez igazítani az elvárásaidat és a tanítási
módszereidet.

Váltogasd a módszereket, melyekkel a tanulóknak a szentírásversek elsajátításában
segítesz, így többféle személyiség- és tanulási típusnak tudsz majd segítségére
lenni. Mint minden evangéliumi tanításnál és tanulásnál, itt is válaszd meg bölcsen
a tevékenységeket, hogy a Szentlélek támogatni tudja a tanulók erőfeszítéseit a
szentírások és a tanok elsajátítása terén. E kézikönyv leckéi számos olyan módszert
felsorolnak, melyek alkalmasak a szentírás-memoriterek tanítására. További
szentírás-memoriter tanítási módszerek végett lásd a „Szentírás-memoriter
tevékenységek” című részt ebben a függelékben.

Szentírás-memoriterek a tananyagban
A tananyag többféle formában tartalmazza a szentírás-memoritereket. A

szentírás-memoriter ikon jelzi, hogy a tananyag éppen szentírás-memoriter
versről szól. A szentírás-memoritereket azon fejezet szövegkörnyezetében

517



ismerteti és tárgyalja, amelyben találhatók. A szentírás-memoriter versekkel
kapcsolatos további tanítási ötletek azon leckék végén találhatók, amelyek
tartalmazzák őket. Ezek a további tanítási ötletek minden rész kapcsán segítenek
összhangba hozni a szentírások elsajátításának négy elemét (megtalálni, megérteni,
alkalmazni, memorizálni). Ha például a lecke megérteni és alkalmazni segít a
tanulóknak a szentírás-memoriter verset, akkor a további tanítási ötlet megtalálni
vagy memorizálni segít majd nekik.

A tananyag emellett rendszeresen tartalmaz szentírás-memoriter áttekintő
tevékenységeket, melyek felhasználhatóak, ha az idő engedi, és ha összhangban
állnak az osztályod szentírás-memoriterekkel kapcsolatos célkitűzéseivel. Ezek az
áttekintések kiegészíthetők az ebben a függelékben felsorolt szentírás-memoriter
tevékenységekkel. Egy-egy rövidebb lecke elején vagy végén a fennmaradó idő
felhasználható ezen áttekintő tevékenységek valamelyikére.

A szentírás-memoriterek javasolt megközelítései
Ha szeretnél segíteni a tanulóknak könnyebben megtalálni a 25
szentírás-memoritert, akkor már a kurzus elején átveheted velük, majd később
dolgozhatsz ezek alaposabb elsajátításán. De azt is megteheted, hogy minden
hónapban átveszel velük néhányat, és abban a hónapban ezek elsajátítására
összpontosítotok. Amikor ezeket röviden bemutatod, akkor javasolhatod, hogy a
tanulók jelöljék meg a szentírás-memoritereket a saját szentírásukban, segíthetsz
nekik kulcsszavak és utalások megjegyzésében, illetve elmagyarázhatod az egyes
versekben található tanokat és tantételeket. A tanulókat is bevonhatod a
szentírás-memoriterek bemutatásába azzal, hogy ilyen verseket adsz nekik az
áhítatokhoz, illetve arra kéred őket, hogy tanítsák meg egymásnak, hogyan lehet
fejben tartani és megtalálni ezeket. Időnként kérdőívek és megtalálási
tevékenységek által kérd tőlük számon, hogy emlékeznek-e a
szentírás-memoriterekre (példákért lásd a szentírás-memoriter tevékenységeket itt
a függelékben). A tanulói könyvjelzők és a szentírás-memoriter kártyák felsorolják,
melyik 25 szentírás tartozik ehhez a kurzushoz.

Ha szeretnél segíteni a tanulóknak mélyebben megérteni a
szentírás-memoritereket, akkor hangsúlyozd ki ezeket a verseket, amint a napi
leckében rájuk kerül a sor. Az itt, a függelékben található szentírás-memoriter
tevékenységeket is használhatod annak érdekében, hogy a tanulók jobban
megismerjék és jobban el tudják magyarázni az e versekben található igazságokat.
Adj lehetőséget a tanulóknak arra, hogy az áhítat vagy az óra folyamán
magyarázzák el, hogyan segítenek nekik a szentírás-memoriterekben található
igazságok jobban megérteni az alapvető tanokat.

Ha szeretnél segíteni a tanulóknak hatékonyabban alkalmazni a
szentírás-memoriterekben található igazságokat, akkor buzdítsd őket, hogy a
Szentlélek késztetéseit követve próbálják megérteni, hogyan vonatkoznak életükre
a versekben található igazságok. Segíthetsz a tanulóknak a megtanult igazságok
alapján cselekedni azáltal, ha időnként az órai hirdetőtáblára kiteszel egy-egy
szentírás-memoriterrel kapcsolatos kihívást. Azt is megteheted, hogy az órán
gyakorlási lehetőséget adsz a tanulóknak arra, hogy szentírás-memoritereket
használva tanítsanak evangéliumi tanokat és tantételeket (ötletek végett lásd a
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szentírás-memoriter tevékenységeket itt a függelékben). Felhívást is intézhetsz a
tanulókhoz, hogy alkalmazzák a szentírás-memoritereket tartalmazó leckékből
megtanult tantételeket. Adj lehetőséget a tanulóknak – áhítaton vagy más
alkalommal –, hogy be tudjanak számolni az élményeikről. Ez segíteni fog nekik
abban, hogy megerősödjön a tanúbizonyságuk a szentírás-memoriterekből tanult
igazságokról.

Ha szeretnél segíteni a tanulóknak memorizálni a 25 szentírás-memoritert, akkor
tervbe veheted, hogy havonta két vagy három részt közösen memorizáltok az
osztállyal. Azt a kihívást is intézheted hozzájuk, hogy bizonyos részeket
memorizáljanak otthon (ezt megtehetik a családjukkal közösen, illetve
felmondhatják azokat valamelyik szülőjüknek vagy családtagjuknak). A napi
áhítatok részévé is teheted a memorizálást azzal, hogy egy bizonyos rész
felmondására kéred az osztályt, vagy időt adsz arra, hogy a tanulók párokban
memorizáljanak. Ha a tanulóknak lehetőséget adsz a szentírás-memoriterek
felmondására párokban, kis csoportokban vagy az osztály előtt, az segíthet nekik
felelősséget vállalni az erőfeszítéseikért. A szentírás-memoriter tevékenységek itt a
függelékben számos memorizálási módszert tartalmaznak. Figyelj rá, hogy a
memorizálási elvárásokat az egyes tanulók képességeihez és körülményeihez
igazítsd. A tanulók ne érezzék magukat túlterhelve vagy zavarban amiatt, ha nem
tudnak memorizálni egy bizonyos szentírásrészt.
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Szentírás-memoriter
tevékenységek
Bevezetés
Ez a rész ötleteket ad, melyeket felhasználhatsz ahhoz, hogy segíts a tanulóknak a
kulcsfontosságú szentírásrészek elsajátításában. Amint buzdítod a tanulókat és
segítesz nekik szert tenni ezekre a készségekre, hozzásegíted őket ahhoz, hogy
önállóak legyenek a szentírások tanulmányozása terén. A tanulók egész életükben
hasznát veszik majd ezeknek a készségeknek, melyek által könnyebben meg tudják
majd keresni, érteni, alkalmazni és memorizálni a szentírásrészeket. A
szentírás-memoriterek elsajátításának mindegyik elemére vonatkozóan sorolunk itt
fel tanítási ötleteket. E tevékenységek változatos használata segítséget nyújthat
ahhoz, hogy a tanulók jobban el tudják sajátítani a szentírás-memoritereket.

Tevékenységek, melyek segítenek a tanulóknak
megtalálni a szentírás-memoritereket
Szakaszok megjelölése
A szentírás-memoriterek megjelölése segíthet a tanulóknak emlékezni ezekre a
versekre és gyorsabban megtalálni őket. Biztathatod a tanulókat arra, hogy oly
módon jelöljék meg a szentírásukban ezeket a kulcsfontosságú verseket, hogy
kitűnjenek a többi megjelölt vers közül.

A könyvek ismerete
Az Újszövetségben álló könyvek nevének és sorrendjének megtanulása segíthet a
tanulóknak gyorsabban megtalálni a szentírás-memoritereket. A következőkben
olyan tevékenységekre találhatók példák, amelyek segíthetnek a tanulóknak
megismerni az Újszövetség könyveit:

• A tartalomjegyzék fellapozása –Segíts a tanulóknak a Biblia
tartalomjegyzékének megismerésében, mely segíteni fog nekik azoknak a
könyveknek a kikeresésében, ahol a szentírás-memoriterek vannak.

• Éneklés –Helyettesítsd be egy ismerős himnusz vagy elemis ének szövegébe az
Újszövetség könyveinek nevét. Tanítsd meg a dalt a tanulóknak. A tanulók
rendszeresen énekeljék el ezt a dalt az év folyamán, hogy segítsen nekik
megjegyezni az Újszövetség könyveit és azok sorrendjét.

• Kezdőbetűk használata –Írd fel a táblára az Újszövetség könyveinek
kezdőbetűit (M, M, L, J, és így tovább). Gyakoroltasd a tanulókkal a
kezdőbetűkhöz kapcsolódó könyvneveket. Ismételjétek addig ezt a
tevékenységet, amíg a könyvek neveit fel nem tudják mondani emlékezetből.

