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Bevezetés az otthontanuló
ifjúsági hitoktatás
programjába
Az otthontanuló ifjúsági hitoktatás programjának célja az, hogy segítsen
megerősíteni a Jézus Krisztus evangéliumával kapcsolatos tudásodat, valamint
alkalmazni annak tanításait a mindennapjaidban a szentírások tanulmányozása
által. Az idei tanév során először mindig olvasd el e kurzus – az Újszövetség –
kijelölt szentírás-szövegeit, és csak azután végezd el az egyes leckéket. Hetente
egyszer találkozni fogsz egy ifjúsági hitoktatóval, akinek beadod a munkádat, és
részt veszel majd a heti órán.

Az ifjúsági hitoktatás egy napi
rendszerességű vallási oktatási
program. A szentírásaid imádságos
lélekkel történő tanulmányozásának
mindennapos gyakorlatnak kell lennie.
Minden tanítási napon dolgoznod kell
az ifjúsági hitoktatási feladataidon, még
ha nem is veszel részt mindennap a
hitoktatási órán. A kurzus 32
elvégzendő részből áll. A 000. oldalon
található olvasási táblázat megmutatja, mit kell tanulmányoznod az egyes
részekhez. A hitoktatód tudatja majd veled, mikorra esedékesek az egyes részek.
Az ebben a tanulmányi kalauzban lévő leckék teljesítése körülbelül napi 30 percet
vesz igénybe, a mindennapi szentírás-tanulmányozásodon felül.

Két szentírás-tanulmányozási naplót (vagy két füzetet) vezess – a személyes
naplódtól függetlenül –, melyekbe a tanulmányi kalauzban adott feladatokat fogod
lejegyezni. Minden héten, amikor a hitoktatóddal találkozol, add át neki a
szentírás-tanulmányozási naplódat, melyben a tanulmányi kalauz feladatait
elvégezted az adott hétre. A hitoktatód el fogja olvasni és értékelni fogja a
feladatokat, a következő héten pedig visszaadja neked a szentírás-tanulmányozási
naplódat. Egy lefűzős mappában, külön lapokra is írhatod a feladataidat, és így is
beadhatod az adott hét anyagát. Mikor a hitoktatód visszaadja a lapokat,
visszateheted őket a füzetbe.

E kézikönyv használata a mindennapos ifjúsági
hitoktatáson
Ezt a kézikönyvet a mindennapos ifjúsági hitoktatás programjában részt vevő
hitoktatók és tanulók is használhatják a leckék színesítésére vagy bepótlására.
Mindazonáltal nem kell minden olyan tanulónak adni belőle, aki a mindennapos
ifjúsági hitoktatásra jár. Ha egy tanulónak be kell pótolnia egy leckét, hogy kreditet
szerezzen, a hitoktató feladatul adhatja neki, hogy végezze el az elmulasztott
leckéhez tartozó otthontanulási leckét.
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Az otthontanulói tanulmányi kalauz használata
Bevezetés a szentírás szövegéhez
A bevezetés minden lecke elején ad némi háttér-információt, és összefoglalja a
szentírás szövegét.

Verscsoportok és tartalom-összefoglaló
A verscsoportok olyan természetes töréspontokat jelölnek, ahol változás áll be a
cselekményben vagy a témában. Mindegyik után egy rövid összefoglaló található az
adott versekben szereplő eseményekről vagy tanításokról.

Tanok és tantételek
Amikor a tanok és a tantételek természetes módon felbukkannak a szentírások
szövegében, a lecke vastagon szedve kiemeli ezeket, hogy segítsen neked a
felismerésükben.

Tanulmányi segédletek
A tanulmányi segédletek célja az, hogy további betekintést nyújtsanak, és olyan
gyakorlati kérdéseket magyarázzanak el, melyek elmélyíthetik a
szentírás-tanulmányozásodat és a szentírások alaposabb megértését.

Szentírás-memoriterek
Az Újszövetségben található 25 szentírás-memoriter mindegyikével külön
foglalkozik az a lecke, amelyben megjelenik, hogy segítsen még alaposabban
megtanulnod azokat.

Válaszok lejegyzése a kézikönyvben
Időnként az lesz a feladatod, hogy a kézikönyvbe írd be a válaszokat az üres
vonalakra vagy egy táblázatba.

A szentírás-tanulmányozási napló írásbeli feladatai
A szentírás-tanulmányozási napló feladatait írásban kell elvégezned, és hetente
oda kell adnod őket a hitoktatódnak átnézésre. Ha alaposan átgondolod a
válaszaidat, az segít majd, hogy jelentőségteljes élményekkel gyarapodj tanulás
közben, és alkalmazd a szentírásokban található igazságokat.

BEVEZETÉS
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Újszövetség olvasási
táblázat

Az adott
rész száma

Kijelölt fejezetek, melyeket a
héten elolvastam

Napok, melyeken a
szentírásokat olvastam

1 H K Sze Cs P Szo V

2 Máté 1

2

3

4

5

H K Sze Cs P Szo V

3 Máté 6

7

8

9

10

11

12

13:1–23

H K Sze Cs P Szo V

4 Máté 13:24–58

14

15

16

17

H K Sze Cs P Szo V

5 Máté 18

19

20

21

22

H K Sze Cs P Szo V

6 Máté 23

Joseph Smith – Máté 1

Máté 25

26:1–30

H K Sze Cs P Szo V
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Az adott
rész száma

Kijelölt fejezetek, melyeket a
héten elolvastam

Napok, melyeken a
szentírásokat olvastam

7 Máté 26:31–75

27

28

Márk 1

2

3

H K Sze Cs P Szo V

8 Márk 4

5

6

7

8

9

H K Sze Cs P Szo V

9 Márk 10

11

12

13

14

15

16

Lukács 1

2

3

4

H K Sze Cs P Szo V

10 Lukács 5

6

7

8

9

10:1–37

H K Sze Cs P Szo V

11 Lukács 10:38–42

11

12

13

14

15

16

17

H K Sze Cs P Szo V

OLVASÁSI  TÁBLÁZAT

XII



Az adott
rész száma

Kijelölt fejezetek, melyeket a
héten elolvastam

Napok, melyeken a
szentírásokat olvastam

12 Lukács 18

19

20

21

22

23

24

János 1

H K Sze Cs P Szo V

13 János 2

3

4

5

6

H K Sze Cs P Szo V

14 János 7

8

9

10

H K Sze Cs P Szo V

15 János 11

12

13

14

15

H K Sze Cs P Szo V

16 János 16

17

18

19

20

21

H K Sze Cs P Szo V

17 ApCsel. 1

2

3

4

5

H K Sze Cs P Szo V
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Az adott
rész száma

Kijelölt fejezetek, melyeket a
héten elolvastam

Napok, melyeken a
szentírásokat olvastam

18 ApCsel. 6

7

8

9

10

11

12

H K Sze Cs P Szo V

19 ApCsel. 13

14

15

16

17

18

19

H K Sze Cs P Szo V

20 ApCsel. 20

21

22

23

24

25

26

27

28

Rómabeliek 1

2

3

4

5

6

7

H K Sze Cs P Szo V
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Az adott
rész száma

Kijelölt fejezetek, melyeket a
héten elolvastam

Napok, melyeken a
szentírásokat olvastam

21 Rómabeliek 8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 Korinthusbeliek 1

2

3

4

5

6

H K Sze Cs P Szo V

22 1 Korinthusbeliek 7

8

9

10

11

12

13

14

H K Sze Cs P Szo V

23 1 Korinthusbeliek 15

16

2 Korinthusbeliek 1

2

3

4

5

6

7

H K Sze Cs P Szo V
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Az adott
rész száma

Kijelölt fejezetek, melyeket a
héten elolvastam

Napok, melyeken a
szentírásokat olvastam

24 2 Korinthusbeliek 8

9

10

11

12

13

Galátziabeliek 1

2

3

4

5

6

Efézusbeliek 1

H K Sze Cs P Szo V

25 Efézusbeliek 2

3

4

5

6

Filippibeliek 1

2

3

4

H K Sze Cs P Szo V
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Az adott
rész száma

Kijelölt fejezetek, melyeket a
héten elolvastam

Napok, melyeken a
szentírásokat olvastam

26 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

H K Sze Cs P Szo V

27 2 Timótheus 1

2

3

4

Titus 1

2

3

Filemon 1

Zsidók 1

2

3

4

H K Sze Cs P Szo V
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Az adott
rész száma

Kijelölt fejezetek, melyeket a
héten elolvastam

Napok, melyeken a
szentírásokat olvastam

28 Zsidók 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Jakab 1

H K Sze Cs P Szo V

29 Jakab 2

3

4

5

1 Péter 1

2

3

4

5

H K Sze Cs P Szo V

30 2 Péter 1

2

3

1 János 1

2

3

4

5

2 János 1

3 János 1

Júdás 1

H K Sze Cs P Szo V
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Az adott
rész száma

Kijelölt fejezetek, melyeket a
héten elolvastam

Napok, melyeken a
szentírásokat olvastam

31 Jelenések 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

H K Sze Cs P Szo V

32 Jelenések 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

H K Sze Cs P Szo V
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Köszöntünk az Újszövetség
kurzuson
Mi az Újszövetség?
Az Újszövetség Jézus Krisztus első apostolainak és korai tanítványainak írásait
tartalmazza, akik a Szentlélek sugalmazására írtak. Tartalmazza a négy
evangéliumot, vagyis Máté, Márk, Lukács és János bizonyságát Jézus Krisztusról,
hogy Ő a megígért Messiás – a Szabadító és a Megváltó –, a feltámadt Úr. A négy
evangélium felidézi Jézus életének bizonyos részeit, és sok tanítását feljegyzi. Az
Újszövetség a Szabadító és apostolai által tanított olyan tanokat és tantételeket
tartalmaz, melyek segítenek az embereknek megtudni, hogyan térhetnek vissza,
hogy az Atyaistennel éljenek és örök életet nyerjenek. Az utolsó napi szentek
számára szentírásnak számít a Biblia, és mellette a Mormon könyve, a Tan és a
szövetségek és a Nagyértékű gyöngy is (lásd Hittételek 1:8).

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következőképp
összegezte az Újszövetség figyelemre méltó tartalmát: „Az Újszövetség …elmondja
az ősi ígéretek beteljesedését; elbeszéli Annak születését, elrendelt szolgálatát és
engesztelő áldozatát, Aki megígértetett; kifejti örök evangéliumának szabadító
tanait; feljegyzi, hogyan fejlődött és terjedt el az evangélium ügye az idők delén;
megjövendöli a szenteknek egykor átadott hittől való egyetemes elpártolást;
megígéri az evangélium utolsó napokban történő dicső visszaállítását; és
szemléletes, drámai képvilágot használva előre megmondja, milyen események
előzik majd meg, kísérik és követik az Ember Fiának második eljövetelét.
Elsődleges célja az, hogy tanúbizonyságot tegyen Krisztusról” (A New Witness for
the Articles of Faith [1985], 392).

Miért fontos az Újszövetség tanulmányozása?
Mint minden szentírás, az Újszövetség is tanít és bizonyságot tesz Jézus Krisztusról
és az Ő isteni mivoltáról. János apostol megmondta, mi céllal írta az evangéliumát:
hogy meggyőzze az embereket, „hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt
hívén, élet[ük] legyen az ő nevében” (János 20:31). Az Újszövetséget
tanulmányozva megismerkedsz a Szabadító figyelemre méltó születésével, tanúja
leszel a csodatételeinek és a gyógyításainak, hallani fogsz evangéliuma örök
igazságairól, és megelevenednek előtted áldozathozatalának, keresztre feszítésének
és dicső feltámadásának napjai. A Szabadító életét és tanításait tanulmányozva
megtudod, miként jöhetsz Őhozzá, hogy reményt, megbocsátást, békességet és
örök boldogságot kapj. Az Újszövetség nyílt szívvel történő tanulmányozása
megerősítheti a Jézus Krisztusba vetett hitedet, és segíthet neked rábízni magad az
Ő tanításaira és engesztelésére.

L. Tom Perry elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította, hogy az
Újszövetség „a szentírások történetének éppúgy központi eleme, ahogyan maga a
Szabadító is központi helyen áll az életünkben. El kell köteleznünk magunkat a
tanulmányozása mellett, és becsben kell tartanunk!
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Számos felbecsülhetetlen értékű bölcsesség nyerhető az Újszövetség
tanulmányozásából” (A sabbat és az úrvacsora. Liahóna, 2011. máj. 6.).

Az Újszövetségben található felbecsülhetetlen értékű igazságok és bölcsességek
közé tartoznak az alábbiak:

• Jézus Krisztus „az út, az igazság és az élet”, és Őáltala megismerheted a
Mennyei Atyát (lásd János 14:6–7).

• A Szentlélek az a „vígasztaló… [aki] mindenre megtanít majd titeket, és
[mindent] eszetekbe juttat” (János 14:26).

• Jézus Krisztus tanítványai felelősséggel tartoznak az iránt, hogy az egész világon
hirdessék az evangéliumot (lásd Máté 28:19).

• Választott szolgáinak adott kinyilatkoztatás által a Szabadító továbbra is
irányítja az egyházát (lásd Apostolok cselekedetei 1:2).

• Isten leszármazottja, az Ő gyermeke vagy (lásd Apostolok cselekedetei
17:28–29).

• A Szabadító feltámadása miatt mindenki győzedelmeskedni fog a halál felett, és
újra élni fog (lásd 1 Korinthusbeliek 15:21–26).

• Ha híján vagy a bölcsességnek, akkor imában kérdezheted Istent, és Ő
válaszolni fog (lásd Jakab 1:5–6).

• A gonoszságot legyőző hithű szentek örök életet fognak kapni (lásd
Jelenések 3).

Joseph Smith próféta életének egyik tapasztalata jól példázza azt, ahogyan az
Újszövetség tanulmányozása hatással lehet az életedre. Fiatal férfiként Joseph azzal
a nehézséggel küszködött, hogy megtudja, az egyházak közül melyiknek van igaza.
A Bibliához fordult, és egy nap a Jakab 1:5-ben álló részt olvasta. Később azt írta
erről: „Soha egyetlen szentírásrész sem szólt nagyobb erővel az ember szívéhez,
mint akkor ez az enyémhez. Úgy tűnt, nagy erővel hatolt szívem minden érzésébe.
Újra meg újra átgondoltam” (Joseph Smith története 1:12).

Az Újszövetség e szavainak elolvasása és átgondolása után Joseph úgy döntött,
hogy a megismert igazságnak megfelelően cselekszik, és megkérdezte Istent, ahogy
azt Jakab tanította. Ez a döntése eredményezte figyelemre méltó első látomását. Az
Újszövetség szorgalmas tanulmányozása közben te is érezni fogod, amint a
Szentlélek megérinti a szívedet, és segít neked észrevenni, hogyan alkalmazd
életedben az evangélium tanait és tantételeit.

Az Újszövetség imádságos lelkű tanulmányozása során cselekedj a Szentlélek
késztetései szerint. Ha ezt teszed, akkor még teljesebb mértékben megtérhetsz az
Úrhoz. A valódi megtérés akkor következik be, amikor továbbra is, napról napra,
hónapról hónapra, egész hátralévő életedben azon tanok szerint cselekszel,
amelyekről tudod, hogy igazak, és betartod a parancsolatokat.

Az Újszövetségről
A Biblia nem egy könyv, hanem könyvek gyűjteménye. A görög szó, melyből a
biblia szó származik, azt jelenti, hogy „a könyvek”. „A keresztény Biblia két részből
áll, ezek általában az Ószövetség és az Újszövetség néven ismertek” (Kalauz a
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szentírásokhoz: Biblia; scriptures.lds.org). A szövetség szó helyett előfordulhat a
testamentum szó is. Az Újszövetség tehát tényleg az új szövetség.

Evangéliumi szövegkörnyezetben a szövetség az Úr és egy személy vagy egy
csoport közötti különleges megegyezés. Az Ószövetség, vagyis a régi szövetség, az
a törvény, melyet az ősi időkben adott népének az Úr. „Amikor a Szabadító eljött az
idők delén, visszaállította az evangéliumot a Palesztinában lévő zsidóknak. Mivel
ők ekkor már eltávolodtak, méghozzá Mózes törvényétől, számukra ez új szövetség
volt” (Bible Dictionary, “Bible”).

Az Újszövetséget általában az evangéliumokra, az apostolok cselekedeteire, Pál
leveleire, a közönséges levelekre, valamint a Jelenések könyvére osztják fel.

1. Az evangéliumok. Máté, Márk, Lukács és János könyveit nevezzük az
evangéliumoknak; mindegyik a maga szerzőjéről kapta a nevét. Az evangélium
szó azt jelenti: jó hír, örömhír. Bár a négy evangélium néhány részletben és
nézőpontban eltér, mindegyik a Szabadító életéről és a zsidók közötti földi
szolgálatáról számol be. Mind a négy evangélium azt tanítja és arról tesz
bizonyságot, hogy Jézus Krisztus Isten Fia és a világ Szabadítója. „Máté, Márk
és Lukács feljegyzései nagyjából hasonló anyagok gyűjteményét tárják elénk,
sok bennük a hasonló megfogalmazás és hangsúly, ezért ezeket időnként
»szinoptikus« (hasonlónak látszó) evangéliumoknak is nevezik. Mindazonáltal
mindegyik egyedi, és sok olyan részletet tartalmaz, mely a többiben nem
található meg. János feljegyzése szóhasználatában, megfogalmazásában és az
események bemutatásában meglehetősen eltér a másik háromtól” (Bible
Dictionary, “Gospels”).

2. Az Apostolok cselekedetei. Az Apostolok cselekedeteit Lukács írta. Beszámol
az egyház növekedéséről Péter és a többi apostol irányítása alatt (lásd Kalauz a
szentírásokhoz: Az apostolok cselekedetei.).

3. Pál levelei. Pál levelei az egyház azon gyülekezetéről, illetve arról a személyről
vagy csoportról kapták a nevüket, akinek vagy akiknek a levél íródott. Pál
leveleit terjedelem szerint rendezték „csökkenő sorrendbe a leghosszabbtól
(Rómabeliek) a legrövidebbig (Filemon). Ez alól csak a Zsidókhoz írt levél képez
kivételt, mert azt az utolsó helyre sorolták, mivel néhányan megkérdőjelezték,
hogy vajon tényleg Pál írta-e” (Bible Dictionary, “Pauline Epistles”).

4. A közönséges levelek. A Jakab és Júdás közötti könyveket gyakran nevezik
közönséges leveleknek, mert 2 és 3 János kivételével nem egy bizonyos
személynek vagy egyházi gyülekezetnek szólnak. Nevüket a szerzőjükről
kapták. (Lásd Bible Dictionary, “General Epistles.”)

5. A Jelenések könyve. A Jelenések könyvét (időnként az Apokalipszis
megnevezéssel is illetik) az a János apostol írta, aki a nevét viselő evangéliumot
és leveleket is. János egy kinyilatkoztatásról számol be, melyet az Úrtól kapott.
(Lásd Kalauz a szentírásokhoz: János jelenése.)

A Joseph Smith fordítás és a Joseph Smith – Máté
Az Úr megparancsolta Joseph Smith prófétának, hogy készítse el a Biblia (Jakab
király-féle változatának) sugalmazott fordítását, vagyis átdolgozását. A Joseph
Smith fordítás (melyet időnként a JSF rövidítés jelöl) nem a Biblia egyik nyelvről
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egy másikra fordítása, hanem olyan változtatásokat tartalmaz a Biblia szövegében,
melyek megtételére az Úr sugalmazta a Prófétát.

Joseph Smith 1830 júniusában kezdte és 1833 júliusában fejezte be a fordítást, bár
egészen az 1844-ben bekövetkezett halála előtti időszakig írt még bele
módosításokat (lásd Kalauz a szentírásokhoz: Joseph Smith fordítás.). Joseph Smith
próféta fordításának egyes részeit már az életében kiadták, de a Biblia teljes
sugalmazott fordításának kiadását csak 1867-ben jelentette meg a Reorganized
Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (Az Utolsó Napok Szentjeinek
Újraalapított Jézus Krisztus Egyháza, melynek mai neve Community of Christ –
Krisztus Közössége, magyarul magukat Resztoránus Közösségnek nevezik). A
Biblia angol nyelvű, Jakab király-féle változatának 1979-es utolsó napi szent
kiadása a lábjegyzetekben és a függelékben már több száz, tanbélileg jelentős részt
tartalmazott a Joseph Smith fordításból. (Lásd Robert J. Matthews, “Joseph Smith’s
Efforts to Publish His Bible ‘Translation,’” Ensign, Jan. 1983, 57–64; Bible
Dictionary, “Joseph Smith Translation.”) 2009 óta a Biblia spanyol nyelvű utolsó
napi szent kiadása, a Reina-Valera-féle kiadás is tartalmaz ilyen részeket a
lábjegyzetekben és a függelékben. 2015-ben portugál nyelven is megjelent a Biblia
utolsó napi szent kiadása.

A Nagyértékű gyöngyben található Joseph Smith – Máté a Joseph Smith fordítás
kivonata (Joseph Smith fordítás, Máté 23:39–24:56). Ez a Máté 23:39–24:55
sugalmazott fordítása.

A Joseph Smith fordítás olyan egyértelmű és becses igazságok visszaállításával járul
hozzá számunkra az Újszövetség megértéséhez, melyek a Bibliából elvesztek (lásd
1 Nefi 13:20–41), valamint annak leírásával, amit az Úr még megjegyzett vagy
tisztázott.

KÖSZÖNTÜNK!
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Bevezetés a
szentírás-memoriterekhez
Az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás 25 szentírás-memoritert választott ki mind a
négy ifjúsági hitoktatási kurzushoz. Ez a 100 szentírásrész fontos szentírásbeli
alapot nyújt az evangélium megértéséhez és megosztásához, valamint a hit
megerősítéséhez.

Arra buzdítunk, hogy ismerd meg alaposan ezeket a szentírásrészeket. A
szentírásrészek alapos megismerése a következőket foglalja magában:

• Megtalálni e verseket a vonatkozó szentírásutalások ismerete által

• Megérteni a szentírásrészek szövegkörnyezetét és tartalmát

• Alkalmazni a szentírásrészekben tanított evangéliumi tanokat és tantételeket

• Memorizálni a szentírásrészeket

Ebben a tanulmányi kalauzban mind a 25 szentírás-memoritert tanulmányozni
fogod, amint azok az Újszövetség kurzus során felbukkannak. A szentírásrészek
elsajátítása erőfeszítést igényel a részedről. A szentírás-memoriterek megtanulása
során a rendszeresség és az ismétlés segíteni fog neked abban, hogy későbbi
használatra a hosszútávú memóriádban is elraktározd ezeket az igazságokat. El is
határozhatod, hogy mindennap fordítasz majd pár percet a szentírás-memoriterek
áttekintésére. Keress lehetőséget a használatukra, amikor az evangélium alapvető
tanait magyarázod el másoknak.
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100 szentírás-memoriter
Az alábbiakban felsoroljuk mind a 100 szentírás-memoritert

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
Az alábbiakban felsoroljuk az evangélium alapvető tanait:

• 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

A szentírások tanulmányozása közben igyekezz felismerni, megérteni, elhinni,
elmagyarázni és alkalmazni az evangélium ezen alapvető tanait. Ha ezt teszed, az
meg fogja erősíteni a bizonyságodat, és elmélyíti a Jézus Krisztus visszaállított
evangéliuma iránti nagyrabecsülésedet. Az alapvető tanok elsajátítása abban is
segíteni fog neked, hogy felkészülj az evangélium szerinti életre, valamint
másoknak is megtanítsd ezeket a fontos igazságokat. Ez a kézikönyv az evangélium
más jelentőségteljes tanait is hangsúlyozni fogja, még ha azok nincsenek is
felsorolva az alapvető tanok között.
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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.
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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).

ALAPVETŐ TANOK
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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.

ALAPVETŐ TANOK
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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

ALAPVETŐ TANOK

XXXI



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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1. RÉSZ: 1. NAP

A szabadítás terve
Bevezetés
Boyd K. Packer elnök a Tizenkét Apostol Kvórumából nyomatékosította, milyen
fontos, hogy minden ifjúsági hitoktatási tanév elején röviden áttekintsék a
szabadítás tervét:

„Egy rövid áttekintés a »boldogság tervéről«…, amennyiben már a kezdetek
kezdetén leadjátok, majd pedig időnként átismétlitek, hatalmas értékkel bír majd
a tanuló[k] számára. […]

A fiatalok felteszik a kérdést: »miért?« – Miért parancsolják meg nekünk
bizonyos dolgok megtételét, és másféle dolgokra vonatkozóan miért kapjuk azt a
parancsolatot, hogy ne tegyük meg? A boldogság tervének ismerete, még

vázlatos formában is, megadhatja a fiatal elméknek a »miértet«” (“The Great Plan of
Happiness,” in Teaching Seminary: Preservice Readings [Church Educational System manual,
2004], 69–70, LDS.org; lásd Alma 12:32).

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

Jézus Krisztus szerepe a halandóság előtti életben
Hogyan válaszolnál, ha valaki azt kérdezné tőled, hogy miért fontos számodra
Jézus Krisztus?

A mai leckében Jézus Krisztusnak a Mennyei Atyánk szabadítástervében betöltött
szerepéről tanulsz majd. Keress olyan igazságokat a mai tanulmányozás során,
amelyek segítenek megerősíteni a Jézus Krisztusba vetett hitedet.

1. Rajzold le a következő táblázatot a szentírás-tanulmányozási
naplódba, e lecke tanulmányozása során ugyanis tanokat írsz

majd bele.

Jézus Krisztus áll Mennyei Atyánk szabadítástervének középpontjában

halandóság előtti élet halandó élet halandóság utáni élet

Mennyei Atyánk terve három fő szakaszból tevődik össze: a halandóság előtti
életünk, mely a születésünk előtt volt; a halandó életünk; valamint a halandóság
utáni életünk.

Olvasd el a következő kijelentést, és jelöld meg azokat a szavakat vagy
kifejezéseket, amelyek leírják, milyen korlátokkal kerültünk szembe a halandóság
előtti életünkben:
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„Mennyei Atyánk lélekgyermekeiként éltünk a mennyben, mielőtt a Földre születtünk volna [lásd
Apostolok cselekedetei 17:28–29; Ábrahám 3:22–26]. 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 [lásd Mózes 1:39]. 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.).

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. Ő Sátánként vált
ismertté.

Olvasd el a Mózes 4:1–3-at, és keresd meg, mit követelt Sátán Mennyei Atyánktól.

Mit követelt Sátán Mennyei Atyánktól? ____________________

A Mózes 4:2-ből megtudjuk, hogy Jézus Krisztus volt a kiválasztott a kezdetektől
fogva, hogy véghezvigye Mennyei Atyánk akaratát. A táblázatodban a „halandóság
előtti élet” oszlopba írd be a következő tant, melyet ebből a részből ismerhetünk
meg: Jézus Krisztus arra lett kiválasztva a halandóság előtti életben, hogy az
emberiség Megváltója legyen.

Miután Jézus Krisztus ki lett választva, hogy véghezvigye Mennyei Atyánk
szabadítástervét, egy földet kellett teremteni, ahol fizikai testre tehetünk szert és
tapasztalatokat szerezhetünk.

Olvasd el a Zsidók 1:1–2-t, és keresd meg, mi volt Jézus Krisztus szerepe a föld
teremtésében.

Ezekből a versekből a következő tant ismerhetjük meg: Mennyei Atyánk
irányítása alatt Jézus Krisztus teremtette e földet. Írd fel ezt a tant a
szentírás-tanulmányozási naplódban található táblázat „halandóság előtti élet”
című oszlopába.

2. Gondolj arra, milyen
gyönyörű a föld, és

emlékezz vissza, mikor és hol
érezted úgy, hogy igazán értékeled
ezt. Válaszolj a következőkre a
szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Írd le, mikor érezted már azt,
hogy valóban értékelted a föld
gyönyörűségét.

b. Milyen hatással van a Jézus Krisztussal kapcsolatos érzéseidre az a tudat,
hogy Ő teremtette ezt a földet?

1.  RÉSZ,  1 .  NAP
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Jézus Krisztus engesztelése

Jézus Krisztus szerepe a halandó életben
Miután a földre jövünk és fizikai testet kapunk, további akadályokkal kerülünk
szembe, amelyek meggátolnak bennünket abban, hogy Mennyei Atyánkhoz
hasonlóvá váljunk, és visszatérjünk az Ő színe elé. E két akadály a fizikai és a lelki
halál. A fizikai halál a testünk és a lelkünk szétválása, míg a lelki halál az Istentől
való különválásunk. Olvasd el a következő kijelentést, és jelöld meg azokat a
szavakat vagy kifejezéseket, amelyek leírják a halandó életünk során tapasztalt e
két akadályt:

„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. Jézus
Krisztus engesztelése nélkül tehetetlenek vagyunk” (Prédikáljátok evangéliumomat! 50.).

Mielőtt Jézus megszületett a földre, és József megtudta, hogy Mária gyermeket vár,
egy angyal jelent meg neki álmában. Olvasd el a Máté 1:21-et, és keresd meg, mit
jelentett ki az angyal Józsefnek.

Abból, amit az angyal elmondott arról, hogy mit tesz majd Jézus, megtudjuk, hogy
Jézus Krisztus azért jött, hogy megszabadítson bennünket a bűneinktől. Írd
be ezt a tant a táblázatod „halandó élet” oszlopába.

Jézus Krisztus engesztelése miatt szabadítást nyerhetünk a bűneinktől. Az
engesztelés magában foglalja Jézus Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását.

3. Válaszolj a következő
kérdésekre a

szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Mit kell tennünk ahhoz, hogy
szabadítást nyerjünk a
bűneinktől Jézus Krisztus
engesztelése révén?

b. Az Apostolok cselekedetei 2:38 szerint mit kell még megtennünk?

1.  RÉSZ,  1 .  NAP
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A feltámadt Úr

Jézus Krisztus szerepe a halandóság utáni életben
Előfordult már, hogy elvesztettetek egy szeretett családtagot vagy barátot?

Mennyei Atyánk szabadítástervének ismerete miatt tudjuk, hogy a halálkor minden
ember lelke belép a lélekvilágba.

Olvasd el az 1 Péter 3:18–20-at és az 1 Péter 4:6-ot, és keresd meg, mit tett Jézus
közvetlenül a halála után.

Olvasd el a Tan és a szövetségek 138:18–19, 30–32-t, és keresd meg, mit tett Jézus
Krisztus, ami lehetővé tette, hogy az evangéliumot mindenkinek prédikálhassák a
lélekvilágban. (A Tan és a szövetségek 138 egy kinyilatkoztatás a lélekvilágról,
amelyet Joseph F. Smith elnök kapott, amikor a Szabadítónak a holtak lelkei között
tett látogatásáról elmélkedett, amelyet Ő akkor tett, amikor teste a sírboltban
feküdt.)

Összegezd, mit tett Jézus Krisztus, ami lehetővé tette, hogy az evangéliumot
mindenkinek prédikálhassák a lélekvilágban: ____________________

A Szabadító feltámadt a halálát követő harmadik napon (lásd 1 Korinthusbeliek
15:4). Amikor valaki feltámad, akkor a lelke és a fizikai teste újra egyesül, hogy soha
többé ne váljon szét (lásd T&Sz 138:17).

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek
15:20–22-t, és keresd meg, milyen
hatással van mindannyiunkra Jézus
Krisztus feltámadása.

A táblázatodban a „halandóság utáni
élet” oszlopba írd be a következő tant:
Jézus Krisztus feltámadásának
köszönhetően minden ember fel fog
támadni.

Olvasd el a Jelenések 20:12-t, és keresd
meg, mi fog történni mindannyiunkkal,
miután feltámadtunk.

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). Nem csupán a tetteink alapján
ítéltetünk meg, hanem a gondolataink, a szavaink és a vágyaink szerint is (lásd
Móziás 4:30; Alma 12:14; T&Sz 137:9).

Olvasd el a János 5:22-t, és keresd meg, ki ítél majd meg bennünket. (Odaírhatod a
János 5:22-t a szentírásod margójára a Jelenések 20:12 közelébe.)

A táblázatodban a „halandóság utáni élet” oszlopba írd be a következő tant: Jézus
Krisztus ítéli majd meg az egész emberiséget.

1.  RÉSZ,  1 .  NAP
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Mennyei Atyánk tervének végső célja az, hogy lehetőséget nyújtson minden
gyermeke számára az örök élet, vagyis a felmagasztosulás elnyerésére, amely azt
jelenti, hogy Mennyei Atyánkhoz hasonlóvá válunk és örökké Vele élünk
örökkévaló családokban. Gondolj a jelenlegi családodra, és arra a jövőbeli családra,
amely reményeid szerint majd egy napon a tiéd lesz.

4. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, miért fontos számodra,
hogy Mennyei Atyánkkal és a családoddal élhess mindörökké.

Olvasd el a János 3:5, 16–17-et, és keresd meg, mit kell tennünk ahhoz, hogy örök
(vagy örökké tartó) életet nyerhessünk.

Hinni az Egyszülött Fiúban azt jelenti, hogy hitet gyakorolunk Jézus Krisztusban, és
az Ő evangéliuma szerint élünk.

A táblázatodban a „halandóság utáni élet” oszlopba írd be a következő tantételt:
Ha Jézus Krisztusba vetett hitet gyakorolunk, és az Ő evangéliuma szerint
élünk, akkor örök életet nyerhetünk.

5. Gondolkodj el ismét a lecke elején feltett kérdésen: „Hogyan
válaszolnál, ha valaki azt kérdezné tőled, hogy miért fontos

számodra Jézus Krisztus?” A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le a
válaszodat erre a kérdésre azok alapján, amiket a mai tanulmányozásod során
megtanultál és éreztél.

A szentírás-tanulmányozási naplódban elkészített táblázat segítségével taníthatod
a családtagjaidat vagy másokat Jézus Krisztus szerepéről Mennyei Atyánk
szabadítástervében.

6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam és a mai napon elvégeztem „A szabadítás terve” című leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:

1.  RÉSZ,  1 .  NAP
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1. RÉSZ: 2. NAP

A tanuló szerepe
Bevezetés
A Szentléleknek, az oktatónak és a tanulónak is fontos szerepe van az evangéliumi
tanulásban. Ez a lecke segíthet megértened az egyes szerepeket, hogy sikeres
lehess tanulási erőfeszítéseidben. Lehet, hogy időnként át kell majd nézned az
ebben a leckében tanított tantételeket, hogy emlékeztetni tudd magad az
evangéliumi tanulásban betöltött felelősségedre.

A Szentlélek, az oktató és a tanuló szerepe az
evangéliumi tanulásban

Tanulmányozás előtt imádkozz!
Az őszinte ima segít összehangolni az akaratunkat Istenével, valamint meghívja a Szentlelket az
életünkbe. Alakítsd ki azt a szokást, hogy imádkozol a szentírásaid, valamint az ifjúsági
hitoktatási kurzus leckéinek tanulmányozása előtt.

Gondold át a következő élethelyzetet:

Egy fiatal nő úgy érzi, sugalmazásokat kap és épül, miközben az otthontanuló
ifjúsági hitoktatás leckéit tanulmányozza. Érzi a Szentlélek hatását. Hálás a
tanultakért, és elgondolkodik azon, miként alkalmazhatná azokat az életében. Egy
másik fiatal nő ugyanazon leckéket tanulmányozza, mégis gyakran unatkozik, és
úgy érzi, nem sok haszna van belőlük.