• Könyvvadászat –Mondd ki egy olyan könyv nevét, amelyben
szentírás-memoriter található, a tanulók pedig nyissák ki a szentírásaikat az
adott könyv bármelyik oldalán. Mérd le, mennyi időbe telik, míg az egész
osztály megtalálja az egyes könyveket. Ezt a tevékenységet ismételgethetitek,
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hogy segíts a tanulóknak gyakorlottabbá válni abban, hogy emlékezzenek az
Újszövetség könyveire és megtalálják azokat.

Az utalások és a tartalom megjegyzése
Ha a tanulók megtanulják, hol vannak és mit tartalmaznak a
szentírás-memoriterek, akkor a Szentlélek szükség esetén eszükbe juttathatja
ezeket a szentírásutalásokat (lásd János 14:26). Az olyan kulcsszavak vagy
kifejezések, mint például „víztől és Lélektől” született (János 3:5) vagy „a Léleknek
gyümölcse” (Galátziabeliek 5:22–23), segíthetnek a tanulóknak emlékezni az egyes
versek tartalmára és tanaira. A következő módszerek segíthetnek a tanulóknak
összekapcsolni a szentírás-memoriter utalásokat azok tartalmával vagy
kulcsszavaival. (Az olyan tevékenységeket, melyek versenyeztetnek vagy időre
mennek, hagyd inkább későbbre, amikor látod, hogy a tanulók már tudják, hol
vannak a szentírás-memoriter versek. Az ilyen tevékenységek akkor már
segíthetnek megerősíteni a tanultakat.)

• Utalások és kulcsszavak –Buzdítsd a tanulókat, hogy memorizálják a
szentírás-memoriter kártyákon felsorolt minden szentírás-memoriter utalását
és kulcsszavait. (Szentírás-memoriter kártyák rendelhetők online a
store.lds.org-on. A tanulók gyárthatnak saját szentírás-memoriter kártyákat is.)
Adj időt a tanulóknak arra, hogy valakivel közösen tanulmányozzák a kártyákat,
majd kérdezzék ki egymást. Buzdítsd a tanulókat, hogy legyenek kreatívak a
közös tanulmányozás és egymás kikérdezése terén. Ahogy egyre jobban
mennek nekik a szentírás-memoriterek, megkérheted őket, hogy mondjanak
olyan rávezetéseket, amelyek a szövegkörnyezetről, illetve a versekben található
tanok vagy tantételek alkalmazásáról szólnak. A kikérdezett személy szóban
vagy írásban is válaszolhat.

• Szentírás-memoriter kártyák –Ez a tevékenység felhasználható több
szentírás-memoriter együttes bemutatására vagy áttekintésére is. Válassz ki pár
szentírás-memoriter kártyát, és készülj fel rá, hogy kioszd ezeket a tanulóid
között. (Legyen nálad minden kártyából több, hogy ne csak egy tanuló kapja
ugyanazt a szentírás-memoriter kártyát. Célszerű lehet annyi kártyát
előkészítened, hogy minden tanulónak jusson két vagy három különböző rész.)
Oszd ki őket az osztálynak. Adj időt a tanulóknak az egyes kártyákon található
szentírás-memoriter rész, utalás, kulcsszavak, szövegkörnyezet-meghatározás,
tan vagy tantétel, valamint alkalmazási ötletek tanulmányozására. Mondj a
kártyákkal kapcsolatos néhány rávezetést (például szavakat a
szentírás-memoriterből vagy a kulcsszavak közül; utalást a szövegkörnyezetre, a
tanra vagy tantételre, illetve az alkalmazásra). Álljanak fel és mondják fel a
szentírás-memoriter utalását azok, akiknél van ehhez tartozó kártya.

• Szentírás-fogócska –Rávezető utalásokat használva segíts a tanulóknak
gyorsan kikeresni egy-egy részt a szentírásukban. A rávezetés lehet egy
kulcsszó, a szövegkörnyezet meghatározása, tan vagy tantétel, illetve
alkalmazási ötlet a szentírás-memoriter kártyáról. Kitalálhatsz saját rávezető
meghatározásokat is. Az olyan szentírás-fogócska tevékenységek, melyek során
a tanulók egymással versenyezve igyekeznek megtalálni bizonyos verseket,
tevékenyen bevonják őket a szentírás-memoriterek megtanulásába. Ha a
szentírás-memoriterek alaposabb elsajátításához használsz szentírás-fogócskát,
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akkor figyelj rá oda, hogy ez senkit ne sértsen meg, a Lelket sem. Segítsd a
tanulókat abban, hogy ne használják tiszteletlenül a szentírásukat, és ne kapja
el őket túlságosan a versenyláz. Azt is megteheted, hogy a tanulók valamihez
képest, ne pedig egymás ellen versenyezzenek. Például versenyezhetnek az
oktatóval, vagy nézzétek meg, hogy az osztály bizonyos százaléka megtalálja-e
meghatározott idő alatt az adott verset.

• Történet-fogócska –Rávezetésként találj ki olyan helyzeteket, melyek
szemléltetik egy bizonyos szentírás-memoriter alkalmazhatóságát a
mindennapi életben. A Máté 28:19–20 vagy a Filippibeliek 4:13 rávezetéseként
például mondhatod ezt: „Dani már elmehetne misszióba, és ezt papsági
kötelességének is érzi, de aggódik, hogy nincs elegendő tudása az evangélium
jó tanításához. Amiatt is aggódik, hogy nem lesz könnyű számára idegenekkel
beszélgetni. Amikor megerősítésért imádkozik, eszébe jut, hogy Jézus Krisztus
feltámadása után ezt a megbízást adta az apostolainak: »Elmenvén… tegyetek
tanítványokká minden népeket«, és azt ígérte nekik, hogy mindig velük lesz.
Daninak Pál szavai is eszébe jutottak: »Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki
engem megerősít.«” Miközben a tanulók a helyzetleírást hallgatják, keressék ki
a szentírásukban az ide tartozó szentírás-memoritereket.

• Röpdolgozatok és tesztek –Adj lehetőséget a tanulóknak, hogy próbára
tegyék, mennyire emlékeznek a szentírás-memoriterekre. Rávezetésként
mondhatsz kulcsszavakat vagy szentírás-utalásokat, idézhetsz a versekből, vagy
leírhatsz az általuk tanított igazságokat szemléltető helyzeteket. A
röpdolgozatokra és tesztekre szóban, a táblára felírva vagy papíron is sor
kerülhet. Miután a tanulók végeztek egy-egy röpdolgozattal vagy teszttel,
megteheted, hogy a magas pontszámot elért tanulókat párba állítod az alacsony
pontszámot elérőkkel. A magasabb pontszámot elérő tanuló oktatói
szerepkörben segíthet az alacsonyabb pontszámot elérőnek a tanulásban és a
fejlődésben. Ezen erőfeszítés részeként a páros kitűzheti célként, hogy a
következő teszt alkalmával összetett pontjaik magasabbak lesznek az
előzőeknél. Készíthetsz egy táblázatot is, melyen figyelemmel kíséred a tanulók
céljait és feltünteted a fejlődésüket.

Tevékenységek, melyek segítenek a tanulóknak
megérteni a szentírás-memoritereket
Szavak és kifejezések meghatározása
A szentírás-memoriterek szavainak és kifejezéseinek meghatározása (vagy a
tanulók hozzásegítése azok meghatározásához) segíteni fog a tanulóknak, hogy
jobban megértsék az adott szentírásrész egészének jelentését. Amikor a definíciók
elengedhetetlenek a szakaszban álló tanok és tantételek megértéséhez,
javasolhatod, hogy a tanulók írják be azokat a szentírásukba. A
szentírás-memoriterek áttekintésekor nézzétek át a szavak és kifejezések
jelentését is.

A szövegkörnyezet meghatározása
A szentírás-memoriterek szövegkörnyezetének meghatározása segíthet a
tanulóknak, hogy jobban megértsék az adott rész jelentését. A szövegkörnyezet
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meghatározásához a következő információk is hozzátartoznak: ki beszél, kihez és
miért; mi a háttér (történelmi, kulturális, földrajzi); és milyen kérdés vagy helyzet
kapcsán merült fel az, ami az adott szentírásrészben áll. A János 3:5-ben például az
Úr tanításai egy olyan beszélgetés részét képezik, mely Jézus Krisztus, valamint egy
Nikodémus nevű, vele szimpatizáló farizeus között folyt, amikor az illető az egyik
éjjel eljött a Szabadítóhoz, hogy a tanáról kérdezze Őt. Azt Úr azt mondta
Nikodémusnak: „Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát”
(János 3:3). Nikodémus összezavarodva megkérdezte, hogy mi módon születhet
újjá egy idős ember. A János 3:5 tartalmazza az Úr válaszát Nikodémus kérdésére.
Ezek ismerete segíthet a tanulóknak még jobban érteni, hogy milyen kérdésekre
reagált az Úr, amikor azt mondta: „Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem
mehet be az Isten országába.” Amikor szentírás-memoritert is tartalmazó leckét
tanítasz, akkor hangsúlyozd ki ezen részek szövegkörnyezetét. A következőhöz
hasonló további tevékenységek is segíthetnek a tanulóknak a kulcsfontosságú
részek megértésében:

• Szövegkörnyezet meghatározása –Írd fel a tábla felső részébe a következő
szavakat: beszélő, hallgatóság, cél és egyéb hasznos meglátások. Oszd csoportokra
az osztályt, és mindegyik csoportnak adj egy szentírás-memoritert. Kérd meg
őket, hogy a táblán lévő meghatározásokhoz társuló információk kikeresésével
fedezzék fel a nekik kiadott versek szövegkörnyezetét, majd írják fel a táblára,
amit találtak. Azután kérd meg az egyes csoportokat, hogy magyarázzák el a
nekik kiadott versek szövegkörnyezetét, és mondják el, ez az információ milyen
hatással van arra, hogy mennyire értik meg az adott rész igazságait. Ezt a
tevékenységet megtoldhatod azzal, ha felhívást intézel az osztályhoz, hogy a
táblán található leírások alapján találják ki, melyik szentírás-memoriterről van
szó, még mielőtt az adott csoport elárulná.

Elemzés
Az elemzéshez hozzátartozik a szentírásrészekben található tanok és tantételek
beazonosítása, valamint hogy segítesz a tanulóknak megérteni, hogyan
vonatkoznak rájuk ezek az igazságok. Ez elvezethet oda, hogy még teljesebb
mértékben alkalmazzák életükben a tanokat és tantételeket. A következő
tevékenység segíthet a tanulóknak a szentírás-memoriterek elemzésében:

• Rávezető meghatározások írása –Amint a tanulók jobban megismerik a
szentírás-memoritereket, kérd meg őket, hogy alkossanak olyan kérdéseket,
helyzeteket vagy más rávezetéseket, amelyek szemléltetik az egyes
szakaszokban tanított tanokat és tantételeket. Ezek aztán felhasználhatók az
osztály kikérdezéséhez.

Magyarázat
Ha a tanulók magyarázhatnak el szentírásrészeket, az elmélyíti azok megértését, és
fejleszti a szentírásokban található tanok és tantételek tanításának készségét. A
következőkben leírunk két módszert, melyek segíthetnek a tanulóknak a
szentírás-memoriterek elmagyarázásának megtanulásában:

• Kulcsszavak és kifejezések –Kérd meg az összes tanulót, hogy magukban
olvassák el ugyanazt a szentírás-memoritert, és keressenek egy olyan szót vagy
kifejezést, mely szerintük különösen fontos az adott rész jelentése
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szempontjából. Azután kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a szentírásrészt az
osztálynak, és hangsúlyozza ki benne az általa kiválasztott szót vagy kifejezést.
Kérd meg a tanulót, hogy magyarázza el, miért fontos az adott rész
megértéséhez ez a szó vagy kifejezés. Még néhány másik tanulót is kérj fel erre.
Előfordulhat, hogy a tanulók ugyanazon részből más-más szavakat vagy
kifejezéseket választanak. Amikor az osztály tagjai hallják ezeket a különböző
véleményeket, mélyebben megérthetik ezáltal az adott szentírásrészt.

• Áhítat tartása –Adj a tanulóknak lehetőséget a szentírás-memoriterek
használatára, hogy azokból készüljenek fel és azt adják elő az óra elején tartott
áhítaton. Segíts nekik felkészülni a szövegkörnyezet összefoglalására, tanok és
tantételek elmagyarázására, jelentőségteljes élmények vagy példák
elmesélésére, illetve a szentírásrészekben található tanokról és tantételekről
való bizonyságtételre. Azt is javasolhatod nekik, hogy valamilyen személtetést
használva magyarázzák el a szentírásrész mondanivalóját.

A tanok és tantételek jelentőségének átérzése
Segíts a tanulóknak a szentírás-memoriterekben tanított tanok és tantételek
megértésében, és abban, hogy lelki tanúbizonyságot kapjanak ezekről. Robert D.
Hales elder a Tizenkét Apostol Kvórumából ezt a magyarázatot fűzte ehhez: „Az
igazi tanító, mihelyt megtanította [az evangélium] tényeit…, egy lépéssel tovább
vezeti [a tanulókat], méghozzá a lelki tanúbizonyság és a szívbéli megértés
elnyeréséhez, amely aztán előidézi a cselekvést és a tettet” (“Teaching by Faith”
[address to CES religious educators, Feb. 1, 2002], 5, si.lds.org; lásd még Teaching
Seminary: Preservice Readings [2004], 92). Amikor a tanulók a Szent Lélek hatására
átérzik egy tan vagy tantétel igazságát, jelentőségét és sürgető voltát, fokozottan
vágyni fognak az adott igazság életükben való alkalmazására. Az oktatók
segíthetnek a tanulóknak meghívni és táplálni ezeket a Szentlélektől jövő érzéseket
azáltal, hogy lehetőséget adnak nekik a szentírás-memoriterekben található
evangéliumi tantételek megélésével kapcsolatos tapasztalataik megosztására. Ez
segíteni fog a tanulóknak még jobban megérteni a szentírás-memoriterben tanított
igazságokat, és biztosítani fogja azt, hogy ezek az igazságok a tanulók szívébe
vésődjenek. A következő tevékenység segíthet a tanulóknak átérezni a
szentírás-memoriterek által tanított tanok és tantételek fontosságát:

• Szentírásrészek keresése hallás után –Kérd a tanulókat, hogy figyeljenek oda,
hallanak-e szentírás-memoritereket az egyházban elhangzó beszédekben és
tanításokban, általános konferenciai beszédekben, illetve családtagokkal és
barátokkal folytatott beszélgetésekben. Időről időre kérd meg a tanulókat, hogy
mondják el, mely szentírásrészekkel találkoztak, hogyan használta ezeket a
beszélő, milyen igazságokat tanítottak, és milyen élmények kapcsolódtak a
tanított igazságokhoz. Keress lehetőséget a bizonyságtételre (és kérd meg a
tanulókat is, hogy tegyenek bizonyságot) azon igazságokról, amelyeket a
szentírás-memoriterek tanítanak.
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Tevékenységek, melyek segítenek a tanulóknak
alkalmazni a szentírás-memoritereket
Tanítás
A szentírás-memoriterek és az alapvető tanok összeállítására egymással
párhuzamosan került sor; szándékosan úgy lettek összerendezve, hogy a tanulók
javára váljanak. (A szentírás-memoritereket mindenhol feltünteti az Alapvető tanok
dokumentuma.) Amikor a tanulók megismerik és kifejezésre juttatják a
szentírás-memoriterekben található tanokat és tantételeket, azzal együtt az
alapvető tanokat is megismerik és kifejezésre juttatják. És amint a tanulók
igyekeznek saját szavaikkal kifejezni az alapvető tanokat, hagyatkozhatnak a
kívülről megtanult szentírás-memoriterekre, hogy segítsenek nekik. Ha lehetőséget
adsz a tanulóknak arra, hogy a szentírás-memoritereket használva tanítsanak
evangéliumi tanokat és tantételeket, az növelheti az önbizalmukat és a
szentírásokkal kapcsolatos ismereteiket. Amikor a tanulók tanítják a
szentírás-memoriterekben található tanokat és tantételeket, valamint bizonyságot
tesznek róluk, az egyúttal az ő bizonyságukat is megerősítheti. Buzdítsd a tanulókat
a szentírás-memoriterek használatára, amikor az evangéliumról tanítanak vagy azt
magyarázzák el az osztályban, valamint a barátaikkal, családtagjaikkal és másokkal
folytatott beszélgetéseik során.

• Üzenet megosztása –Bízd meg a tanulókat azzal, hogy készüljenek 3-5 perces
beszéddel vagy tanítással a szentírás-memoriterek alapján. Az órán vagy otthon
is készülhetnek. A szentírás-memoriterek mellett más forrásanyagokat is
használhatnak a felkészüléshez, ilyenek a szentírás-memoriter kártyák, a
Kalauz a szentírásokhoz, valamint a Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár.
Minden beszédben vagy tanításban szerepeljen valamilyen bevezetés, a
szentírás-memoriter, a tanított tantételhez kapcsolódó történet vagy egy példa
rá, valamint a tanuló bizonyságtétele. A tanulók önként jelentkezve
megoszthatják üzenetüket az órán, családi esten, illetve az Isten iránti
kötelesség vagy a Személyes fejlődés program részeként a kvórumukban vagy
az osztályukban. Ha a tanulók az órán kívül adják elő beszédüket vagy
tanításukat, akkor megkérheted őket, hogy meséljenek az élményeikről.

• Misszionáriusi szerepjáték –Készíts kártyákat olyan kérdésekkel, amelyeket
egy érdeklődő tehet fel, és amelyek a szentírás-memoriterek segítségével
megválaszolhatók (például: „Mit hisznek a ti egyházatok tagjai Jézus
Krisztusról?”). Kérj meg tanulópárokat, hogy jöjjenek ki az osztály elé, és
válaszoljanak a kártyákról választott egyik kérdésre. Segíthetsz a tanulóknak
jobban megérteni, hogy a misszionáriusok vajon hogyan válaszolnának hasonló
kérdésekre, ha javasolsz néhány hatékony tanítási módszert, például: (1) a
szentírásrész szövegkörnyezetének meghatározása, (2) egy tan vagy tantétel
elmagyarázása, (3) kérdések feltevése, hogy kiderüljön, vajon érti vagy hiszi-e a
tanítottakat az, akit tanítanak, (4) tapasztalatok és bizonyság megosztása, és (5)
a tanított személy felkérése arra, hogy cselekedjen a tanított igazságnak
megfelelően. Kérd meg az osztályt, hogy adjanak visszajelzést arról, mi tetszett
nekik abban, ahogy a párok megválaszolták a kérdésüket.

• Bizonyságtétel –Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át a
szentírás-memoritereket, és válasszanak egyet, melyben van egy olyan tan vagy
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tantétel, amelyről bizonyságot tudnak tenni. Kérd meg őket, hogy tegyenek
bizonyságot a kiválasztott igazságról, és meséljenek olyan élményekről, amelyek
oda vezettek, hogy most bizonyságot tudnak tenni róla. Miközben a tanulók
bizonyságot tesznek, a Szentlélek meg fogja erősíteni azon tan vagy tantétel
igaz voltát, amelyről éppen bizonyságot tesznek. A bizonyságuk másokat is
késztethet arra, hogy hittel cselekedjenek.