1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Milyen lehetséges okai lehetnek annak, hogy e két fiatal

nőnek ilyen eltérő tapasztalatai vannak ugyanazon ifjúsági hitoktatási leckék
tanulmányozása közben?

A mai lecke tanulmányozása során keress olyan tanokat és tantételeket, amelyek
segíthetnek neked betölteni szerepedet az ifjúsági hitoktatás tanulójaként, valamint
megerősíteni a Jézus Krisztus evangéliumáról való bizonyságodat.

Három tényező játszik elengedhetetlen szerepet az ifjúsági hitoktatáshoz hasonló
evangéliumi tanulási helyzetekben: a Szentlélek, az oktató és a tanuló.

Olvasd el a János 14:26-ot és a János 16:13-at, és keresd meg a Szentlélek néhány
szerepét.

Az egyik igazság, amelyet ezekből a versekből megismerhetünk a Szentlélek
szerepéről az, hogy a Szentlélek az igazságot tanítja.

Az alapján, amit az életed során eddig tapasztaltál, honnan tudhatjuk, hogy a
Szentlélek egy adott pillanatban éppen az igazságot tanítja nekünk? (A Tan és a
szövetségek 8:2–3 segítségedre lehet.) ____________________
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Olvasd el a Tan és a szövetségek 50:13–14-et, és keresd meg az evangélium
tanítójának szerepét. Figyeld meg, hogy ezek a versek azon korai szenteknek
adattak, akiket elrendeltek az evangélium tanítására.

Mi a szerepe az evangélium tanítójának?

Olvasd el a 2 Nefi 33:1-et, és keresd meg, mit tesz a Szentlélek, amikor az Ő
hatalma által tanítják az igazságot.

A 2 Nefi 33:1 szerint miben segít nekünk a Szentlélek?

Olvasd el a Tan és a szövetségek 88:118-at, és keresd meg, hogyan kell
törekednünk a tanulásra.

A tanulásra való törekvésünk egyik módja az, ha ezt hit által tesszük. David A.
Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából kifejtette, mi történik, amikor
igyekszünk hit által tanulni. A 2 Nefi 33:1 idézését követően Bednar elder ezt
mondta: „Kérlek, figyeljetek fel rá, hogy a Lélek hatalma elviszi az üzenetet a
szívhez, de nem szükségszerűen a szívbe. 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 megtudjuk, hogy ha hit által igyekszünk tanulni, akkor
meghívjuk a Szentlelket a szívünkbe, hogy tanítsa az igazságot, és
bizonyságot tegyen róla.

2. A hit több a tétlen meggyőződésnél. A hitünket tettek által fejezzük
ki. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási

naplódban: Szerinted mit tehetünk azért, hogy hit által tanuljunk?

Képzeld el, hogy még sohasem fociztál, de az edződ megígéri, hogy megtanít
annyira jól játszani, hogy bevegyenek egy csapatba. Hiszel abban, hogy az edző
képes ezt neked megtanítani, és abban is, hogy te is képes vagy megtanulni ezt. Az
edző elvisz egy focipályára. Elmagyarázza és megmutatja, hogyan kell cselezni a
labdával, de nem engedi, hogy te is kipróbáld. Ezután elmagyarázza, hogyan kell
passzolni, és meg is mutatja azzal, hogy neked passzolja a labdát, de mielőtt
visszarúghatnád, már ott is terem, és elveszi tőled. Ugyanígy megmutatja, hogyan
kell bedobni a labdát az oldalvonalról, majd megköszöni az idődet és elmegy.

Egy ilyen edzés után mennyire éreznéd magadat felkészültnek egy próbajátékra
valamelyik csapatnál? Miért?

Bár segít, ha tanulunk a fociról és nézzük mások játékát, mit kell mindenképpen
tenned ahhoz, hogy kifejleszd a focihoz szükséges készségeket?

Hogyan kapcsolódhat ez a példa 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.

1.  RÉSZ,  2 .  NAP
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Jézus arra kérte Pétert és Andrást, hogy
kövessék Őt.

Bednar elder tanított arról a hitből fakadó cselekedetről, amely a hit általi
tanuláshoz kapcsolódik:

„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 tanulás »szívet és készséges elmét« (T&Sz 64:34) követel. A hit általi tanulás annak
eredménye, hogy a Szentlélek eljuttatja Isten szavának hatalmát a szívhez és a szívbe is. 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).

Emlékezz vissza a lecke elején bemutatott fiatal nőre, aki gyakran unatkozik, és úgy
érzi, nem sok haszna van az otthontanuló ifjúsági hitoktatási leckéknek. Képzeld el,
hogy neked mondja el ezeket az aggályait. Korábban már elmesélte neked, hogy a
leckék feldolgozásakor gyakran csak felszínes válaszokat ad a feladatokra a
szentírás-tanulmányozási naplójában, és sokszor vonja el valami más a figyelmét a
lecke anyagának feldolgozása során. Ráadásul a heti órák alatt sem vesz részt a
tevékenységekben és a beszélgetésben.

3. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj három vagy négy példát
olyan lelki, szellemi vagy fizikai erőfeszítésekre, amelyekre

buzdítanád ezt a fiatal nőt, hogy ezek által javára válhasson a hit általi tanulás.

Péter apostol életének példája jól ábrázolja, hogy ha igyekszünk hit által tanulni,
azzal meghívjuk a Szentlelket a szívünkbe, hogy tanítsa az igazságot és bizonyságot
tegyen róla. Olvasd el a Máté 4:18–20-at, és keresd meg, milyen felhívást intézett a
Szabadító Péterhez és Andráshoz.

Mire kérte a Szabadító Pétert és Andrást?

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

Péter azon cselekedete, hogy követi
Jézus Krisztust, lehetővé tette számára,
hogy a Szabadító egész halandó
szolgálata során Mellette lehessen.
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).
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Egyik alkalommal Jézus két kérdést tett fel a tanítványainak. Olvasd el a Máté
16:13–17-et, és keresd meg, milyen személyes kérdést tett fel a Szabadító a
tanítványainak, és miként válaszolt erre Péter.

Figyeld meg a 17. versben, mit mondott a Szabadító arról, hogy miként szerezte
Péter a tudását. Péter a tudását kinyilatkoztatás révén nyerte el Mennyei Atyánktól,
ami a Szentlélek hatalma által érkezett. Gondolkodj el azon, mi módon példázhatja
Péter élménye az ebben a leckében tanított igazságokat.

4. Végezd el a következő feladatokat a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Írj le egy olyan esetet, amikor igyekeztél hit által tanulni. Hogyan töltötte be
a Szentlélek a szerepét az evangéliumi tanulásban, amikor így tettél?

b. Mit fogsz tenni azért, hogy hit által tanulj, és meghívd a Szentlelket a
szívedbe, hogy tanítsa az igazságot és bizonyságot tegyen róla? Ha konkrét
ötletekre lenne szükséged ahhoz, hogy mit tehetnél, akkor választhatsz
egyet vagy kettőt a következő tevékenységek közül:

• Naponta tanulmányozd a szentírásokat!

• Alakíts ki megfelelő szentírás-tanulmányozási készségeket, úgymint a
megjelölés, keresztutalások készítése, illetve a szentírás-tanulmányozási
segédletek használata!

• Áhítatosan és figyelmesen végezd a tanulási tevékenységeket, és kerüld
a figyelmedet elvonó tényezőket!

• Komolyan végezd el a tanulási feladatokat az egyes leckékben!

• Írd le a további benyomásaidat, gondolataidat és jegyzeteidet a
szentírás-tanulmányozási naplódba!

• Magyarázz el evangéliumi tanokat és tantételeket másoknak, jegyezd fel
és oszd meg meglátásaidat és tapasztalataidat az evangéliumi tanokról és
tantételekről, valamint tegyél bizonyságot az evangéliumi tanok és
tantételek igaz voltáról!

• Alkalmazd az evangéliumi tanokat és tantételeket az életedben (lásd
János 7:17)!

Amint igyekszel hit által tanulni az ifjúsági hitoktatáson, Thomas S. Monson
elnök tanácsát követed majd: „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).

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam és a mai napon elvégeztem „A tanuló szerepe” című leckét (dátum).
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További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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1. RÉSZ: 3. NAP

A szentírások
tanulmányozása
Bevezetés
Ez a lecke segít megértened, milyen fontos naponta tanulmányozni a szentírásokat,
és az egész Újszövetséget végigolvasni e tanulmányi kurzus részeként. Különböző
módszereket is megismerhetsz a szentírás-tanulmányozásod fejlesztéséhez.

A napi szintű hatékony szentírás-tanulmányozás
szükségessége
Gondold át az alábbi kijelentéseket, és jelöld meg válaszaidat a skálán. Nem kell
beszámolnod a válaszokról az oktatódnak.

E lecke tanulmányozása során gondold át, hogyan tehetnéd jobbá a
szentírás-tanulmányozásodat.

Olvasd el a következő idézetet 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.], 2., 9., broadcast.lds.org).

Egészítsd ki a következő tantételt, melyet Bednar eldertől tanulhatunk annak
kapcsán, hogy mit nyerhetünk a napi szintű szentírás-tanulmányozásból:
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Miközben naponta tanulmányozzuk a szentírásokat, hozzájutunk a
számunkra szükséges ____________________ .

A szentírások értéke napjainkban
D. Todd Christofferson elder következő kijelentésének elolvasása helyett
megnézheted A szentírás áldásai című Mormon üzenetek kisfilmet (3:04) az

LDS.org oldalon, amely Christofferson elder beszámolóját tartalmazza William
Tyndale-ről, valamint a szentírások jelentőségével kapcsolatos tanácsát.

D. Todd Christofferson elder a Tizenkét Apostol Kvórumából leírja, milyen
áldozatot hozott egyetlen ember azért, hogy többek számára tegye olvashatóvá a
Bibliát:

„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? 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. Liahóna, 2010. máj. 32.).

Szerinted az emberek miért hoztak ilyen hatalmas áldozatokat azért, hogy
hozzáférjenek a szentírásokhoz? ____________________

Christofferson elder így folytatta: „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.).

Szerinted napjainkban miért nem olvassák az emberek a szentírásokat úgy,
ahogyan kellene?

Christofferson elder ezzel zárta: „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
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nekünk az Úr, hogy a korábbi időszakoknál most sokkal nagyobb szükség van arra, hogy
állhatatosan a szentírásokhoz forduljunk” (A szentírás áldása. 35.).

Az egyik igazság, amelyet Christofferson eldertől tanulhatunk, az, hogy
napjainkban nagyobb szükségünk van a szentírásokra, mint bármikor
korábban.

1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Szerinted napjainkban miért van nagyobb szükségünk a

szentírásokra, mint bármikor korábban?

Pál apostol írt egy levelet, amelyben
jellemezte a világ állapotát az utolsó
napokban. Olvasd el a 2 Timótheus
3:1–5, 13-at, és keresd meg, milyen
bűnök és magatartásformák gyakoriak
napjainkban. (Szükség szerint fordulj a
tanulmányozási segédletekhez az
esetlegesen előforduló nehezebb szavak
és kifejezések meghatározásához.)

Melyek azok a bűnök vagy
viselkedésformák ezekben a versekben,
amelyeket már te is tapasztaltál napjaink társadalmában?

Olvasd el a 2 Timótheus 3:14–17-et, és keresd meg, hogyan lelhetünk biztonságra
ezekben a veszedelmes időkben. Meg is jelölheted, amit találsz.

A 2 Timótheus 3:15–17-ből tanultak alapján milyen áldások érhetőek el számunkra,
amikor tanulmányozzuk a szentírásokat, és azok tanításai szerint élünk? A
válaszaidat az alábbi üres helyen sorold fel a következő kijelentés kiegészítéseként:
Amikor a szentírásokat tanulmányozzuk, szert tehetünk
____________________ , amely szabadításhoz vezet bennünket.

Az imént befejezett kijelentés jó példa egy evangéliumi tantételre. Jézus Krisztus
evangéliumának tantételei és tanai olyan változatlan igazságok, amelyek
iránymutatást biztosítanak az életünk során. 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.

2. Nézd meg a fent kiegészített tantételt, majd válaszolj a következő
kérdésre a szentírás-tanulmányozási naplódban: Milyen

alkalommal érezted már, hogy bölcsességre, világosságra, igazságra,
helyreigazításra vagy útmutatásra tettél szert a szentírások tanulmányozásának
eredményeként?
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Az Újszövetség mindennapi olvasása
Ennek az ifjúsági hitoktatási kurzusnak az egyik elvárása az, hogy az egész
Újszövetséget elolvasd. Ez az ifjúsági hitoktatási végbizonyítvány egyik
követelménye. Az egész Újszövetség elolvasása következetes erőfeszítést
kíván majd.

Próbáltál már vizet vagy üdítőt inni egynél több szívószállal? Ha van a közeledben
szívószál, próbálj meg egy pohár vizet vagy üdítőt hét összekötött szívószállal
meginni. Nehéz az egész folyadékot kiinni a pohárból, viszont ha lassan és
folyamatosan iszol egy szívószállal, akkor rájössz, hogy könnyedén meg tudod inni
az összes folyadékot (ráadásul sokkal kellemesebb is így inni).

Hogyan vonatkoztatnád ezt a szemléltetést az egész Újszövetség elolvasására a
tanulmányi kurzus során?

A következő egyenlet segítségével nézd meg, hogyan teljesítheted azt a célt, hogy
az egész Újszövetséget elolvasod úgy, hogy naponta csak kis részenként haladsz:

3. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj néhány olyan dolgot,
amelyek segíthetnek kialakítani a mindennapos

szentírás-tanulmányozás szokását, hogy ezáltal bölcsességre, világosságra,
igazságra, helyreigazításra és útmutatásra tehess szert a szentírásokból.
Fogalmazz meg írásban egy célt arra vonatkozóan is, hogy mindennap
különítesz el időt a személyes szentírás-tanulmányozásra, és hogy elolvasod az
egész Újszövetséget.

Szentírás-tanulmányozási módszerek és készségek
4. A következő tanulmányozási módszerek és készségek

gazdagíthatják a szentírás-tanulmányozásodat. Válassz kettőt a
következő módszerek és készségek közül, és próbáld ki őket a hozzájuk tartozó
szentírásrészek használatával. A szentírás-tanulmányozási naplódban fejtsd ki,
hogyan segíthetnek ezek a készségek a napi szintű
szentírás-tanulmányozásodban.

Szentírás-tanulmányozási módszerek és készségek

Név behelyettesítése: Egy-egy szentírásbeli tannak vagy tantételnek az életünkben történő
alkalmazását segítheti, ha behelyettesítjük a saját nevünket a szentírásokban szereplő egyik név
helyére. Próbáld ki ezt a szentírás-tanulmányozási készséget Simon Péter neve esetében a Máté
16:15–17-ben.
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Szentírás-tanulmányozási módszerek és készségek

Ok-okozati összefüggés: Segítségként a szentírásokban található evangéliumi tantételek
megtalálásához, keress „ha…, akkor…” és „mivel…, ezért…” kapcsolatokat. Próbáld ki ezt a
készséget a Máté 6:14–15-tel.

Szentírásbeli felsorolások: A szentírások olykor tartalmaznak felsorolásokat, például
utasítások vagy figyelmeztetések esetében. Amikor ilyen felsorolást találsz, akár be is
számozhatod az egyes elemeket. Próbáld ki ezt a készséget a Galátziabeliek 5:22–23-mal.

Ellentétek: A szentírások olykor szembeállítanak különböző elgondolásokat, eseményeket és
embereket. Ezek az ellentétek evangéliumi tantételeket nyomatékosítanak. Keress ellentéteket
egyetlen versen vagy egy fejezeten belül, de akár több fejezeten vagy könyvön átívelően is.
Próbáld ki ezt a készséget a Máté 5:14–16 kapcsán.

Megjelenítés: Keress leíró részleteket, amelyek segítenek elképzelni az olvasottakat, vagy éld
bele magad bizonyos helyzetekbe, mintha jelen lennél bizonyos eseményeknél. Ez segíthet
megerősíteni a bizonyságodat arról, hogy amit a szentírásokban olvasol, az valós. Próbáld ki ezt
a készséget a Máté 8:23–27 kapcsán.

Jelképek: A mint vagy a hasonlatos szavak segíthetnek megtalálni a jelképeket. Tekints túl a
jelképen azáltal, hogy felkutatod a természetét, és elgondolkozol a tulajdonságain. A
lábjegyzetek és a Kalauz a szentírásokhoz segíthet egyes jelképek értelmezésében. Próbáld ki ezt
a készséget a Máté 13:24–30-cal. (Összevetheted a példázatra adott saját magyarázatodat a Tan
és a szövetségek 86:1–7-ben megadottal.)

Keresztutalások: Gyakran az egyik szentírásrész meg tud magyarázni vagy egyértelművé tud
tenni egy másik részben szereplő kifejezést vagy elgondolást. A szentírások lábjegyzetei,
valamint a Kalauz a szentírásokhoz felhasználásával kösd össze egymással ezeket a
szentírásrészeket, hogy segítsenek megfejteni egymás jelentését. Gyakorold ezt a készséget úgy,
hogy elolvasod a 3 Nefi 15:21-et, majd követed az a lábjegyzetet a János 10:14–16-hoz.
Hogyan segíti a 3 Nefi 15:21 a János 10:16 jobb megértését?

Elmélkedés: Az elmélkedés magában foglalja a gondolkozást, az elmélyülést, a kérdezést és
mindannak a kiértékelését, hogy mit tudsz és mit tanultál. Az elmélkedés gyakran segít
megértenünk, mit kell tennünk, hogy alkalmazzuk az evangéliumi tantételeket. Gondolkozz el
azon, miként alkalmazhatnád a Zsidók 12:9-ben lévő igazságokat.

Alkalmazás: Amint felkutatod és értelmezed a szentírásokban található tanokat és tantételeket,
mélyebb tudásra tehetsz szert azáltal, hogy a fellelt igazságok szerint cselekszel. Jézus Krisztus
azt mondta: „Ha valaki cselekedni akarja [Mennyei Atyánk] akaratát, megismerheti e
tudományról, vajjon Istentől van-é, vagy én magamtól szólok” (János 7:17). A szentírások önálló
tanulmányozása során keress lehetőségeket a tanultak alkalmazására, illetve azoknak a saját
életedre vonatkoztatására (lásd 1 Nefi 19:23).

Az elkövetkező hetek során keress lehetőségeket mindezen tanulmányozási
készségek gyakorlására, miközben az Újszövetséget tanulmányozod.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam és a mai napon elvégeztem „A szentírások tanulmányozása” című
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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1. RÉSZ: 4. NAP

Bevezetés és az Újszövetség
szövegösszefüggései
Bevezetés
Az Újszövetség Jézus Krisztus halandó életének, tanításainak és engesztelésének,
egyháza megalapításának, valamint korai apostolai szolgálatának és tanításainak
feljegyzése. Ebben a leckében az Újszövetség történelmi és kulturális hátteréről
tanulsz majd, köztük arról, hogy sok zsidó miért utasította el Jézust mint a Messiást
vagy Szabadítót. Olvasol majd azokról is, akik alázatosan elfogadták Jézust
Szabadítóként, és úgy döntöttek, hogy követik Őt.

Az Újszövetség háttere

Takard le a kezeddel a jobb oldalon lévő képet. Az alapján, amit a bal oldali képen
látsz, mit gondolsz, mi történik a festményen? Nézd meg a jobb oldali képet.

Hogyan segít a teljes kép jobban megértened, mi történik? ____________________

A kék fejkendős férfi István, Jézus Krisztus egyik tanítványa. Fusd át az Apostolok
cselekedetei 7-et (főként az 54–60. verseket), hogy megtudd, mit ábrázol a kép.

Gondold át, hogyan hasonlíthatod a teljes kép felfedését a szentírások
megértéséhez.

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

16



hátterét ismerteti. Amint megismerkedsz az Újszövetség történelmi és kulturális
hátterével, jobban meg fogod érteni és jobban tudod majd alkalmazni annak
tanításait.

E lecke következő részei olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek segítenek majd
több mindent megértened az Újszövetség szövegösszefüggéseiből.

Zsidó vallási vezetők a Szabadító szolgálata során
Jákób, a Mormon könyve-beli próféta feljegyzett egy jövendölést, amely segít
megértenünk, milyen körülmények uralkodtak Jézus Krisztus halandó szolgálata
során. Olvasd el a 2 Nefi 10:3–5-öt, és keress olyan szavakat vagy kifejezéseket,
amelyeket Jákób próféta a Szabadító szolgálata során a zsidók körében uralkodó
körülmények jellemzésére használ.

A papi mesterkedések kifejezés a 2 Nefi 10:5-ben 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.

Mózes törvényének kibővítése és más hamis
elképzelések
Hogy jobban megértsd, miként vezették félre a vallási vezetők a népet, rajzolj egy
kört a következő kör köré, mely Mózes törvényét jelképezi, és írd rá: szóbeli törvény.

Mózes törvénye azokra a
parancsolatokra és tanításokra
vonatkozik, amelyeket Isten Mózes
prófétán keresztül adott az ősi
Izráelnek. A zsidó tanítók saját
szabályaikkal és értelmezéseikkel
egészítették ki a törvényt. A szóbeli
törvényként vagy szóbeli
hagyományként ismert hozzáadott
szabályok és értelmezések azzal a
szándékkal készültek, hogy megelőzzék
Isten törvényének megszegését. A
szóbeli törvény értelmében például
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.

1. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, mit gondolsz, milyen
veszélyt rejt, ha emberi szabályokat teszünk hozzá Isten

parancsolataihoz.

1.  RÉSZ,  4 .  NAP
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Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából kifejtette, hogy
„nemzedékekkel korábban, majd pedig Urunk szolgálata idején is” a zsidók
vallási vezetői „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: From
Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 1:238).

McConkie elder szerint mit tettek a zsidó vallási vezetők Isten törvényével a
hozzáadott értelmezéseikkel?

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 zsidó vezetők által hozzáadott szóbeli
hagyomány a tiszta vallás és Isten írott szava elé került.

Olvasd el a Máté 12:14-et, és keresd meg, mit kívántak tenni a farizeusok Jézussal,
mivel Ő nem tisztelte szóbeli törvényeiket vagy hagyományaikat.

Idegen uralom és egy Izráelt megszabadító
Messiásra várás
A hitehagyott zsidó hagyományokon kívül a Messiás eljövetelével kapcsolatos téves
várakozások is arra indítottak sok zsidót, hogy elvessék Jézust.

2. Olvasd el az alábbi bekezdést, majd válaszold meg a kapcsolódó
kérdéseket a szentírás-tanulmányozási naplódban:

Egy rövid 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 160 évvel függetlenséget
eredményezett, azonban mire Krisztus megszületett, Róma már meghódította
Izráelt. Róma Heródes királyt – 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.

a. Mit várt sok zsidó az eljövendő Messiástól?

b. Miért vitt ez a hamis elvárás sok zsidót arra, hogy elvesse Jézust mint
Messiást?

Sok zsidó alázatos volt, és elfogadta Jézust Messiásként,
vagyis Szabadítóként
Bár néhányan a zsidók közül elutasították Jézus Krisztust, mások – akik alázatosak
voltak és érzékenyek a Szentlélekre – felismerték Jézust mint a Messiást, vagyis
Szabadítót.

1.  RÉSZ,  4 .  NAP
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Olvasd el a Lukács 2:25–33-at, és keresd meg, mit tett és mondott egy Simeon
nevű igazlelkű férfi, amikor József és Mária bemutatták a kisded Jézust a
templomban.

A Lukács 2:30–32 szerint miért küldetett Jézus a földre?

Ezekből a versekből megtudjuk, hogy Jézus Krisztus azért küldetett, hogy
szabadítást hozzon minden embernek.

3. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, mit tett Jézus Krisztus,
hogy lehetővé tegye minden ember számára a szabadítást.

Keresztelő Jánost Isten arra hívta el,
hogy felkészítse az embereket Jézus
Krisztus eljövetelére. Egy nappal azt
követően, hogy megkeresztelte Jézust,
János tanúbizonyságot tett Róla,
mondván: „Ímé az Isten Báránya!”
(János 1:36). Olvasd el a János
1:37–42-t, és keresd meg, mit tett János
két tanítványa, miután hallották
bizonyságát Jézusról.

Mit tett András, miután hallotta
Keresztelő János bizonyságát arról,
hogy Jézus a Messiás? Szerinted miért
volt olyan lelkes, hogy megossza ezt a
hírt a testvérével, Simon Péterrel?

A János 1:44–45 feljegyzése szerint a
Szabadító felkért egy Filep nevű
embert, hogy legyen a tanítványa.
Olvasd el a János 1:46–47-et, és keresd meg, mit tett Filep, miután megtudta, hogy
Jézus a Messiás.

Milyen felhívást intézett Filep Nátánaelhez?

Ezen újszövetségi példák alapján egészítsd ki a következő tantételt: Amint Jézus
Krisztushoz jövünk, nagyobb vágy él majd bennünk arra, hogy
____________________.

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

Henry B. Eyring elnök az Első Elnökségből azt mondta, hogy hatalmas áldást
nyerünk el, ha másokat is hívunk, hogy jöjjenek Jézus Krisztushoz. „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.).

4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

1.  RÉSZ,  4 .  NAP
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a. Szerinted miért segít nekünk mások Krisztushoz hívása abban, hogy mi
magunk is közelebb kerüljünk Őhozzá?

b. Téged ki hívott, hogy jöjj a Szabadítóhoz és az Ő evangéliumához? Milyen
áldásokat kaptál ennek eredményeképpen?

c. Gondold át, kit hívhatnál, hogy jöjjön Jézus Krisztushoz. Mit tehetsz azért,
hogy másokat Őhozzá hívj?

Amint az idei évben az Újszövetséget tanulmányozod, érezni fogod majd a
Szabadító folyamatos hívását, hogy jöjj Őhozzá. Amikor elfogadod ezt a hívást,
eltelsz majd a vággyal, hogy segíts másoknak is Őhozzá jönni.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam és a mai napon elvégeztem a „Bevezetés és az Újszövetség
szövegösszefüggései” című leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:

A következő oldalon található ábra segít jobban megértened a Jézus Krisztus
életéről szóló beszámolók hátterét, amelyeket Máté, Márk, Lukács és János
evangéliumában tanulmányozol majd.

1.  RÉSZ,  4 .  NAP
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Bevezetés Máté
evangéliumához
Miért tanulmányozzuk e 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 neked megismerni Jézus Krisztus elrendelt
szolgálatát és szavait, megerősítheti a bizonyságodat 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 leírt. Ezt támasztja alá az az alcím is,
melyet a Joseph Smith fordításban kapott az evangéliuma: „Szt. Máté
bizonyságtétele”.

Mikor és hol 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). Jézus Krisztus életét, szavait és cselekedeteit felidézve Máté
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
egyik fő témája az, hogy Jézus Krisztus eljött, hogy megalapítsa királyságát a
földön. Több alkalommal is említi a menny országa megnevezéssel a menny
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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. Jézus meggyógyít egy bélpoklos (leprás) embert, lecsendesíti a vihart,
feltámasztja a halálból Jairus leányát, és látóvá teszi a vakot. 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. Jézus
megvendégel több mint ötezer embert. A Galileai-tengeren jár, és Péter odamegy
Hozzá a tengeren. Írástudók és farizeusok kérdezgetik Jézust.

Máté 16–18. Miután Péter bizonyságát teszi arról, hogy Jézus a Messiás, a
Szabadító jelzi, hogy Péternek és a többi apostolnak 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 örökkévaló 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
jövendöl. 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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Dávid király Ábrahám

2. RÉSZ: 1. NAP

Máté 1–2
Bevezetés
Máté leírja Jézus Krisztus nemzedékrendjét, és egy angyal kijelenti Józsefnek, hogy
Jézus Istentől származik. Napkeleti bölcsek jönnek, hogy megtalálják a
kisgyermeket és hódoljanak neki. József egy álomban utasítást kap családja
Egyiptomba vitelére, mert Heródes meg akarja ölni Jézust.

Máté 1:1–17
Máté leírja Jézus nemzedékrendjét
Nézz meg egy fényképet a szüleidről, és figyeld meg, hogy felfedezel-e olyan fizikai
vagy egyéb jellemvonásokat, amelyeket tőlük örököltél. Az alábbi helyen sorolj fel
néhány ilyen jellemvonást (például szemszín, hajszín, magasság, személyiség,
intellektus): ____________________

A Máté 1–2 tanulmányozása közben keress igazságokat a Szabadító szüleiről –
Mennyei Atyánkról és Máriáról –, valamint jellemvonásokat, melyeket tőlük
örökölt.

A Máté 1:1–17 felsorolja a Szabadító őseit. Az 1. vers megemlíti, hogy Jézus
Krisztus Dávid leszármazottja (azé, aki megölte Góliátot és később Izráel királya
lett) és Ábrahám leszármazottja (azé, akit Isten szövetséges népének atyjaként
ismerünk).

„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)” (Újszövetség
tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási
Szervezet kézikönyv, 2014]. 12.). Máté
kifejezetten zsidó hallgatóságnak írt, és
tudatni akarta velük, hogy Jézus
Krisztus beteljesítette a Messiásra vonatkozó ószövetségi próféciákat. A Máté
1:1–17-ben leírt nemzedékrend szerint Jézus volt a megígért Messiás, Dávid
trónjának jogos örököse. Máté könyvének tanulmányozása során keress további
példákat arra, hogy mi módon teljesítette be Jézus Krisztus a Messiásra vonatkozó
ószövetségi próféciákat.

Olvasd el a Máté 1:16-ot, és nézd meg, minek neveztetik itt Jézus.
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Alakítsd ki a mindennapos szentírás-tanulmányozás szokását!
Kevés dolog lesz tartósabb jótékony hatással az életedre, mint az, ha megtanulod szeretni a
szentírásokat és naponta tanulmányozod azokat. Használhatsz egy egyszerű nyomon követő
rendszert, mely mutatja, hogy állsz a szentírások napi olvasásával.

A Krisztus szó az arámi Messiás megnevezés görög megfelelője, és azt jelenti, hogy
„a felkent”. A halandóság előtti létben Mennyei Atyánk felkente Jézus Krisztust,
hogy legyen számunkra „Próféta, Pap, Király és Szabadító” [Kalauz a
szentírásokhoz: Felkent, Messiás; scriptures.lds.org].)

Máté 1:18–25
Egy angyal kijelenti Józsefnek, hogy Jézus Istentől származik
A Máté 1:16-ban, Jézus nemzedékrendjének végén Máté megemlíti, hogy Mária
József felesége volt. A Máté 1:18–25 elbeszéli a házasságukhoz és Jézus
születéséhez vezető eseményeket.

A Máté 1:18-ban feljegyzettek alapján Máté elmagyarázta, hogy 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.

Olvasd el a Máté 1:19-et, és nézd meg, mit szándékozott tenni József.

Az „el akarta őt titkon bocsátani” azt jelenti, hogy József nyilvános megszégyenítés
nélkül akart megoldást találni Mária terhességére.

Mit tanít nekünk ez a vers József jelleméről és Mária iránti szeretetéről?
____________________

Olvasd el a Máté 1:20-at, és figyeld meg, mi történt, miközben József a Máriával
kötött jegyesség felbontását fontolgatta.

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

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következőket írta arról,
hogy József hogyan kapott saját tanúbizonyságot az igazságról:

„József elmélkedett és imádkozott. Vajon Mária a Szentlélek hatalma által lett
várandós, vagy valamely más módon? A születendő gyermek valódi atyjának
kilétét már Mária tudta; Erzsébet is tudta; Zakariás is tudta. Mindannyian
kinyilatkoztatás által kaptak bizonyságot, most pedig Józsefen volt a sor, hogy ő
is ily módon tudja meg. […]

Feltételezhetjük, hogy Mária beszélt Józsefnek az állapotáról; hogy ezután ment
el Erzsébethez; hogy József közel három hónapig küszködött ezzel a problémával, teljes
mértékben próbára tétetve; hogy Gábriel hírt hozott neki; hogy József megüzente Máriának a
megtérését; hogy ő sietve és örömmel tért vissza; majd azonnal sor került a házassági szertartás
második részének elvégzésére” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols.
[1979–81], 1:332–33).
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Hogy megértsd a „fogantatott, a Szent Lélektől” kifejezés (Máté 1:20) jelentését,
olvasd el a következő idézetet McConkie eldertől: „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). Lukács beszámolója (Lukács 1:35) pontosan feljegyzi, mi

történt. 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). Nefi
hasonlóképpen fogalmazott, amikor azt mondta, hogy fogantatása idején Máriát »a Lélek
elragadta«, melynek eredményeként az általa szült gyermek »Isten Bárány[a], igen, méghozzá az
Örökkévaló Atya Fi[a]« volt (1 Ne. 11:19–21)” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:82–83).

Ezek a tanítások megerősítik a
következő tant: Jézus Krisztus
Mennyei Atyánk és Mária isteni Fia.
Ezt a tant odaírhatod a Máté 1:18–25
mellé a szentírásod margójára.

Gondolj vissza a szüleidről készült fényképre, amit megnéztél, és arra, hogy
milyen tőlük örökölt jellemvonásokat soroltál fel. Azután olvasd el a következő
idézetet James E. Talmage eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, és figyeld
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).

Mit örökölt Jézus az Atyjától? Mit örökölt az anyjától?

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 (lásd Alma 34:9–10).

1. Képzeld el, hogy lehetőséged adódik egy nem keresztény hátterű
barátodnak segíteni abban, hogy megértse, ki Jézus Krisztus.

Hogyan magyaráznád el ennek a barátodnak Jézus Krisztus isteni természetét?
Jegyezd fel válaszodat a szentírás-tanulmányozási naplódban.
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Máté 2:1–12
A bölcsek rátalálnak Jézusra
Kik hoztak a születése után ajándékot a
Szabadítónak?

Máté evangéliuma az egyetlen, mely
beszámol a napkeleti bölcsekről. Írd le a
napkeleti bölcsekre vonatkozó,
következő kérdésekre adott válaszaidat
a kérdések mellé.

Mit tudsz a napkeleti bölcsekről?

Honnan tudták a napkeleti bölcsek, hogy
megszületett a Messiás?

Miért akartak a napkeleti bölcsek rátalálni a
Messiásra?

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

Mit akart Heródes, mit tegyenek a napkeleti
bölcsek, miután rátaláltak a Messiásra?

Mit tettek ehelyett a napkeleti bölcsek?

Most olvasd el a Máté 2:1–12-t, és keress válaszokat ezekre a kérdésekre. Szükség
szerint javítsd ki vagy módosítsd a válaszaidat.

Tanultál valami újat a napkeleti bölcsekről? Ha igen, akkor rajzolj egy csillagot azon
kérdések mellé, amelyekből valami újat tanultál.

„Nem tudjuk, kik voltak ezek a férfiak, de bizonyára nem voltak hétköznapiak. Az, hogy
kiváltságukban állt Isten Fiának felkeresése és megajándékozása, hogy lelkileg fogékonyak és
tájékozottak voltak azt sugallja, hogy valójában Istentől kapott feladatot teljesítő próféták
voltak” (Bible Dictionary, “Wise Men of the East”).

A napkeleti bölcseket „a Lélek vezette, hogy megláthassák Isten Fiát, és
…népükhöz visszatérve tanúbizonyságot tegyenek arról, hogy Immánuel király
valóban megszületett a testben” (Bible Dictionary, “Magi”).