Megjegyzés: A tanulók számára mindig legyen önkéntes a bizonyságtétel lehetősége.
Soha ne legyen kötelező számukra bizonyságot tenni, és soha ne érezzék úgy, hogy
olyan tudásról kell beszélniük, amellyel érzésük szerint nem rendelkeznek. Az is
előfordulhat, hogy vannak olyan tanulók, akik azért vonakodnak bizonyságot tenni,
mert tévesen azt gondolják, hogy ezzel kell kezdeniük: „Szeretnék bizonyságot
tenni arról, hogy…”, illetve hogy a bizonyságukat érzelmi megnyilvánulásnak kell
kísérnie. Segíts a tanulóknak megérteni, hogy amikor bizonyságot tesznek,
megtehetik azt, hogy egyszerűen elmondják azokat a tanokat és tantételeket,
amelyekről tudják, hogy igazak. A bizonyságtétel lehet olyan egyszerű, mint a
következő kijelentések: „Tudom, hogy ez igaz” vagy „Teljes szívemből hiszem ezt”.

A tanultak szerint élni
Ha teszel néhány javaslatot arra, hogyan alkalmazhatják a tanulók a
szentírásrészekben lévő tanokat és tantételeket (illetve ha felkéred a tanulókat,
hogy ők tegyenek javaslatokat), az lehetőséget nyújt számukra, hogy a hit
gyakorlása által tanuljanak.

David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából ezt mondta:

„Az a tanuló, aki a helyes tantételek szerint cselekedve gyakorolja önrendelkezését,
kinyitja szívét a Szentlélek előtt, és meghívja annak tanítását, bizonyságtevő
hatalmát és megerősítő tanúságtételét. A hit általi tanulás lelki, szellemi és fizikai
erőfeszítést kíván, és nem csupán tétlen befogadást. Hittől vezérelt tetteink
őszinteségével és következetességével mutatjuk ki Mennyei Atyánknak és Fiának,
Jézus Krisztusnak, hogy hajlandók vagyunk tanulni és utasításokat kapni a
Szentlélektől” (“Seek Learning by Faith,” Ensign, Sept. 2007, 64).

Adj lehetőséget a tanulóknak a tanok és tantételek alkalmazásával kapcsolatos
élményeik megosztására és az ezekről való bizonyságtételre. A következő módon is
buzdíthatod a tanulókat arra, hogy alkalmazzák életükben a
szentírás-memoritereket:

• Célok kitűzése –Kérd fel a tanulókat, hogy a szentírás-memoriter kártyák
alkalmazás részét használva tűzzenek ki konkrét célokat, melyeket követve még
jobban tudnak a szentírás-memoriterekben található tantételek szerint élni.
Írják fel céljaikat egy papírra, és ezt emlékeztetőként tartsák maguknál. Amikor
helyénvalónak érzed, kérd meg a tanulókat, hogy számoljanak be a sikereikről.

Tevékenységek, melyek segítenek a tanulóknak
memorizálni a szentírás-memoritereket
Memorizálás
A szentírásrészek memorizálása elmélyítheti a megértést, és fejlesztheti a tanuló
evangéliumi tanítási képességét. Ha a tanulók memorizálják a szentírás egyes
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részeit, a Szentlélek szükség esetén konkrét kifejezéseket és fogalmakat tud az
emlékezetükbe idézni (lásd János 14:26; T&Sz 11:21). A memorizálást ne felejtsd el
a tanulók képességeihez igazítani!

Richard G. Scott elder a Tizenkét Apostol Kvórumából e szavakkal buzdított a
szentírások memorizálására:

„A szentírások memorizálása hatalmas erőt adhat. Amikor szentírást
memorizálunk, új barátságot kovácsolunk. Olyan, mintha megismernénk valakit,
aki segíthet a bajban, sugalmazást és vigaszt nyújthat, és rávehet minket szükséges
változásokra” (A szentírások ereje. Liahóna, 2011. nov. 6.).

A következő tevékenységek mindegyike megismételhető több napon keresztül az
óra elején vagy végén, hogy segítsen a tanulóknak hosszú távú sikert elérni a
memorizálásban:

• Szavankénti száguldás –Add az osztálynak azt a feladatot, hogy tanulónként
egy-egy szót mondva mondjanak fel egy szentírás-memoritert. Amikor például
a Máté 5:14–16 memorizálásában segítesz a tanulóknak, az első tanuló azt
mondja: Ti, a második tanuló azt: vagytok, a harmadik: a, és így tovább, míg a
versek végéhez nem értek. Mérd le, mennyi idő alatt végez az osztály, és hagyd,
hogy többször is megpróbáljanak elérni egy bizonyos kitűzött célt. A
tevékenység ismétlésekor megváltoztathatod a tanulók sorrendjét, hogy mindig
más szót kelljen mondaniuk.

• Kezdőbetűk –Írd fel a táblára egy bizonyos szentírás-memoriter szavainak
kezdőbetűit. Mutass rá a kezdőbetűkre, miközben az osztály veled együtt
felmondja a részt, szükség szerint használva a szentírásokat. Addig ismételjétek
ezt a tevékenységet, amíg a tanulók elég magabiztosakká nem válnak ahhoz,
hogy csak a kezdőbetűk segítségével fel tudják mondani azt a részt. Azt is
megteheted, hogy minden ismétlés alkalmával letörölsz egy-egy betűt. Így
egyre nagyobb lesz a kihívás, és a tanulók végül a kezdőbetűk segítsége nélkül
is fel tudják mondani az adott részt.

• Szócsík-puzzle –Írd fel, vagy írasd fel a tanulókkal a szentírás-memoritert egy
vonalas lapra. Vágd fel csíkokra a papírlapot, de a sorok maradjanak teljesek.
Néhány csíkot vágj rövidebbre, hogy azokon csak néhány szó maradjon az adott
részből. Keverd össze a papírcsíkokat, és add oda a tanulóknak párban vagy kis
csoportokban. Add ki a tanulóknak feladatként, hogy a szentírásukat használva
tegyék sorrendbe a papírcsíkokat. Gyakoroljanak addig, míg már nem is lesz
szükségük a szentírásukra. Miután befejezték, kérd meg őket, hogy mondják fel
a szentírásrészt. Az időt mérve meg is nézheted, hogy melyik csoport rakja
leggyorsabban sorrendbe a papírcsíkokat. De az egész osztály idejét is
mérheted, megnézve, hogy mennyi ideig tart, míg mindegyik csoport elkészíti a
kirakóst (amikor az első csoportok végeznek, segítsenek a lassabb
csoportoknak).
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100 szentírás-memoriter
Ószövetség Újszövetség Mormon

könyve
Tan és a
szövetségek

Mózes 1:39 Máté 5:14–16 1 Nefi 3:7 JST 1:15–20

Mózes 7:18 Máté 11:28–30 2 Nefi 2:25 T&Sz 1:37–38

Ábrahám 3:22–23 Máté 16:15–19 2 Nefi 2:27 T&Sz 6:36

1 Mózes 1:26–27 Máté 22:36–39 2 Nefi 9:28–29 T&Sz 8:2–3

1 Mózes 2:24 Máté 28:19–20 2 Nefi 25:23, 26 T&Sz 10:5

1 Mózes 39:9 Lukács 24:36–39 2 Nefi 28:7–9 T&Sz 13:1

2 Mózes 19:5–6 János 3:5 2 Nefi 31:19–20 T&Sz 18:10–11

2 Mózes 20:3–17 János 14:6 2 Nefi 32:3 T&Sz 18:15–16

Józsué 24:15 János 14:15 2 Nefi 32:8–9 T&Sz 19:16–19

1 Sámuel 16:7 János 17:3 Móziás 2:17 T&Sz 19:23

Zsoltárok 24:3–4 Apostolok cselekedetei
2:36–38

Móziás 3:19 T&Sz 25:13

Zsoltárok 119:105 Apostolok cselekedetei
3:19–21

Móziás 4:30 T&Sz 46:33

Zsoltárok 127:3 1 Korinthusbeliek 6:19–20 Alma 7:11–13 T&Sz 58:27

Példabeszédek
3:5–6

1 Korinthusbeliek 15:20–22 Alma 32:21 T&Sz 58:42–43

Ésaiás 1:18 1 Korinthusbeliek 15:40–42 Alma 37:35 T&Sz 64:9–11

Ésaiás 5:20 Galátziabeliek 5:22–23 Alma 39:9 T&Sz 76:22–24

Ésaiás 29:13–14 Efézusbeliek 4:11–14 Alma 41:10 T&Sz 76:40–41

Ésaiás 53:3–5 Filippibeliek 4:13 Hélamán 5:12 T&Sz 78:19

Ésaiás 58:6–7 2 Thessalonikabeliek 2:1–3 3 Nefi 12:48 T&Sz 82:10

Ésaiás 58:13–14 2 Timótheus 3:15–17 3 Nefi 18:15,
20–21

T&Sz 88:124

Jeremiás 1:4–5 Zsidók 12:9 Ether 12:6 T&Sz 89:18–21

Ezékiel 37:15–17 Jakab 1:5–6 Ether 12:27 T&Sz 107:8

Ámós 3:7 Jakab 2:17–18 Moróni 7:41 T&Sz 121:36, 41–42

Malakiás 3:8–10 1 Péter 4:6 Moróni 7:45,
47–48

T&Sz 130:22–23

Malakiás 4:5–6 Jelenések 20:12 Moróni 10:4–5 T&Sz 131:1–4
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Bevezetés az Alapvető
tanokhoz
A következő Alapvető tanokat kell kiemelni az ifjúsági hitoktatáson:

• Az Istenség

• A szabadítás terve

• Jézus Krisztus engesztelése

• Adományozási korszak, hitehagyás és visszaállítás

• Próféták és kinyilatkoztatás

• Papság és papsági kulcsok

• Szertartások és szövetségek

• Házasság és család

• Parancsolatok

Az oktatók segítsenek a tanulóknak a szentírások tanulmányozása során felismerni,
megérteni, elhinni, elmagyarázni és alkalmazni az evangélium ezen alapvető tanait.
Ezáltal a tanulók meg fogják erősíteni a bizonyságukat, és elmélyítik a Jézus
Krisztus visszaállított evangéliuma iránti nagyrabecsülésüket. Az alapvető tanok
elsajátítása abban is segít a tanulóknak, hogy felkészüljenek az evangélium szerinti
életre, valamint másoknak is megtanítsák ezeket a fontos igazságokat. E kézikönyv
leckéit ezen alapvető tanok szem előtt tartásával állítottuk össze. Annak felismerése
is fontos, hogy ez a kézikönyv az evangélium más jelentőségteljes tanait is
hangsúlyozni fogja, még ha azok nincsenek is felsorolva az alapvető tanok között.
Az evangélium ezen alapvető tanainak tanítására akkor kerül sor, amikor naponta
tanulmányozod a szentírásokat a tanulókkal, és segítesz nekik elsajátítani a
kulcsfontosságú szentírásrészeket. Az alapvető tanok megértésének, az azokba
vetett hitnek és az azok szerinti életnek folyamata az ifjúsági hitoktatás mind a
négy évét felöleli, és a tanulók további élete során is folytatódik. A tanulóknak ki is
oszthatod az alapvető tanok felsorolását.

Alapvető tanok felmérő
Az Alapvető tanok felmérő (ATF) úgy lett összeállítva, hogy olyan információkkal
lássa el az oktatókat, amelyeket felhasználva még jobban megáldhatják tanulóik
életét. Azt javasoljuk, hogy az oktatók először a kurzus első hetében, majd az év
vége felé írassák meg ezt a felmérőt. Az Alapvető tanok felmérő, illetve más
felmérők az IFH honlapon (si.lds.org) találhatók; a keresőbe írd be: assessment
[felmérő].

Azok az oktatók, akik a tanulók felmérőinek eredményét beküldik a Felsőfokú
Hitoktatás Kutatóintézetéhez (S&I Office of Research), kapnak majd róla egy
jelentést, amely segíteni fog nekik oly módon alakítani a tanításukat, hogy az még
jobban megfeleljen a tanulóik szükségleteinek. Ha például az eredmények azt
jelzik, hogy a tanulók nem értik a bűnbánat tanát, akkor a jelentés megnevezi majd
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az éves tananyag számos olyan leckéjét, melyek segíthetnek a tanulóknak jobban
megérteni ezt a tant. Ha az oktatók imádságos lélekkel használják ezeket az
információkat a szentírások sorrendben történő tanítása során, akkor a fiatalok és a
fiatal felnőttek felkészültebbek lesznek arra, hogy teljesítsék az Ifjúsági és felsőfokú
hitoktatás célkitűzését.
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Alapvető tanok
Az Alapvető tanokat ki kell emelni az ifjúsági és a felsőfokú hitoktatás óráin is. Az
oktatók segítsenek a tanulóknak felismerni, megérteni, elhinni, elmagyarázni és
alkalmazni az evangélium ezen alapvető tanait. Ezáltal a tanulók meg fogják
erősíteni a bizonyságukat, és elmélyítik a Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma
iránti nagyrabecsülésüket. E tanok tanulmányozása abban is segít a tanulóknak,
hogy felkészültebben tudják tanítani másoknak ezeket a fontos igazságokat.

Az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás úgy válogatta össze a 100 szentírás-memoriter
szinte valamennyi szakaszát, hogy azok segítsenek a tanulóknak megérteni az
Alapvető tanokat. Az ebben a dokumentumban felsorolt szentírásutalások zöme
szentírás-memoriterekre hivatkozik. Azért lettek felsorolva, hogy megmutassuk,
hogyan vonatkoznak az Alapvető tanokra.

1. Az Istenség
Az Istenséget három különálló személy alkotja: Isten, az Örökkévaló Atya; Fia,
Jézus Krisztus; valamint a Szentlélek (lásd Joseph Smith története 1:15–20). Az
Atyának és a Fiúnak tapintható, húsból és csontból való teste van, a Szentlélek
pedig lélekszemély (lásd T&Sz 130:22–23). Céljaikat és a tant tekintve egyek.
Tökéletes egységet alkotnak Mennyei Atyánk szabadítást hozó isteni tervének
megvalósításában.

Az Atyaisten
Az Atyaisten a világegyetem Legfőbb Uralkodója. Ő a lelkünk Atyja (lásd Zsidók
12:9). Ő tökéletes, teljes hatalommal bír, és mindent tud. Ő a tökéletes irgalom,
kedvesség és jószívűség Istene is.

Jézus Krisztus
Jézus Krisztus az Atya Elsőszülöttje a lélekben, és az Atya Egyszülöttje a testben. Ő
az Ószövetség Jehovája és az Újszövetség Messiása.

Jézus Krisztus bűntelen életet élt, és tökéletes engesztelést hozott az egész
emberiség bűneiért (lásd Alma 7:11–13). Élete tökéletes példája annak, hogy
miképpen kellene az emberiségnek élnie (lásd János 14:6; 3 Nefi 12:48). Ő volt ezen
a földön az első ember, aki feltámadt (lásd 1 Korinthusbeliek 15:20–22). Újra el fog
jönni hatalommal és dicsőséggel, és a millennium alatt a földön fog uralkodni.

Minden imának, áldásnak és papsági szertartásnak Jézus Krisztus nevében kell
történnie (lásd 3 Nefi 18:15, 20–21).

Kapcsolódó hivatkozások: Hélamán 5:12; T&Sz 19:23; T&Sz 76:22–24

A Szentlélek
A Szentlélek az Istenség harmadik tagja. Ő egy lélekszemély, húsból és csontból
való test nélkül. Gyakran utalnak rá Lélekként, Szent Lélekként, Isten Lelkeként, az
Úr Lelkeként, vagy a Vigasztalóként.

531



A Szentlélek bizonyságot tesz az Atyáról és a Fiúról, mindenről kinyilatkoztatja az
igazságot, és megszenteli azokat, akik bűnbánatot tartanak és megkeresztelkednek
(lásd Moróni 10:4–5).

Kapcsolódó hivatkozások: Galátziabeliek 5:22–23; T&Sz 8:2–3

2. A szabadítás terve
A halandóság előtti létben Mennyei Atyánk ismertetett egy tervet, amely lehetővé
teszi számunkra, hogy olyanná váljunk, mint Ő, valamint hogy halhatatlanságot és
örök életet nyerjünk (lásd Mózes 1:39). A szentírások úgy utalnak erre a tervre,
mint a szabadítás terve, a boldogság nagyszerű terve, a megváltás terve és az
irgalom terve.

A szabadítás terve magában foglalja a teremtést, a bukást, Jézus Krisztus
engesztelését, valamint az evangélium összes törvényét, szertartását és tanát. Az
erkölcsi önrendelkezés – annak képessége, hogy saját magunk választhatunk és
cselekedhetünk – szintén nélkülözhetetlen része Mennyei Atyánk tervének (lásd
2 Nefi 2:27). E tervnek köszönhetően tökéletessé válhatunk az engesztelés által,
részesülhetünk az öröm teljességében, és örökre Isten jelenlétében élhetünk (lásd
3 Nefi 12:48). Családi kapcsolataink az egész örökkévalóságon át tarthatnak.

Kapcsolódó hivatkozások: János 17:3; T&Sz 58:27

Halandóság előtti élet
Mielőtt a földre születtünk, Mennyei Atyánk jelenlétében éltünk az Ő
lélekgyermekeiként (lásd Ábrahám 3:22–23). E halandóság előtti létben Mennyei
Atyánk többi lélekgyermekével együtt részt vettünk egy tanácskozáson. Ezen a
tanácskozáson Mennyei Atyánk bemutatta a tervét, és a halandóság előtti Jézus
Krisztus szövetségben vállalta, hogy Ő lesz a Szabadító.

Az önrendelkezésünket használva követtük Mennyei Atyánk tervét. Felkészültünk,
hogy a földre jöjjünk, ahol tovább fejlődhetünk.

Akik Mennyei Atyát és Jézus Krisztust követték, lejöhettek a földre, hogy
megtapasztalják a halandóságot és az örök élet felé haladjanak. Lucifer, Isten egy
másik lélekfia, fellázadt a terv ellen. Ő lett Sátán, aki követőivel együtt kiűzetett a
mennyből, és megtagadtatott tőlük annak kiváltsága, hogy fizikai testet kapjanak és
megtapasztalják a halandóságot.

Kapcsolódó hivatkozás: Jeremiás 1:4–5

A teremtés
Jézus Krisztus az Atya irányítása alatt teremtette a mennyeket és a földet. A világ
nem a semmiből teremtetett, hanem létező anyagokból lett összerendezve. Jézus
Krisztus számtalan világot teremtett (lásd T&Sz 76:22–24).

A föld teremtése nélkülözhetetlen volt Isten tervéhez. Ez biztosított számunkra egy
olyan helyet, ahol fizikai testet kaphatunk, próbára tehetnek bennünket, és isteni
tulajdonságokat fejleszthetünk ki.