Az emberek gyakran azt feltételezik, hogy a napkeleti bölcsek a Szabadító
születésének éjszakáján, a pásztorokkal együtt látogatták meg Őt. A Máté 2:11
azonban arra utal, hogy erre később került sor, valamikor az első és a második év
közötti időszakban (a napkeleti bölcsek egy házban találtak rá Jézusra, nem pedig
istállóban, és Jézus már „gyermek” volt, nem pedig kisbaba). Arra is figyelj fel, hogy

2.  RÉSZ,  1 .  NAP

27



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?

A napkeleti bölcsek példája segít
nekünk megérteni a következő
tantételt: Ha őszintén és
szorgalmasan keressük a Szabadítót,
akkor segítséget kapunk, hogy
eljussunk Őhozzá.

2. Válaszolj a következő
kérdésre a

szentírás-tanulmányozási naplódban: Miként tudod te is szorgalmasan keresni
a Szabadítót?

Miután a napkeleti bölcsek rátaláltak a Szabadítóra, odaadták Neki az ajándékaikat.
Többek között azért tették ezt, hogy hódoljanak Neki és imádják Őt. Mit
tanulhatunk a napkeleti bölcsek példájából, akik ajándékokat adtak Jézusnak?
____________________

Hogy megértsd, miként adhatunk jelentőségteljes ajándékokat a Szabadítónak,
olvasd el 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? Ne féljetek a szükséges erőfeszítéstől! És ne feledjétek: nem egyedül
kell ezt megtennetek! Jézus Krisztus segíteni fog nektek abban, hogy értékes ajándék váljék
belőletek” (vö. Te azért idővel megtérvén. Liahóna, 2004. máj. 12.).

3. Gondold át Christofferson elder kijelentését, és azt, hogy érzéseid
szerint milyen ajándékokat kellene adnod a Szabadítónak. Jegyezd

fel ezeket az ötleteket a szentírás-tanulmányozási naplódba, és tervezd meg,
hogyan fogod odaadni Jézus Krisztusnak ezeket az ajándékokat. (Ha nagyon
személyes természetűek azok az ajándékok, amelyeket a Szabadítónak
szeretnél adni, akkor egy külön papírlapra is írhatsz, melyet megőrzöl és
időnként megnézel, és csak azt írd majd le a szentírás-tanulmányozási
naplódba, hogy elvégezted ezt a feladatot.)

Jézus Krisztus halandó életének korai éveire vonatkozóan a következő áttekintést
adta Bruce R. McConkie elder:
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„Bár nem teljesen világos, hogy Urunk a gyermekévei során időrendi sorrendben
mikor hova ment és hol tartózkodott, a következők elég biztosnak tűnnek:

(1) Jegyességük és házasságkötésük idején József és Mária Názáretben lakott, a
galileai tartomány keleti részén. (Lukács 1:26–35; 1 Nefi 11:13.)

(2) Az isteni gondviselés útmutatása alapján Betlehembe mentek, Dávid
városába, ahol Jézus egy istállóban született meg. (Lukács 2:1–7.)

(3) A nyolcadik napon, míg a házaspár még Betlehemben tartózkodott, Jézust körülmetélték.
(Lukács 2:21.)

(4) Mária megtisztulásának napjai után, mely egy negyvennapos időszakot jelentett (3
Mózes 12), a szent család Jeruzsálembe ment, ahol Jézust bemutatták a templomban, Simeon és
Anna pedig bizonyságot tett a Fiú isteni származásáról. (Lukács 2:22–38.)

(5) Miután így »mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint«, azonnal Názáretbe mentek. (Lukács
2:39.) Nyilvánvalóan a napkeleti bölcsek eddig még nem jöttek el, hogy hódoljanak a
Királyuknak, mert az ő látogatásuk után került sor az Egyiptomba menekülésre. Negyven nap
alatt nyilván nem járhatták meg Egyiptomot és térhettek vissza Betlehembe, mert (a) Heródes
halálának idején Egyiptomban voltak, és ő csak mintegy két évvel Jézus születése után halt meg,
és (b) Egyiptomból Názáretbe tértek vissza, nem pedig Betlehembe.

(6) Valamilyen ismeretlen és fel nem jegyzett ok miatt ekkor József, Mária és a gyermek
visszatértek Betlehembe, ahol letelepedtek, és részt vettek a közösség életében, amikor a
napkeleti bölcsek megérkeztek. (Máté 2:1–12.)

(7) Istentől kapott figyelmeztetésre a szent család Egyiptomba menekült, ám azt nem tudjuk,
meddig maradtak ott, feltehetően csak néhány hétig vagy pár hónapig. (Máté 2:13–15.)

(8) Heródes halála után visszatértek, annak nyilvánvaló szándékával, hogy újra Betlehemben
telepednek le, ahol bizonyára volt megfelelő lakhelyük. Azonban Arkhelaustól, Heródes fiától
félve Júdea tartománya helyett a biztonságosabb Galileába mentek. Ily módon tértek tehát vissza
és telepedtek le Názáretben. (Máté 2:19–23.)

(9) Ettől fogva egészen hivatalos, elrendelt szolgálata kezdetéig, vagyis úgy
huszonhét–huszonnyolc éven keresztül Urunk Názáretben lakott. (Lukács 2:51–52; I. V. Máté
3:22–26.)” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:108–9).

Máté 2:13–23
József, Mária és Jézus Egyiptomba menekül
A Máté 2:13–23 feljegyzése 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 el a Máté 2:13–14-et, és keresd meg, honnan tudta József, hogy mit tegyen
a családja biztonságba helyezéséért.

Hová vitte József Máriát és Jézust? ____________________
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József, Mária és Jézus Heródes haláláig
maradtak Egyiptomban. Amint azt a
Máté 2:19–23 feljegyzi, Isten 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?

Egészítsd ki a következő megállapítást úgy, hogy egy olyan tantétel legyen belőle,
amelyet Józseftől tanulhatunk: Ha fogékonyak vagyunk a Lélek dolgaira, akkor
____________________.

4. Gondold át, mit tehetsz azért, hogy fogékonyabb legyél a Lélek
dolgaira, és útmutatást kaphass az életedre vonatkozóan (lásd

2 Nefi 32:3). Gondolataidat jegyezd fel a szentírás-tanulmányozási naplódban,
és tűzd ki célul, hogy a kapott késztetések szerint fogsz cselekedni.

Bár nagyon kevés feljegyzés van Jézus gyermek- és fiatalkoráról, a Joseph Smith
fordítás még három verssel megtoldja a Bibliában található Máté 2:23-at. Ezek a
versek további részleteket is elárulnak a Szabadító életének erről az időszakáról. A
Joseph Smith fordítással kiegészített szöveget olvasva gondolj bele, milyen alázatos
volt Jézus fiatal férfiként:

„És lőn, hogy Jézus felnőtt a testvéreivel, és erőssé vált, és várt az Úrra, elrendelt
szolgálata idejének eljövetelére.

És apja alatt szolgált, és nem úgy beszélt, mint a többi ember, és tanítani sem
lehetett; mert nem volt szüksége arra, hogy bárki is tanítsa őt.

És sok év után elközelgett elrendelt szolgálatának órája” (Joseph Smith fordítás,
Máté 3:24–26 [a Kalauz a szentírásokhoz 230. oldalán]).

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 1–2-t, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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2. RÉSZ: 2. NAP

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.

Máté 3:1–12
Keresztelő János Júdeában prédikál
Képzeld el, hogy órán vagy, és egy osztálytársad elvesz valamit, ami a tiéd (például
a tolladat, a könyvedet vagy a kabátodat). Bocsánatot kér, hogy elvette, viszont
továbbra is elvesz dolgokat más tanulóktól. Minden alkalommal bocsánatot kér, de
nem hagyja abba mások dolgainak elvételét. Mit gondolnál ennek a tanulónak a
bocsánatkéréséről?

Miben hasonlítanak ennek a tanulónak a tettei ahhoz, ha valaki őszinte vágy nélkül
próbál meg bűnbánatot tartani? ____________________

A Máté 3 tanulmányozása közben keress olyan igazságokat, melyek segítenek
nekünk megérteni, hogy mit kell tennünk a valódi bűnbánathoz.

Jézus Krisztus elérte azt a kort, amikor kezdetét vette elrendelt szolgálata. (Az
izráelita férfiak általában 30 éves korukban kezdték el az elrendelt szolgálatot [lásd
4 Mózes 4:3].) Olvasd el a Máté 3:1–4-et, és figyeld meg, mi történt ekkor, ami
segített felkészíteni az embereket a Szabadító elrendelt szolgálatára.

Keresztelő János „Zakariás és Erzsébet
fia volt, mindkét szülői ágon a papsági
vonal leszármazottja. Ez a leszármazási
vonal alapvető fontosságú volt, hiszen
János testesítette meg Mózes törvényét,
mégpedig azzal a céllal, hogy
előkészítse az utat a Messiásnak, és
felkészítsen egy népet az Ő fogadására”
(Bible Dictionary, “John the Baptist”).
Erzsébet ezen kívül Máriának, Jézus
édesanyjának is a rokona volt. János
rendelkezett az ároni papság kulcsaival
(lásd T&Sz 13; 84:27–28). A Máté
3:4-ben leírt öltözködése és étrendje
arra utal, hogy szerény körülmények
között élt.

Mit tudtál meg a Máté 3:1–4-ből, mit
csinált János a pusztában?

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.
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Palesztin vipera
© taviphoto/Shutterstock.com

Olvasd el a Máté 3:5–6-ot, és nézd meg, hogyan reagáltak az emberek János
üzenetére.

Hogyan reagáltak az emberek János üzenetére? ____________________

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.).

Olvasd el a Máté 3:7-et, és nézd meg, hogy kikhez beszélt itt János.

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, de nem hittek a feltámadás vagy az örök élet tanában (lásd
Kalauz a szentírásokhoz: sadduceusok.).

Minek nevezte János a farizeusokat és a sadduceusokat? ____________________

A palesztin vipera a leggyakoribb mérges kígyó Izráelben. 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.

Szerinted miért nevezte mérges kígyók
fajzatainak János a farizeusokat és a
sadduceusokat?

A Joseph Smith fordítás kiegészíti
Jánosnak a farizeusokhoz és a
sadduceusokhoz intézett szavait.
Miután a Máté 3:7-ben megszólítja
őket, János a következő
figyelmeztetést mondja:

„Miért van az, hogy nem fogadjátok be
annak prédikálását, akit Isten küldött?
Ha ezt nem fogadjátok be a szívetekbe,
akkor engem sem fogadtok be; és ha engem nem fogadtok be, akkor azt sem
fogadjátok be, akiről elküldettem, hogy bizonyságot tegyek; és semmi nem takarja a
bűneiteket.

Tartsatok tehát bűnbánatot, és teremjetek bűnbánathoz illő gyümölcsöket” (Joseph
Smith Translation, Matthew 3:34–35 [in the Bible appendix]).

János szerint még kit utasítanak el a farizeusok és a sadduceusok azzal, ha
elutasítják az ő prédikálását?

Hogyan foglalnátok össze az üzenetét? ____________________

A Máté 3:8-ban megjelölheted a „Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket”
felszólítást.
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A szentírásokban időnként jó vagy
rossz gyümölcsöt hozó fákkal jelképezik
az embereket. A gyümölcs a vágyainkat
és a tetteinket jelképezi. A 8. versben
található „illő” jelző azt jelenti: „méltó
hozzá”.

Gondolj bele a lecke elején leírt
helyzetbe – amelyben az egyik tanuló
elvette mások dolgait. Vajon ennek a
tanulónak a vágyai és a tettei tényleg
tükrözték a bűnbánat tantételét? Miért nem? ____________________

A Máté 3:8 segít nekünk megérteni, hogy akkor tanúsítunk valódi bűnbánatot
az Úr felé, ha a vágyainkon és a tetteinken változtatva követjük a tanításait.
Odaírhatod ezt a tantételt a Máté 3:8 mellé a margóra.

Gondolj bele, mi módon tanúskodhatnak a vágyaink és a tetteink arról, hogy
igazán megbántuk a bűneinket a következő viselkedésmódok esetében: puskázás
az iskolában, testvérekkel való komiszkodás, csúnya beszéd, illetve pornográf
anyagok nézése.

1. A szentírás-tanulmányozási naplódban magyarázd el, miként
gondolkozhat és viselkedhet az, aki megbánta ezeket a bűnöket.

Olvasd el a Máté 3:10-et, és nézd meg, milyen következménnyel jár az, ha valaki
nem tart valódi bűnbánatot.

Gondold át, milyen vágyakon vagy tetteken kell esetleg változtatnod ahhoz, hogy
valóban bűnbánatot tarts. Gondolj bele, hogyan tanúsíthatsz valódi bűnbánatot
minden olyan vágy és tett megváltoztatásával, amely nincs összhangban Isten
tanításaival.

Olvasd el a Máté 3:11-et, és nézd meg, hogy mit mondott Keresztelő János, mit
tesz majd a Szabadító.

Jézus „Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd” (Máté 3:11). Erre a keresztelkedésre
szükség van a víz általi keresztelkedés után, és ez a Szentlélek ajándékának
befogadására utal, mely szinte tűzként szenteli meg és finomítja a lelkünket (lásd
2 Nefi 31:13–14, 17).

A Máté 3:12 jelképesen körülírja, mi történik majd a Jézus Krisztust elfogadó
igazlelkűekkel, valamint az Őt elutasító gonoszokkal.

Máté 3:13–17
Jézus Krisztus megkeresztelkedik, és az Atya az Ő Szeretett Fiának nevezi

2. Szánj néhány percet arra, hogy visszagondolsz a saját keresztelődre.
Jegyezd fel a szentírás-tanulmányozási naplódban, hogy mire

emlékszel életed e fontos eseménye kapcsán.

A Máté 3:13–17 feljegyzése szerint Jézus Krisztus megkeresztelkedett. E verseket
tanulmányozva keress hasonlóságokat a saját keresztelőd és a Szabadító
keresztelkedése között.
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Olvasd el a Máté 3:13–17-et, és keress válaszokat a következő három kérdésre
Jézus keresztelkedésére vonatkozóan:

Ki által? ____________________

Hogyan? ____________________

Miért? ____________________

A következő információk alapján szükség szerint módosítsd a válaszaidat:

Jézus elment Galileából a Jordán folyóhoz, hogy János megkeresztelje, mivel János
rendelkezett az ároni papság kulcsaival, és felhatalmazása volt a keresztelés
szertartásának végzésére. Írd oda a „Ki által?” kérdés melletti sorba, hogy Keresztelő
János és megfelelő felhatalmazás.

A Jézus „azonnal kijöve a vízből” (Máté
3:16) kifejezés arra utal, hogy
alámerítéssel keresztelkedett meg,
vagyis teljes mértékben ellepte Őt a víz.
Írd oda a „Hogyan?” kérdés melletti
sorba, hogy alámerítéssel.

Keresztelő János tudta, hogy Jézus
hivatala és felhatalmazása magasabb a
sajátjánál. A Máté 3:15 szerint Jézus
mégis azt mondta, hogy meg kell
keresztelkednie, „mert így illik nékünk
minden igazságot betöltenünk”. Írd oda
ezt a megállapítást a „Miért?” kérdés
melletti sorba.

A „minden igazság”, vagyis minden
igazlelkűség betöltése mindannak
megtételét jelenti, amit Mennyei
Atyánk elvár tőlünk, hogy újra Ővele
élhessünk. A szabadítás szertartásainak elnyerését is magában foglalja. Jézus a
keresztelkedésével egy tökéletes, követendő példát állított elénk. Olvasd el a 2 Nefi
31:4–9-et, és keresztutalásként írd oda a Máté 3:15 margójára. Jelöld meg azokat a
szavakat és kifejezéseket, amelyek segítenek neked megérteni, hogy mit jelent
„minden igazságot betöltenünk”.

Az előző három kérdésre adott válaszaid segítségével fogalmazz meg egy tant a
Máté 3:13–17-ből a keresztelkedés megfelelő módjára vonatkozóan.
____________________

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

A Máté 3:16–17 egy másik fontos tana az Istenségre vonatkozik. Olvasd el újra
ezeket a verseket, és nézd meg, hogy mit tanítanak az Atyáról, a Fiúról, valamint a
Szentlélekről.

A lenti sorokba írd be, hogy hol voltak az Istenség egyes tagjai a Szabadító
keresztelkedésekor:
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Az Atya: ____________________

A Fiú: ____________________

A Szentlélek: ____________________

Fontos megérteni, hogy a Szentlélek valójában nem változott galambbá. A galamb
csak jele, jelképe volt annak, hogy a Szentlélek alászállt Jézusra (lásd Kalauz a
szentírásokhoz: galamb jele).

Milyen tant tanítanak ezek a versek az Istenségről? (Lásd még T&Sz 130:22–23.)
____________________

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.

3. Nézd meg a Kalauz a szentírásokhoz Isten, Istenség szócikkét
(scriptures.lds.org). Olvasd el a bejegyzést, és keress az Istenség

egyes tagjaira vonatkozó tudnivalókat. Írj le a szentírás-tanulmányozási
naplódba az Istenség mindegyik tagjáról egy vagy két olyan mondatot, mely
szerinted fontos tudnivalókat tartalmaz.

Egy ismerősöddel meg is oszthatod a bizonyságodat az Atyáról, a Fiúról és a
Szentlélekről.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 3-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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2. RÉSZ: 3. NAP

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.

Máté 4:1–11
Jézus ellenáll az ördög kísértéseinek
Menj egy közeli ablakhoz, és 30 másodpercig összpontosítsd a figyelmedet egy
bizonyos kinti tárgyra anélkül, hogy levennéd róla a szemedet. (Ha nincs ablak,
melyen kinézhetnél, akkor összpontosíts egy benti tárgyra.)

Volt valami, ami elvonta a figyelmedet arról a tárgyról, amelyre összpontosítottál?
Mire gondoltál a 30 másodperc alatt?

Miközben megpróbálunk Mennyei Atyánk parancsolatainak betartására
összpontosítani, a kísértések formájában jelentkező figyelemelterelések
megpróbálják megzavarni az összpontosításunkat és bűnbe vinni minket. Gondold
át, hogyan kísért meg téged Sátán, hogy bűnt kövess el. A Máté 4 tanulmányozása
közben keress egy olyan tantételt, melyet alkalmazhatsz, hogy ellen tudj állni a
kísértésnek.

Keresztelkedése után a Szabadítónak egy olyan élményben volt része, amely
segített neki felkészülni a földi szolgálatára. Olvasd el a Máté 4:1–2 Joseph Smith
fordítását, és figyeld meg, miben különbözik az eredeti bibliai szövegtől: „Akkor
Jézus viteték a Lélektől a pusztába, 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.” Nézd meg, hogy mit tapasztalt Jézus
a pusztában. (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? ____________________
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Jézus ellenállt a Sátán kísértéseinek.
Jézus megkísértése. Készítette: Carl Heinrich Bloch. A
Nemzettörténeti Múzeum (Frederiksborg Kastély, Hillerød, Dánia)
jóvoltából. Másolatok készítése tilos!

A következő táblázat segíthet jobban
megértened, mit tapasztalt meg Jézus,
amikor megkísértette az ördög.
Tanulmányozd a táblázat bal oldali
oszlopában található szentírásrészeket,
majd írd le, hogy minek a megtételére
kísértette meg Sátán Jézust, és hogyan
reagált Jézus a kísértésre. Miközben ezt
teszed, tartsd szem előtt, 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 különböző helyekre (lásd
Joseph Smith fordítás, Máté 4:5, 8 [a
Kalauz a szentírásokhoz 231. oldalán]).

Minek a megtételére kísértette meg
Sátán Jézust?

Hogyan reagált Jézus a
kísértésre?

Máté
4:3–4

Máté
4:5–7

Máté
4:8–11

1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Mit szemléltet ez a beszámoló, milyen stratégiákkal

kísért minket az ördög arra, hogy bűnt kövessünk el?

Figyeld meg a hasonlóságot a Szabadító egyes kísértésekre adott válaszaiban. A
Szabadító által felidézett szentírások megvilágították az egyes kísértések esetén
követendő helyes utat, és Ő alkalmazta is az ezekben a szentírásokban tanított
igazságokat. Többek között ezt a tantételt ismerhetjük meg a Szabadító által
mutatott példából: A szentírásokban tanított igazságokat felidézve és azokat
alkalmazva ellen tudunk állni az ördög kísértéseinek. Felírhatod ezt a tantételt
a szentírásod margójára a Máté 4:3–11 környékére.

Ezt a tantételt szem előtt tartva miért fontos a szentírások rendszeres
tanulmányozása?
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Richard G. Scott elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következő tanácsot adta
szentírásrészek tanulmányozásával és memorizálásával kapcsolatban: „Legyetek
bölcsek a technika kiaknázásában! Jelöljetek meg fontos szentírásokat a
készüléketekben, és gyakorta lapozzatok vissza ezekhez. Ha ti, fiatalok, olyan
gyakran ismételnétek át egy-egy szentírásverset, mint amilyen gyakran SMS-t
küldtök, akkor hamarosan szentírások százait tudnátok kívülről. E szentírásrészek

pedig a Szentlélektől kapott sugalmazás és útmutatás hathatós forrásának bizonyulnak majd a
szükség óráján” (Otthonaink békességéért. Liahóna, 2013. máj. 30.).

A szentírások tanulmányozásának áldásai
Ifjúsági hitoktatási tanulóként lehetőséged van arra, hogy az idei évben végigolvasd az
Újszövetséget. A szentírások tanulmányozása megerősíti az Úrral való kapcsolatodat. Spencer W.
Kimball elnök ezt tanította: „Amikor az Istenséggel való kapcsolatom alkalmivá válik, amikor úgy
tűnik, az isteni fül nem hall, és az isteni hang nem beszél, úgy találom, hogy messze, messze
vagyok. Ha elmélyülök a szentírásokban, a távolság csökken, és a lelkiség visszatér” (Az egyház
elnökeinek tanításai: Spencer W. Kimball [2006]. 72.).

2. Végezd el a következő tevékenységet a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Az egyik oldalon készíts három oszlopot. Az első oszlopba írj fel három
olyan bűnt, melynek elkövetésére kísértést érezhetnek a korodbeli fiatalok.
A második oszlopba mindhárom vonatkozásában írd be, hogyan próbálhat
meg Sátán rávenni valakit az első oszlopban felsorolt bűnök elkövetésére,
majd keress egy-egy, olyan igazságokat tanító szentírás-utalást, mely
felidézhető és alkalmazható akkor, ha valaki kísértést érez az általad felsorolt
bűnök elkövetésére, és ezeket a szentírás-utalásokat írd be a harmadik
oszlopba. (Szentírás-memoriterekre is hivatkozhatsz, például 1 Mózes 39:9
vagy Tan és a szövetségek 10:5.)

b. Egy másik oldalra írj ki egy olyan szentírást, melyet felidézhetsz és
alkalmazhatsz, amikor legközelebb kísértést érzel valamilyen bűn
elkövetésére. Memorizálhatod is az általad kiválasztott szentírást.

Máté 4:12–17
Jézus Galileában lakozik
Több esemény is történt a Szabadító pusztában töltött negyven napja (Máté 4:11) és
Keresztelő János bebörtönzése között (Máté 4:12; lásd „Az evangéliumok
párhuzamba állítása” [a Kalauz a szentírásokhoz 48. oldalán kezdődik]).

A Máté 4:12–15-ből megtudjuk, hogy a pusztában megélt dolgok után Jézus
Galileába ment, és Kapernaum városában lakozott. Máté megjegyezte, hogy a
Szabadító galileai szolgálata betöltötte Ésaiás egyik próféciáját (lásd Ésaiás 9:1–2).
Olvasd el a Máté 4:16-ot, és esetleg jelöld meg, mit prófétált Ésaiás, mi fog történni.

Ebből a próféciából megtudjuk, hogy Jézus Krisztus világosságot hoz azok
életébe, akik sötétségben vannak. Máté és a többi evangélium
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tanulmányozásának folytatása közben figyeld meg, mi módon tette ezt szolgálata
során a Szabadító.

Amint azt a Máté 4:17 feljegyzi, a Szabadító annak előkészületeként kezdett el
bűnbánatot prédikálni, hogy a mennyek királysága (az Ő egyháza) megalapíttasson
a nép között.

Máté 4:18–22
Jézus másokkal együtt Pétert is hívja, hogy kövessék Őt
Nézd meg a képet, melyen a Szabadító elhívja Pétert és Andrást, és figyeld meg,
hogy mit csinál éppen Péter és András a halászhálóval.

Bár ebben az időben mások talán
egyszerű halászemberekként
tekintettek Péterre és Andrásra, Jézus
Krisztus látta a bennük rejlő nagyszerű
lehetőségeket és tudta, hogy kivé
válhatnak. Gondolj bele, hogy milyen
szempontból hasonlítunk Péterre és
Andrásra.

A Máté 4 tanulmányozását folytatva
figyeld meg, mit kell tennünk azért,
hogy teljesen azzá váljunk, akivé az Úr
szeretné, hogy váljunk.

Olvasd el a Máté 4:18–22-t, és nézd meg, milyen beszélgetés zajlott le a Szabadító
és a halászok között.

Képzeld magad az egyik halász helyébe. Gondolj bele, mit áldoztál volna fel azért,
hogy kövesd a Szabadítót és minden idődet arra fordítsd, hogy segédkezz a
munkájában. Miért lehetett ez nehéz? ____________________

Figyeld meg, hogyan reagáltak ezek a halászok – Péter, András, Jakab és János – a
Szabadító hívására. Mit árul el a jellemükről az, hogy azonnal cselekedtek?

Mit jelent az „embereket halásszatok” kifejezés (Máté 4:19)?
____________________

Gondold át, miért visznek véghez több jót az életükben ezek a férfiak emberek
halászaiként, mint csupán halászokként.

A következő tantételt ismerjük meg ezeknek az embereknek a példájából: Ha
azonnal válaszolunk a Szabadító hívására, hogy kövessük Őt, akkor Ő többet
tud kihozni az életünkből, mint amennyire mi magunk képesek vagyunk.

Joseph B. Wirthlin elder a Tizenkét Apostol Kvórumából feltett egy kérdést életünk
„hálói” kapcsán:
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„»Ha a Szabadító ma hívna titeket, éppen ilyen készségesek lennétek, hogy
otthagyjátok hálótokat és kövessétek őt?« […]

A hálók különböző méretűek és formájúak lehetnek. Az a háló, melyet Péter,
András, Jakab és János otthagyott, egy kézzelfogható tárgy volt – egy olyan
eszköz, mellyel megélhetésüket biztosították. […]

A háló fogalmát általában úgy határozzák meg, mint valaminek az elejtéséhez
szükséges eszközt. Még szűkebb, de jelentésileg fontosabb értelemben a háló olyan valami, ami
elcsábít vagy meggátol minket abban, hogy Jézus Krisztusnak, az élő Isten Fiának hívását
kövessük.

A háló ebben a szövegösszefüggésben jelentheti a munkánkat, a hobbinkat, az örömünket, és
mindenek felett kísértéseinket és bűneinket. Röviden, a háló bármi olyan lehet, ami elvon minket
a Mennyei Atyánkkal vagy visszaállított egyházával való kapcsolattól” (vö. „Kövessetek engem!”
Liahóna, 2002. júl. 15–16.).

3. Wirthlin elder „hálókra” vonatkozó meghatározása alapján írj a
szentírás-tanulmányozási naplódban 3–4 példát arra, ahogyan

napjaink hálói megakadályozhatnak valakit abban, hogy azonnal válaszoljon a
Szabadító hívására, hogy kövesse Őt.

Ezra Taft Benson elnök tanított arról, hogy milyen áldások érkezhetnek, ha
követjük a Szabadítót: „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.).

4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Mikor fordult elő az, hogy te vagy egy ismerősöd hasonló áldásokat
tapasztalt meg azért, mert világi aggodalmait hátrahagyva követte a
Szabadítót?

b. A Szabadító követéséért kapott áldásainkat átgondolva szerinted miért
fontos azonnal reagálni a hívására, hogy kövessük Őt?

Célként kitűzhetsz valamit, amely által még jobban tudnál reagálni a Szabadító
hívásaira, hogy kövesd Őt.

Máté 4:23–25
Jézus Galilea-szerte tanít, prédikál és gyógyít
Olvasd el a Máté 4:23–25-öt, és esetleg jelöld be a Szabadító tetteit.
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Az evangéliumok tanulmányozása során a Szabadító földi szolgálata alatti
tanításainak, prédikációinak és gyógyításainak konkrét eseteit is meg fogod
ismerni.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 4-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Jézus elmondja a hegyi beszédet

2. RÉSZ: 4. NAP

Máté 5
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.
Ez a lecke a Máté 5-öt tárgyalja, olyan tantételekkel, melyekről azt tanította a
Szabadító, hogy boldogsághoz vezetnek. A Szabadító továbbá megparancsolta a
tanítványainak, hogy mutassanak igazlelkű példát, és megtanította a magasabb
törvényt.

Máté 5:1–12
A Szabadító a boldogmondásokkal kezdi el a hegyi beszéd tanításait
Hogyan válaszolnál a következő
kérdésekre: Boldog vagy? Miért vagy
miért nem? ____________________

Figyeld meg, mit mondott Dieter F.
Uchtdorf elnök az Első Elnökségből a
boldogságról:

„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 magunk számítunk. Mi határozzuk meg, mennyire leszünk boldogok” (A
megbánásokról és az elhatározásokról. Liahóna, 2012. nov. 23.).

A Máté 5 tanulmányozása közben keress olyan tantételeket, melyek segíthetnek
neked megérteni, hogy mi hoz valódi boldogságot.

Fusd át a Máté 5:3–11-et, és nézd meg, melyik szó ismétlődik az egyes versek
elején.

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.

A nefiták között tett látogatása során Jézus Krisztus ott is elmondott egy beszédet,
mely hasonlít a Máté 5-ben található hegyi beszédhez. A nefitáknak szóló beszéde
elején a Szabadító kifejtette, hogy keresztelkedés és a Szentlélek befogadása jelenti
a Hozzá vezető utat (lásd 3 Nefi 12:1–2). A Máté 5:1–12-ben és a 3 Nefi
12:1–12-ben található boldogmondások elárulják nekünk, hogyan
jöhetünk Őhozzá.
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Olvasd el a 3 Nefi 12:3–6-ot, és nézd meg, mivel járul hozzá az Úr ezekben a
versekben található üzenete a Máté 5:3–6-ban található szentírásrész
megértéséhez.

1. Válaszd ki az egyik boldogmondást a Máté 5:3–12-ből. Írj a
szentírás-tanulmányozási naplódba egy rövid beszédet erről a

boldogmondásról. (Szerepelhetnek benne a 3 Nefi 12-ből vett meglátások is.)
Beszéded tartalmazza a következő információkat:

a. Nevezd meg az adott boldogmondás betartásáért ígért áldást.

b. Mondj konkrét módokat arra, hogyan élhetünk az adott boldogmondás
szerint.

c. Magyarázd el, hogyan hozhat számunkra boldogságot az, ha e
boldogmondás szerint élünk. Egy olyan élményről is írhatsz, mely
szemlélteti, hogy mi módon hozott neked boldogságot az adott
boldogmondás.

Talán felfigyeltél rá, hogy a boldogmondások mindegyike Jézus Krisztus
tulajdonságairól tanít. E tanítások szerint élve hasonlóbbakká válhatunk Őhozzá. A
Máté 5-ből megtudjuk, hogy Krisztusi tulajdonságokra szert téve nagyobb
boldogságban lesz részünk.

Válassz ki egy tulajdonságot a boldogmondásokból, és tűzd ki célul ennek a
tulajdonságnak a kifejlesztését magadban.

Máté 5:13–16
Jézus Krisztus azt az utasítást adja a tanítványainak, hogy mutassanak
igazlelkű példát
Gondolj egy ismerősödre, például egy családtagodra vagy barátodra, aki számára
áldást jelentene az, ha közelebb kerülne Mennyei Atyánkhoz. A Máté 5
tanulmányozását folytatva keress olyan tantételeket, amelyek utat mutathatnak
neked, amint megpróbálsz segíteni ennek az illetőnek.

Sorold fel, mire használatos a só:
____________________

Egészítsd ki a felsorolásodat, miután
elolvastad, hogy mit mondott Carlos E.
Asay elder a Hetvenektől a sóról:
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„[A só] nélkülözhetetlen az egészséghez; a test sejtjeinek sóra van szükségük az
élethez és a működéshez. Fertőtlenítő, baktérium-ölő jellege van. Tartósít. Sok
étel és termék hozzávalója. Becslések szerint a sónak tizennégyezernél is több
felhasználási módja van. […]

[A sónak] íze van, …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).

Olvasd el a Máté 5:13-at, és nézd meg, kiket hasonlított sóhoz a Szabadító.

Gondold át, hogy milyen szempontból jellemezhetik Jézus Krisztus tanítványait a jó
só tulajdonságai.

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

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

Szerinted mitől veszítheti el a só az ízét? ____________________

A só akkor veszíti el az ízét, ha más anyagokkal (például piszokkal) keveredik és
beszennyeződik.

Ha a só Jézus Krisztus tanítványait jelképezi, akkor mit jelképezhet a piszok vagy a
szennyező anyag?

A Szabadító tanításaiból megtudjuk, hogy ha beszennyeznek minket a világ
bűnei, akkor az megakadályozhat bennünket abban, hogy áldást jelentsünk
mások számára. Ezt a tantételt beírhatod a szentírásod margójára a Máté 5:13
közelébe.

Asay elder azzal kapcsolatban is tanácsokat adott nekünk, hogy mi módon
kerüljük el, hogy beszennyezzenek minket a világ bűnei: „A következő egyszerű
irányelvek… segíthetnek megőrizni saját ízünket: Ha valami nem tiszta, ne
gondolj rá; ha nem igaz, ne beszélj róla; ha nem jó, akkor ne tedd meg” (“Salt of
the Earth,” 42–43).

Gondold át, mit tehetnél ma annak elkerüléséért, hogy beszennyezzenek a világ
bűnei. Ne feledd, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit és bűnbánat által
megtisztulhatsz bármilyen bűntől, amelyet esetleg elkövettél.

Olvasd el a Máté 5:14–16-ot, és nézd meg, milyen szempontból hasonlította a
tanítványait gyertyához a Szabadító. (A Máté 5:14–16 szentírás-memoriter.
Megjelölheted ezeket a verseket valamilyen egyedi módon, hogy később könnyen
megtalálhasd őket.)
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Szentírás-memoriter – Máté 5:14–16
2. Rajzolj a

szentírás-tanulmányozási naplódba
egy gyertyát, és válaszold meg a
következő kérdéseket:

a. Mit jelent az, hogy „fényljék a ti
világosságtok”?

b. Szerinted miért fontos követni
az Úrnak a Máté 5:14–16-ban
található parancsolatát, és
igazlelkű példát mutatni?

Szentírás-memoriter forrásanyagok
Hasznos lehet, ha megismerkedsz az LDS.org honlapon rendelkezésre álló szentírás-memoriter
forrásanyagokkal. Ezek között vannak szentírás-memoriter kártyák, könyvjelzők, tanulási
tevékenységek, valamint mobil- és webes alkalmazások. E forrásanyagok segíthetnek neked
ezeknek a szentírásrészeknek az elsajátításában.

Ezekből a versekből megtudjuk, hogy igazlelkű példánk buzdíthat másokat,
hogy kerüljenek közelebb Mennyei Atyánkhoz. Ezt a tantételt be is írhatod a
szentírásodba.

3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Előfordult már veled, hogy valaki igazlelkű példát

állított eléd, és ez segített neked közelebb kerülni Mennyei Atyánkhoz? Mikor?

Gondold át, mit tehetnél azért, hogy jobb példa legyél a családod és a barátaid
számára.

Máté 5:17–48
Jézus Krisztus megtanítja a tanítványainak, hogyan váljanak tökéletessé, mint
amilyen Mennyei Atyánk
A Máté 5:17–20 feljegyzi, hogy Jézus Krisztus azt tanította, hogy Mózes
törvényének örökkévaló igazságait betölteni jött, nem pedig azért, hogy eltörölje
vagy elvesse ezeket. Azért jött, hogy visszaállítsa a gonoszság és hitehagyás miatt
elveszett evangélium teljességét, kiigazítsa a hamis tanításokat, és betöltse az
ószövetségi próféták próféciáit.

A Máté 5:21–48-ban a Szabadító olyan törvényekről és szokásokról beszélt,
amelyeket a zsidók Mózes törvénye alatt alakítottak ki vagy fűztek hozzá ahhoz.
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Elmagyarázta a törvények igazi jelentését, és magasabb rendű életvitelre tanított.
Isten királysága tagjainak e magasabb törvény szerint kell élniük. Végezd el a
következő párosítási tevékenységet, mely segíteni fog neked felismerni, mit tanított
Jézus Krisztus a tanítványainak a magasabb törvényről:

Csak a törvény betűje szerinti élet Hogyan éljenek Jézus Krisztus
tanítványai

____„Ne ölj” (lásd Máté 5:21–26).

____„Ne paráználkodjál” (lásd Máté 5:27–30).

____Ha adsz „elválásról való levelet”, akkor
elválhatsz a feleségedtől (lásd Máté 5:31–32).

____Csak azokat az esküidet tartsd be, amelyeket
az Úr nevében tettél (lásd Máté 5:33–37).

____„Szemet szemért és fogat fogért” (lásd Máté
5:38–42).

____Csak a felebarátodat kell szeretned (lásd
Máté 5:43–47).

a. Nincs szükség esküre; a szavadnak elégnek
kell lennie.

b. Szeresd az ellenségedet!

c. Ne válj el, hacsak nem házasságtörés okán!

d. Ne dühödj fel!

e. Fordítsd oda a másik orcád!

f. Ne kövess el házasságtörést a szívedben
azzal, hogy buja gondolatokat dédelgetsz!

4. Nézd át az ebből a leckéből tanult igazságokat. A
szentírás-tanulmányozási naplód három külön sorába írd be, hogy

Elkezdem, Abbahagyom és Folytatom. Gondold át az életedet, és válassz ki egy
olyan dolgot, amit elkezdhetsz, egy olyan dolgot, amit abbahagyhatsz, és egy
olyan dolgot, amit folytathatsz azért, hogy alkalmazd az ebből a leckéből
tanultakat. Azután a szentírás-tanulmányozási naplódban a megfelelő szó mellé
írd le, hogy mit fogsz elkezdeni és mit fogsz folytatni. Az Abbahagyom szó mellé
csak pipát tegyél, jelezve, hogy kiválasztottál valamit, amit abbahagyhatsz.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 5-öt, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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3. RÉSZ: 1. NAP

Máté 6–7
Bevezetés
Jézus hegyi beszéde folytatódik a Máté 6–7-ben. A beszédnek ebben a részében
arról tanít, hogy Mennyei Atyánk kedvében járva kell igazlelkű, odaadást kifejező
cselekedeteket véghezvinnünk. Arra is utasítja a tanítványait, hogy először
törekedjenek Isten királyságának a felépítésére.

Máté 6:1–18
A Szabadító arra tanítja tanítványait, hogy vigyenek véghez igazlelkű cselekedeteket
Gondolkozz el a következő kérdéseken: Előfordult már veled, hogy nem a
megfelelő indítékkal tettél valami jót? Ha igen, akkor mi késztetett erre?

Értékeld ki az életed!
Ha időt szakítunk rá, hogy őszintén kiértékeljük, vajon mennyire élünk egy bizonyos evangéliumi
tantétel szerint, akkor azzal lehetőséget adunk a Szentléleknek arra, hogy segítsen nekünk
felismerni, mit teszünk jól és miben tudnánk még fejlődni. Amikor kiértékeled az életed, törekedj
a Szent Lélek útmutatására és legyél teljes mértékben őszinte!

Olvasd el a Máté 6:1–2-t, és nézd meg, mit mondott a Szabadító, mi lehet az
igazlelkű cselekedetek egyik helytelen indítéka.

Az alamizsna osztása, például a szegények megsegítése, vallási odaadást kifejező
cselekedet. Mit tanítanak ezek a versek, miért osztogatnak egyesek alamizsnát?
____________________

Figyeld meg, hogy a Szabadító képmutatóknak nevezte ezeket az embereket, mely
annyit tesz: színlelő, önmagát másnak mutató.

Olvasd el a Máté 6:3–4-et, és nézd meg, mit tanított a Szabadító, hogyan vigyenek
véghez igazlelkű cselekedeteket a tanítványai. Megjelölheted a Szabadító azoknak
tett ígéretét, akik a megfelelő indítékkal visznek véghez igazlelkű cselekedeteket.

A titkon végzett szolgálat azt jelenti, hogy anélkül végzünk szolgálatot, hogy
világgá kürtölnénk azt vagy valamiféle hasznot remélnénk belőle. Sok minden szól
a szolgálat azon csendes cselekedetei mellett, melyekről csak az tud, akit
szolgálnak, és aki szolgál.

Egészítsd ki az alábbi megállapítást úgy, hogy egy olyan tantétel legyen belőle,
amelyet a Szabadító tanításaiból ismerhetünk meg: Ha azért viszünk véghez
odaadást kifejező cselekedeteket, hogy Mennyei Atyánk kedvében járjunk,
és nem azért, hogy mások figyelmét magunkra vonjuk, akkor Ő
____________________.

A „megfizet néked nyilván” [nyíltan] kifejezés utalhat arra, hogy Mennyei Atyánk
oly módon áld meg minket fizikailag vagy lelkileg, amit mások talán észrevesznek,
talán nem, de mi könnyedén felismerjük, amikor az áldást kapjuk.
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Olvasd el a Máté 6:5–6-ot és a Máté 6:16–18-at, és keress a Szabadító által annak a
tantételnek a szemléltetésére használt példákat, hogy Mennyei Atyánk kedvében
járva vigyünk véghez odaadást kifejező cselekedeteket. A 16. versben a komor
nézés és az eltorzult arc olyan emberekre utal, akik közszemlére teszik a
böjtölésüket.

A nyilvános ima önmagában véve nem helytelen, és nem is kell minden imát titkon
mondani. Az ima és más vallásos cselekedetek is végezhetők nyilvánosan,
amennyiben őszintén és odaadással, valamint a helyes egyházi gyakorlatnak
megfelelően végzik ezeket.

1. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódba egy olyan alkalomról,
amikor azért vittél véghez valamilyen odaadást kifejező igazlelkű

cselekedetet – például imádkoztál vagy böjtöltél –, hogy Mennyei Atyánk
kedvében járj. Írd le, hogy érzéseid szerint milyen áldásokat kaptál az őszinte
hódolatodért.

A Máté 6:7–15-ben 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). E verseket átolvasva nézd meg, mit tanulhatsz az
imáról az Úr példájából.

Azt is megteheted, hogy keresel egy csendes, nyugodt helyet, ahol hangosan
imádkozhatsz, és ott őszinte imában fordulsz Mennyei Atyánkhoz. Milyen
különbségeket vettél észre a hangosan elmondott és a magadban elmondott ima
között? Rendezettebbek voltak a gondolataid, amikor hangosan tudtál imádkozni?

2. Írj le a szentírás-tanulmányozási naplódba néhány, a Máté 6:7–15
tanulmányozása során felmerült gondolatot, mely segíthet neked,

hogy hatékonyabb légy a személyes imáidban.

Máté 6:19–24
Jézus Krisztus arra tanítja a tanítványait, hogy a mennyben gyűjtsenek kincseket
Kincsnek nevezzük mindazt, amit nagyra értékelünk.

Olvasd el a Máté 6:19–21-et, és nézd
meg, hogy mit tanított a Szabadító a
tanítványainak, milyen jellegű kincsek
megszerzésére törekedjenek.

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

A következő táblázatban sorolj fel
három példát olyan kincsekre, melyeket az emberek itt a földön akarnak gyűjteni,
három példát pedig olyan kincsekre, amelyeket a mennyben tudunk gyűjteni.

kincsek a földön kincsek a mennyben
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Olvasd el a Máté 6:22–24-et, és nézd meg, mit tanított a Szabadító, ami segíthet,
hogy a mennyben gyűjtsünk kincseket.

A Máté 6:22 Joseph Smith fordítása segít nekünk megérteni, hogy a Szabadító azt
tanította, hogy „egyedül Isten dicsőségére” kell tekintenie a szemünknek ahhoz,
hogy a mennyben gyűjtsünk magunknak kincseket (Joseph Smith fordítás, Máté
6:22 [a Kalauz a szentírásokhoz 231. oldalán]), vagyis a szemléletmódunkat és az
akaratunkat összhangba kell hoznunk Istenével.

A Máté 6:24 utolsó mondatából megismerjük a következő igazságot, amely segíthet
nekünk szem előtt tartani, hogy a mennyben gyűjtsünk kincseket: Nem
szolgálhatunk egyszerre Istennek és a Mammonnak. A Mammon szó
gazdagságra, vagyonra vagy világiasságra utal.

3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Szerinted miért nem tudjuk egyszerre szolgálni Istent

és a Mammont?

Gondold át a saját életedet, és keress egy példát arra, ahogy visszatarthat téged
Isten szolgálatától és a mennyei kincsek gyűjtésétől az, ha valami világi dologra
összpontosulnak a vágyaid.

Máté 6:25–34
A Szabadító azt az utasítást adja a tanítványainak, hogy először Isten királyságát
keressék
Amint azt a Máté 6:25–34 feljegyzi, a Szabadító azt az utasítást adta a
tanítványainak, hogy ne aggódjanak 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.

Olvasd el a Máté 6:31–34-et, és nézd meg, milyen tantételt tanított Jézus a
tanítványainak, először mire törekedjenek az életükben. (Figyeld meg, 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].)

Milyen tantételt tanulhatunk a Máté 6:33-ból? ____________________

„Istennek országa” (Máté 6:33), vagyis Isten királysága Jézus Krisztus akkori és
mostani egyházát jelképezi. Napjainkban ez Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyháza, mely azért lett visszaállítva, hogy felkészítse Mennyei Atyánk
gyermekeit a menny királyságára – a celesztiális királyságra.

A következő idézet Ezra Taft Benson elnöktől segíthet neked megérteni, hogyan
alkalmazd az életedben ezt a tantételt:
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„Istent az életünkben minden más elé kell helyeznünk. Neki kell elsőnek
lennie. […]

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.).

4. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Megtapasztaltad-e már Mennyei Atyánk áldásait, amint

igyekeztél első helyre tenni Őt az életedben? Mikor?

Máté 7:1–5
Jézus Krisztus az igazlelkű ítélkezésről tanítja a tanítványait
Olvasd el a Máté 7:1–2-t, és figyeld meg, hogy mit tanított a Szabadító az
ítélkezésről.

A Máté 7:1-et gyakran félreértelmezik, és azt a jelentést tulajdonítják neki, hogy
soha ne ítélkezzünk. A Joseph Smith fordításból azonban megtudjuk, hogy Jézus
Krisztus azt tanította, hogy ítéljünk „igazlelkű ítéletet”.

Szerinted mit jelent igazlelkűen ítélni? ____________________

Olvasd el a Máté 7:3–5-öt, és gondolj bele a Szabadító által használt hasonlatba,
mellyel megtanította nekünk, hogy mi módon kerüljük el mások hamislelkű
megítélését (lásd még János 7:24).

Dallin H. Oaks elder a következő magyarázatot fűzte a különböző
ítélkezés-típusokhoz:

„Zavarba ejtőnek találtam, hogy a szentírások néhol azt parancsolják nekünk,
hogy ne ítélkezzünk, máshol pedig azt az utasítást adják, hogy ítélkezzünk, és
még azt is megmondják, hogyan. Azonban ezeket a szentírásrészeket
tanulmányozva meggyőződésemmé vált az, hogy a látszólag ellentmondó
utasítások tulajdonképpen következetesek, ha az örökkévalóság szemszögéből
tekintünk rájuk. A megértés kulcsa az, hogy kétféle ítélkezés van: végső ítélkezés,

amelyet megtiltanak nekünk, és közbenső ítélkezés, amelyre parancsot kapunk, azonban
igazlelkű tantételek alapján kell ítélkeznünk. […]

A szentírások a végső ítélkezést megtiltják a halandóknak, azonban megkövetelik tőlük azt, amit
én »közbenső ítélkezésnek« nevezek. Az ilyesfajta ítélkezés elengedhetetlen a saját erkölcsi
önrendelkezésünk gyakorlásához. […]

Mindannyian valamiféle ítéletet alkotunk, amikor megválasztjuk a barátainkat, megválasztjuk,
mire fordítsuk az időnket és a pénzünket, és természetesen akkor, amikor kiválasztjuk örökkévaló
társunkat. […]
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Az általunk meghozott közbenső ítéleteknél oda kell figyelnünk arra, hogy igazlelkűen
ítélkezzünk. Döntéseinkben a Lélek útmutatására kell törekednünk. Ítélkezésünket a saját
sáfárságunkra kell korlátoznunk. Amikor csak lehet, tartózkodnunk kell az emberek megítélésétől
mindaddig, amíg nem ismerjük eléggé a tényeket. Amennyire csak lehetséges, a körülményeket
kell megítélnünk, nem az embereket. Minden ítéletünkben igazlelkű normákat kell alkalmaznunk.
Mindezek során pedig szem előtt kell tartanunk a megbocsátás parancsát” (“‘Judge Not’ and
Judging,” Ensign, Aug. 1999, 7, 9, 13).

Dieter F. Uchtdorf elnök az Első Elnökségből ezt mondta a Máté 7:3–5 kapcsán:

„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.

Néhány évvel ezelőtt a hírekben beszámoltak egy férfiról, aki azt képzelte, hogy
ha bedörzsöli az arcát citromlével, akkor láthatatlan lesz a kamerák számára. Így

hát becitromlevezte az arcát, majd elindult és kirabolt két bankot. Nem sokkal azután, hogy
letartóztatták, már ott volt a képe az esti hírekben. Amikor a rendőrségen megmutatták neki a
biztonsági kamerák róla készített felvételeit, nem hitt a szemének. »De hát citromlé volt az
arcomon!« – ellenkezett. [Lásd Errol Morris, ‘The Anosognosic’s Dilemma: Something’s Wrong
but You’ll Never Know What It Is’ (Part 1), New York Times, June 20, 2010;
opinionator.blogs.nytimes.com/2010/06/20/the-anosognosics-dilemma-1.]

Amikor a Cornell Egyetem egyik tudósa hallotta a történetet, rendkívül érdekelte, miként lehet az,
hogy valaki ennyire ne legyen tudatában saját inkompetenciájának. Annak meghatározására,
hogy általános problémával állnak-e szemben, két kutató egyetemi hallgatókat kért fel arra, hogy
vegyenek részt egy különböző életkészségeket vizsgáló tesztsorozatban, majd pedig értékeljék,
hogyan teljesítettek. A rosszul teljesítő tanulók voltak azok, akik a legpontatlanabbul értékelték a
saját teljesítményüket – néhányan ötször nagyobbra becsülték a pontszámukat, mint amennyit
valójában kaptak. [Lásd Justin Kruger and David Dunning, ‘Unskilled and Unaware of It: How
Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments,’ Journal
of Personality and Social Psychology, Dec. 1999, 1121–34.]

Ezt a tanulmányt számos módon megismételték, ám újra meg újra ugyanarra a következtetésre
jutottak: sokunknak okoz nehézséget, hogy úgy lássuk magunkat, amilyenek valójában vagyunk,
és még a sikeres emberek is túlbecsülik saját hozzájárulásaikat és alábecsülik mások
közreműködéseit. [Lásd Marshall Goldsmith, What Got You Here Won’t Get You There (2007),
chapter 3.]

Talán nem bír túl nagy jelentőséggel, ha túlbecsüljük, milyen jó sofőrök vagyunk vagy milyen
messzire tudunk elütni egy golflabdát. De amikor elkezdjük azt képzelni, hogy az otthonunkban,
a munkánkban és az egyházban tett hozzájárulásaink nagyobbak, mint amekkorák valójában,
akkor elzárjuk magunkat azoktól az áldásoktól és lehetőségektől, hogy jelentős és beható
módokon fejleszthessük magunkat” („Én vagyok-é az, Uram?” Liahóna, 2014. nov. 56–57.).

Máté 7:6–14
A Szabadító a személyes kinyilatkoztatásra való törekvésről tanít
A Máté 7:6 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
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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].)

A Joseph Smith fordítás szerint a Máté 7:7 e szavakkal kezdődik: „Mondjátok
nékik: Kérjetek Istentől.” Olvasd el ezzel a kezdéssel a 7. verset, és nézd meg, mit
mondott a Szabadító a tanítványainak, mit tanítsanak.

Ebből a versből megtanulhatjuk a következő tantételt: Amint az igazság után
kutatva kérünk, keresünk és kopogtatunk, Mennyei Atyánk válaszolni fog és
személyes kinyilatkoztatással áld meg minket.

Mit sugallnak a kér, keres és zörget [vagyis kopogtat] szavak, mit kell tennünk a
személyes kinyilatkoztatás elnyeréséért? ____________________

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor személyes kinyilatkoztatáshoz vezetett az,
hogy kértél, kerestél és kopogtattál.

Amint azt a Máté 7:9–11 feljegyzi, 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 helyénvaló dolgokra törekednek és azokat kérnek.

Olvasd el a Máté 7:12–14-et, és nézd meg, mit mondott a Szabadító, még milyen
igazságot tanítsanak a tanítványai. A szoros jelző ebben a versben azt jelenti, hogy a
kapu szűk, vagyis keskeny.

Máté 7:15–27
A Szabadító szabadítást ígér azoknak, akik az Atya akaratát teszik
Milyen elképzeléseket fogad el általában véve a világ, amelyek ellenkeznek
Mennyei Atyánk tervével? ____________________

Gondold át, miért fontos, hogy fel tudd ismerni, ha egy személy vagy csoport olyan
elképzelést támogat, amely ellenkezik Mennyei Atyánk tervével.

Olvasd el a Máté 7:15-öt, és nézd meg, hogy mire figyelmeztette az Úr a
tanítványait.

M. Russell Ballard elder a Tizenkét Apostol Kvórumából figyelmeztetett napjaink
hamis prófétáira és hamis tanítóira, „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.).

Olvasd el a Máté 7:16–20-at, és nézd meg, mi alapján ismerhetjük fel, hogy valaki
hamis próféta vagy hamis tanító-e.

Ezekből a versekből megismerhetjük a következő igazságot: Gyümölcseikről
ismerhetjük fel a hamis prófétákat. Miként a növényeket is be tudjuk
azonosítani az általuk termett gyümölcs fajtájáról és minőségéről, a hamis
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prófétákat és a hamis tanítókat is fel tudjuk ismerni a tanításaik, a tetteik és az
elképzeléseik alapján.

Szerinted milyen gyümölcsei lehetnek a hamis prófétáknak?
____________________

Olvasd el a Máté 7:21–27-et, és nézd meg, mit tanított a Szabadító annak
fontosságáról, hogy az Ő tanításai szerint éljünk. A Joseph Smith fordítás a 23.
versben található „sohasem ismertelek titeket” megállapítást megváltoztatja arra,
hogy „sohasem ismertetek engem” (Joseph Smith Translation, Matthew 7:33).

5. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, hogyan fogsz
alkalmazni a saját életedben egy vagy több olyan tantételt, melyet

ebben a leckében megfogalmaztál.

6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 6–7-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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3. RÉSZ: 2. NAP

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.

Máté 8:1–9:34
Jézus sok csodát tesz
Ha tudnád, hogy a Szabadító ma ellátogat a városodba, akkor kit vinnél Őhozzá,
hogy gyógyítsa meg? Miért?

Olvass el hármat a következő szentírásrészek közül, és nézd meg, milyen típusú
csodákat tett Jézus: Máté 8:1–4; Máté 8:5–13; Máté 8:14–15; Máté 8:28–32; Máté
9:1–8; Máté 9:18–19, 23–26; Máté 9:20–22; Máté 9:27–31; Máté 9:32–33.

Felfigyeltél-e arra, milyen mérhetetlen hatalma van Jézusnak? Hatalma van a föld
elemei felett, betegeket gyógyíthat és ördögöket űzhet ki.

Ezekből a beszámolókból kiderül, hogy Jézus meggyógyíthatja az
erőtlenségeinket és a betegségeinket.

Az erőtlenség a betegség, törékenység, gyengeség szinonimája. Gondold át, hogyan
gyógyíthat meg minket vagy erősítheti meg a gyengeségeinket a Szabadító, ha ma
Ő maga nem jár köztünk.

Máté 9:35–10:8
Jézus elhív tizenkét apostolt
Ha tudsz, látogass el az LDS.org honlapra, és keress képeket az egyház jelenlegi
apostolairól, az Első Elnökséget is beleérve ebbe (vagy keresd ki a képeiket a
Liahóna egyik konferenciai számában).

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

A Máté 9:35–10:8 tanulmányozása közben keress arra vonatkozó igazságokat, hogy
mi az apostolok szerepe és milyen áldásokat hozhatnak az életedbe.

Olvasd el a Máté 9:35-öt, és nézd meg, mit tett Jézus azon kívül, hogy gyógyított.
Meg is jelölheted, amit találsz.

Miközben Jézus Júdea-szerte prédikálta az evangéliumot és csodákat tett, egyre
több ember követte és kereste Őt.

Olvasd el a Máté 9:36–38-at, és nézd meg, mit mondott a Szabadító, kikre van
szüksége ahhoz, hogy segítséget kapjon mindazok szolgálatához, akik követik Őt.

Olvasd el a Máté 10:1–4-et, és nézd meg, mit tett Jézus, hogy segítsen kielégíteni az
emberek szükségleteit. Meg is jelölheted, amit találsz. Ebből a beszámolóból
megtudjuk, hogy Jézus Krisztus apostolokat hív el, és rájuk ruházza az Ő
felhatalmazását – ez az egyik módja annak, ahogyan a föld népét szolgálja.
Odaírhatod ezt a tant a szentírásod margójára a Máté 10:1–4 mellé.
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Figyeld meg, hogy Máté evangéliumának eseményei nem mindig vannak
időrendben. Jézus először elhívta az apostolokat, majd utána tanította őket a hegyi
beszédében (lásd Máté 5–7; lásd az evangéliumok párhuzamba állítását a Kalauz a
szentírásokhoz 48–53. oldalán).

Olvasd el a Máté 10:5–8-at, és nézd meg, mit parancsolt Jézus Krisztus az
apostolainak, mit tegyenek.

Az apostol megnevezés görögül azt jelenti, hogy „küldött”. Az apostolok először
csak azokhoz küldettek el, akik Izráel háza népéhez tartoztak (lásd Máté 10:5–6).
Később a feltámadt Szabadító megparancsolta, hogy az evangéliumot a nemzsidók
között is prédikálják, vagyis azoknak is, akik nem Izráel házából valók (lásd Máté
28:19; Apostolok cselekedetei 1:8). Az utolsó napi apostolok is azt a parancsolatot
kapják, hogy az egész világnak prédikálják az evangéliumot és legyenek Jézus
Krisztus tanúi (lásd T&Sz 107:23).

Milyen hasonlóságokat veszel észre azon cselekedetek között, amelyeket Jézus tett,
és azon cselekedetek között, amelyek megtételét megparancsolta az apostolainak?
A Máté 10:5–8-ból megtudjuk, hogy az Úr apostolokat hív el, hogy prédikálják
evangéliumát, és tegyék meg mindazokat a dolgokat, amelyeket Ő
cselekedne.

Milyen példát láttál már arra, hogy a jelenlegi apostolok oly módon prédikálnak és
szolgálnak, ahogy azt Jézus Krisztus tenné, ha itt lenne? ____________________

Ha tudsz, látogass el az LDS.org honlapra, és nézz meg vagy olvass el egy mai
apostol által nemrég elmondott általános konferenciai beszédet (vagy olvass el
egyet a Liahóna egyik általános konferenciai számában).

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. 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?

b. Milyen szempontból voltak és vannak hatással az életedre a mai apostolok
üzenetei és szolgálattétele?
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Jézus tanítja az apostolait

Gondold át, hogyan tudnád hithűen keresni 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 10:9–18-ban azt olvassuk, hogy az Úr azt mondta az apostoloknak, 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.

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor
egy más hitet valló személy valamilyen
nehéz kérdést tett fel neked az
evangéliumról vagy egy ellentmondásos
témáról az egyházzal kapcsolatban.
Mennyire voltál biztos abban, hogy mit
kell mondanod az adott helyzetben?

A Máté 10 tanulmányozását folytatva
keress egy olyan tantételt Jézusnak az
apostolokhoz intézett tanításaiban,
amely segíthet nekünk, amikor el kell
magyaráznunk az evangéliumot vagy meg kell osztanunk a bizonyságunkat.

Olvasd el a Máté 10:16–20-at, és nézd meg, mit mondott Jézus, milyen
kihívásokkal szembesülnek majd az apostolok, amikor úton lesznek és prédikálnak.

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

A Máté 10:19–20-ból tanultak alapján egészítsd ki a következő tantételt arról, hogy
miként szóljunk másokhoz: Amikor az Úr szolgálatában vagyunk, Ő
____________________.

2. Válaszolj a következő kérdések egyikére vagy mindkettőre a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Hogyan segíthet neked az imént megfogalmazott tantétel, amikor valaki egy
nehéz kérdést tesz fel neked az egyházzal kapcsolatban?

b. Mikor érezted már, hogy az Úr sugalmazást adott neked, hogy tudd, mit
mondjál valakinek?

A Máté 10:21–42 feljegyzi, hogy Jézus Krisztus további utasításokkal és
figyelmeztetésekkel látta el apostolait, és vigaszt nyújtott nekik a rájuk váró
kihívások kapcsán.

Olvasd el a Máté 10:37–38-at, és nézd 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.
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Gondold át, miért szükséges Jézus Krisztus tanítványainak jobban szeretni Őt, mint
bárki mást – saját családtagjaikat is beleértve ebbe.

A kereszt, melyről a Máté 10:38 említést
tesz, arra a keresztre utal, amelyet Jézus
Krisztus vitt, hogy beteljesítse Mennyei
Atyja akaratát és szabadulást hozzon az
embereknek.

Szerinted mit jelent felvenni a
keresztünket és követni Őt?

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

Szerinted milyen szempontból „vesztik el” végül az életüket azok az emberek, akik
a saját akaratukra és önző vágyaikra összpontosítanak? Saját szavaiddal egészítsd ki
a következő hiányos tantételt: Ha a saját életünk megmentésére törekszünk,
akkor ____________________.

A 39. versben megjelölheted, 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.

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

Saját szavaiddal egészítsd ki a következő hiányos tantételt: Ha Jézus Krisztusért
elveszítjük az életünket, akkor ____________________.

Olvasd el a következő idézetet Thomas S. Monson elnöktől: „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.).

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Kit ismersz, aki úgy döntött, hogy elveszti az életét Jézus Krisztusért?
Hogyan teszi meg ezt az illető?

b. Milyen hatással volt rá ez a döntés?

c. Milyen dolgokat tehetsz ma vagy a közeljövőben azért, hogy Jézus Krisztus
és mások szolgálatában elveszítsd az életedet?
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4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 8–10-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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3. RÉSZ: 3. NAP

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

Máté 11
Jézus Krisztus bizonyságot tesz arról, hogy Keresztelő János azért küldetett, hogy
elkészítse Őelőtte az utat

Miért fontos tudnunk, hogy a magukat rendőrnek vagy orvosnak kiadó személyek
tényleg azok, akiknek látszanak? Honnan tudhatod, hogy azok, akiknek látszanak?
____________________

Jézus Krisztus halandó szolgálata alatt, amikor csodákat tett és tanította az
embereket, sokan igyekeztek megtudni, hogy Ő az-e, akinek látszik – a megígért
Messiás. Ez idő tájt Heródes király elfogta és bebörtönözte Keresztelő Jánost.
Olvasd el a Máté 11:2–3-at, és nézd meg, hogyan segített két tanítványának
Keresztelő János, hogy tanúbizonyságot nyerjenek arról, ki Jézus.

Mit kellett megkérdezniük Jézustól azoknak a tanítványoknak, akiket János
elküldött Hozzá? ____________________
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Ezzel a 3. versben található kérdéssel János tanítványai azt tudakolták meg Jézustól,
hogy Ő-e a Messiás. Ne feledd, hogy Keresztelő János már tudta, hogy Jézus a
Messiás (lásd Máté 3:11, 13–14; János 1:29–34).

Szerinted miért küldte el János a tanítványait, hogy megtudakolják, vajon Jézus-e a
Messiás, amikor ő már tudta, hogy ki Jézus? ____________________

Olvasd el a Máté 11:4–5-öt, és nézd meg, hogyan válaszolt Jézus a kérdésükre.

Ahelyett, hogy egyszerűen csak megerősítette volna messiási mivoltát, mit kért
Jézus Keresztelő János tanítványaitól, mit tegyenek?

Alakíts ki megfelelő tanulási környezetet!
Az evangéliumi tanulás ideális színteréhez szükséges a rend, az áhítat és a békesség érzete.
Próbálj meg kiküszöbölni minden olyan zavaró tényezőt, amelyek elvonhatják a figyelmedet a
szentírások tanulmányozásától és átgondolásától. Boyd K. Packer elnök a Tizenkét Apostol
Kvórumából azt tanította, hogy „könnyebben adatik sugalmazás békés körülmények közepette”,
illetve hogy „az áhítat meghívja a kinyilatkoztatást” (“Reverence Invites Revelation,” Ensign,
Nov. 1991, 21–22).

Jézus egyszerűen megmondhatta volna János tanítványainak, hogy Ő a Messiás.
Ehelyett azonban arra kérte őket, hogy gondolják át a tetteit, majd térjenek vissza
Keresztelő Jánoshoz, és tegyenek bizonyságot azokról a dolgokról, amelyekről
hallottak, vagy amelyeket látták Jézust cselekedni.

Hogyan segíthetett Jézus tetteinek átgondolása Keresztelő János tanítványainak,
hogy még erősebb bizonyságot kapjanak a Szabadítóról annál, mint amit akkor
kaptak volna, ha egyszerűen csak megmondja nekik, hogy ki Ő?

Ebből a beszámolóból megtudjuk, hogy amint arra törekszünk, hogy tanuljunk
és bizonyságot tegyünk Jézus Krisztusról, a saját bizonyságunk is
erősödhet Őróla.

1. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban arról, te hogyan tudtad
meg, hogy Jézus Krisztus Isten Fia.

A Máté 11:7–27 feljegyzi, 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 Őt és Keresztelő
Jánost, pedig nyilvánvaló bizonyságot kaptak Jézus isteni mivoltáról.

Olvasd el a Máté 11:28–30-at, és nézd meg, mire kérte és milyen ígéretet tett Jézus
mindazoknak, akik elfogadják Őt Messiásként. (A Máté 11:28–30
szentírás-memoriter. Megjelölheted ezeket a verseket valamilyen egyedi módon,
hogy később könnyen megtalálhasd.)

A 28–30. versekből tanultak alapján egészítsd ki a következő tantételt: Ha Jézus
Krisztushoz jövünk, akkor Ő ____________________.

2. Jegyezd fel válaszodat a következő kérdésre a
szentírás-tanulmányozási naplódban: Mikor érezted már, hogy a

Szabadító könnyít a terheiden, amint Őhozzá jössz?
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Szentírás-memoriter – Máté 11:28–30
3. Segítségként a Máté 11:28–30 memorizálásához, találj ki olyan

mozdulatokat, melyek az egyes versekben található szavakat és
kifejezéseket jelképezhetik. Tanítsd meg ezeket a mozdulatokat valakinek
(például a családod tagjainak családi esten, vagy egy barátodnak). Addig
gyakorold a versek olvasása közben ezeket a mozdulatokat, míg az egész
memoritert emlékezetből fel nem tudod mondani. Írj a
szentírás-tanulmányozási naplódba egy mondatot, mely jelzi, hogy elvégezted
ezt a feladatot.

Máté 12:1–42
Jézus Krisztus megfeddi a farizeusokat hamis vádaskodásaikért és jelkeresésükért
A Máté 12:1–21-ből megtudjuk, 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.

Olvasd el a Máté 12:30-at, és nézd meg, hogy mit tanított Jézus azokról, akik nem
csatlakoznak Őhozzá.

A 30. vers szerint ha Isten királyságához szeretnénk tartozni, akkor teljes
mértékben el kell köteleznünk magunkat Jézus Krisztus mellett.

Gondold át, milyen módokon mutathatod ki azt, hogy teljes mértékben
elkötelezted magadat Jézus Krisztus mellett.

A Máté 12:31–42 feljegyzi, 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. Az Úr napjaink jelkeresőit is elítélte, és azt tanította, hogy
a hit nem jelek után érkezik (lásd T&Sz 63:7–11).

Mit jelent „a Lélek káromlása” (Máté 12:31)?

Joseph Smith próféta elmagyarázta, hogyan követi el valaki a Szentlélek
káromlásának bűnét: „Meg kell kapnia a Szentlelket, meg kell hogy nyíljanak
számára a mennyek, és ismernie kell Istent, majd azután bűnt kell elkövetnie
ellene. Miután valaki bűnt követett el a Szentlélek ellen, nem létezik számára
bűnbánat. Azt kell mondania, hogy a nap nem süt, miközben látja azt; meg kell
tagadnia Jézus Krisztust, miután a mennyek megnyíltak már neki; és meg kell
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tagadnia a szabadítás tervét, miközben a szemei nyitva vannak annak igazságára, és ettől fogva
ellenséggé válik” (in History of the Church, 6:314).

Előfordul, hogy az utolsó napi szenteket aggasztja a Szentlélek elleni káromlásnak vagy a
Szentlélek megtagadásának a bűne. Spencer W. Kimball elnök ezt tanította: „A Szentlélek elleni
bűn olyan tudást igényel, hogy egyszerű tagoknak nyilvánvalóan lehetetlen elkövetni azt” (The
Miracle of Forgiveness [1969], 123).

A Máté 12:39–40-ben a Szabadító elítélte a jelkeresést. Joseph Smith próféta azt mondta a
Szabadító e tanításáról: „Aki jelt keres, az házasságtörő. Ez a tantétel olyan örök, rendíthetetlen
és szilárd, akár a menny oszlopai. Ha olyan embert láttok, aki jelet kér, akkor biztosak lehettek
abban, hogy házasságtörőről van szó” (in History of the Church, 3:385).