Bölcsen, józan ítélőképességgel és hálaadással kell használnunk a föld forrásait
(lásd T&Sz 78:19).
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Ádám volt az első ember, aki a földön teremtetett. Isten a saját képmására
teremtette Ádámot és Évát. Minden emberi lény – férfi és nő – Isten képmására
teremtetett (lásd 1 Mózes 1:26–27).

A bukás
Az Éden kertjében Isten megparancsolta Ádámnak és Évának, hogy ne vegyenek a
jó és a gonosz tudása fájának gyümölcséből, mert ha ezt teszik, annak lelki és
fizikai halál lesz a következménye. A lelki halál az Istentől való különválás; a fizikai
halál pedig a lélek és a halandó test különválása. Mivel Ádám és Éva megszegték
Isten parancsát, kivetették őket Isten színe elől, és halandóvá váltak. Ádám és Éva
vétkét, valamint az ebből adódóan általuk megtapasztalt változásokat – a lelki és a
fizikai halált is beleértve ebbe – bukásnak nevezzük.

A bukás következtében Ádám és Éva, valamint utódaik, megtapasztalhatták az
örömet és a bánatot, megismerhették a jót és a rosszat, továbbá gyermekeik
születhettek (lásd 2 Nefi 2:25). Ádám és Éva utódaiként bukott állapotot örököltünk
a halandóság idejére. Kiszakítottak minket az Úr színe elől, és ki vagyunk téve a
fizikai halálnak. Próbára tesznek továbbá az élet nehézségei és az ellenség
kísértései is. (Lásd Móziás 3:19.)

A bukás szerves része Mennyei Atyánk szabadítástervének. A bukásnak kettős
iránya van: lefelé, de ugyanakkor előre irányuló. Amellett, hogy elhozta a fizikai és
lelki halált, lehetőséget adott nekünk arra is, hogy a földre szülessünk, tanuljunk és
fejlődjünk.

Halandó élet
A halandó élet a tanulás időszaka, amikor felkészülhetünk az örök életre, valamint
a bizonyítás időszaka, hogy önrendelkezésünket arra használjuk, hogy megtegyünk
mindent, amit az Úr parancsolt nekünk. E halandó életben szeretnünk és
szolgálnunk kell másokat (lásd Móziás 2:17; Moróni 7:45, 47–48).

A halandóságban a lelkünk egységet alkot a fizikai testünkkel, és ez olyan
módokon ad nekünk lehetőséget a növekedésre és a fejlődésre, melyekre a
halandóság előtti életben nem kerülhetett sor. A testünk fontos részét képezi a
szabadítás tervének, és Mennyei Atyánktól kapott ajándékként kell tisztelnünk
(lásd 1 Korinthusbeliek 6:19–20).

Kapcsolódó hivatkozások: Józsué 24:15; Máté 22:36–39; 2 Nefi 28:7–9; Alma 41:10;
T&Sz 58:27

Élet a halál után
Amikor meghalunk, lelkünk belép a lélekvilágba, és várja a feltámadást. Az igazak
lelke a boldogság állapotába kerül, melyet paradicsomnak neveznek. A hithűek
közül sokan prédikálni fogják az evangéliumot a lélekbörtönben lévőknek.

A lélekbörtön egy átmeneti hely a halandóság utáni világban azok számára, akik az
igazság ismerete nélkül halnak meg, és azoknak, akik engedetlenek a
halandóságban. A lelkeknek itt tanítani fogják az evangéliumot, és lehetőséget
kapnak, hogy megbánják a bűneiket, és elfogadják a szabadító szertartásokat,
amelyeket a templomokban végeznek el értük (lásd 1 Péter 4:6). Azok, akik
elfogadják az evangéliumot, a feltámadásig a paradicsomban maradhatnak.
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A feltámadás a lélektestünk újbóli egyesülése a húsból és csontból való, tökéletessé
vált fizikai testünkkel (lásd Lukács 24:36–39). A feltámadás után soha többé nem
válik el egymástól a lélek és a test, és halhatatlanok leszünk. Minden egyes ember,
aki a földre született, fel fog támadni, mert Jézus Krisztus legyőzte a halált (lásd
1 Korinthusbeliek 15:20–22). Az igazak a gonoszok előtt támadnak fel, és az első
feltámadáskor jönnek elő.

A végső ítéletre a feltámadás után kerül majd sor. Jézus Krisztus meg fog ítélni
minden egyes embert, hogy eldöntse, melyik örök dicsőségben fog az illető
részesülni. Ez az ítélet az adott személy Isten parancsolatai iránti engedelmességén
alapszik majd (lásd Jelenések 20:12; Móziás 4:30).

Három dicsőséges királyság létezik (lásd 1 Korinthusbeliek 15:40–42). Ezek közül a
legmagasabb a celesztiális királyság. Akik hősiesek Jézus tanúbizonyságában, és
engedelmeskednek az evangélium tantételeinek, a celesztiális királyságban fognak
lakni az Atyaisten és Fia, Jézus Krisztus jelenlétében (lásd T&Sz 131:1–4).

A dicsőség három királysága közül a második a terresztriális királyság. E
királyságban a föld azon tisztességes férfijai és női laknak majd, akik nem voltak
hősiesek Jézus tanúbizonyságában.

A telesztiális királyság a legalacsonyabb a dicsőség három királysága közül. Azok
fogják ezt a királyságot örökölni, akik a halandó életükben az igazlelkűség helyett
inkább választják a gonoszságot. Ezek az emberek a lélekbörtönből való
megváltásuk után fogják elnyerni a dicsőségüket.

Kapcsolódó hivatkozás: János 17:3

3. Jézus Krisztus engesztelése
Engesztelni annyit jelent, mint elszenvedni a bűnökért járó büntetést, így
megszabadítva a bűn hatásaitól a bűnbánó bűnösöket, hogy megbékélhessenek
Istennel. Egyedül Jézus Krisztus volt képes tökéletes engesztelést hozni az egész
emberiségért. Engeszteléséhez hozzátartozott, hogy a Gecsemáné kertjében
szenvedett az emberiség bűneiért, hogy vérét ontotta, hogy szenvedett és meghalt a
kereszten, és hogy feltámadt a sírból (lásd Lukács 24:36–39; T&Sz 19:16–19). A
Szabadító azért volt képes véghezvinni az engesztelést, mert megőrizte magát
bűntelennek, és hatalma volt a halál felett. Halandó édesanyjától örökölte azt a
képességet, hogy meghaljon. Halhatatlan Atyjától örökölte azt a hatalmat, hogy
újra fel tudja venni az életét.

A kegyelem révén, melyet a Szabadító engesztelő áldozata tett elérhetővé, minden
ember feltámad és halhatatlanságot nyer. Jézus Krisztus engesztelése lehetővé teszi
számunkra azt is, hogy örök életet kaphassunk (lásd Moróni 7:41). Ahhoz, hogy
megkapjuk ezt az ajándékot, Jézus Krisztus evangéliuma szerint kell élnünk, vagyis
hinnünk kell Őbenne, meg kell bánnunk a bűneinket, meg kell keresztelkednünk,
be kell fogadnunk a Szentlélek ajándékát, és mindvégig hithűen ki kell tartanunk
(lásd János 3:5).

Engesztelése részeként Jézus Krisztus nemcsak szenvedett a bűneinkért, hanem
magára vette minden ember fájdalmát, betegségét és gyengeségét is (lásd Alma
7:11–13). Megérti a szenvedésünket, mert megtapasztalta. A kegyelme, vagyis a
képessé tévő hatalma megerősít bennünket, hogy elbírjuk a terheinket, és
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elvégezzük azokat a feladatokat, amelyekre magunktól nem lennénk képesek (lásd
Máté 11:28–30; Filippibeliek 4:13; Ether 12:27).

Kapcsolódó hivatkozások: János 3:5; Apostolok cselekedetei. 3:19–21

A Jézus Krisztusba vetett hit
A hit olyan dolgokba vetett remény, „melyek nem láthatók, de igazak” (Alma 32:21;
lásd még Ether 12:6). Istentől való ajándék ez.

Középpontjában Jézus Krisztusnak kell állnia ahhoz, hogy szabaduláshoz vezessen.
A Jézus Krisztusba vetett hit azt jelenti, hogy teljesen Őrá hagyatkozunk, és bízunk
végtelen engesztelésében, hatalmában és szeretetében. Az jelenti, hogy hiszünk a
tanításaiban, és elhisszük, hogy noha mi nem minden dolgot értünk, Ő igen (lásd
Példabeszédek 3:5–6; T&Sz 6:36).

A hit több a tétlen meggyőződésnél, és kifejeződik abban, ahogyan élünk (lásd
Jakab 2:17–18). Hitünk növekedhet, ha imádkozunk, tanulmányozzuk a
szentírásokat, és engedelmeskedünk Isten parancsolatainak.

Az utolsó napi szentek hisznek az Atyaistenben, a Szentlélekben, a papság
hatalmában és a visszaállított evangélium egyéb fontos elveiben is. A hit segít, hogy
lelki és fizikai gyógyulást nyerjünk, valamint erőt ad, hogy haladjunk tovább előre,
szembenézzünk a nehézségeinkkel, és legyőzzük a kísértést (lásd 2 Nefi 31:19–20).
Az Úr – a hitünk mértékében – hatalmas csodákat képes tenni az életünkben.

A Jézus Krisztusba vetett hit által az ember bűnbocsánatban részesülhet, végül
pedig Isten jelenlétében élhet.