Joseph Smith próféta később azt mondta: „Amikor Philadelphiában prédikáltam, egy kvéker jelt
követelt. Mondtam neki, hogy maradjon csendben. A beszéd után megint csak jelet kért.
Megmondtam a gyülekezetnek, hogy ez a férfi házasságtörő; hogy a gonosz és házasságtörő
nemzedék kíván jelet; és hogy az Úr egy kinyilatkoztatásban megmondta nekem, hogy ha valaki
jelet akar, az házasságtörő. »Igaz – kiáltott fel valaki –, én tetten is értem őt!«, melyet később,
amikor megkeresztelkedett, ez a férfi be is ismert” (in History of the Church, 5:268).

Máté 12:43–50
Jézus az üres ház példázatát tanítja
Képzeld el, hogy az egyik barátod tanácsot kér tőled, hogy miként tudná elkerülni
egy olyan bűn újbóli elkövetését, amelyet próbál elhagyni. Milyen tanácsot adnál a
barátodnak, hogy segíts neki ellenállni a kísértésnek? ____________________

Jézus Krisztus elmondott egy emberből kiűzött tisztátalan lélekről szóló példázatot.
E példázatot tanulmányozva keress egy olyan tantételt, amely segíthet a barátodnak
megtudni, hogyan győzze le a kísértést.

Olvasd el a Máté 12:43–44-et, és nézd meg, hogy 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?

Olvasd el a Máté 12:45-öt, és nézd meg, hogy mit tett a tisztátalan lélek, miután
üresen találta a „házat”, vagyis az embert.

Milyen szempontból jelképezhet az ebben a példázatban szereplő ember olyan
valakit, aki bűnbánatot tart és megpróbál ellenállni a kísértésnek?

Az ördög eltávolítása után mit nem tett meg a példázatban szereplő ember, ami
aztán lehetővé tette a gonosz lélek visszatérését?

Miközben elolvasod a következő idézetet Spencer W. Kimball elnöktől, gondold át,
miben hasonlíthat a Szabadító példázatában szereplő ember egy olyan valakihez,
aki azzal küzd, hogy ellenálljon a kísértésnek:
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„Az ördög tudja, hol kísértsen, hova mérje találó ütéseit. Megleli a sebezhető
felületet. Ahol valaki korábban már gyenge volt, ott lehet újra legkönnyebben
kísérteni.

A bűn elhagyása során senki nem teheti meg azt, hogy csupán kívánja a jobb
körülményeket. Ki is kell alakítania azokat. […] Nemcsak a bűn elhagyásáról kell
meggyőződni, hanem a bűnt körülvevő helyzetek megváltoztatásáról is. Kerülni

kell azokat a helyeket, helyzeteket és körülményeket, ahol sor került a bűnre, mert ezek nagyon
könnyen újra előidézhetik azt. El kell hagyni azokat az embereket, akikkel sor került a bűn
elkövetésére. Nem kell meggyűlölni az abban szereplő személyeket, de kerülni kell őket és
minden, a bűnnel kapcsolatos dolgot. […] Ki kell vetni mindent, ami felkavarhatja a régi
emlékeket.

Vajon ez azt jelenti, hogy az illető… egy ideig üresnek érzi majd az életét? 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. […]

Sokan, akik felhagytak valamilyen rossz szokással, úgy találják, hogy a helyettesítés a megoldás
részét képezi, és úgy győzték le a rossz szokást, hogy valamilyen jóval vagy ártalmatlannal
váltották fel azt” (The Miracle of Forgiveness, 171–73; kiemelés hozzáadva).

A Szabadító példázatából többek között azt a tantételt ismerhetjük meg, hogy az
életünkből való eltávolításuk után azzal tudjuk távol tartani a gonosz
hatásokat, ha igazlelkűséggel váltjuk fel őket. Odaírhatod ezt az igazságot a
szentírásod margójára a Máté 12:43–45 közelébe.

Tanulmányozd a következő idézetet, és jelöld meg benne, hogyan állhatunk ellen a
gonosz hatásoknak akkor, ha igazlelkűséggel töltjük meg az életünket:

„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. Merülj el a szentírásokban! Imádkozz naponta az Úrhoz, hogy
adjon neked erőt a sajátod felett! Időnként böjtölj különleges áldásokért!

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.).

4. Gondold át, milyen dolgokat tehetsz meg annak érdekében, hogy
igazlelkűséggel töltsd meg az életedet. Sorold fel ezeket a

szentírás-tanulmányozási naplódban, és fejtsd ki, miként nyújthat nagyobb lelki
erőt és segíthet legyőzni a gonosz hatásokat az, ha megteszed e dolgokat.

A Máté 12 hátralevő része feljegyzi, hogy miközben Jézus tanított, valaki szólt neki,
hogy a családtagjai beszélni szeretnének vele. Az Úr ekkor azt tanította, hogy
mindazok az Ő családjához tartoznak, akik az Atya akaratát teszik.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 11–12-t, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).
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További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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3. RÉSZ: 4. NAP

Máté 13:1–23
Bevezetés
Míg a Szabadító Galileában időzött, hatalmas sokaság jött Hozzá. Példázatokat
használva tanította az embereket, kezdve a magvető példázatával.

Máté 13:1–17
A Szabadító a magvető példázatát tanítja
Gondolj egy kertre vagy egy cserepes növényre. Milyen jellemzői vannak a
termékeny földnek? Milyen jellemzői vannak a terméketlen földnek?

A Máté 13:1–23-ban azt olvassuk, hogy a Szabadító a különböző talajtípusokat az
emberek szívéhez hasonlította. Ma e versek tanulmányozása során gondold át,
vajon melyik talajtípus hasonlít leginkább a te szíved jelenlegi állapotához.

Olvasd el a Máté 13:1–3-at, és nézd meg, hogyan tanította Jézus a sokaságot
Galileában.

Hogyan tanította Jézus a sokaságot?

Mi az a példázat? (Lásd Kalauz a szentírásokhoz: példázat.)

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? ____________________

A vetni ige magok szétszórását vagy elültetését jelenti. Olvasd el a Máté 13:4–9-et,
és nézd meg, milyen négy talajtípusra estek a magvető által elvetett magok.
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Milyen talajtípusokra estek a magok?

1. A szentírás-tanulmányozási naplódba rajzolj a négy talajtípust
jelképező képeket. A példázat értelmezését megismerve feliratozd a

rajzaidat.

• 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 13:10–11 feljegyzi, hogy a Szabadító tanítványai megkérdezték Tőle, miért
tanít példázatokban. 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.).

Olvasd el a Máté 13:14–15-öt, és nézd meg, mi akadályozta meg az embereket
abban, hogy megértsék a Szabadító által tanított igazságokat.

Mit mondott Jézus, mi akadályozta meg az embereket abban, hogy lássák, hallják
és megértsék az Őáltala tanított igazságokat? ____________________

3.  RÉSZ,  4 .  NAP

66



Joseph Smith próféta azt mondta: „…a kárhozat, amely azon a tömegen
nyugodott, akik nem fogadták el a kijelentéseit, azért volt, mert nem voltak
hajlandóak a szemükkel látni, és a fülükkel hallani; nem azért, mert nem tudtak,
és nem kapták meg a kiváltságot, hogy lássanak és halljanak, hanem mert szívük
telve volt gonoszsággal és förtelemmel”. Azt is tanította, hogy „a hitetlenség
volt az oka annak, hogy a tömeg, vagy a világ – ahogy a Szabadító nevezte őket

– miért nem kapott magyarázatot a példázataira” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith
[2007]. 312., 314.).

A „megkövéredett e népnek szíve” kifejezés a 15. versben azt jelenti, hogy az
emberek szíve megkeményedett és érzéketlenné vált. A 15. vers szerint milyen
áldásokat veszíthetünk el, ha megkeményítjük a szívünket? ____________________

Ezekből a versekből megtudjuk, hogy ha megkeményítjük a szívünket, akkor
nem fogjuk megérteni Isten szavát, nem térünk meg a Szabadítóhoz, és Ő
nem gyógyít meg minket. Írd le ezt tantételt a szentírás-tanulmányozási
naplódban szereplő, az útfélt ábrázoló rajz mellé.

Gondold át, mit jelent megtérni a Szabadítóhoz és meggyógyulni.

Amikor megtérsz, akkor az Ő engesztelése által megváltozol és megtisztulsz, hogy
a hitelveid, a szíved és az életed összhangban legyen Mennyei Atyánk akaratával,
és megszabadulj a bűn terhétől.

A Máté 13:16–17-ben 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
Vess még egy pillantást az általad rajzolt útfél talajának ábrájára. Olvasd el a Máté
13:18–19-et, és nézd meg, mihez hasonlította a Szabadító a Máté 13:4-ben említett
magot, útfelet és madarakat. Ezt követően címkézd fel a rajzod a Szabadító által
megadott értelmezés szerint. A 19. versben a „nem érti” kifejezés utalhat a
megkeményedett szív eredményére, az „a gonosz” megnevezés pedig Sátánra és
szolgáira.

Gondold át, hogyan segíthetnek neked 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 nem
gyógyulunk meg.

Nézd meg a szentírás-tanulmányozási naplódba rajzolt köves talaj ábráját. Olvasd
el a Máté 13:20–21-et és a Lukács 8:13-at, és nézd meg, hogyan értelmezte a
Szabadító a köves helyeket.

Ezekben a versekben Jézus azt tanította, hogy a köves helyeken növekvő növények
azokat jelképezik, akiknek a bizonysága nem gyökerezik mélyen. A köves helyek
növényeinek rajzához írd oda: Nem mélyen gyökerező bizonyság.

A Máté 13:20–21 és a Lukács 8:13 szerint mit jelképez a nap heve? A sekélyes
gyökerű növények rajzához írd oda, hogy mit jelképez a nap heve.
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A köves talaj rajza mellé írd oda a következő tantételt: Ha nem igyekszünk
elmélyíteni a bizonyságunkat, akkor nem lesz erőnk kitartani a
megpróbáltatások, az üldöztetés és a kísértések közepette.

Vess egy pillantást az általad rajzolt tövises talaj ábrájára. Olvasd el a Máté 13:22-t,
és nézd meg, hogy mit jelképeznek a tövises cserjék. Írd oda a rajzodhoz, hogy mit
jelképeznek a tövises cserjék.

Milyen példákat tudnál mondani a világ gondjaira, melyek elfojthatják az igét?

A világiasság, a kapzsiság vagy az evilági zavaró tényezők is példák lehetnek olyan
gondokra, melyek elfojtják az igét, és eltávolítanak minket Istentől. A tövises talaj
ábrája mellé írd oda a következő tantételt: A világ gondjai elfojthatják a
hitünket és az Isten szaváról való bizonyságunkat.

Vess egy pillantást az általad rajzolt jó talaj ábrájára. Olvasd el a Máté 13:23-at és
ennek a versnek a Joseph Smith fordításban található módosítását: „a ki hallja és
érti az ígét, és kitart”.

Figyeld meg, hogy a Joseph Smith fordítás segít nekünk megérteni, hogy a jó
földben lévő növények kitartottak. Azt is figyeld meg, hogy a jó földben lévő
növények ugyanolyan mértékben voltak kitéve a nap (megpróbáltatásokat,
üldöztetést és kísértéseket jelképező) hevének, mint a köves talajon elszáradó
növények. Gondold át, hogyan foglalnád össze, mit jelképez a jó talaj, és írd ezt oda
a rajzod mellé.

A Máté 13:15-ből tanultak alapján mit
jelképezhet a 23. versben említett
gyümölcs?

A Szabadítónak a jó talajról szóló
tanításaiból azt a tantételt szűrhetjük le,
hogy Isten szavát befogadva és
megértve, és a megpróbáltatásokban,
üldöztetésben és kísértésekben
kitartva térünk meg a Szabadítóhoz.
Írd oda ezt a tantételt a jó talaj
ábrája mellé.

Olvasd el az alábbi helyzeteket. Mindegyik talajtípust kösd össze azzal a helyzettel,
amely a legjobban szemlélteti a magvető példázatában tanított és az egyes
talajtípusok által képviselt tantételt.

a. útfél 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.

b. köves
talaj

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.
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c. tövises
talaj

Egy fiatal férfi rendszeresen jelen van az egyházi gyűléseken, azonban ritkán szól
hozzá, és nem is nyitja meg a szívét a Szentlélek hatása előtt. Különböző
weboldalakon fontos egyházi tanokat megkérdőjelező írásokat olvasgat, és felteszi
magának a kérdést, hogy még mindig hisz-e az evangélium igaz voltában.

d. jó talaj 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.

Fontos szem előtt tartani, hogy a talajhoz hasonlóan a szívünk is változhat és
javulhat.

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Mit lehet tenni a különböző típusú talajokkal azért, hogy olyanokká váljanak
vagy olyanok maradjanak, amelyek kedvező helyet biztosítanak egészséges,
gyümölcsöző növények számára?

b. Hogyan hasonlíthatjuk az egyes talajtípusok feljavítását ahhoz, amit szívünk
megváltoztatásáért és azért tehetünk, hogy fogékonyabbak legyünk Isten
szavára?

c. Hogyan segít neked még inkább megtérni a Szabadítóhoz az, ha Isten
szavának elnyerésére és megértésére törekedsz?

Gondold át, melyik talaj jelképezi leginkább a te szíved jelenlegi állapotát.

3. Írj le egy arra vonatkozó célt a szentírás-tanulmányozási naplódba,
hogy mit fogsz tenni azért, hogy még inkább befogadd és megértsd

Isten szavát, és kitarts a megpróbáltatások, az üldöztetés és a kísértések
közepette.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 13:1–23-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:

3.  RÉSZ,  4 .  NAP

69



4. RÉSZ: 1. NAP

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.

Máté 13:24–30, 36–43
Jézus a búza és a konkoly példázatát tanítja
Gondold át a következő kérdéseket, és írd le az utolsóra adott válaszodat:

• Aggasztott vagy elszomorított már téged az, hogy olyan sok gonoszság van a
világban?

• Miért nem veszi el egyszerűen az Úr a minket körülvevő gonoszságot?

• Miért kellene, hogy igazlelkű legyél még akkor is, ha úgy tűnik, hogy a
körülötted lévő emberek nem tapasztalják meg hamislelkű döntéseik
következményeit? ____________________

A Máté 13:24–30, 36–43 tanulmányozása során keress egy olyan igazságot, amely
segíthet neked vigaszra lelni, miközben igyekszel igazlelkűen élni egy gonosz
világban. A Mátéban található beszámoló tanulmányozása után elolvashatod a Tan
és a szövetségek 86:1–7-et is, ahol az Úr még részletesebben kifejti a búza és a
konkoly példázatát.

A Máté 13:24–30-ban a Szabadító tanított egy példázatot a búzáról és a konkolyról.

A konkoly egy mérgező gyomnövény. A
búza és a konkoly kinézetre nagyon
hasonló, amikor kihajt, amikor azonban
megérnek, akkor már
megkülönböztethetők egymástól.

Olvasd el 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.” Figyeld meg, hogy mi
történt a búzával és a konkollyal.

Mi történt a búzával és a konkollyal?

Szerinted miért mondta a jó magokat elvető gazda a szolgáinak, hogy hagyják,
hogy a búza és a konkoly „együtt nőjjön… az aratásig” (Máté 13:30)?
____________________

A Joseph Smith fordítás szerint melyiket kellett először egybegyűjteni, a búzát vagy
a konkolyt?
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Miután a Szabadító elmondta a búza és a konkoly példázatát, tanítványai
megkérték, hogy fejtse ki annak jelentését. Olvasd el a Máté 13:36–43-at, és nézd
meg, hogyan magyarázta el a Szabadító a példázatot. (Be is írhatod a szentírásodba
a következő kérdésekre adott válaszaidat.)

• Ki vetette el a jó magot?

• Ki vetette el a konkolyt?

• Kiket jelképez a búza és a konkoly? (E kérdés megválaszolásánál ne feledd,
hogy a gonoszok szó azokra utal, akik úgy döntenek, hogy nem tartanak
bűnbánatot [lásd Tan és a szövetségek 29:17].)

A Joseph Smith fordítás nyilvánvalóvá teszi, hogy a 39. versben szereplő „a világ
vége” kifejezés 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]).

Az egyik igazság, melyet ez a példázat tanít az, hogy az Úr összegyűjti az
igazlelkűeket az utolsó napokban, majd elpusztítja a gonoszokat az
eljövetelekor.

Gondold át, hogyan hozhat neked vigaszt ez az igazság, míg egy gonosz világban
élsz. Hogyan segíthet ez neked megérteni, miért kellene igazlelkűnek lenned még
akkor is, ha úgy tűnik, hogy a körülötted lévő emberek nem tapasztalják meg
hamislelkű döntéseik következményeit?

Mivel önrendelkezésünk van, a döntéseink által mi határozzuk meg, hogy
összegyűjtenek-e minket az igazlelkűekkel, vagy szenvedünk a gonoszokkal. Ne
feledd, hogy mivel mindannyian követünk el hibákat, a Szabadító mindannyiunkat
bűnbánatra szólít, hogy össze lehessen gyűjteni bennünket az igazlelkűekkel.

A szentírások magadra vonatkoztatása
A szentírások magadra vonatkoztatása azt jelenti, hogy összeveted azokat a saját életeddel.
Felteheted a kérdést: „Miben hasonlítok a szentírásokban tanulmányozott személyekre?” Amikor
észreveszed a hasonlóságokat a saját élményeid és a szentírásokban szereplő személyek
tapasztalatai között, akkor könnyebben rátalálsz a tanokra és tantételekre, és könnyebben kapsz
kinyilatkoztatást arról, hogyan alkalmazd ezeket az igazságokat az életedben.

Olvasd el a következő idézetet David A. Bednar eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és nézd meg, hogy mit mondott, mit kell tennünk ahhoz, hogy az Úr
összegyűjtsön minket:
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„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 Purpose of Gathering” [Brigham Young
University–Idaho devotional, Oct. 31, 2006], byui.edu/devotionals).

Bednar elder szerint mit kell tennünk ahhoz, hogy az Úr összegyűjtsön minket?

Gondold át, milyen áldásokat tapasztaltál már az életedben, miközben az Úr
összegyűjtött téged.

Nézd meg a következő képeket:

Gondold át, miként szemléltetik azt, amit azért tehetünk, hogy segítsünk a
Szabadítónak összegyűjteni Mennyei Atyánk gyermekeit.

Olvasd el a következő idézetet Russell M. Nelson eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából:
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„Az összegyűjtés tana Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza egyik
fontos tanítása. […] Mi nem csupán tanítjuk ezt a tant, hanem részt is veszünk
benne. Ezt úgy tesszük meg, hogy a fátyol mindkét oldalán segítünk
összegyűjteni az Úr választottjait. […]

Leszármazási táblázatokat gyűjtünk, családi csoportíveket készítünk, és
helyettesekként templomi munkát végzünk, hogy összegyűjtsük az egyéneket az

Úrnak, valamint a családjukba.

Itt a földön a misszionáriusi munka elengedhetetlen része Izráel összegyűjtésének” (A szétszórt
Izráel összegyűjtése. Liahóna, 2006. nov. 80–81.).

Gondold át, milyen áldásokat kaptál, amikor misszionáriusi vagy templomi munka
által segítettél az Úrnak összegyűjteni az igazlelkűeket.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan segíthet neked az összegyűjtésben való részvétel igazlelkűen élni
annak ellenére, hogy egy kísértésekkel és bűnnel teli világban élsz?

b. Mit fogsz tenni azért, hogy saját magadat, a családodat és másokat is a
Szabadítóhoz és egyházához gyűjts?

Máté 13:31–35, 44–52
A Szabadító példázatokat használva tanít a menny királyságáról

A Szabadító több különböző példázatban a következőkhöz hasonlította a menny
királyságát (vagyis az Ő egyházát és evangéliumát): mustármag, kovász (vagy
élesztő; a kenyér tésztájába teszik, hogy sütés előtt megkelessze azt), elrejtett kincs,
igazgyöngy, és gyalom, vagyis háló.

2. Olvasd el a következő szentírásrészeket, és nézd meg, hogy az
adott példázatban mit tanított a Szabadító a tanítványainak. Írd le a

szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy szerinted milyen igazságokat tanított
a Szabadító.

a. Máté 13:31–32

b. Máté 13:33

c. Máté 13:44

d. Máté 13:45–46

e. Máté 13:47–50
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A Szabadító a mustármag és a kovász példázatában többek között azt tanította,
hogy Jézus Krisztus visszaállított egyháza kezdetben kicsi lesz, de aztán
megnőve az egész földet betölti. Odaírhatod ezt az igazságot a szentírásod
margójára a Máté 13:31–33 mellé.

Joseph F. Smith elnök tanított róla, 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.).

Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából szintén tanított erről a
példázatról: „A világban kell élnünk, de nem szabad a világból valónak lennünk.
A világban kell élnünk, mert ahogyan Jézus az egyik példázatában tanította, az Ő
királysága olyan, mint a »kovász«, melynek az a feladata, hogy hatására a tészta
egésze megkeljen (lásd Lukács 13:21; Máté 13:33; lásd még 1 Korinthusbeliek
5:6–8). Követői ezt nem tudják megtenni, ha csak azokkal állnak kapcsolatban,

akik osztják hitelveiket és gyakorlatukat” (Szeressünk másokat, és éljünk együtt a
különbségekkel! Liahóna, 2014. nov. 25.).

Gondold át, mit tehetsz utolsó napi szentként azért, hogy elősegítsd a Szabadító
egyházának növekedését.

A Szabadító a szántóföldben elrejtett kincs és a drágagyöngy példázatával azt a
tantételt tanította, hogy mivel az evangélium áldásai örök értékkel bírnak,
minden áldozatot megérnek. Odaírhatod ezt az igazságot a szentírásod
margójára a Máté 13:44–46 mellé.

3. Hogy segítsen jobban megértened ezt a tantételt, rajzolj egy
kétoszlopos táblázatot a szentírás-tanulmányozási naplódba. Az

egyik oszlopnak add az evangélium áldásai nevet, a másiknak pedig az áldások
elnyeréséért hozott áldozatok nevet.

„Az evangélium áldásai” oszlopban sorold fel az evangélium néhány áldását
(például: a szentírásokból szerzett tudás, élő prófétáktól kapott útmutatás,
szabadító szertartások, örökkévaló házasság). Minden felsorolt áldás mellé írd
be „az áldások elnyeréséért hozott áldozatok” oszlopba, hogy milyen
áldozatokra lehet szükség az adott áldás elnyeréséhez. Például a szentírásokból
szerzett tudás áldásának elnyeréséhez szükség lehet a szentírások napi
tanulmányozására.

Gondold át a felsorolt áldásokat, és töprengj el azon, hogy miért ér meg minden
szükséges áldozatot ezen áldások elnyerése.

4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Az evangélium mely áldását szeretnéd elnyerni?
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b. Miért vágysz erre az áldásra?

c. Mit kell esetleg feláldoznod ennek az áldásnak az elnyeréséért?

Máté 13:53–58
Jézus Názáretben tanít, és a saját népe elutasítja Őt
Amint azt a Máté 13:53–58 feljegyzi, Názáret népe elutasította a Szabadítót és
tanításait. Hitetlenségük miatt a Szabadító nem végezhetett közöttük sok csodát.

5. Írd le a következőket a
mai feladatok alá a

szentírás-tanulmányozási
naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 13:24–58-at,
és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és
meglátások, amelyeket szeretnék
megosztani az oktatómmal:
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4. RÉSZ: 2. NAP

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 a hajóhoz, melyben a tanítványai voltak.

Máté 14:1–21
Jézus egyedüllétre vágyik, majd megvendégel több mint ötezer embert
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor nagyon szomorú voltál. Mit tettél, hogy
elviseld és legyőzd a szomorúságodat?

Sorold fel néhány módját annak, ahogyan az emberek megpróbálják elviselni és
legyőzni a szomorúságot: ____________________

A Máté 14:1–21 tanulmányozása közben figyeld meg, milyen módokon lehet
elviselni és legyőzni a szomorúságot, és ezek hogyan segíthetnek neked.

A Máté 14:1–11 feljegyzi, hogy új feleségének (Heródiásnak) az unszolására
Heródes király jogtalanul börtönbe vetette Keresztelő Jánost, mivel János elítélte
kettejük törvénytelen házasságát (lásd Márk 6:17–19). 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.

Keresztelő János Jézus Krisztus barátja és rokona volt, olyan valaki, akit Isten
választott ki arra, hogy a Messiás útját előkészítő próféta legyen.

Képzeld el, hogy Keresztelő János közeli barátja vagy. Hogyan reagáltál volna
igazságtalan halálának hírére?

Olvasd el a Máté 14:12–13-at, és nézd meg, mit tett Jézus, amikor értesült János
haláláról.

Az „egy puszta helyre” kifejezés a 13. versben azt jelenti, hogy egy elhagyatott
helyre ment, ahol egyedül lehet.

Mi történt, amikor Jézus megpróbált egyedül maradni?

Milyen érzés lenne számodra, ha szomorú lennél és egyedül szeretnél maradni,
azonban mások a figyelmedet követelnék? ____________________

Olvasd el a Máté 14:14-et, és nézd meg, hogyan reagált Jézus, amikor meglátta az
Őt követő sokaságot.

Ebből a történetből megtudjuk, hogy Jézus Krisztus példáját követjük, ha akkor
is könyörületesek vagyunk másokkal, amikor éppen szomorúak vagyunk.

1. Foglald össze egy családtagodnak vagy barátodnak annak
történetét, amikor Jézus Keresztelő János halálhíre után is

együttérzést tanúsított. Azután beszéld meg az illetővel az alábbi kérdéseket.
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Jegyezd fel a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy kivel beszélgettél, és
röviden számolj be a beszélgetésetekről.

a. Hogyan segíthet nekünk, ha könyörületességet tanúsítunk mások iránt
akkor, amikor mi magunk éppen szenvedünk?

b. Miért lehet nehéz könyörületességet tanúsítani mások iránt akkor, amikor
éppen szenvedünk?

c. Előfordult már veled vagy egy ismerősöddel az, hogy nagyon szomorú volt,
mégis könyörületességet tanúsított valaki más iránt? Mikor? Milyen
szempontból segített mások szolgálata?

Olvasd el a Máté 14:15–21-et, és nézd meg, hogyan tanúsított továbbra is
könyörületességet Jézus a sokaság iránt.

Máté 14:22–36
Jézus egy vihar során a tengeren jár
Gondold végig a következő két helyzetet:

1. helyzet: 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. helyzet: 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? ____________________

A Máté 14 hátralevő részének tanulmányozása közben keress olyan igazságokat,
amelyek segíthetnek neked legyőzni a félelmeket, a kétségeket és az elkeseredést.

Olvasd el a Máté 14:24–25-öt, és nézd meg, mi történt, miközben a tanítványok a
Szabadító utasításainak megfelelően átkeltek a Galileai-tengeren.

A 24. versben szereplő „szembe fújt vala” kifejezés azt jelenti, hogy a szél a
célállomásuk felől fújt.

Figyeld meg, hogy a Máté 14:23 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 Szabadító „az éjszaka negyedik részében” jött hozzájuk, ez hajnali
három és hat óra között lehetett. Vagyis a tanítványok egész éjjel küzdöttek a
széllel, hogy átkelhessenek a tengeren.

Olvasd el a Márk 6:47–48-at, és nézd meg, hogy Márk még milyen részleteket árul
el erről az eseményről.

Szerinted Jézus – tudván, hogy tanítványai küszködnek – hamarabb is
megmenthette volna őket a küszködéstől? Mi lehetett a célja annak, hogy egy ideig
hagyta a tanítványokat küszködni, mielőtt megmentette volna őket?
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A történetből, melyben a tanítványok átkeltek a tengeren, megtudjuk, hogy bár
Isten nem mindig ment meg minket a küszködéstől, tudja, hogy min
megyünk keresztül, és a segítségünkre siet, amikor jónak látja.

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Mi jó származhat abból, ha egy ideig küszködünk, és az Úr nem ment ki
minket azonnal a próbatételeinkből?

b. 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?

Képzeld el, hogy az éjszaka közepén egy hajóban vagy, és már sok-sok órája
küszködsz az erős széllel és a vad hullámokkal, amikor meglátod, hogy valaki a
vízen jár. Milyen gondolatok vagy érzések merülnének fel benned egy ilyen
helyzetben?

Olvasd el a Máté 14:26–27-et, és nézd meg, hogyan reagáltak a tanítványok,
amikor meglátták Jézust. Meg is jelölheted, hogy Jézus mit mondott nekik.

Olvasd el a Máté 14:28–30-at, és nézd meg, mit szeretett volna tenni Péter, amikor
meghallotta az Úr hangját.

Eleinte hogyan tanúsított hitet Péter?

Mit látott meg Péter, ami miatt félni, kétkedni és süllyedni kezdett?

Gondold át, vajon a te életedben mit jelképezhetnek a történetben szereplő szél és
a hullámok, melyek félelmet vagy kételyt ébreszthetnek benned.

Péter tapasztalataiból megtudjuk, hogy ha megőrizzük a Jézus Krisztusba vetett
hitünket, akkor nem fognak minket legyőzni a félelmeink és a kételyeink.

Olvasd el a következő idézetet Howard W. Hunter elnöktől, és jelöld meg, mit
mondott, 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).

3. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba több módját is annak,
ahogyan Jézus Krisztusra szegezhetjük a tekintetünket úgy, ahogy

azt először Péter tette. Írj egy olyan alkalomról is, amikor láttad, amint valaki a
Jézus Krisztusba vetett hite által el tudta kerülni azt, hogy legyőzze őt a félelem
vagy a kétely.
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Gondold át, mit tudnál megváltoztatni az életedben ahhoz, hogy megőrizd a Jézus
Krisztusba vetett hitedet, majd tűzd ki célul ezen változtatások megtételét.

Péterhez hasonlóan néha velünk is előfordulhat, hogy elveszítjük a Jézus Krisztusba
vetett hitünket, és átadjuk magunkat a félelemnek, a kételynek és a csüggedésnek.

Olvasd el a Máté 14:30–32-t, és nézd meg, hogy mi történt Péterrel, miközben a
Szabadító felé ment.

A 30. vers szerint mit tett Péter, amikor
észrevette, hogy merül? (Meg is
jelölheted, hogy mit mondott Péter.)

Péterhez hasonlóan ha a hitünk
megfogyatkozásakor Isten segítségét
kérjük, akkor Ő ki tud emelni
minket a félelmeink és a
kételyeink közül.

4. Válaszolj a következő
kérdésre a

szentírás-tanulmányozási naplódban: Hogyan emel ki minket Isten a félelmeink
és a kételyeink közül?

Olvasd el a Máté 14:33-at, és nézd meg, hogyan reagáltak a hajóban lévő
tanítványok, miután Jézus és Péter beszállt a hajóba.

A Máté 14:34–36-ból megtudjuk, hogy ezen esemény után Jézus és tanítványai
folytatták útjukat, és megérkeztek a Galileai-tenger túlpartjára. Amikor az emberek
megtudták, hogy Jézus ott van, különféle betegségekben szenvedő embereket
hoztak Őhozzá. Oly nagy volt a hitük, hogy akik odajöttek, már attól
meggyógyultak, hogy megérintették a ruhája peremét. Hasonlítsd össze ezt azzal,
hogy mi történt a Máté 13:57–58-ban jellemzett emberek között.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 14-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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4. RÉSZ: 3. NAP

Máté 15
Bevezetés
Míg Galileában időzik, Jézus elmagyarázza az írástudóknak és a farizeusoknak,
hogy miért nem követik tanítványai az evés előtti rituális kézmosással történő
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.

Máté 15:1–20
A farizeusok megkérdezik, hogy Jézus tanítványai miért nem mossák meg a kezüket
evés előtt
Olvasd el a következő helyzeteket, és figyeld meg, hogy mi a közös bennük.

• Egy fiatal nőt arra biztatnak a barátai, hogy az iskolai táncmulatságra 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.

• 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.

• 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.

Talán észrevetted, hogy mindegyik helyzetben összeütközésbe kerül Isten
parancsolatainak betartása, valamint a hagyományok vagy szokások követése. A
hagyományok vagy szokások egy bizonyos kultúra, közösség, család vagy baráti kör
hitelvei és szokásai.

1. Írj le a szentírás-tanulmányozási naplódba egy vagy több olyan
hagyományt vagy szokást, amely megakadályozhat téged Isten

parancsolatainak a betartásában. A Máté 15 tanulmányozása során keress olyan
igazságokat, amelyek segíthetnek neked, amikor választanod kell Isten
parancsolatainak betartása, valamint a hagyományok és szokások
követése között.

Olvasd el a Máté 15:1–2-t, és nézd meg, milyen hagyományról kérdezték Jézust az
írástudók és a farizeusok. Melyik hagyományt nem követték Jézus tanítványai?
____________________
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A farizeusok és az írástudók által
említett kézmosás nem tisztasági
mosakodásra utal, hanem a rituális
tisztaság érdekében végzett szertartásos
mosakodásra.

Olvasd el a Máté 15:3-at, és keresd ki,
mit válaszolt Jézus a kérdésükre. A
szentírásodban meg is jelölheted, hogy
mit mondott a Szabadító, mit tesznek
az írástudók és a farizeusok a
hagyományaik betartása által.

Amint azt a Máté 15:4–6 feljegyzi, Jézus mondott egy példát arra, mi módon hágják
át Isten egyik parancsolatát az írástudók és a farizeusok a hagyományaik
betartásával. Azzal a kijelentéssel bújtak ki az idős szüleikről való gondoskodás
kötelessége alól, hogy a pénzüket Istennek adott ajándékra tartogatják, vagyis azt
mondják rá, hogy Korbán (lásd Márk 7:10–12). Ezt téve megszegték azt a
parancsolatot, hogy tiszteljék az atyjukat és az anyjukat.

Olvasd el a Máté 15:7–9-et, és nézd meg, hova jutottak az emberek amiatt, hogy az
írástudók és a farizeusok a hagyományaikat kifogásként használták Isten
parancsolatainak be nem tartására.

Ezekből a versekből a következő tantételt ismerjük meg: Ha közelebb szeretnénk
kerülni Istenhez, akkor az Ő parancsolatait többre kell tartanunk a
hagyományainknál és szokásainknál.

Olvasd el újra a lecke elején leírt helyzeteket. Mindegyik helyzetre vonatkozóan
gondolkozz el a következő két kérdésen:

• Mit tehetnének az ebben a helyzetben levők, hogy betartsák Isten
parancsolatait?

• Hogyan segítene ez nekik közelebb kerülni Istenhez?

2. Gondold át azokat a hagyományokat és szokásokat, amelyeket a
lecke 1. feladatánál leírtál. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban

egy olyan alkalomról, amikor inkább Isten parancsolatainak a betartása mellett
döntöttél, és nem követtél egy általánosan elfogadott hagyományt vagy szokást.
Azután válaszold meg a következő kérdéseket:

a. Mit kellett tenned azért, hogy Isten parancsolatait más hagyományok vagy
szokások elé helyezve közelebb kerülhess Istenhez?

b. Hogyan segített ez, hogy közelebb kerülj Mennyei Atyánkhoz?

Emlékezz rá, hogy az írástudók és a farizeusok szerint ha valaki a rituális kézmosás
elvégzése nélkül evett, az megfertőzte – beszennyezte – őt, vagyis lelki értelemben
tisztátalanná tette az illetőt. Olvasd el a Máté 15:10–11-et, és nézd meg, hogy mit
tanított a Szabadító, mi az, ami valóban beszennyez minket. Meg is jelölheted, amit
találsz.

A Szabadító azt mondta: „…a mi kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert”
(Máté 15: 11). Miután megmondta a tanítványainak, hogy ne foglalkozzanak a
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szavain megbotránkozó farizeusokkal (lásd Máté 15:12–16), még alaposabban
kifejtette, hogy igazából mi szennyez be minket.

Olvasd el a Máté 15:17–20-at, és nézd meg, hogy mit mondott a Szabadító, mi az,
ami valóban beszennyez minket.

A szentírásokban a szív gyakran a gondolatainkat és a vágyainkat jelképezi. Mit
mondott a Szabadító, valójában mi szennyez be minket? ____________________

A Szabadítónak a Máté 15:19–20-ban található tanításai alapján egészítsd ki a
következő tantételt: Ha úgy döntünk, hogy teret engedünk a gonosz
gondolatoknak és vágyaknak, akkor ____________________.

3. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba egy vagy két módját
annak, ahogyan beszennyeződhetünk, vagyis lelkileg tisztátalanná

válhatunk akkor, ha úgy döntünk, hogy gonosz gondolatoknak és vágyaknak
engedünk teret.

Máté 15:21–28
A Szabadító meggyógyítja egy nemzsidó asszony leányát
Az itt megadott helyen sorold fel egy vagy több igazlelkű vágyadat:
____________________

A Máté 15 tanulmányozását folytatva keress olyan tantételeket, amelyek
segíthetnek neked megérteni, hogy mit kell tenned igazlelkű vágyaid eléréséért.

A Kalauz a szentírásokhoz végén lapozd fel a 11. számú bibliai térképet: A
Szentföld az újszövetségi időkben. Keresd meg a térképen Tírusz és Szidón városát.
Jézus Galileából Tírusz és Szidón partvidéki városaiba tartva találkozott egy
kananeus asszonnyal. E vidék népeinek többségéhez hasonlóan ez az asszony is
nemzsidó volt. Ekkor a Szabadítónak az volt a küldetése, hogy csak a zsidóknak
hirdesse az evangéliumot, a nemzsidóknak még ne (lásd Máté 10:5–6).

Olvasd el a Máté 15:21–27-et, és keress válaszokat a következő kérdésekre:

• Milyen igazlelkű vágya volt a kananeus asszonynak?

• Mit tett és mondott az asszony, amivel kimutatta a Jézus Krisztusba vetett hitét?

Figyeld meg, hogy a Szabadító hasonlata, melyben ebekhez hasonlítja a
nemzsidókat, próbára tette ennek az asszonynak a hitét. Hogyan mutatta meg még
inkább a Jézus Krisztusba vetett hitét az, ahogyan az asszony erre a hasonlatra
reagált?

Olvasd el a Máté 15:28-at, és nézd meg, hogy mit tett a Szabadító ezért az
asszonyért.

Miért tette ezt? ____________________

Ebből a beszámolóból kiderül számunkra, hogy amint hitet gyakorolunk Jézus
Krisztusban, az igazlelkű vágyaink szerint áldásokat kaphatunk.

Gondolkozz el a következő kérdésen: Azon kívül, hogy következetesen az igazlelkű
vágyainknak megfelelő áldásokat kérünk Mennyei Atyánktól, még mit tehetünk,
hogy hitet gyakoroljunk Jézus Krisztusban?
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Olvasd el 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. Az Úr Jézus Krisztusba vetett hit gyakorlása
mindig alá van rendelve a menny rendjének, az Úr jóságának és akaratának és

bölcsességének és időzítésének. Ezért van az, hogy nem 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?

Gondold át a tanokat és a tantételeket!
Ha átgondolod, hogy miért fontosak az életedben a tanok és a tantételek, az segíthet, hogy
átérezd azok igazságát és jelentőségét. Azt is átgondolhatod, hogy mit akar az Úr, hogyan
alkalmazd a tanultakat. Ha szakítasz időt az átgondolásra, az lehetővé teszi a Szentlélek
számára, hogy utat mutasson neked az igazság tanulmányozása és alkalmazása során.

4. Vess még egy pillantást a korábban leírt igazlelkű vágyaidra. Fejtsd
ki a szentírás-tanulmányozási naplódban, hogy mit tehetsz, amivel

hitet gyakorolsz Jézus Krisztusban, miközben igyekszel elérni azt, amire vágysz.
Írj egy olyan élményedről is, amikor Jézus Krisztusban hitet gyakorolva (az Úr
akarata és időzítése szerint) elérted valamelyik igazlelkű vágyadat, vagy írj egy
ismerősöd ilyen élményéről. (Ne feledd, hogy a szentírás-tanulmányozási
naplódba ne írj olyan élményekről, amelyek túlságosan szentek vagy túlságosan
személyesek!)

Máté 15:29–39
Jézus hét kenyérrel és pár hallal négyezernél több követőjét jóllakatja
A Máté 15:29–39 feljegyzése szerint Jézus visszatért Galileába. Míg ott volt, sokan
jöttek oda Hozzá. A szentírások feljegyzik, hogy „négyezeren valának férfiak,
asszonyokon és gyermekeken kívül” (Máté 15:38), akik között különböző testi
bántalmaktól és fogyatékosságoktól szenvedő emberek is voltak. 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.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 15-öt, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).
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További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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A Jordán folyó fő ága Cézárea Filippi
környékén

4. RÉSZ: 4. NAP

Máté 16–17
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
menny királyságának kulcsaira. 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 pénzt
teremt elő az adófizetéshez.

Máté 16
A Szabadító megfeddi a farizeusokat és a sadduceusokat, és papsági kulcsokat ígér
Péternek
Mit mondanál valakinek, ha segíteni akarnál neki megérteni, miért hiszed, hogy Az
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza az egyetlen igaz egyház a
földön? ____________________

A Máté 16-ot tanulmányozva keress olyan igazságokat, amelyek segíthetnek neked
megérteni és másoknak is elmagyarázni azt, hogy mi jelzi, hogy Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza az Úr egyháza a földön (lásd T&Sz 1:30).

A Máté 16:1–12-ben azt olvassuk, hogy a Szabadító megfeddte a farizeusokat és a
sadduceusokat, amikor jelt kívántak az Ő isteni mivoltáról. Ezt követően
figyelmeztette a tanítványait, hogy ne kövessék ezeket a gonosz embereket.

A Szabadító ezután „Czézárea Filippi környékére” (Máté 16:13) ment a
tanítványaival. Mit látsz a folyó és a fák mögött Cézárea Filippi mellékelt képén?

Olvasd el a Máté 16:13–19-et, és nézd
meg, hogyan használta a Szabadító a
szikla jelképét az egyház alapjainak
jellemzésére. (A Máté 16:15–19
szentírás-memoriter. Megjelölheted ezt
a részt valamilyen egyedi módon, hogy
később könnyen megtalálhasd.)

A 16–17. versekben figyeld meg, hogy
Péter Mennyei Atyánktól kapott
kinyilatkoztatás által tudta, hogy Jézus
Krisztus Isten Fia. Jézus a
kinyilatkoztatásra utalt, amikor egyháza
alapjáról beszélt.
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Joseph Smith próféta a következőképpen fejtette ki ezt: „Jézus ezt mondja a
tanításaiban: »Ezen a kősziklán építem fel az én [egyházamat], és a pokol kapui
sem vesznek rajta diadalmat« [Máté 16:18]. Milyen kősziklán? A
kinyilatkoztatáson” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 202.).

Erről is bizonyságot tett: „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.).

Gondold át a következő információkat: „Amikor a Szabadító a kinyilatkoztatásról
tanította Pétert, szójátékot játszott Péter nevével, ezt mondva Simonnak: »te Péter
[Petrosz] vagy, és ezen a kősziklán [petra] építem fel az én [egyházamat]« (Máté
16:18). A görög petrosz szó különálló kis kavicsot, követ jelent. A görög petra szó is
jelenthet követ, de utalhat még köves talajra, alapzatra vagy nagy sziklára is.
Ezekből a szavakból kiderül, hogy nem Péterre, mint emberre épül majd fel az
egyház, hanem a kinyilatkoztatás alapzatára” (Újszövetség tanulói kézikönyv [Egyházi
Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014]. 53.).

A következő igazságot beírhatod a szentírásodba a Máté 16:18 közelébe: Jézus
Krisztus egyháza Istentől jövő kinyilatkoztatásra épül.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Miért fontos tudni, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza Istentől érkező kinyilatkoztatásra épül, vagyis azon alapszik?

b. Milyen hatással van ez arra, ahogyan a mai próféták tanácsait követed,
amikor napjainkra vonatkozó kinyilatkoztatást kapnak?

Nézd át a Máté 16:19-et, és keresd ki, hogy mit ígért a Szabadító Péternek.

A Szabadító szavaiból – „néked adom a mennyek országának kulcsait” –
megtudjuk, hogy Jézus Krisztus kiválasztott prófétáira és apostolaira bízza a
királysága kulcsait. Királyságának kulcsai a papsági kulcsok, a királyság pedig,
vagyis az ország, melyre a Szabadító utalt, Jézus Krisztus egyháza.

Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából kifejtette, hogy mik a papsági
kulcsok és miért fontosak: „»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.).

A Szabadító által Péternek ígért kulcsok a pecsételés hatalmát is magukban
foglalták – a földön és a mennyben történő kötés és oldás hatalmát. Ez a hatalom
teszi lehetővé azt, hogy az egyházi vezetők felhatalmazásával a földön végzett
szertartások érvényesek legyenek a mennyben. A családokat is ez köti össze az
örökkévalóságra. A Máté 16:19 segít nekünk megérteni, hogy miért ad Jézus
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Krisztus papsági kulcsokat a prófétáinak és apostolainak: Papsági kulcsokra van
szükség az Úr egyházának igazgatásához a földön. Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza az egyetlen egyház a földön, amely papsági
felhatalmazást és kulcsokat kapott az Úrtól, és jelenleg rendelkezik ezekkel.

A Máté 16:21–28-ból megtudjuk, hogy Jézus említést tett az engesztelő áldozatáról,
és azt tanította a tanítványainak, hogy az Ő követéséhez nekik is hajlandónak kell
lenniük az áldozathozatalra. A Joseph Smith fordítás világosabban fogalmaz a
tekintetben, hogy mit jelent felvenni a keresztünket:

„És most ahhoz, hogy valaki felvegye keresztjét, tagadja meg magát minden
istentelenségtől, és minden világi vágyakozástól, és tartsa be a parancsolataimat.

Ne szegjétek meg parancsolataimat a ti életetek megmentése végett; mert aki
megmenti életét ebben a világban, az elveszíti azt az eljövendő világban” (Joseph
Smith fordítás, Máté 16:26–27 [a 26. vers a Kalauz a szentírásokhoz 232. oldalán]).

Szentírás-memoriter – Máté 16:15–19
2. Keress egy családtagot vagy barátot, aki segít neked eljátszani a

következő helyzetet:

Képzeld el, hogy egy olyan barátoddal beszélgetsz, aki nem tagja az egyháznak.
A barátod felteszi az alábbi kérdéseket. A Máté 16:15–19-ből tanult igazságokat
használva válaszold meg a barátod kérdéseit.

• Hallottam, hogy az egyházad Jézus Krisztus egyetlen igaz egyházának tartja
magát. Te is ebben hiszel?

• Az én egyházam is hisz Jézus Krisztusban, szóval miért gondolod, hogy a te
egyházad az egyetlen igaz egyház?

Ha befejezted a szerepjátékot, akkor kérd meg a családtagodat vagy a barátodat,
hogy írja be a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy teljesítetted ezt a
feladatot. Ha nem áll rendelkezésedre egy családtag vagy barát sem, akkor elég,
ha megválaszolod a fenti kérdéseket a szentírás-tanulmányozási naplódban.

Máté 17
Jézus Krisztus, Mózes és Illés papsági kulcsokat ruház Péterre, Jakabra és Jánosra
Gondolj bele, hogy miben hasonlít a papsági felhatalmazás a jogosítványhoz, és
miben hasonlítanak a papsági kulcsok a jármű működtetéséhez szükséges
kulcsokhoz.
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Gondolkozz el a következő kérdéseken:
Mire ad felhatalmazást a jogosítvány
megléte? 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?

Amikor az Úr azt ígérte Péternek, hogy
megadja neki „a mennyek országának
kulcsait” (Máté 16:19), vagyis annak felhatalmazását, hogy irányítsa Isten munkáját
a földön, akkor Péter és a többi apostol már rendelkezett papsági felhatalmazással,
azonban a királyság, vagyis Jézus Krisztus egyháza irányításának papsági kulcsait
még nem kapták meg. A Máté 17 tanulmányozása közben nézd meg, hogyan kapta
meg Péter, Jakab és János a királyság kulcsait.

Olvasd el a Máté 17:1–2-t, és nézd meg, hova vitte Jézus Pétert, Jakabot és Jánost,
hogy papsági kulcsokat kapjanak.

Mi történt a Szabadítóval a hegyen? ____________________

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).

A Máté 17:3 olvasása közben írd be az alábbi táblázatba annak a két másik
személynek a nevét, akik jelen voltak a Színeváltozás hegyén. Illés egy ószövetségi
próféta volt, akit néha az Éliás névvel illettek (lásd JSF, Máté 17:10–14 fejléce és a
14. vers második fele; lásd még Kalauz a szentírásokhoz: Éliás; scriptures.lds.org).
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Személyek, akik ott voltak a Színeváltozás hegyén

Máté 17:1–2 Jézus
Krisztus

A.

Máté 17:1–2 Péter,
Jakab
és János

B.

4.  RÉSZ,  4 .  NAP

89



Személyek, akik ott voltak a Színeváltozás hegyén

Máté 17:3; Joseph Smith
fordítás, Márk 9:3 (a Kalauz a
szentírásokhoz 233. oldalán)

C.

Máté 17:4–9 D.
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Olvasd el Joseph Smith próféta következő kijelentését, és jelöld be, hogy miért
volt jelen a hegyen Mózes és Illés. „A Szabadító, Mózes és Éliás [Illés] adták át a
[papsági] kulcsokat Péternek, Jakabnak és Jánosnak a hegyen, amikor előtte
[színe]változtak” (Tanítások: Joseph Smith [2007]. 108.).

Mózesnél voltak Izráel összegyűjtésének a kulcsai (lásd T&Sz 110:11), Illésnél pedig
a pecsételő hatalom kulcsai (lásd T&Sz 110:13–16).

A Biblia Joseph Smith fordítása kijelenti, hogy Keresztelő János – akit Heródes
megölt – szintén megjelent a hegyen (lásd Joseph Smith fordítás, Márk 9:3 [a
Kalauz a szentírásokhoz 233. oldalán]). Írd be a fenti táblázatba, hogy Keresztelő
János.

Olvasd el a Máté 17:4–9-et, és nézd meg, ki volt még jelen a Színeváltozás hegyén.

Írd be a táblázatba, hogy az Atyaisten.

Péternek, Jakabnak és Jánosnak a Színeváltozás hegyén átélt élménye Jézus
Krisztus egyháza földi megalapításának fontos eseménye volt. Bruce R. McConkie
elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt mondta: „Amíg az emberek nem
tesznek szert magasabb szintű lelki tudásra annál, mint amivel most
rendelkeznek, addig csak részben tudhatják meg, hogy mi történt a Színeváltozás
hegyén”, és mindaz, amit tudunk, „az újszövetségi beszámolókból, valamint a

Joseph Smith által kapott további világosságból ered” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 1:399).

Talán emlékszel rá, 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 (lásd Kalauz a szentírásokhoz:
adományozási korszak; scriptures.lds.org). A táblázatban szereplő mindazon
személyek, akik jelen voltak a Színeváltozás hegyén, Joseph Smith prófétának is
megjelentek a mi adományozási korszakunkban.

Kösd össze a táblázatban felsorolt személyek neveit a hozzájuk tartozó képpel
akkorról, amikor megjelentek Joseph Smith prófétának. Ha befejezted, akkor a
következő információk alapján ellenőrizd a válaszaidat:

A. Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus megjelentek Joseph Smithnek az első
látomás során (lásd Joseph Smith története 1:16–17).

B. Keresztelő János Joseph Smithre és Oliver Cowderyre ruházta az ároni papság
kulcsait (lásd T&Sz 13).

C. Péter, Jakab és János Joseph Smithre és Oliver Cowderyre ruházta a melkisédeki
papság kulcsait (lásd T&Sz 27:12).
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D. Illés a Kirtland templomban Joseph Smithre és Oliver Cowderyre ruházta a
pecsételő hatalom kulcsait. Mózes ugyanezen a napon rájuk ruházta Izráel
összegyűjtésének a kulcsait (lásd T&Sz 110).

A Színeváltozás hegyén történt eseményekből és Joseph Smith prófétának a
visszaállítás elején átélt élményeiből megtudjuk, hogy Isten minden egyes
adományozási korszakban papsági kulcsokat ruház kiválasztott szolgáira,
hogy irányítani tudják munkáját a földön.

A jelenlegi próféták és apostolok ugyanazokkal a papsági kulcsokkal rendelkeznek,
amelyeket Joseph Smith próféta megkapott. Ezeket a kulcsokat Joseph Smith
továbbadta Brigham Youngnak, majd az őt követő prófétákhoz kerültek.

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Szerinted miért fontos tudnunk, hogy a papsági kulcsok ugyanolyan módon
lettek átadva napjainkban Joseph Smith próféta esetében, mint Jézus
Krisztus idején?

b. Hogyan magyaráznád el egy barátodnak, hogy egy Isten által létrehozott
minta alapján adtak át mennyei hírnökök (angyalok) papsági kulcsokat
Joseph Smith prófétának?

4. Írj le egy arra vonatkozó célt a szentírás-tanulmányozási
naplódban, hogy mit fogsz tenni azért, hogy még inkább kövesd és

támogasd azokat, akik napjainkban rendelkeznek a menny királyságának
kulcsaival.

A Színeváltozás hegyén tapasztalt szent élmény zárásaként a Szabadító ezt a
parancsot adta nekik: „Senkinek se mondjátok el a mit láttatok, míg fel nem támadt
az embernek Fia a halálból” (Máté 17:9).

Gondold át, miben hasonlít ez az utasítás ahhoz a tanácshoz, melyet Boyd K.
Packer elnök adott a Tizenkét Apostol Kvórumából: „Meggyőződésemmé vált,
hogy nem bölcs dolog folyamatosan szokatlan lelki élményekről beszélni. Ezeket
gondosan óvni kell, és csak akkor szabad megosztani, amikor maga a Lélek
késztet arra, hogy használd fel őket mások megáldására” (“The Candle of the
Lord,” Ensign, Jan. 1983, 53).

Miért kell óvatosan bánnunk szent élmények megosztásával, és miért szabad csak
akkor megtennünk ezt, amikor a Lélek arra késztet?

A Máté 17:10–27-ből megtudjuk, hogy Jézus Krisztus egy fiúból ördögöt űzött ki, és
csodálatos módon teremtette elő a templomadót saját maga és Péter számára.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 16–17-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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5. RÉSZ: 1. NAP

Máté 18–20
Bevezetés
Jézus Krisztus olyan tantételeket tanít a tanítványainak, amelyek a segítségükre
lesznek egyháza vezetésében, miután felmegy a mennybe. Péter megbocsátásra
vonatkozó kérdésére válaszként elmondja a könyörtelen szolga példázatát, és tanít
a házasság szentségéről. A Szabadító kihangsúlyozza annak fontosságát, hogy a
világi javak helyett az örök életet válasszuk, és elmondja a szőlőskerti munkások
példázatát.

Máté 18
Jézus Krisztus olyan tantételeket tanít a tanítványainak, amelyek a segítségükre
lesznek egyháza vezetésében, majd elmondja a könyörtelen szolga példázatát

A következő történet, melyet Thomas S. Monson elnök mesélt, egy olyan
családról szól, 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.).

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Ha ennek a családnak egyik tagja lettél volna, milyen érzés lett volna
számodra, hogy a püspök elfelejtett elmenni a temetésre?

b. Miért lenne nehéz megbocsátani a püspöknek?

A Máté 18:1–20-ban azt olvassuk, hogy Jézus azt tanította a tanítványainak
Galileában, hogy alázkodjanak meg és váljanak olyanokká, mint a kisgyermekek.
Azt is elmagyarázta, hogy akik „megbotránkoztatják” vagy rossz útra viszik
gyermeki követőit, azok szenvedni fognak (lásd a 6–7. verseket).

A gyermekek alázatossága hasonlítható az egyház új megtértjeinek
alázatosságához. Mit tanulhatunk az új megtértektől? Hogyan gondozhatjuk mind
a gyermekeket, mind pedig az egyház új megtértjeit?

A Szabadító ezt követően azt tanácsolta a tanítványainak, hogy távolítsanak el
életükből mindent, ami megbotránkoztathatja őket, vagyis a botlásukat okozhatja
(lásd a 9. verset). Azt is tanította az apostoloknak, hogy ha valaki vétkezik, vagyis
bűnt követ el ellenük, akkor először igyekezzenek négyszemközt megoldani a
problémát. Ha az illető nem hajlandó bűnbánatot tartani, akkor az egyházi
felhatalmazottak elé kell hozni. (Megjegyzés: A Szabadító Máté 18:1–14-ben
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található tanításait részletesebben tárgyalja majd a Márk 9-hez és a Lukács 15-höz
kapcsolódó lecke.)

E tanításokat követően Péter feltett az Úrnak egy kérdést a megbocsátásról. Olvasd
el a Máté 18:21-et, és keresd meg Péter kérdését.

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: From Bethlehem to Calvary,
4 vols. [1979–81], 3:91). Olvasd el a Máté 18:22-t, és nézd meg, hogy mit válaszolt
Péternek a Szabadító.

A „hetvenhétszer” kifejezés itt arra utal, hogy ne korlátozzuk, hányszor bocsátunk
meg másoknak. A Szabadító Péternek adott válasza azt az igazságot tanítja, hogy
az Úr megparancsolta nekünk, hogy bocsássunk meg azoknak, akik
vétkeznek vagy bűnt követnek el ellenünk.

Amikor megbocsátasz, akkor szeretettel bánsz azzal, aki vétkezett ellened vagy
bántott téged, és nincsenek benned rossz érzések iránta (lásd Kalauz a
szentírásokhoz: megbocsát. scriptures.lds.org; T&Sz 64:9–11). A megbocsátás nem
azt jelenti, hogy továbbra is megengeded másoknak, hogy bántsanak, vagy hogy a
vétkest nem kellene jogilag vagy más értelemben felelősségre vonni a tetteiért.

Miután válaszolt Péter kérdésére, a Szabadító egy példázatot tanított a
tanítványainak, amely segíthet nekünk megérteni, hogy miért bocsássunk meg
másoknak.

Olvasd el a Máté 18:23–30-at, és nézd meg, mennyi pénzzel tartozott a szolga,
valamint a szolgatárs.

Mennyivel tartozott a szolga a királynak? ____________________

Mennyivel tartozott a szolgatárs a szolgának? ____________________

A következő információk segítségével számold ki, mennyi időbe telt volna az
adósoknak visszafizetni a tartozásukat:

Jézus napjaiban „becsléseink szerint 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). Számold ki, mennyi ideig tartott volna ennek a szolgának kifizetni az
adósságát: oszd el a százmillió dénárt 365 nappal.

Ha mindig megkapta volna a bérét, akkor hány évbe telt volna a szolgának
visszafizetni az adósságát? ____________________

(Tartsd szem előtt, hogy egy dénár nagyjából egynapi munkabér volt.) Számold ki,
mennyi ideig tartott volna a szolgatársnak kifizetni az adósságát.

Ha mindig megkapta volna a bérét, akkor hány évbe telt volna a szolgatársnak
visszafizetni az adósságát? ____________________

Olvasd el a Máté 18:31–35-öt, és nézd meg, hogyan reagált a király, amikor
tudomására jutott, hogy mit tett a szolga a szolgatársával.
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Szerintetek miért mondta a király a szolgának, hogy gonosz, amiért nem engedte el
a szolgatársa adósságát?

A 35. versben olvasottak alapján írd le, hogy szerinted kiket jelképezhetnek a
példázatban szereplő emberek:

király = ____________________

szolga = ____________________

szolgatárs = ____________________

A példázatból tanultak alapján egészítsd ki a következő tantételt: Ha azt akarjuk,
hogy Isten megbocsásson nekünk, akkor ____________________. Odaírhatod
ezt a tantételt a szentírásod margójára a Máté 18:24–35 mellé.

Mit tehet valaki, ha nehézséget okoz neki, hogy megbocsásson a másiknak?

James E. Faust elnök az Első Elnökségből azt tanította:

„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” (A megbocsátás gyógyító ereje.
Liahóna, 2007. máj. 69.).

2. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódba egy olyan alkalomról,
amikor az Úr segített neked megbocsátani valakinek, aki bűnt

követett el ellened vagy megbántott téged.

A Monson elnök által elmesélt történet, melyet a lecke elején olvastál, így
fejeződik be: „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. 20.).

Gondold át, vajon a te életedben ki lehet az, akitől megtagadod a megbocsátást.
Imádkozz a megbocsátás vágyáért, és azért, hogy el tudd engedni a fájdalmat és a
haragot, hogy Jézus Krisztus segíthessen neked az engesztelésén keresztül
békességet érezni és vigaszra lelni.
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Máté 19:1–12
A Szabadító a házasság szentségéről tanít
Az Úr házasságra és válásra vonatkozó
tana különbözik a világban uralkodó
elképzelések nagy részétől.

Milyen elképzelések uralkodnak a
világban a házasságról és a válásról?
____________________

A Máté 19:1–12 tanulmányozása
közben keresd meg az Úr házasságra és
válásra vonatkozó tanításait, és gondold
át, hogy neked miért fontosak ezek a tanítások.

Olvasd el a Máté 19:1–3-at, és nézd meg, milyen kérdést tettek fel a farizeusok
Jézusnak.

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.

Olvasd el a Máté 19:4–6-ot, és figyeld meg, hogy mit tanított a Szabadító a
házasságról és a válásról.

Ezek a versek azt tanítják, hogy a férfi és a nő közötti házasság Isten által
megtervezett és létrehozott szent kapcsolat. Odaírhatod ezt a tant a szentírásod
margójára a Máté 19:6 mellé. Egy napjainkban adatott kinyilatkoztatásban az Úr
megerősítette, hogy a felmagasztosuláshoz szükség van „a házasság új és örök
szövetségé[re]” (a templomi házasságra) (T&Sz 131:1–4).

Olvasd el a Máté 19:7-et, és nézd meg, még milyen kérdést tettek fel a farizeusok
Jézusnak.

A Máté 19:8–9 feljegyzi, hogy a Szabadító elmondta a farizeusoknak, hogy Mózes
az emberek szívének keménysége miatt engedte meg napjaiban a válást. Az
ezekben a versekben szereplő „elbocsát” kifejezés különválást vagy elhagyást is
jelenthet.

A következő idézet Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából segít
tisztázni, hogyan vonatkozik ez a tanítás a mi napjainkra: „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.).

3. A szentírás-tanulmányozási naplódban sorold fel annak néhány
módját, ahogyan arra a fajta házasságra készülsz, amelyet Oaks

elder szavai szerint „a felmagasztosulás megkíván”. Mit tehetsz azért, hogy
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annak erős elhatározásával lépj örökkévaló házasságra, hogy válás nélkül
oldjátok majd meg a nézeteltéréseket?

Máté 19:13–20:34
Jézus az örök életről tanít, és elmondja a szőlőskerti munkások példázatát
A Máté 19:13–30 feljegyzi, hogy Jézus arra buzdította a tanítványait, hogy inkább az
örök életre törekedjenek, ne pedig világi javakra. Péter megkérdezte, hogy mit
kapnak majd a tanítványok azért, mert a Szabadító követéséért lemondtak világi
javaikról. (Megjegyzés: Az ezekben a versekben tárgyalt eseményeket részletesebben
tárgyalja a Márk 10-hez kapcsolódó lecke.)

A Máté 20:1–16-ban azt olvassuk, hogy
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, majd a nap végén
mindannyiuknak ugyanannyi bért fizet.

A Máté 20:17–34 feljegyzi, hogy Jézus Krisztus előre megmondta, hogy
Jeruzsálembe visszatérve el fogják árulni és halálra fogják ítélni. Arra tanította a
tanítványait, hogy ne hivatalra és felhatalmazásra törekedjenek, hanem kövessék az
Ő példáját és szolgáljanak másokat.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 18–20-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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5. RÉSZ: 2. NAP

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.

Máté 21:1–11
Jézus Krisztus diadalmasan bevonul Jeruzsálembe

1. Gondolj egy olyan tevékenységre, melyben hatalmas élmény lenne
közösen részt venni a családtagjaiddal vagy a barátaiddal. Írj egy

rövid bekezdést a szentírás-tanulmányozási naplódban arról, hogy mit
mondanál vagy tennél, amivel rávennéd a barátaidat vagy családtagjaidat, hogy
vegyenek részt ebben a tevékenységben.

Sokan vannak, akik nem sokat tudnak Jézus Krisztusról és az Ő evangéliumáról, és
a mi felelősségünk, hogy segítsünk másokat, hogy tanulhassanak Őróla. A Máté
21:1–11-et tanulmányozva gondold át, mit tehetnél azért, hogy valakiben
felébreszd a vágyat, hogy többet tudjon meg Jézus Krisztusról.

Nézd meg ennek a leckének a „Jézus Krisztus életének utolsó hete, engesztelése és
feltámadása” című oldalát. A Szabadító halandó életének ez a rövid áttekintése
összefoglalja a halálához és feltámadásához vezető eseményeket. Tisztázhatja és
elmélyítheti számodra a Jézus Krisztus halandó szolgálatának utolsó hetével
kapcsolatos történetek, tanítások, tanok és tantételek megértését.

A Máté 21 feljegyzi a Szabadító keresztre feszítése előtti ötödik nap eseményeit, a
Jeruzsálembe való diadalmas bevonulásával kezdve. Emlékezz vissza rá, hogy
nagyon sokan követték Jézust és az apostolait, amikor Jerikóból Jeruzsálembe
mentek (lásd Máté 20:17–18, 29).

Olvasd el a Máté 21:1–5-öt, és nézd meg, milyen utasítást adott Jézus két
tanítványának, mit tegyenek.

A prófécia, melyre a Máté 21:4–5 utal, a Zakariás 9:9–10-ben található. Odaírhatod
ezt a keresztutalást a szentírásod margójára a Máté 21:4–5 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). Hasznos lehet, ha tudod, 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.).

Olvasd el a Máté 21:6–8-at, és nézd meg, mit tett „a sokaság legnagyobb része” (8.
vers), hogy tiszteletteljesen elismerje Jézust Messiásként, amikor bevonult
Jeruzsálembe.

János evangéliuma pontosítja, hogy a sokaság „pálmaágakat” (János 12:13)
használt. A pálmaágak a zsidóknál a békét és az ellenség feletti győzelmet
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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.

Nézd meg A diadalmas bevonulás című képet (Evangéliumi művészeti könyv [2009].
50. sz.; lásd még LDS.org). Képzeld el, hogy ott vagy a képen szereplő emberek
között. Olvasd el a Máté 21:9-et, és képzeld el, amit ezt együtt kiáltod velük.

Figyelj fel a hozsánna szó ismétlődésére,
mely azt jelenti, hogy „szabadíts meg
minket [most]” (Kalauz a
szentírásokhoz: hozsanna). Odaírhatod
ezt a meghatározást a Máté 21:9 mellé a
margóra.

A szentírások megjelölése és megjegyzésekkel való ellátása
A tanultak emlékezetben tartásának egyik legjobb módja, ha megjelölöd és megjegyzésekkel
látod el a szentírásokat. Ezt megteheted a kulcsszavak vagy fontos szókapcsolatok aláhúzásával,
besatírozásával vagy bekarikázásával. Meghatározásokat, tantételeket, prófétai megjegyzéseket,
illetve személyes meglátásokat és benyomásokat is írhatsz a margóra.

A sokaság kiáltásai beteljesítették a Zsoltárok 118:25–26-ban található messiási
próféciát. Odaírhatod ezt a keresztutalást a Máté 21:9 margójára, illetve
megjelölheted a vershez tartozó lábjegyzetet. A királyi és messiási megnevezés:
„Dávid fia” (Máté 21:9), Dávid trónjának örökösét illette meg. Az emberek ezzel a
kijelentéssel azt fejezték ki, hogy Jézus a kiválasztott Messiás, akit Isten küldött az
Ő népének kiszabadítására és vezetésére.

Képzeld el, hogy ebben az időben ott élsz Jeruzsálemben. Milyen gondolatok vagy
érzések támadtak volna benned a Szabadító diadalmas bevonulása láttán?

Jeruzsálemben ekkor több ezernyi máshonnan érkező ember tartózkodott a húsvét
megünneplése miatt. Olvasd el a Máté 21:10–11-et, és figyeld meg, milyen hatással
volt a sokaság viselkedése másokra Jeruzsálemben.

Milyen kérdést tettek fel mások a sokaság viselkedése miatt?

Ez a beszámoló a következő tantételt szemlélteti: Ha nyilvánosan elismerjük
Jézus Krisztust és beszélünk Róla, akkor segíthetünk másokban vágyat
ébreszteni arra, hogy ők is jobban megismerjék Őt.

2. Sorolj fel a szentírás-tanulmányozási naplódban néhány olyan
helyzetet, amelyekben az egyházi gyűléseken kívül is nyilvánosan

elismerhetjük Jézus Krisztust és beszélhetünk Róla. Azután írj le néhány
megfelelő módot arra, ahogyan te nyilvánosan elismerheted Őt és beszélhetsz
Róla úgy, hogy mások is többet meg akarjanak tudni Őróla.
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3. Válaszolj a következő kérdések egyikére vagy mindkettőre a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Előfordult már veled, hogy valaki nyilvánosan elismerte Jézus Krisztust és
beszélt Róla, és ez vágyat ébresztett benned arra, hogy jobban megismerd
Őt? Mikor?

b. Előfordult már veled vagy egy ismerősöddel, hogy segítettél valakiben
vágyat ébreszteni Jézus Krisztus alaposabb megismerésére azzal, hogy
nyilvánosan elismerted Őt és beszéltél Róla? Mikor?

Keress lehetőségeket Jézus Krisztus helyénvaló elismerésére és arra, hogy
beszélj Róla!

Máté 21:12–16
Jézus megtisztítja a templomot, és meggyógyítja a vakokat és a sántákat
Gondolj vissza arra, hogy milyen
gondolatok és érzések voltak benned,
amikor a templomban voltál. Ha még
soha nem voltál a templomban, akkor
képzeld el, milyen gondolataid és
érzéseid lennének odabenn.

Mi történik a templomban, ami segít
nekünk érezni a hely szentségét?

Miután a Szabadító beért Jeruzsálembe,
a templomhoz ment.

Olvasd el a Máté 21:12–13-at, és nézd
meg, mit csináltak némelyek a
templomban, ami sértő volt Mennyei
Atyánkra és Jézus Krisztusra nézve.

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 a
szükséges állatokat. Bár erre az üzleti
tevékenységre szükség volt, és jó célt
szolgált, tiszteletlenséget tanúsított,
hogy a templomban bonyolították le. A
Máté 21:13 utal arra is, hogy a
pénzváltókat és az árusokat jobban
érdekelte a haszonszerzés annál, hogy
Istennek hódoljanak és másokat is hozzásegítsenek ehhez.
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Figyeld meg, hogy a János 2:16-ban, a templom első megtisztításakor Jézus az Ő
Atyja házának nevezte a templomot. A Máté 21:13-ban, a templom második
megtisztításakor azonban Jézus már „az én házam” kifejezéssel illette azt.