Kapcsolódó hivatkozás: Máté 11:28–30

Bűnbánat
A bűnbánat az elménkben és a szívünkben bekövetkező változást jelenti, amely
által megújulnak az Istenről, a magunkról és a világról alkotott nézeteink. A
bűnbánat részét képezi, hogy elfordulunk a bűntől, és Istenhez fordulunk
megbocsátásért. A bűnbánatot az Isten iránti szeretet, valamint a parancsolatainak
való engedelmesség iránti őszinte vágy motiválja.

Bűneink tisztátalanná tesznek bennünket, vagyis érdemtelenné arra, hogy
visszatérjünk Mennyei Atyánk jelenlétébe, és ott éljünk. Jézus Krisztus engesztelése
az egyetlen mód, melyet Mennyei Atyánk adott arra, hogy bűnbocsánatot
nyerhessünk (lásd Ésaiás 1:18).

A bűnbánat része az is, hogy szomorúságot érzünk a bűn elkövetéséért; bevalljuk
azt Mennyei Atyánknak és szükség szerint másoknak; elhagyjuk a bűnt; törekszünk
rá, hogy amennyire csak lehet, helyrehozzuk mindazt a kárt, melyet a bűn okozott;
és Isten parancsolatainak engedelmeskedve élünk (lásd T&Sz 58:42–43).

Kapcsolódó hivatkozások: Ésaiás 53:3–5; János 14:6; 2 Nefi 25:23, 26; T&Sz
18:10–11; T&Sz 19:23; T&Sz 76:40–41
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4. Adományozási korszak, hitehagyás és visszaállítás
Adományozási korszak
Az adományozási korszak egy olyan időszak, amikor az Úr kinyilatkoztatja a tanait,
szertartásait és papságát. Olyan időszak, mikor az Úrnak van legalább egy
felhatalmazott szolgája a földön, aki viseli a szent papságot, és akinek isteni
megbízása van arra, hogy átadja az evangéliumot és elvégezze annak szertartásait.
Ma az utolsó adományozási korszakban élünk, vagyis az idők teljességének
adományozási korszakában, amely az evangélium Joseph Smithnek történő
kinyilatkoztatásával kezdődött.

Az előző adományozási korszakok Ádám, Énók, Noé, Ábrahám, Mózes és Jézus
Krisztus nevéhez fűződnek. Voltak továbbá más adományozási korszakok is, többek
között a nefiták és a járediták idejében. A szabadítás tervét és Jézus Krisztus
evangéliumát minden egyes adományozási korszakban kinyilatkoztatták és
tanították.

Hitehagyás
Amikor az emberek elfordulnak az evangélium tantételeitől és nem rendelkeznek
papsági kulcsokkal, akkor a hitehagyás állapotában vannak.

A világtörténelem időszakaiban többször is előfordult már általános hitehagyás.
Erre példaként szolgál a nagy hitehagyás, amely azután következett be, hogy a
Szabadító megalapította az egyházát (lásd 2 Thessalonikabeliek 2:1–3). A Szabadító
apostolainak halála után az evangélium tantételeit meghamisították, valamint
felhatalmazás nélkül megváltoztatták az egyház szervezetét és a papsági
szertartásokat. A széles körben elterjedt gonoszság miatt az Úr visszavonta a
papság felhatalmazását és kulcsait a földről.

A nagy hitehagyás idején az emberek nem kaptak isteni útmutatást élő prófétáktól.
Sokféle egyházat alapítottak, de azoknak nem volt felhatalmazásuk a Szentlélek
ajándékának adományozására és más papsági szertartások elvégzésére. A
szentírások egyes részei elvesztek vagy meghamisították őket, így az emberek
többé nem rendelkeztek helyes ismeretekkel Istenről.

Ez a hitehagyás addig tartott, amíg Mennyei Atyánk és az Ő Szeretett Fia meg nem
jelentek Joseph Smithnek, és meg nem kezdték az evangélium teljességének
visszaállítását.

Visszaállítás
A visszaállítás azt jelenti, hogy Isten helyreállította az Ő evangéliumának igazságait
és szertartásait a gyermekei között a földön (lásd Apostolok cselekedetei 3:19–21).

A visszaállítás előkészítésére az Úr nemes lelkű embereket támasztott az
úgynevezett reformáció időszaka alatt. Ők megpróbálták abban a formában
visszahozni a vallási tanokat, gyakorlatokat és szervezeteket, ahogyan azokat a
Szabadító létrehozta. Nem rendelkeztek azonban sem a papsággal, sem pedig az
evangélium teljességével.

A visszaállítás 1820-ban vette kezdetét, amikor Joseph Smith imájára válaszként
megjelent neki az Atyaisten és Fia, Jézus Krisztus (lásd Joseph Smith története
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1:15–20). A visszaállítás néhány kulcsfontosságú eseménye a Mormon könyve
lefordítása, az ároni és a melkisédeki papság visszaállítása, valamint az egyház
1830. április 6-án történő megszervezése volt.

Az ároni papságot Keresztelő János állította vissza Joseph Smithen és Oliver
Cowderyn keresztül 1829. május 15-én. A melkisédeki papság és a királyság kulcsai
szintén 1829-ben lettek visszaállítva, amikor Péter, Jakab és János apostol Joseph
Smithre és Oliver Cowderyre ruházta azokat.

Az evangélium teljessége visszaállíttatott, és Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyháza az „egyetlen igaz és élő egyház az egész föld színén” (lásd T&Sz
1:30). Az egyház végül az egész földet be fogja tölteni és örökké állni fog.

Kapcsolódó hivatkozások: Ésaiás 29:13–14; Ezékiel 37:15–17; Efézusbeliek 4:11–14;
Jakab 1:5–6

5. Próféták és kinyilatkoztatás
A próféta olyan valaki, akit Isten hívott el, hogy a nevében szóljon (lásd Ámós 3:7).
A próféták bizonyságot tesznek Jézus Krisztusról, és az Ő evangéliumát tanítják.
Tudatják Isten akaratát és valódi természetét. A bűn ellen szólnak, és
figyelmeztetnek annak következményeire. Időnként jövőbeli eseményekről is
prófétálnak (lásd T&Sz 1:37–38). A szentírásokban sok prófétai tanítás található. A
próféták szavait tanulmányozva megismerhetjük az igazságot és útmutatást
kaphatunk (lásd 2 Nefi 32:3).

Az egyház elnökét prófétaként, látnokként és kinyilatkoztatóként, valamint az
egyetlen olyan személyként támogatjuk a földön, aki kinyilatkoztatást kap az
egyház egészének irányítására vonatkozóan. Az Első Elnökség tanácsosait és a
Tizenkét Apostol Kvórumának tagjait szintén prófétákként, látnokokként és
kinyilatkoztatókként támogatjuk.

A kinyilatkoztatás Istentől érkező közlés az Ő gyermekeinek. Amikor az Úr
kinyilatkoztatja akaratát az egyháznak, a prófétáján keresztül szól. A szentírások – a
Biblia, a Mormon könyve, a Tan és a szövetségek és a Nagyértékű gyöngy – ősi és
utolsó napi prófétákon keresztül adatott kinyilatkoztatásokat tartalmaznak. Az
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnöke Isten prófétája ma
a földön.

Egyének is kaphatnak kinyilatkoztatásokat, amelyek segíthetnek nekik a konkrét
szükségleteik, feladataik és kérdéseik kapcsán, valamint segíthetnek megerősíteni a
bizonyságukat. A vezetők és az egyház tagjai által kapott legtöbb kinyilatkoztatás a
Szentlélektől kapott benyomások és gondolatok formájában érkezik. A Szentlélek
halk, szelíd hangon szól az elménkhez és a szívünkhöz (lásd T&Sz 8:2–3), ám
látomásokon, álmokon és angyali látogatásokon keresztül is érkezhet
kinyilatkoztatás.

Kapcsolódó hivatkozások: Zsoltárok 119:105; Efézusbeliek 4:11–14; 2 Timótheus
3:15–17; Jakab 1:5–6; Moróni 10:4–5
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6. Papság és papsági kulcsok
A papság Isten örökkévaló hatalma és felhatalmazása. Isten a papság által
teremtette és kormányozza a mennyeket és a földet. E hatalom által váltja meg és
magasztalja fel gyermekeit, és viszi véghez „az ember halhatatlanságát és örök
életét” (Mózes 1:39).

Isten papsági felhatalmazást ad az arra érdemes férfi egyháztagoknak, hogy az Ő
nevében cselekedhessenek, az Ő gyermekei szabadítása érdekében. A papság
kulcsai az elnöklés joga, vagyis az a hatalom, melyet Isten adott az embernek, hogy
Isten királyságát kormányozza és irányítsa a földön (lásd Máté 16:15–19). A
papságviselők eme kulcsokon keresztül kaphatnak felhatalmazást az evangélium
prédikálására és a szabadítás szertartásainak végzésére. Mindenkit, aki az
egyházban szolgál, egy papsági kulcsokat viselő személy irányítása alatt hívnak el a
szolgálatra. Így jogosultak arra a hatalomra, melyre szükségük van az elhívásaikhoz
tartozó feladatok teljesítéséhez.

Kapcsolódó hivatkozás: T&Sz 121:36, 41–42

Ároni papság
Az ároni papságot gyakran előkészítő papságnak nevezik. Az ároni papság
hivatalai: diakónus, tanító, pap és püspök. Ma az egyházban a 12. életévüket
betöltött érdemes férfi egyháztagok megkaphatják az ároni papságot.