A Szabadító Máté 21:12–13-ban leírt szavaiból és tetteiből többek között azt az
igazságot tudjuk meg a templomról, hogy az Úr háza szent hely, és Ő azt
szeretné, ha azt tisztelettudóan kezelnénk.

4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan mutathatunk tiszteletet az Úr háza iránt?

b. Mit tehetünk, hogy érdemesek legyünk a templomba való belépésre?

Olvasd el a Máté 21:14-et, és nézd meg, mit tett a Szabadító a templomban, miután
másodszor megtisztította azt.

Hasznos lehet, ha tudod, hogy a „sánták” jelző a Máté 21:14-ben olyan emberekre
utal, akik mozgássérültek voltak vagy valamiért nem tudtak rendesen járni.

A következő igazságot tudhatjuk meg abból, amit az Úr a templomban hozzá jövő
vakokkal és bénákkal tett: Az Úr meggyógyíthat minket, amikor elmegyünk a
templomba.

Érzéseid szerint az Úr milyen módokon tud meggyógyítani minket, amikor
elmegyünk a templomba? ____________________

James E. Faust elnök az Első Elnökségből bizonyságot tett a templomlátogatáskor
tapasztalható gyógyulásról: „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).

A templomi hódolat során tapasztalt gyógyulás azonnali is lehet, amint az a Máté
21:14-ben szereplő vakokkal és sántákkal történt, vagy bekövetkezhet idővel is.

Gondold át, hogy mikor fordult már elő veled vagy egy ismerősöddel, hogy a
templomi hódolat által megtapasztaltad az Úr gyógyító hatását.

Amint azt a Máté 21:15–16 feljegyzi, 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).

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 21:1–16-ot, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).
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További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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5. RÉSZ: 3. NAP

Máté 21:17–22:14
Bevezetés
Jézus Bethániában száll meg, 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.

Máté 21:17–32
Jézus megátkoz egy fügefát és megdorgálja a zsidók vezetőit
Vannak néha olyan ételek, szórakozási formák, termékek vagy akár emberi életek
is, amelyek nem olyan jók, mint amilyennek tűnnek.

1. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódba egy olyan alkalomról,
amikor felfedezted, hogy valami nem olyan jó, mint

amilyennek tűnt.

A Máté 21 tartalmaz egy olyan alkalomról szóló beszámolót, amikor Jézus Krisztus
találkozott valamivel, ami nem volt olyan jó, mint amilyennek tűnt. E fejezet
tanulmányozását folytatva keress olyan igazságokat, amelyek utat mutathatnak
neked az igazlelkűbb élethez.

Miután Jézus diadalmasan bevonult Jeruzsálembe és megtisztította a templomot,
egy Jeruzsálemhez közeli kis faluban, Bethániában töltötte az éjszakát. Olvasd el a
Máté 21:18–22-t, és figyeld meg, mit tett másnap a Szabadító, miközben
Bethániából visszament a jeruzsálemi templomhoz.

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 képmutatásról és a
zsidók korrupt vallási vezetőiről tanítsa
a tanítványait. Sokan e vezetők közül
látszólag Istent követték, azonban nem teremtek valódi gyümölcsöt, vagyis nem
cselekedtek igazlelkűen. Képmutatók voltak.
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„A képmutató szó egy görög szó fordítása, mely azt jelenti: »színjátszó«, vagy egy olyan személy,
aki színlel, drámai módon megjelenít vagy felnagyít egy szerepet. Az Úr elítélte azokat, akik
[csalfa módon] külsőleg betartották [a parancsolatokat], de a szívükben dölyfösek és kétszínűek
voltak” (Újszövetség tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014]. 68.).

A Máté 21:23–27-ben azt olvassuk, 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 ha ők nem válaszolják meg az Ő kérdését, akkor Ő
sem válaszolja meg az ő kérdéseiket, majd elmondott három olyan példázatot,
melyek szemléltetik a korrupt zsidó vezetők tetteit.

Az első példázat két fiúról szól, akik különbözőképpen reagáltak atyjuk kérésére.
Olvasd el a Máté 21:28–30-at, és nézd meg, hogy melyik fiú hasonlított jobban a
fügefához és a zsidó vezetőkhöz.

Olvasd el a Máté 21:31–32-t, és nézd meg, mit tanított a Szabadító a korrupt zsidó
vezetőknek ezzel a példázattal. (A zsidó vezetők a vámszedőket és a parázna nőket
is lenézték, mert bűnösöknek tartották őket.)

Milyen szempontból hasonlítottak a Keresztelő Jánosban hívő vámszedők és
parázna nők az első fiúhoz?

Ebből a példázatból megtudjuk, hogy az Isten királyságába való belépéshez
engedelmeskednünk kell Mennyei Atyánknak és meg kell bánnunk a
bűneinket, nem pedig csak szóban vagy színlelve engedelmeskedni Neki.

2. Olvasd el az alábbi helyzeteket, majd válaszold meg a két kérdést a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

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.

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.

a. Mit mondanál ezeknek a fiataloknak, hogy segíts nekik változtatni a
viselkedésükön?

b. E példaként felhozott helyzetek mellett még milyen kísértések érhetnek
minket arra, hogy csupán színleljük az engedelmességet ahelyett, hogy
valóban engedelmeskednénk Mennyei Atyánknak?
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A Máté 21 tanulmányozásának folytatása közben nézd meg, mit tehetnél azért,
hogy ne legyél olyan, mint az a fügefa, amelyik nem termett gyümölcsöt.

Máté 21:33–22:14
Jézus példázatokat tanít a gonosz munkásokról, valamint a király fiának
menyegzőjéről
Olvasd el a Máté 21:33–41-et, és töltsd
ki az alábbi táblázatot: írd be, szerinted
mit jelent az utolsó három jelkép.
Hasznos lehet, ha tudod, hogy a
munkások szó itt olyan gondnokokra és
felvigyázókra utal, akik azért feleltek,
hogy a szőlőskert gyümölcsöt hozzon.
(Amikor készen vagy, vesd össze a
válaszaidat a lecke végén
megadottakkal.)

A gonosz munkások példázata

(Máté 21:33–41)

jelkép jelentés

gazda Mennyei Atya

munkások

szolgák

a gazda fia

3. Foglald össze a szentírás-tanulmányozási naplódban, hogy
szerinted mit szemléltetett Jézus ezzel a példázattal.

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következőket mondta a
Szabadító gonosz szőlőmunkásokról szóló példázatáról:
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„A gonosz szőlőmunkások példázata összefoglalja [Isten] munkálkodását az
emberekkel, Ádám teremtésétől kezdve egészen az Ember Fiának második
eljöveteléig.

A gazda Isten maga; a szőlőskert a föld és annak lakosai; a szőlőmunkások pedig
a nép fölé kijelölt lelki felügyelők. Akiket megköveznek, megvernek, üldöznek és
megölnek, azok az emberek közé szolgálni küldött próféták és látnokok; a Fiú és

az Örökös pedig, akit a gonosz munkások ösztökélésére megölnek és kivetnek a szőlőskertből,
természetesen Jézus” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:593–94).

Ezzel a példázattal azt szemléltette Jézus, hogy az évszázadok folyamán Izráel
vezetőinek némelyike elvetette Isten prófétáit, és tudja, hogy a jelenlegi zsidó
vezetők meg akarják Őt ölni.

Olvasd el a Máté 21:43-at, és nézd meg, kiknek adatik Isten királysága (vagyis Jézus
Krisztus egyháza és az evangélium áldásai), miután a zsidó vezetők elvetették azt.

A Joseph Smith fordítás, Máté 21:53 (a Kalauz a szentírásokhoz 233. oldalán) a
nemzsidókat nevezi meg azon nemzetként, amelynek Isten királysága adatik.
„Időnként [a nemzsidók szó] nem izráelita leszármazású embereket jelöl, időnként
nem zsidó leszármazású embereket, időnként pedig olyan nemzeteket, amelyek
nem rendelkeznek az evangéliummal, bár előfordulhat, hogy van némi izráelita vér
a nép között” (Kalauz a szentírásokhoz: nemzsidók. scriptures.lds.org). A királyság
nemzsidóknak adása akkor kezdődött el, amikor a Szabadító feltámadása után az
apostolok először vitték el az evangéliumot a nemzsidókhoz. 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. Így tehát a Szabadító Máté 21:43-ban található tanításai szerint Jézus
Krisztus egyházának tagjaiként felelősek vagyunk azért, hogy megteremjük
az igazlelkűség gyümölcseit.

Az evangéliumhoz kötődő élmények leírása
Ha leírod az evangéliumhoz kötődő élményeidet, az segíthet, hogy jobban megértsd az
evangéliumi tanokat és tantételeket. Ezen élmények felidézése és leírása során a Szentlélek
mélyebben megértetheti veled, amit írsz, és erősebb bizonyságot adhat neked róluk.

4. Rajzolj a szentírás-tanulmányozási naplódba egy fügefát, rajta
gyümölccsel. Mindegyik gyümölcsöt nevezd el valami olyan

igazlelkű dolognak, melyet Jézus Krisztus egyházának tagjaiként meg kell
tennünk. Gondold át, hogy miért fontos nekünk ilyen gyümölcsöt teremni.
Azután írj egy olyan alkalomról, amikor láttad, hogy egy egyháztag őszinte
módon megteremte ezen igazlelkű gyümölcsök valamelyikét.

A Máté 21:45–46 leírja, 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.
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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.

Olvasd el a Máté 22:11–14-et, és nézd meg, hogy mi történt a menyegzői lakomán.

Miért dobták ki ezt a vendéget a lakomáról?

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. A szentírásokban a tiszta ruha és köntös gyakran
jelképezi azok igazlelkűségét és tisztaságát, akik Jézus Krisztus engesztelése által
megtisztultak (lásd 3 Nefi 27:19).

A Joseph Smith fordítás a Máté 22:14-hez hozzáfűzi, hogy a lakomán nem
mindenki viseli majd a menyegzői ruhát, vagyis a Szabadítót elismerő és a
királyságba szóló meghívást elfogadó vendégek közül nem mindenki áll majd
készen és lesz érdemes arra, hogy örökké Ővele és Mennyei Atyánkkal lakjon. Ez a
példázat olyanokra is vonatkozhat, akik még nem csatlakoztak az egyházhoz –
Isten földi királyságához –, és olyanokra is, akik már csatlakoztak az egyházhoz, de
még nem készültek fel eléggé az örök életre Istennel.

Gondold át, mit teszel jelenleg azért, hogy Mennyei Atyánk hívására reagálva az
evangélium összes áldását elnyerd. Az ebben a leckében tanultak alkalmazása
segíthet neked felkészülni mindezen áldások elnyerésére.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 21:17–22:14-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:

Válaszok „A gonosz munkások példázata” táblázathoz: A munkások a korrupt
izráelita vezetőket, a szolgák Isten prófétáit, a gazda fia pedig Jézus Krisztust jelképezi.
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Római pénzérme a császár képével

5. RÉSZ: 4. NAP

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 mondja nekik, hogy engedelmeskedjenek az ország
törvényeinek és tartsák be a két nagy parancsolatot.

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? Szerinted
miért fontosak ezek? ____________________

A Máté 22:15–22 tanulmányozása során figyeld meg, mit tanított Jézus Krisztus az
ország törvényei iránti engedelmességről.

Emlékezz vissza, hogy a Szabadító élete utolsó hetében tanított a jeruzsálemi
templomban. Olvasd el a Máté 22:15-öt, és nézd meg, hogy mit próbáltak tenni a
farizeusok a Szabadítóval. A „szóval ejtsék őt tőrbe” kifejezés azt jelenti, hogy a
farizeusok megpróbáltak csellel olyan dolgokat mondatni a Szabadítóval, amelyek
hiteltelenné tették volna Őt.

Olvasd el a Máté 22:16–17-et, és nézd meg, hogy miként próbálták a farizeusok
tőrbe csalni a Szabadítót. Hasznos lehet, ha tudod, hogy a császár, akiről a 17. vers
említést tesz, a Római Birodalom császára volt, aki ebben az időszakban Izráel felett
is uralkodott.

A farizeusok által Jézusnak feltett kérdés csapdát rejtett magában, mert ha 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.

Olvasd el a Máté 22:18–21-et, és nézd
meg, hogy mit válaszolt a Szabadító a
farizeusok kérdésére.

1. Válaszolj a következő
kérdésre a

szentírás-tanulmányozási
naplódban: Miért volt a Szabadító
válasza tökéletes felelet a farizeusok
kérdésére?

A 21. versben található „adjátok meg
azért a mi a császáré a császárnak”
kifejezés arra utal, hogy kötelesek
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vagyunk betartani a polgári törvényeket, például az adófizetésre vonatkozó
törvényt.

Ezekből a versekből megismerhetjük a következő igazságot: Az Úr elvárja tőlünk,
hogy jó állampolgárok legyünk, és engedelmeskedjünk az ország
törvényeinek.

Miért fontos, hogy Jézus Krisztus tanítványaiként jó állampolgárok legyünk, és
engedelmeskedjünk az ország törvényeinek? (Lásd Hittételek 1:12.) Miért várja el
tőlünk az Úr, hogy jó állampolgárok és jó egyháztagok is legyünk, és az ország
törvényeinek, valamint az Ő törvényeinek is engedelmeskedjünk?

Olvasd el a Máté 22:22-t, és nézd meg, hogyan reagáltak a farizeusok a Szabadító
válaszára.

Máté 22:23–34
A Szabadító a házasságról és a feltámadásról tanítja a sadduceusokat
A farizeusok mellett a sadduceusok is megpróbálták a szavai alapján tőrbe csalni a
Szabadítót, amikor a templomban tanított. Olvasd el a Máté 22:23–28-at, és nézd
meg, hogyan próbálták a sadduceusok tőrbe csalni a Szabadítót. Figyeld meg, hogy
a sadduceusok nem hittek a feltámadásban (lásd 23. vers).

Hogyan foglalnád össze a sadduceusok által a Szabadítónak feltett kérdést?
____________________

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.

Olvasd el a Máté 22:29–30-at, és nézd meg, mit válaszolt a Szabadító a
sadduceusok kérdésére. Figyeld meg, hogy mit mondott Jézus, mi nem történhet
meg a feltámadáskor.

A szabadítás tervével összefüggésben Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol
Kvórumából a következő magyarázatot fűzte a Máté 22:29–30-hoz:

„[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«.

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 – azok számára, akik hamislelkűek és istentelenek, akik a világ módja szerint élnek, a
bűnbánatot nem tartó emberek hatalmas tömegei számára. Ezek az emberek nem fogják
kiérdemelni a ránk váró jutalom teljességét” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:606).
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Az Úr sok fontos igazságot nyilatkoztatott ki az örökkévaló házasságra
vonatkozóan Joseph Smith prófétának. Olvasd el a Tan és a szövetségek
132:15–17-et, és keresd ki, hogy ezekben a versekben mit nyilatkoztatott ki az Úr a
prófétának a házasságról.

Mit mondott az Úr, kik azok, akik „se nem házasodnak, se nem mennek férjhez”
(T&Sz 132:16) a feltámadáskor?

A „nem általam, se nem szavam által” kötött házasság (T&Sz 132:15) azt jelenti,
hogy az illetőt nem pecsételte a papság hatalma a házastársához a templomban.

A Máté 22:30-ból és a Tan és a szövetségek 132:15–17-ből megtudjuk, 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.

Olvasd el a Máté 22:31–33-at, és nézd meg, még milyen igazságokat tanított a
Szabadító a sadduceusoknak a feltámadásról. Megjelölheted, hogy 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

2. A szentírás-tanulmányozási naplódban sorolj fel egy perc alatt
annyi parancsolatot, amennyi csak eszedbe jut.

A zsidó rabbik némelyike úgy tartotta, hogy Mózes törvényében 613 törvény, vagyis
parancsolat van. Olvasd el a Máté 22:34–36-ot, és keresd ki azt a kérdést, amelyet
az egyik farizeus tett fel a Szabadítónak ezen parancsolatok kapcsán. Be is
jelölheted ezt a kérdést a szentírásodban.

Anélkül, hogy megnéznéd a Szabadító válaszát, karikázd be a naplódba írt
felsorolásból azt a parancsolatot, amelyik szerinted a „legnagyobb”, vagyis
legfontosabb parancsolat.

Olvasd el a Máté 22:37–40-et, és nézd meg, hogy mit válaszolt a Szabadító a
törvénytudó kérdésére. (A Máté 22:36–39 szentírás-memoriter. Megjelölheted
ezeket a verseket valamilyen egyedi módon, hogy később könnyen
megtalálhasd őket.)

Az Úr „szeresd felebarátodat” utasítása arra vonatkozik, hogy miként bánjunk
másokkal.

Szerinted miért számít ez a két parancsolat a legnagyobb parancsolatnak?

Az „e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták” (Máté 22:40) kifejezés
azt jelenti, 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 vagy a felebarátaik iránti szeretetüket,
illetve mindkettőt.
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Ezekből a versekből a következő tantételt ismerjük meg: Ha valóban úgy
szeretjük Istent és a felebarátainkat, mint önmagunkat, akkor igyekezni
fogunk Isten minden parancsolatát betartani.

Nézd meg a szentírás-tanulmányozási naplódba leírt parancsolatok felsorolását.
Tegyél 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 jelölsz.)

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor úgy döntöttél, hogy egy bizonyos
parancsolatnak engedelmeskedve kimutatod a szereteted Isten vagy egy másik
ember iránt.

Gondolj egy olyan parancsolatra, melyet még hithűbben betarthatnál azért, hogy
kimutasd a Mennyei Atyánk vagy egy másik személy iránti szereteted. Tűzd ki célul
ennek a parancsolatnak a hithűbb betartását.

Szentírás-memoriter – Máté 22:36–39
Minden szentírás-memoriternél be kell tudnod azonosítani a hátteret, a tant vagy
tantételt, valamint azt, hogy miként alkalmazd életedben az adott igazságot.
(Tanulmányi segédletek végett lásd az LDS.org honlapon rendelkezésre álló
szentírás-memoriter forrásanyagokat.)

A Máté 22:36–39 háttere az, hogy Jézus Krisztus ezzel a kijelentéssel válaszolt
annak a farizeusnak, aki megkérdezte, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. Az
ebben a memoriterben tanított egyik tan vagy tantétel az, hogy az a két legnagyobb
parancsolat, hogy szeressük Istent, és szeressük a felebarátunkat. Figyeld meg,
hogy a 37. versben az áll, hogy „szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből és teljes elmédből” (kiemelés hozzáadva). Ennek a szentírás-memoriternek
egyik alkalmazása lehet a következő kérdések átgondolása: Hogyan tudod
kimutatni az Isten iránti, szívedből, lelkedből és elmédből fakadó szeretetet?
Hogyan tudod kimutatni az Isten gyermekei iránti szeretetet?

3. Gondold át, mit jelent teljes szívedből szeretni Istent. Azután
gondold át, mit jelent teljes lelkedből szeretni Őt. Majd pedig vedd

fontolóra, hogy mi módon szeretheted Őt teljes elmédből. A
szentírás-tanulmányozási naplódban írd le a gondolataidat erről a három
kérdésről.

Máté 22:41–46
Jézus megkérdezi a farizeusoktól, hogy mit gondolnak Krisztusról
Miután a Szabadító sikeresen megválaszolta a farizeusok és a sadduceusok
kérdéseit, Ő is feltett néhány kérdést a farizeusoknak. Olvasd el a Máté 22:41–42-t,
és nézd meg, hogy mit kérdezett a Szabadító a farizeusoktól.

E versek szerint milyen kérdéseket tett fel Jézus Krisztus a farizeusoknak? Mit
válaszoltak a farizeusok?

A legtöbb zsidó tudta, hogy Krisztus, vagyis a Messiás, Dávid király leszármazottja
lesz. A farizeusok elképzelése szerint a Messiás Izráel megkoronázott királya lesz,
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aki segít a zsidóknak legyőzni Rómát, és szabaddá teszi őket, akárcsak annak idején
Dávid király. A Máté 22:43–46-ban azt olvassuk, hogy Jézus azt tanította a
farizeusoknak, hogy a saját szentírásaik szerint Krisztus nem csupán Dávid fia,
hanem több annál: Isten Fia is. Jézus ennek magyarázataként a Zsoltárok 110:1-et
idézte a farizeusoknak (lásd Máté 22:44).

Bruce R. McConkie elder azt mondta erről: „Felmerülhet-e bármiféle kérdés azzal
kapcsolatban, ahogyan Jézus a Zsoltárok szavait értelmezi? Azt mondja, hogy ezt
jelenti: »Az Atya azt mondta a Fiúnak, Elohim azt mondta Jehovának: ülj az én
jobbomon, halandó szolgálatod utánig; aztán örök dicsőségre és
felmagasztosulásra emellek fel magamhoz, ahol továbbra is, örökké az én
jobbomon ülsz majd.« Nem csoda, hogy a sugalmazott beszámoló e szavakkal

zárja le ezt: »És senki egy szót sem felelhet vala néki; sem pedig nem meri vala őt e naptól fogva
többé senki megkérdezni.« (Máté 22:41–46)” (The Promised Messiah: The First Coming of Christ
[1978], 102).

4. Gondold át, hogyan válaszolnál a következő kérdésekre: Miképpen
vélekedsz te a Krisztus felől? Kinek a Fia Ő? Jegyezd fel

gondolataidat a szentírás-tanulmányozási naplódba.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 22:15–46-ot, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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6. RÉSZ: 1. NAP

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.

Máté 23:1–12
A Szabadító elítéli az írástudók és a farizeusok képmutatását
Gondolj bele, miben különbözik egymástól a te Bibliád, valamint a
családtagjaidnak, az egyházközséged tagjainak és a barátaidnak a Bibliája. Kié a
legnagyobb Biblia? Kinek van a legtöbb jelölés vagy megjegyzés a Bibliájában?
Kinek a Bibliája néz ki legjobban?

Hogyan reagálnál, ha valaki azt állítaná, hogy az a legigazlelkűbb, akinek a
legnagyobb, a legtöbb jelöléssel és jegyzettel ellátott, vagy a legjobban kinéző
Bibliája van? ____________________

Miért nem lenne hatékony módja ez az igazlelkűség mérésének?
____________________

Ha az igazlelkűséget külső jegyek határoznák meg, akkor némelyek talán
képmutatóan cselekednének. „A [képmutató] 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.

A Szabadító halandó szolgálatának végső hete során a jeruzsálemi templomnál
elmondott utolsó nyilvános beszédében elítélte az írástudók és a farizeusok
képmutatását.

A Máté 23 tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek által tudhatod,
miként reagálj, amikor képmutatóan látsz másokat cselekedni, és mit tehetsz azért,
hogy a saját életedben legyőzd a képmutatást.

Olvasd el a Máté 23:1–7-et, és nézd meg, mit mondott a Szabadító, milyen
szempontból képmutatók az írástudók és a farizeusok. A „Mózes székében ülnek”
(2. vers) kifejezés azt jelenti, hogy az írástudók és a farizeusok hatalmi pozíciókat
betöltve tanították, értelmezték és alkalmazták a törvényt. Az írástudók Mózes
törvényét tanulmányozó jogászok voltak, a farizeusok pedig hitoktatók.
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A szóbeli törvény, a hagyomány szerint
a zsidók tefillinnek is nevezett
imaszíjakat viseltek; kis bőrtokot
erősítettek szíjjal a homlokukra
(homlokszíj) és a bal karjukra, annak
jeleként, hogy állandóan Isten
törvényeinek szentelik az elméjüket és a
szívüket. A bőrtokokban
Ószövetség-beli szövegrészletek voltak
apró pergamentekercsekre írva. A
zsidók azért hordtak imaszíjakat, hogy
szem előtt tartsák Isten
parancsolatainak a követését (lásd 2
Mózes 13:5–10, 14–16; 5 Mózes 6:4–9;
11:13–21). Az Úr nem ítélte el azokat,
akik homlokszíjat viseltek, azokat
viszont igen, akik képmutatóan
használták vagy megnagyobbították a
szíjakat, hogy mások is észrevegyék,
hogy viselik ezeket.

Értsd meg a szentírások szövegösszefüggéseit!
Az újszövetségi idők kultúrájának és szokásainak megismerése segíthet a szentírások alaposabb
megértésében. A szentírások hátteréhez tartoznak az adott szentírásrészben feljegyezett
eseményt övező körülmények. Ennek a háttérnek a megértése felkészít majd téged, hogy
felismerd a szentírások sugalmazott szerzőinek üzenetét. Abban is segíteni fog neked, hogy
amennyire csak lehet, gondolatban belépj az egyes szerzők gondolatvilágába, és úgy lásd az
eseményeket, ahogyan az adott szerző látta azokat.

A Máté 23:5-ben megjelölheted azt a szövegrészt, mely elmagyarázza, hogy miért
szélesítették meg az írástudók és a farizeusok a homlokszíjukat és nagyobbították
meg „az ő köntöseik peremét”.

A Máté 23:3 szerint milyen tanácsot adott az Úr az apostolainak a képmutatásra
vonatkozóan?

Ebből a tanácsból megismerjük a következő igazságot: Akkor is dönthetünk úgy,
hogy engedelmeskedünk Isten törvényeinek, ha látjuk, hogy mások
képmutatóan cselekednek.

1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Miért fontos akkor is úgy döntenünk, hogy

engedelmeskedünk Isten törvényeinek, ha azt látjuk, hogy mások képmutatóan
cselekednek?

Olvasd el a Máté 23:8–10-et, és nézd meg, milyen tanácsot adott az Úr az
embereknek, mit ne tegyenek.
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A Szabadító a „ti pedig mindnyájan testvérek vagytok” (8. vers) kifejezést
használva tanította az embereket arra, hogy ne tartsák magukat jobbnak másoknál,
hiszen mindannyian Isten gyermekei, az Ő szemében egyenlők.

Az írástudók és a farizeusok azt gondolták, hogy a hivatal és a rang naggyá teszi
őket. Olvasd el a Máté 23:11–12-t, és nézd meg, hogy mit mondott a Szabadító,
kiket tart majd nagyra Isten királyságában. A 11. versben meg is jelölheted, amit
találsz.

Amint azt ezek a versek feljegyzik, a Szabadító a következő tantételt tanította az
embereknek: Ha önmagunk felmagasztalására törekszünk, akkor
megaláztatunk. A megaláztatik azt jelenti, hogy alacsonyabbra kerül, vagyis
kevésbé fogják tisztelni.

Jézus azt is tanította az embereknek, hogy ha alázatosak vagyunk és szolgálunk
másokat, akkor az Úr fel fog magasztalni minket. A „felmagasztaltatik” szó (12.
vers) arra utal, hogy az Úr felemel minket és segít nekünk hasonlóbbá válni
Őhozzá, valamint biztosítja számunkra a felmagasztosulást a celesztiális
királyságban.

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Miért kell másokat szolgálnunk ahhoz, hogy az Úr felemeljen minket és
segítsen nekünk hasonlóbbá válni Őhozzá?

b. Hogyan segíthet nekünk az alázatosság legyőzni a képmutatást?

Gondold át, milyen jó dolgokat szoktál tenni az iskolában, otthon vagy az
egyházban. Fontold meg, hová helyeznéd el magad ezen a vonalon az alapján,
hogy milyen indítékkal teszed ezeket a jó cselekedeteket és mennyire igyekszel
alázatosnak lenni:

Tűzd ki célul mások mindennapos szolgálatát, és ne feledd, hogy mindannyian
Mennyei Atyánk gyermekei vagyunk.
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Máté 23:13–36
A Szabadító azt mondja, hogy jaj az írástudóknak és a farizeusoknak
Képzeld el, hogy inni akarsz és három
pohárból választhatsz. Az első pohár
kívül koszos, a második pohár belül
koszos, a harmadik pohár pedig tiszta.
Miért innál inkább a teljesen tiszta
pohárból, és nem valamelyik csak
részben tisztából? A Máté 23:13–36
tanulmányozása során gondold át,
hogyan hasonlíthatnád ezt a három
poharat ahhoz, amit Jézus mondott.

A Máté 23:13–36-ból megtudjuk, hogy
a Szabadító erős bírálattal illette az írástudókat és a farizeusokat képmutatásuk
miatt. Fusd át ezeket a verseket, és nézd meg, hány alkalommal használta a
Szabadító a jaj szót az írástudók és a farizeusok megszólításakor. Meg is jelölheted
a jaj szócska előfordulásait ezekben a versekben. A jaj kifejezés nyomorúság, baj és
bánat bekövetkeztére utal.

3. Olvasd el az alábbi szentírásutalásokat, majd válaszold meg a két
kérdést a szentírás-tanulmányozási naplódban:

• Máté 23:23–24

• Máté 23:25–26

• Máté 23:27–28

• Máté 23:29–36

a. Milyen szempontból voltak képmutatók az írástudók és a farizeusok?

b. Napjainkban milyen példákat látunk az ilyesfajta képmutatásra?

Olvasd el a Máté 23:26-ot, és nézd meg, mit mondott a Szabadító a farizeusoknak,
mit tegyenek azért, hogy legyőzzék a képmutatásukat. Meg is jelölheted, amit
találsz.

Ebből a versből megtudjuk, hogy ha igyekszünk belül lelkileg tisztává válni,
akkor az külsőleg, a döntéseinken is tükröződni fog.

4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Mit kell tennünk ahhoz, hogy belül lelkileg tiszták legyünk?

b. Hogyan segíthetnek nekünk a képmutatás legyőzésében az arra vonatkozó
erőfeszítéseink, hogy belül lelkileg tiszták legyünk?

Gondolj vissza a lecke e részének elején említett három pohárra, és fontold meg,
hogy melyik pohár jelképezi legjobban a lelked jelenlegi állapotát. Tűzz ki egy célt,
mely segíteni fog neked, hogy teljes mértékben tiszta legyél lelkileg.

A Joseph Smith fordítás a következő magyarázattal járul hozzá a Máté 23:23–35
jobb megértéséhez:
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• Az írástudók és a farizeusok úgy tüntették fel, mintha „a legkisebb bűnt sem
követnék el”, de valójában „az egész törvény” áthágásában vétkesek voltak
(Joseph Smith Translation, Matthew 23:21).

• Az írástudók és a farizeusok bizonyságot tettek saját atyáik ellen, ám ők maguk
ugyanazon gonoszság részesei voltak (lásd Joseph Smith Translation, Matthew
23:34).

• Míg atyáik tudatlanságban követtek el bűnt, az írástudók és a farizeusok
tudatosan követtek el bűnt, és felelniük kell majd a vétkeikért (lásd Joseph
Smith Translation, Matthew 23:35).

A Máté 23:29–33-ból megtudjuk, hogy Jézus elítélte a zsidók lelki vezetőit azért,
mert a korábbi prófétákat elfogadták, de az élőket elutasították. A Jézus napjaiban
élő emberekhez hasonlóan nekünk is vigyáznunk kell, hogy ne tiszteljük a korábbi
prófétákat úgy, hogy közben elutasítjuk napjaink élő prófétáit.

Máté 23:37–39
A Szabadító megsiratja, hogy Jeruzsálem népe nem akar Őhozzá jönni
Hogyan védelmezi csibéit a tyúkanyó?

Amikor veszély fenyeget, a tyúk szárnya
alá gyűjti a csibéit, hogy megvédje őket.
A tyúk szereti a csibéit, és az életét is
feláldozná a megvédésükért.

Olvasd el a Máté 23:37–39-et, és nézd
meg, mit mondott a Szabadító, milyen
szempontból hasonlít egy tyúkhoz.

Hogyan reagáltak az emberek
Jeruzsálemben Jézus arra irányuló
erőfeszítéseire, hogy összegyűjtse őket?

Megjelölheted a „pusztán hagyatik néktek a ti házatok” kifejezést (38. vers). Ebben
a szövegkörnyezetben a pusztán szó azt jelenti, hogy üresen, elhagyatottan. Mivel a
nép nem akarta, hogy a Szabadító összegyűjtse őket, védelem nélkül maradtak. Ez
a kifejezés többek között utalhat a nép lelki állapotára Jézus idejében, és a jövőben
is, amikor Jeruzsálem elpusztul. Utalhat a templomra is, és a templomi áldások
elvesztésére.

Annak alapján, amit Jézus a tyúkról és annak csibéiről tanított, mit nyerhetünk el
akkor, ha hagyjuk, hogy a Szabadító összegyűjtsön bennünket? Válaszold meg ezt
a kérdést a következő megállapítás kiegészítésével: Ha hagyjuk, hogy a
Szabadító összegyűjtsön bennünket, akkor ____________________.

A következő idézetben, mely Henry B. Eyring elnöktől származik az Első
Elnökségből, jelöld be, hogyan mutathatjuk meg a Szabadítónak, hogy hagyjuk,
hogy összegyűjtsön bennünket:
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„Többször is mondta, hogy úgy fog összegyűjteni minket, mint ahogy a tyúk
összegyűjti a csibéit a szárnya alá. Azt mondja, hogy nekünk kell úgy döntenünk,
hogy Őhozzá jövünk, szelídségben és elegendő Őbelé vetett hittel ahhoz, hogy
szívünk »minden szándékával bűnbánatot« tartsunk [3 Nefi 10:6] .

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” (vö. Az Úr erejével. Liahóna, 2004. máj. 18.).

Döntsd el, mit fogsz tenni azért, hogy a Szabadítóhoz gyűlj, és továbbra is
élvezhesd a gondoskodását és az oltalmát.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 23-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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6. RÉSZ: 2. NAP

Joseph Smith – Máté;
Máté 24
Bevezetés
Jézus Krisztus Jeruzsálem és a templom pusztulásáról jövendöl. Emellett felfedi
második eljövetele jeleit, és azt az utasítást adja a hithűeknek, hogy vigyázzanak és
készüljenek erre a napra.

Joseph Smith – Máté 1:1–20
Jézus jövendöl Jeruzsálem és a templom pusztulásáról

1. Írd le a

szentírás-tanulmányozási naplódba
egy vagy több kérdésedet Jézus
Krisztus második eljövetelével
kapcsolatban. A Joseph Smith –
Máté mai tanulmányozása során
keress válaszokat az általad leírt
kérdésekre.

A Joseph Smith – Máté a Máté
23:39–24:51 Joseph Smith fordítása. A
Nagyértékű gyöngyben található,
Ábrahám könyve után.

Olvasd el a Joseph Smith – Máté 1:4-et,
és keresd ki, milyen két kérdést tettek
fel a tanítványok Jézusnak. Ezeket a
kérdéseket be is jelölheted a
szentírásodban.

A Joseph Smith – Máté 1:5–20-ban a
Szabadító az első kérdést taglalta – hogy mikor kerül sor Jeruzsálem és a templom
lerombolására. A 21–37-es versekben megválaszolta a második kérdést – a második
eljövetel jeleiről és a gonoszok pusztulásáról.

Olvasd el a Joseph Smith – Máté 1:5–12-t, és keresd ki a Jeruzsálem
lerombolásához kapcsolódó jeleket.

Bár Jézus azt mondta, hogy tanítványai ekkor szenvedni fognak, tett egy fontos
ígéretet, mely szerint ha állhatatosak maradunk és nem győzetünk le, akkor
megszabadulunk. Meg is jelölheted ezt az igazságot a 11. versben.