Az ároni papság „rendelkezik az angyalok szolgálattételének, és a bűnbánat
evangéliumának, és a… keresztelésnek a kulcsaival” (T&Sz 13:1).

Melkisédeki papság
A melkisédeki papság a magasabb, vagyis nagyobb papság, mely a lelki dolgokban
végez szolgálatot (lásd T&Sz 107:8). Ez a nagyobb papság Ádámnak adatott, és
mindig a földön volt, amikor az Úr kinyilatkoztatta evangéliumát.

Először „Isten Fiának rendje szerinti szent papságnak” nevezték (T&Sz 107:3).
Később az Ábrahám próféta korában élt kiváló főpap után a melkisédeki papság
elnevezést kapta.

A melkisédeki papságon belüli hivatalok a következők: elder, főpap, pátriárka,
hetvenes és apostol. A melkisédeki papság elnöke az egyház elnöke.

Kapcsolódó hivatkozás: Efézusbeliek 4:11–14

7. Szertartások és szövetségek
Szertartások
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában a szertartás egy szent,
hivatalos cselekedet lelki jelentéssel. Isten minden szertartást azzal a szándékkal
tervezett, hogy lelki igazságokat tanítson. A szabadítás szertartásait a papság
hatalma által és azok irányítása alatt végzik, akik rendelkeznek a papság kulcsaival.
Néhány szertartás elengedhetetlen a felmagasztosuláshoz. Ezeket szabadító
szertartásoknak hívjuk.

Az evangélium első szabadító szertartása a keresztelés, mely a vízben való
alámerítéssel történik egy arra felhatalmazott személy által. A keresztelkedés
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szükséges ahhoz, hogy valaki az egyház tagjává váljon, és beléphessen a celesztiális
királyságba (lásd János 3:5).

Az angol baptism (keresztelkedés) szó a görög „megmártózni” vagy „alámerülni”
szóból származik. Az alámerítés az ember bűnös élete elmúlásának és a lelki életre
való újjászületésének szimbóluma, melyet Isten és az Ő gyermekei szolgálatának
szentel. Emellett a halál és a feltámadás jelképe is.

Miután valaki megkeresztelkedik, egy vagy több melkisédekipapság-viselő a fejére
helyezi a kezeit, és az egyház tagjává konfirmálja. E konfirmációnak nevezett
szertartás részeként megadják neki a Szentlélek ajándékát.

A Szentlélek ajándéka más, mint a Szentlélek hatása. Keresztelője előtt időről időre
érezheti valaki a Szentlélek hatását, és e hatás által bizonyságot kaphat az
igazságról (lásd Moróni 10:4–5). A Szentlélek ajándékának elnyerése után azonban,
ha betartja a parancsolatokat, akkor jogosult a Szentlélek állandó társaságára.

A szabadító szertartások közé tartozik még a melkisédeki papságba való elrendelés
(férfiak számára), a templomi felruházás és a házassági pecsételés (lásd T&Sz
131:1–4). A papság minden szabadító szertartását szövetségek kísérik. A
templomban ezek a szabadító szertartások a halottakért is elvégezhetők, helyettes
által. A helyettesítő szertartások csak akkor lépnek érvénybe, ha az elhunyt személy
elfogadja azokat a lélekvilágban, és betartja a hozzájuk tartozó szövetségeket.

A többi szertartás – például a betegeknek való szolgálat, valamint a gyermekek
névadása és megáldása – szintén fontos a lelki fejlődésünk szempontjából.

Kapcsolódó hivatkozás: Apostolok cselekedetei 2:36–38

Szövetségek
A szövetség az Isten és ember közötti szent megegyezés. Isten szabja meg a
szövetség feltételeit, mi pedig beleegyezünk, hogy megtesszük, amire Ő kér
minket. Ezt követően Isten bizonyos áldásokat ígér nekünk az
engedelmességünkért (lásd T&Sz 82:10).

A papság minden szabadító szertartását szövetségek kísérik. Keresztelkedéskor
szövetségeket kötünk az Úrral, az úrvacsoravétel által pedig megújítjuk ezeket a
szövetségeket. Azok a férfiak, akik elnyerik a melkisédeki papságot, belépnek a
papság esküjébe és szövetségébe. A templomban további szövetségeket kötünk.

Kapcsolódó hivatkozások: 2 Mózes 19:5–6; Zsoltárok 24:3–4; 2 Nefi 31:19–20;
T&Sz 25:13

8. Házasság és család
A férfi és nő közötti házasságot Isten rendelte el, és a család központi szerepet
játszik a szabadítás tervében, valamint a boldogságunkban. Boldogság leginkább
akkor érhető el a családi életben, ha az az Úr Jézus Krisztus tanításaira épül.

A szent nemzőerőt csak az a férfi és nő használhatja, akik férjként és feleségként
törvényes házasságot kötöttek. A szülők sokasodjanak és töltsék be a földet;
neveljék gyermekeiket szeretetben és igazlelkűségben, és gondoskodjanak
gyermekeik fizikai és lelki szükségleteikről.
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Mind a férjnek, mind a feleségnek komoly kötelessége, hogy szeressék egymást és
törődjenek egymással. Az apák elnököljenek családjuk felett szeretetben és
igazlelkűségben, és gondoskodjanak annak szükségleteiről. Az anyák elsősorban
gyermekeik gondozásáért felelősek. Az anyáknak és az apáknak egyaránt
kötelességük, hogy egyenlő partnerekként segítsék egymást e szent feladatok
ellátásában.

A boldogság isteni terve lehetővé teszi, hogy a családi kötelékek a síron túl is
folytatódjanak. A föld azért teremtetett meg, és az evangélium azért került
kinyilatkoztatásra, hogy családok jöhessenek létre, hogy egymáshoz pecsételhessék
őket, és az örökkévalóságban felmagasztosulhassanak. (Átvéve innen: A család:
Kiáltvány a világhoz. Liahóna, 2010. nov. 129.; lásd még LDS.org/topics/
family-proclamation.)

Kapcsolódó hivatkozások: 1 Mózes 2:24; Zsoltárok 127:3; Malakiás 4:5–6;
T&Sz 131:1–4

9. Parancsolatok
A parancsolatok olyan törvények és követelmények, melyeket Isten ad az
embereknek, mi pedig parancsolatainak betartása által mutatjuk ki az Őiránta
érzett szeretetünket (lásd János 14:15). A parancsolatok betartása áldásokat
eredményez az Úrtól (lásd T&Sz 82:10).

A két legalapvetőbb parancsolat úgy szól, hogy „szeresd az Urat, a te Istenedet
teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből”, és „szeresd felebarátodat, mint
magadat” (Máté 22:36–39).

A tízparancsolat az evangélium szerves részét képezi; olyan örökkévaló tantételek
ezek, melyekre szükségünk van a felmagasztosulásunkhoz (lásd 2 Mózes 20:3–17).
Az Úr az ősi időkben nyilatkoztatta ki ezeket Mózesnek, majd utolsó napi
kinyilatkoztatásokban újra kijelentette őket.

A további parancsolatokhoz hozzátartozik a mindennapos imádkozás (lásd 2 Nefi
32:8–9), az evangélium tanítása (lásd Máté 28:19–20), a nemi erkölcsösség
törvényének betartása (lásd T&Sz 46:33), a teljes tizedfizetés (lásd Malakiás 3:8–10),
a böjtölés (lásd Ésaiás 58:6–7), a másoknak való megbocsátás (lásd T&Sz 64:9–11),
a hála lelkületének ápolása (lásd T&Sz 78:19) és a Bölcsesség szavának betartása
(lásd T&Sz 89:18–21).

Kapcsolódó hivatkozások: 1 Mózes 39:9; Ésaiás 58:13–14; 1 Nefi 3:7; Móziás 4:30;
Alma 37:35; Alma 39:9; T&Sz 18:15–16; T&Sz 88:124

E témakörökkel kapcsolatban további információkat találsz az LDS.org honlapon a
Teachings, Gospel Topics [tanítások, evangéliumi témák] címszó alatt, vagy a Hűek
a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004) című kiadványban.
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Az evangéliumok
párhuzamos tanítása
Azt javasoljuk, hogy a leírtak szerint használd ezt a kézikönyvet, és egymás után,
sorrendben tanítsd a négy evangéliumot. Dönthetsz azonban úgy is, hogy az
újszövetségi evangéliumokat egymással párhuzamosan tanítod, vagyis a Szabadító
életének eseményeit időrendi sorrendben tanítod, összekapcsolva ezzel az egyes
evangéliumok tartalmát. Az evangéliumok párhuzamos tanításához kapcsolódó
tudnivalókért és forrásanyagokért nézd meg e kézikönyv digitális változatának
függelékét az LDS.org honlapon, vagy mobileszközről az Evangéliumi könyvtárban.
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Jézus Krisztus halandó élete
dióhéjban
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Újszövetségi válogatott
képek

Fügefa (lásd Máté 21:18–22)
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com

Jézus a templomban tanít (lásd Máté 21:23–23:39)
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Jézus megbocsát a tetőn keresztül leeresztett embernek, és meggyógyítja őt (lásd Márk
2:1–12 és Lukács 5:17–26)

Mária és Erzsébet (lásd Lukács 1)
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Jézus kijelenti, hogy Ő a Messiás (lásd Lukács 4)

Pilátus elismeri, hogy Jézus ártatlan (lásd János 18–19)
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Pál leveleket ír (lásd 2 Timótheus 1–2)
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Jézus Krisztus őrködik hithű követői felett és gondoskodik róluk (lásd Jelenések 1:12–16)
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János látomása az asszonyról és a sárkányról (lásd János 12)
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