Állhatatosnak maradni azt is jelenti, hogy nem győznek le bennünket a kísértések
és a gonosz. A szentírásokban gyakran társul az állhatatos szóhoz a rendíthetetlen
kifejezés (lásd például Móziás 5:15).
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A Fiatal Férfiak és a Fiatal Nők elnökségei a következő magyarázatot fűzték az „állhatatos és
rendíthetetlen” kifejezéshez: „Mit jelent állhatatosnak és rendíthetetlennek lenni? Állhatatosnak
lenni azt jelenti, hogy szilárdan állunk és nem változunk, szilárd meggyőződéssel és
elhatározással rendelkezünk, valamint hűségesek és hithűek vagyunk. Hasonlóképpen,
rendíthetetlennek lenni azt jelenti, hogy hajthatatlanok vagyunk, és nem lehet minket
elmozdítani vagy eltéríteni. Amikor állhatatosak és rendíthetetlenek vagyunk Jézus Krisztus
evangéliumában, akkor elkötelezzük magunkat, hogy követjük Őt, s így mindig bővelkedünk jó
cselekedetekben” (Állhatatos és rendíthetetlen. Liahóna, 2008. jan. 42.).

David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következő észrevétellel
szolgált. Figyeld meg, mit mondott, milyen jellemvonásokkal rendelkezik az, „aki
állhatatos és rendíthetetlen”. (Az általa használt szavakat odaírhatod a szentírásod
margójára az állhatatos szó mellé a Joseph Smith – Máté 1:11-ben.)

„Az »állhatatos« szó rögzített állásra, szilárdságra és erélyre, rendíthetetlenségre
és eltökéltségre utal (Oxford English Dictionary Online, 2nd ed. [1989],
“Steadfast”). […] Aki állhatatos és rendíthetetlen, az szilárd, eltökélt, erősen
rögzített, nem téríthető el eredeti céljától vagy küldetésétől” (“Steadfast and
Immovable, Always Abounding in Good Works,” New Era, Jan. 2008, 2).

A megszabadul szó a Joseph Smith – Máté 1:11-ben nem azt jelenti, hogy az életben
minden nehézségtől megmenekülünk.

Olvasd el a következő idézetet Joseph Smith prófétától, és jelöld be, hogy mit
jelent megszabadulni: „…alaptalan elképzelés az, hogy a szentek
megmenekülnek minden ítélettől, miközben a gonoszok szenvednek; mert
minden test ki van téve a szenvedésnek, és az »igazlelkűek alig menekülnek
meg« [lásd T&Sz 63:34]; … az igazlelkűek közül sokan áldozatául esnek majd
betegségnek, dögvésznek stb. a test gyengesége miatt, és mégis meg fognak

szabadulni Isten királyságában” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 265.).

A Joseph Smith – Máté 1:13–20-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, több mint egymillió zsidót
megöltek, és közel százezer zsidót fogságba hurcoltak. A templomot lerombolták,
kő kövön nem maradt – pontosan úgy, ahogyan azt a Szabadító megjövendölte
(lásd Joseph Smith – Máté 1:3). 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”).
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Hogyan szemléltetik a zsidókkal történtek annak fontosságát, hogy állhatatosnak
kell maradnunk a Szabadító szavai iránti engedelmességben?
____________________

Gondold át, milyen tekintetben éppen olyan fontos megfogadni és követni az élő
próféta szavait napjainkban, mint amennyire a zsidóknak fontos volt megszívlelni
Jézus figyelmeztetését.

Joseph Smith – Máté 1:21–37
Jézus második eljövetelének jeleiről prófétál
Olvasd el a Joseph Smith – Máté 1:21–23-at, és nézd meg, hogy miért fedte fel
második eljövetelének jeleit az Úr.

Figyeld meg, hogy a Szabadító figyelmeztetése szerint „hamis Krisztusok
támadnak, és hamis próféták” (Joseph Smith – Máté 1:22). Ezek a megnevezések
bárkire utalhatnak – az egyházon belül és kívül –, aki felhatalmazás nélkül azt
állítja, hogy az Úr nevében szól, vagy aki az élő próféták szavaival ellentétes
tanításokat hirdet. A „szövetség szerint a kiválasztottak” kifejezés a 22. versben
Jézus Krisztus egyházának tagjaira utal.

A hamis Krisztusokra és hamis prófétákra vonatkozóan azt olvassuk, hogy „ha
lehet, még magukat a kiválasztottakat is megtévesztik” (Joseph Smith – Máté 1:22).

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következőképp
figyelmeztetett a hamis Krisztusokra és hamis prófétákra: „Ezek a hamis
Krisztusok a világ hamis vallási rendszerei lesznek, a hamis próféták pedig e
rendszerek tanítói és értelmezői. Oly mélyek és tudományosak lesznek a tanaik, a
tetteik pedig oly nagyszerűek és csodálatosak, …hogy szinte még a
kiválasztottakat is megtévesztik” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.

[1965–73], 1:647).

Mit tehetünk azért, hogy elkerüljük, hogy megtévesszenek minket, akár olyanok is,
akik az egyház tagjai?

Joseph F. Smith elnök erre figyelmeztette az egyház tagjait:

„Semmit sem fogadhatunk el olyan hitelesnek, mint ami közvetlenül a kijelölt
csatornán, a papság kinevezett szervezetein keresztül érkezik, azon a csatornán,
melyet Isten jelölt ki arra, hogy azon keresztül tudassa a világgal döntését és
akaratát.

[…] És abban a pillanatban, amikor az emberek bármilyen más forrás után
néznek, abban a pillanatban kiteszik magukat a Sátán csábító hatásainak, és

hajlamossá válnak arra, hogy a gonosz szolgáivá váljanak; szem elől tévesztik azt az igaz rendet,
melyen keresztül a papság áldásait élvezni lehet; átlépik Isten királyságának határát, s ezzel
veszélyes területre tévednek. Amikor azt látjátok, hogy valaki feláll és azt állítja, hogy közvetlen
kinyilatkoztatást kapott az Úrtól az egyházra vonatkozóan, függetlenül a papság rendjétől és
csatornájától, akkor arról tudhatjátok, hogy szélhámos” (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 42).
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Olvasd el a Joseph Smith – Máté 1:24–26-ot, és nézd meg, hogy mit mondott a
Szabadító, hogyan fog megjelenni a második eljövetelekor.

Olvasd el a Joseph Smith – Máté 1:27–31-et, és keresd ki a második eljövetelt
megelőző jeleket.

Sorold fel a jeleket: ____________________

Figyeld meg, hogy nem mindegyik jel baljóslatú. A 27. és a 31. vers szerint Jézus
Krisztus második eljövetele előtt az Úr választottait összegyűjtik, és az
evangéliumot az egész világon prédikálni fogják.

2. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, ma hogyan teljesedik
be ez a prófécia. Írj le arra vonatkozó ötleteket is, hogy te mi módon

vehetnél részt e prófécia beteljesítésében.

A Szabadító figyelmeztetett rá, hogy az utolsó napokban „hamis Krisztusok” és
„hamis próféták” próbálják majd „még magukat a kiválasztottakat is”
megtéveszteni (Joseph Smith – Máté 1:22). Olvasd el a Joseph Smith – Máté
1:37-et, és figyeld meg, hogyan kerülhetjük el azt, hogy megtévesszenek minket.

A szentírásodba a Joseph Smith – Máté 1:37 mellé beírhatod ezt a tantételt: Ha
felhalmozzuk kincsként az Úr szavát, akkor nem leszünk megtévesztve.

Olvasd el a következő történetet, melyet M. Russell Ballard elder mesélt el a
Tizenkét Apostol Kvórumából. Jelöld meg azokat a részeket, amelyek a Joseph
Smith – Máté 1:37-ben tanított tantételt szemléltetik.

„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).

Veled vagy valamelyik ismerősöddel előfordult már ahhoz hasonló, amit ez a
korábbi misszionárius megtapasztalt? Milyen tanácsot adnál valakinek ebben a
helyzetben? Miért? ____________________

Ballard elder így folytatta:

„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?«
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»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).

3. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódba egy módot arra, ahogyan
még inkább „kincsként” tudod őrizni az Úr szavát (lásd Joseph

Smith – Máté 1:37).

Ha kincsként őrizzük az Úr szavát, az segít nekünk elkerülni, hogy megtévesszenek
minket, és az egyik modern kori kinyilatkoztatás így figyelmeztet: »Álljatok… szent
helyeken, és ne mozduljatok el, míg el nem jön az Úr napja« (T&Sz 87:8). A
szentírások tanulmányozása mellett, melyek segítenek nekünk kincsként őrizni az
Úr szavát, úgy is befogadhatjuk Isten szavait, hogy szent helyeken állunk, vagy
elmegyünk oda: templomokba, kápolnákba, és azon vagyunk, hogy szent hellyé
tegyük az otthonunkat. Gondold át, miként segíthet neked, ha ilyen helyeken vagy,
abban, hogy igaz tant tanulj és elkerüld, hogy megtévesszenek.

Joseph Smith – Máté 1:38–55
Jézus a második eljövetelére való felkészüléssel kapcsolatos utasításokat ad a
tanítványainak
A Szabadító ennek a prédikációnak a végén utasításokat adott a tanítványainak
azzal kapcsolatban, hogy mi módon halmozzák fel kincsként a szavát és
készüljenek fel a második eljövetelére.

Az alábbi táblázat rubrikáiba rajzolj egyszerű ábrákat, melyek szemléltetik, hogy
milyen példákat használva tanított a Szabadító a második eljövetelére való
felkészülésről. Azután minden ábra alá írj oda egy igazságot, melyet a második
eljövetelre való felkészülésről találtál.

Joseph Smith – Máté 1:38–39 Joseph Smith – Máté 1:40–43

Joseph Smith – Máté 1:46–47 Joseph Smith – Máté 1:48–54

Ezekből a példákból megtudjuk, hogy csak Mennyei Atyánk tudja, mikor kerül
sor a Szabadító második eljövetelére, és ha figyelünk a jelekre és
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engedelmeskedünk az Úr parancsolatainak, akkor készen fogunk állni a
Szabadító második eljövetelére.

Nézd át a Joseph Smith – Máté-ban talált igazságokat, és gondold át, hogyan
segítenek ezek az igazságok megválaszolni az óra elején leírt kérdéseidet.

A Jézus Krisztus második eljövetelére való felkészülés egyik legjobb módja az, ha
követjük az Ő mai prófétáinak és apostolainak tanításait. Gondold át a következő
idézetet Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„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.).

4. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Ha holnap találkoznál a Szabadítóval, akkor ma min

változtatnál?

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Joseph Smith – Máté; Máté 24-et, és a mai napon elvégeztem ezt a
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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6. RÉSZ: 3. NAP

Máté 25
Bevezetés
Amikor Jézus Krisztus az Olajfák hegyén szűk körben tanítja tanítványait a második
eljöveteléről, eléjük tárja a tíz szűz és a tálentumok példázatát. Azt is kifejti, hogy
amikor visszatér, akkor el fogja választani az igazlelkűeket a gonoszoktól.

Máté 25:1–13
Jézus Krisztus a tíz szűz példázatát tanítja
Képzeld el, milyen érzés volna, ha te lennél a fiatalember a következő történetben,
melyet Jeffrey R. Holland elder mesélt el a Tizenkét Apostol Kvórumából, aki egy
bizonyságtételi gyűlésen hallotta ezt a személyes élményt egy visszatért
misszionáriustól.

„…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.).

Milyen gondolataid lennének ennek a fiatalembernek a helyében? Miért annyira
fontos mindig felkészültnek lenni? ____________________

A Máté 25 folytatja a Szabadítónak az Olajfák hegyén elmondott tanításait, és
tartalmaz három, a felkészülésről szóló példázatot, amelyek megtanítják nekünk,
hogyan készüljünk fel az Úrral való találkozásra, amikor újra eljön.

Míg Jézus Krisztus az Olajfák hegyén volt a tanítványaival, a második eljöveteléről
tanította őket (lásd Máté 24). A tíz szűz példázatával Jézus azt tanította, hogy fel
kell készülnünk második eljövetelére.
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Olvasd el a Máté 25:1–4-et, és keresd ki
a példázat fő elemeit. Meg is jelölheted,
amit találsz.

A zsidó menyegzői szokások
értelmében „a vőlegény, közeli
barátainak társaságában, éjjel ment el a
menyasszony házába. Az esküvői
szertartás után a 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 (Újszövetség tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási
Szervezet kézikönyv, 2014]. 78.).

Olvasd el a példázat hátralevő részét a Máté 25:5–13-ban, és nézd meg, mit tett az
öt eszes szűz, és mit tett az öt bolond szűz.

A Máté 25:5–13 elolvasása helyett megnézheted 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 az LDS.org honlapon. A kisfilm
megnézése alatt figyeld meg, mit tett az öt eszes szűz, és mit tett az öt bolond szűz.

Gondold át a példázat következő elemeit, és írd le, hogy szerinted melyik mit
jelképezhet:

a vőlegény ____________________

az eszes szüzek ____________________

a bolond szüzek ____________________

lámpások ____________________

olaj ____________________

A „késvén pedig a vőlegény” (Máté 25:5) és az „éjfélkor pedig kiáltás lőn” (Máté
25:6) kifejezések Jézus Krisztus második eljövetelére utalnak. Gondold át, hogy mit
tudhatsz meg ezekből a kifejezésekből a második eljövetelről. A szentírásod
margójára az 5–6. versek mellé odaírhatod, hogy Jézus Krisztus.

Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából tanított róla, hogy kiket
jelképez a tíz szűz: „A tíz szűz nyilvánvalóan Krisztus egyházának tagjait
[jelképezi], hiszen mindannyiukat meghívták a menyegzőre, és mindannyian
tudták, hogy mi szükséges ahhoz, hogy beengedjék őket, amikor a vőlegény
megérkezik. De a szüzeknek csak a fele volt kész, mikor Ő valóban megérkezett”
(Felkészülés a második eljövetelre. Liahóna, 2004. máj. 8.).

A szentírásod margójára a Máté 25:1–2 mellé odaírhatod, hogy az egyház tagjai.

Nézd át a Máté 25:8–9-et, és gondold át, miért nem adták oda az eszes szüzek az
olajukat a bolond szüzeknek. Spencer W. Kimball elnök tanított róla, hogy mit
jelképezhet az olaj, és miért nem lehetett megosztani azt másokkal:
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„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).

1. Gondold át, hogy mit jelképez a példázatban szereplő olaj. Sorold
fel a szentírás-tanulmányozási naplódban az odaadás és az

engedelmesség olyan megnyilvánulásait, amelyek a következő mondat
kiegészítéseként szolgálhatnak: Spencer W. Kimball elnök szerint a példázatban
szereplő olaj jelképezhet…

Többek között ezt az igazságot ismerhetjük meg a példázatból és Kimball elnök
megjegyzéseiből: Nem vehetünk kölcsön másoktól lelki felkészültséget. A lelki
felkészültséghez hozzá tartozik a bizonyság, a megtérés, a hit és egyéb olyan
ajándékok, melyek személyre szabottan, a Szentlélek által érkeznek.

David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából így magyarázta:

„Most pedig szeretném a tíz szűz példázatának egyik lehetséges értelmezését
használni arra, hogy kiemeljem, milyen kapcsolat van a bizonyság és a megtérés
között. Volt tíz szűz – öt eszes és öt balga –, akik fogták lámpásaikat és
elindultak, hogy találkozzanak a vőlegénnyel. Kérlek benneteket, hogy a szüzek
lámpásaira most a bizonyság lámpásaként gondoljatok. A balga szüzek fogták
bizonyságuk lámpásait, olajat azonban nem vittek magukkal. Az itt említett

olajat tekintsétek a megtérés olajának. […]

Talán önző volt-e az öt eszes szűz, hogy nem volt hajlandó osztozni, vagy inkább azt sugallták-e
teljesen helyénvalóan, hogy a megtérés olaja nem vehető kölcsön? Átadható-e másoknak a
parancsolatoknak való állhatatos engedelmességből fakadó lelki erő? Átengedhető-e egy
szükséget látó személynek a szentírások szorgalmas kutatásából és átgondolásából származó
tudás? Átruházható-e egy megpróbáltatásokkal vagy nehéz kihívásokkal küzdő emberre az a
békesség, amelyet az evangélium a hithű utolsó napi szenteknek nyújt? Mindezen kérdésekre
egyértelműen nemleges a válasz.

Amint azt az eszes szüzek helyénvaló módon hangsúlyozták, mindannyiunknak magunknak kell
vennünk olajat. Ezek a sugalmazott nők nem egy üzleti tranzakcióról beszéltek, hanem
kihangsúlyozták az arra irányuló egyéni felelősségünket, hogy bizonyságunk lámpása mindig
égjen, és mindig legyen elegendő tartalékunk a megtérés olajából. Ezt a drága olajat pedig
cseppenként kapjuk meg – »sort sorra, előírást előírásra« (2 Nefi 28:30) –, türelemmel és
állhatatosan. Nincs rövidebb út, és nem lehet az utolsó pillanatban kapkodva felkészülni.

»Legyetek tehát hűségesek, mindig imádkozzatok, lámpásotok legyen rendben és égjen, és
legyen nálatok olaj, hogy készen állhassatok a Vőlegény jövetelekor« (T&Sz 33:17)” (Megtérni az
Úrhoz. Liahóna, 2012. nov. 109.).
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Ezt az igazságot is megismerhetjük a példázatból: Azzal készülünk fel a második
eljövetelre, hogy mindennapos igazlelkűség által elmélyítjük a
bizonyságunkat és a megtérésünket.

2. Rajzolj a

szentírás-tanulmányozási naplódba
egy nagy olajlámpást. Szem előtt
tartva, hogy a példázatban szereplő
olaj a Jézus Krisztus második
eljövetelére való felkészültségünket
jelképezi, sorold fel a lámpa belsejében, hogy milyen módokon tölthetünk olajat
a lámpásunkba. Ha lehet, akkor oszd meg az ötleteidet a családtagjaiddal vagy a
barátaiddal, és kérd meg őket, hogy javasoljanak még valamit, amivel
kiegészítheted a felsorolást.

Annak megértéséhez, hogy még miként tudsz igazlelkű életet élve
cseppenként olajat gyűjteni, megnézheted az „Azok, akik bölcsek” című

videó hátralevő részét (5:46–8:44-es idősáv). A kisfilm megtekintése közben
egészítsd ki a szentírás-tanulmányozási naplódban lévő ötleteket.

Egy modern kori kinyilatkoztatásban az Úr megerősítette, hogy „azon a napon [a
második eljövetelkor], amikor eljövök az én dicsőségemben, akkor teljesedik be a
példázat, amelyet a tíz szűzről mondtam” (T&Sz 45:56).

Olvasd el a Máté 25:10–12-t, és nézd meg, mit mondott a vőlegény a bolond
szüzeknek. Hasznos lehet, ha tudod, hogy a Joseph Smith fordítás egyértelművé
teszi, hogy a vőlegény azt mondta: „nem ismertek engem” (Joseph Smith
Translation, Matthew 25:11).

Mit árul el nekünk az öt bolond szűzről a „nem ismertek engem” megállapítás?
Miben különbözik az Úr ismerete attól, ha csupán tudunk Róla? (Lásd János 17:3.)

Ezekből a versekből megtudjuk, hogy meg kell ismernünk az Urat ahhoz, hogy
készen álljunk az eljövetelére és érdemesek legyünk arra, hogy a
jelenlétében maradjunk.

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen módokon ismerted meg jobban a Szabadítót?

b. Milyen hatással lehet a Szabadító ismerete a második eljövetelére való lelki
felkészültségedre?

A lecke elején található, azon fiatal papságviselőről szóló történet folytatásaként,
aki nem állt készen, amikor szükség volt rá, Holland elder elmesélte, 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. Holland elder így folytatta:
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„Ezután a szóban forgó visszatért misszionárius ezt mondta: »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.).

Gondold át, neked mit kell tenned azért, hogy lelkileg készen állj az Úr eljövetelére.
Bekarikázhatsz egyet vagy kettőt az olajlámpás ábráján felsorolt cselekedetekből, és
kitűzheted célul, hogy oly módon fogsz cselekedni, amely növeli a lelki
felkészültségedet.

Máté 25:14–46
Jézus Krisztus a tálentumok, valamint a juhok és a kecskék példázatát tanítja a
tanítványainak
Ha a szüleid most bejönnének és egy nagyobb pénzösszeget adnának neked,
mihez kezdenél vele?

Amikor Jézus Krisztus tovább tanította tanítványait a második eljöveteléről,
elmondta a tálentumok példázatát. A példázatban az útra kelő férfi három
szolgájának adott pénzt: három tálentumot az első szolgának, két tálentumot a
másodiknak, és egy tálentumot a harmadiknak. (A tálentum egy régen használatos
mértékegység, illetve pénznem volt.)

Olvasd el a Máté 25:16–18-at, és nézd
meg, hogy mihez kezdtek a szolgák a
pénzükkel.

A Máté 25:19–23-ból megtudjuk, hogy
amikor az úr visszatért, számon kérte a
szolgáitól, hogy mihez kezdtek a
pénzükkel. Azok a szolgák, akik öt,
illetve két tálentumot kaptak, uruk
pénzének megkettőzésére használták
ezeket. Az egy tálentummal rendelkező
szolga azonban elrejtette azt, tehát nem tudott többet visszaadni az urának.

Olvasd el a Máté 25:24–25-öt, és nézd meg, hogy miért rejtette el a szolga a
tálentumát.
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Ebben a példázatban a tálentum hasonlítható az Úr által nekünk adott
ajándékokhoz és képességekhez. A félelem megakadályozhat minket az Úr által
nekünk adott ajándékok és képességek használatában.

Szerinted mi történik, ha félelmünkből adódóan nem fejlesztjük az ajándékainkat
és a képességeinket?

Olvasd el a Máté 25:26–30-at, és keresd ki, hogy mi történt a haszontalan
szolgával.

Ebből a példázatból többek között azt az igazságot tanulhatjuk meg, hogy ha nem
fejlesztjük ki és használjuk jóra a lelki ajándékainkat, akkor el fogjuk
veszíteni azokat.

Gondold át, hogyan használhatnád az ajándékaidat és a képességeidet az Úr
munkájának továbbvitelére. Az egyik felhasználható tálentumod a bizonyságod
(lásd T&Sz 60:2–3). Készíthetsz egy tervet az ajándékaid és képességeid hithű
felhasználására és kifejlesztésére.

A Máté 25:31–46-ból megtudjuk, hogy
második eljövetelekor Jézus ugyanúgy
el fogja választani az igazlelkűeket a
gonoszoktól, ahogy a pásztor is
elválasztja a juhokat a kecskéktől.
Hogyan tesz különbséget az Úr azok
között, akik szeretik Őt (juhok), és azok
között, akik nem (kecskék)?

Olvasd el a Máté 25:40-et, és nézd meg,
mit tanított a Szabadító, hogyan
mutatjuk ki az Iránta érzett
szeretetünket.

Ebből a versből megtudjuk, hogy egymást szeretve és szolgálva kimutatjuk az
Úr iránti szeretetünket.

Hogy jobban megértsd, hogyan mutatjuk ki az Úr iránti szeretetünket
mások szeretete és szolgálata által, nézd meg a “The Coat” [A kabát] című

rövidfilmet, mely Heber J. Grant elnök gyermekkorából mutat be egy eseményt.
Miközben megnézed, figyeld meg, hogy kit szolgált a fiú, és kit szolgált az
édesanyja.

Gondold át, te hogyan bántál másokkal az elmúlt 24 órában. Gondolj bele, vajon
másként cselekednél-e, ha a jövőben hasonló helyzetbe kerülnél. A következő 24
órában keress lehetőségeket a Szentlélek késztetéseinek követésére és mások
szolgálatára.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 25-öt, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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6. RÉSZ: 4. NAP

Máté 26:1–30
Bevezetés
Két nappal húsvét előtt Júdás összeesküvést sző a Jézus megölésére törekvő zsidó
vezetőkkel. Húsvét estéjén Jézus bevezeti az úrvacsorát.

Máté 26:1–16
Júdás összeesküvést sző a Jézus megölésére törekvő zsidó vezetőkkel
Láttál már olyan filmet, vagy olvastál olyan történetet, amelyben valakit elárultak?
Miért árulták el az illetőt? Milyen érzés lenne az, ha egy közeli barátod elárulna?
Jézus Krisztus életének utolsó óráiról olvasva tartsd szem előtt, hogy egy közeli
barátja árulta el Őt.

Az ősi izráeliták számára a húsvéti
ünnep hete volt az év egyik
legfontosabb időszaka. „A húsvét,
illetve a páskha ünnepének
bevezetésére azért került sor [Mózes
idejében], hogy segítsen Izráel
gyermekeinek emlékezni arra, amikor a
pusztító angyal elhaladt házaik felett, és
megmenekítette őket az egyiptomiaktól
[lásd 2 Mózes 12:21–28; 13:14–15].” A
húsvéti szokás részeként az izráeliták
bárányt áldoztak, és az ajtófélfákra
hintették a vérét. „A hibátlan bárányok,
akiknek vére az ősi Izráel
megmentésének jeleként szolgált, Jézus
Krisztust jelképezik, Isten Bárányát,
akinek áldozata az egész emberiséget
megváltotta” (Kalauz a szentírásokhoz:
húsvét. scriptures.lds.org).

Olvasd el a Máté 26:1–2-t, és nézd meg,
mit mondott Jézus, mi történik majd a húsvéti vacsora után.

Azután olvasd el a Máté 26:3–5-öt, és nézd 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-ban azt olvassuk, 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 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
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szegények miatt aggódott, hanem tolvaj volt, aki magának akarta a pénzt (lásd
János 12:4–6).

Olvasd el a Máté 26:14–16-ot, és figyeld meg, mit tett Júdás, miután a Szabadító
megfeddte őt a panasza miatt.

Figyeld meg, mennyi fizetséget kapott Júdás Jézus elárulásáért. „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.). Ez egy ószövetségi próféciát is betöltött a
Szabadító elárulásáról (lásd Zakariás 11:12).

Máté 26:17–25
Jézus és tanítványai elfogyasztják a húsvéti vacsorát
Gondolj a legutolsó alkalomra, amikor
tükörbe néztél. Milyen szempontból
lehetnek számunkra hasznosak
a tükrök?

Olvasd el a következő idézetet Dieter F.
Uchtdorf elnöktől az Első Elnökségből.
Nézd meg és jelöld be, hogy miért
fontos világosan látni önmagunkat, úgy,
ahogyan Isten lát minket:

„…egyikünk sem szereti beismerni, ha letérőben van a helyes útról. Gyakran
megpróbáljuk elkerülni, hogy a lelkünk mélyére kelljen tekintenünk és szembe
kelljen néznünk a gyengeségeinkkel, a korlátainkkal és a félelmeinkkel.
Következésképpen amikor megvizsgáljuk az életünket, azon torzítások, kifogások
és történetek szűrőjén keresztül tesszük azt, melyekkel magunk előtt igazoljuk az
érdemtelen gondolatainkat és tetteinket.

Ám a lelki növekedésünkhöz és jólétünkhöz szükséges, hogy világosan lássuk önmagunkat. Ha
gyengeségeink és hiányosságaink takarásban, árnyékban maradnak, akkor a Szabadító megváltó
ereje nem tudja meggyógyítani és erőssé tenni azokat. […]

Hogyan tudjuk hát Isten igazságának tiszta fényét eljuttatni a lelkünkbe, és úgy látni magunkat,
ahogyan Ő lát minket?

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.).

Gondold át, hogy milyen tekintetben hasonlíthatnak tükörhöz a szentírások és az
általános konferencián elhangzott beszédek, és segíthetnek nekünk észrevenni,
hogy mi módon kell jobbá tenni az életünket.

A Máté 26:17–25 tanulmányozása közben keress egy olyan tantételt, amely segíthet
neked felismerni a gyengeségeidet, hogy munkálkodhass ezek legyőzésén.
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A Máté 26:17–19-ben azt olvassuk, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy
biztosítsanak Jeruzsálemben egy bizonyos szobát a húsvéti vacsorához.

Olvasd el a Máté 26:20–21-et, és nézd meg, mit mondott Jézus az apostolainak a
húsvéti vacsora alatt.

Ha ott lettél volna, mire gondoltál volna, miután Jézus ezt mondta?

Olvasd el a Máté 26:22-t, és keresd ki, milyen kérdést tettek fel az apostolok
Jézusnak.

Mit tanít neked a tizenegy hithű apostolról az „én vagyok-é az, Uram?” kérdés?

Az ebből a történetből leszűrhető egyik tantétel az, hogy Jézus Krisztus
tanítványai az Úr szavát hallva megvizsgálják saját életüket, hogy lássák,
hogyan vonatkozik az rájuk.

Uchtdorf elnök azt mondta erről a beszámolóról:

„A tanítványok nem kérdőjelezték meg szavai igazságát. Nem kezdtek el
körbetekintgetni sem, valaki másra mutatva, hogy »ő az?«. […]

Mi mit tennénk, ha ugyanezt hallanánk a Szabadítótól? 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.).

Éreztél már kísértést arra, hogy figyelmen kívül hagyd az Úr szavait és azt gondold,
hogy valaki másnak szólnak? Olvasd el a következő idézetet, és nézd meg, milyen
felhívást intézett 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.).

1. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban egy olyan alkalomról,
amikor áldásban részesültél azért, mert alkalmaztad életedben az

Úr szavait. Azután tűzz ki egy arra vonatkozó konkrét célt, hogy mit fogsz tenni
azért, hogy az Úr szavait hallva vagy olvasva mindig még alaposabban
megvizsgáld a saját életed.

Olvasd el a Máté 26:23–25-öt, és nézd meg, hogy mit válaszolt a Szabadító az
apostolok által feltett kérdésre. Közvetlenül azután, hogy Jézus megnevezte Júdást
árulójaként, Júdás otthagyta őket (lásd János 13:30).
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Máté 26:26–30
Jézus Krisztus a húsvéti vacsora során bevezeti az úrvacsorát
Miután a Szabadító az apostolaival együtt elfogyasztotta a húsvéti vacsorát,
bevezette az úrvacsora szertartását.

Gondold át, milyen válaszokat adnál az
alábbi kérdésekre: Mit csináltál éppen,
amikor legutóbb vettél az úrvacsorából?
Mire gondoltál? Milyen érzéseid voltak?

Olvasd el a Máté 26:26–29-et, és nézd
meg, mit tett az Úr a kenyérrel és a
pohár tartalmával.

Ezekből a versekből megtudjuk, hogy
az úrvacsorai jelképek Jézus Krisztus
értünk feláldozott testét és vérét
szimbolizálják.

A Joseph Smith fordítás további meglátásokkal szolgál a Máté 26:26–28 kapcsán.
Olvasd el a Joseph Smith fordítás, Máté 26:22, 24–25-öt (a Kalauz a szentírásokhoz
233. oldalán).

Keresd ki, milyen sugalmazott változtatásokra került sor. Hogyan segítenek ezek
megérteni az úrvacsora egyik fontos célját?

Ezekből a sugalmazott változtatásokból megtudjuk, hogy Jézus Krisztus azért
vezette be az úrvacsorát, hogy emlékezzünk Őrá és a bűneinkért hozott
engesztelésére.

Ha lehetséges, nézd meg a Mindig emlékezzetek Őrá! (5:28) című videót,
hogy alaposabban megértsd az úrvacsora célját és fontosságát. Ebben

Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából kifejti, hogy az úrvacsora
célja az, hogy Jézus Krisztusra és az Ő engesztelő áldozatára emlékezzünk. Ez a
videó rendelkezésre áll az LDS.org honlapon.

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen hatással van az úrvacsoravétel alatti érzéseidre és élményedre az, ha
megpróbálsz a Szabadítóra és az Ő engesztelésére emlékezni?

b. Milyen dolgok vonhatják el a figyelmünket az úrvacsora kiosztása alatt?

c. Hogyan nyújthat számunkra lelkibb élményt az, ha az úrvacsorai gyűlés alatt
kerüljük ezeket a figyelemelterelő tényezőket?

d. Mit tehetsz, ami segít neked, hogy a Szabadítóra és ennek a szertartásnak a
jelentőségére összpontosíts az úrvacsorai gyűlésen, és az egész hét folyamán
emlékezz Őrá?

A Máté 26:27–28 szerint minek az elnyerését teszi lehetővé számunkra Krisztus
kiontott vére, amikor veszünk az úrvacsorából?
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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.

Odaírhatod ezt a tantételt a szentírásod margójára: Ha bűnbánatot tartunk és
igaz szándékkal veszünk az úrvacsorából, akkor elnyerhetjük a bűneink
bocsánatát.

3. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, hogyan fogod
alkalmazni az úrvacsorával kapcsolatos azon igazságokat, melyeket

a Máté 26:26–30-ban találtál.

Olvasd el újra a Máté 26:29-et, és nézd meg, mit mondott a Szabadító, mikor vesz
majd legközelebb az úrvacsorából.

„Amint azt a Máté 26:29 feljegyzi, a Szabadító megmondta a tanítványainak, hogy addig nem
iszik újra a szőlőtő terméséből, míg az Ő Atyja királyságában nem ivott velük. Az úrvacsora tehát
nem csupán a Szabadító engesztelését jelképezi, de azt az időszakot is előrevetíti, amikor
dicsőségben újra visszatér majd a földre (lásd 1 Korinthusbeliek 11:26).

Az utolsó napokban az Úr részleteket is kinyilatkoztatott Joseph Smith prófétának arról a
jövendőbeli alkalomról, amikor inni fog a földön a szőlőtő terméséből. Amint azt a Tan és a
szövetségek 27 feljegyzi, az Úr kinyilatkoztatta, hogy újra vesz majd a földön az úrvacsorából a
követőivel együtt, akik között sok ősi próféta is ott lesz, például Moróni, Éliás, Keresztelő János,
Illés, Ábrahám, Izsák, Jákób, az Egyiptomba eladott József, Péter, Jakab és János, valamint Mihály,
vagyis Ádám, mindenek atyja (lásd T&Sz 27:4–14). Az Úr követői közé tartoznak mindazok,
»akiket Atyám nékem adott a világból« (T&Sz 27:14). Ez azt jelenti, hogy ha igazak és hűek
maradunk az általunk kötött szövetségekhez és mindvégig kitartunk, akkor azok között lehetünk,
akik ebben a jövőbeli időpontban a Szabadítóval együtt vesznek majd az úrvacsorai jelképekből”
(Újszövetség tanulói kézikönyv. 83–84.).

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 26:1–30-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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7. RÉSZ: 1. NAP

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.

Máté 26:31–46
Jézus Krisztus szenved a Gecsemáné
kertjében
Gondold át a következő helyzetet: Egy
fiatal férfinak már gyermekkora óta azt
tanítják, hogy papsági kötelesség teljes
idejű missziót szolgálni. Kamaszként is
azt érzi, 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?

Gondolj olyan alkalmakra, amikor nehéznek találtad, hogy alávesd az akaratodat
Mennyei Atyánk akaratának. A Máté 26 hátralevő részét tanulmányozva keress
olyan tantételeket, amelyek segíthetnek neked, amikor küszködsz azzal, hogy
megtedd, amit Mennyei Atyánk kér tőled.

Emlékezz vissza, miről szólt a Máté 26:1–30: az Úr az apostolok társaságában
elfogyasztotta a húsvéti vacsorát, és bevezette az úrvacsorát. Olvasd el a Máté
26:31–35-öt, és nézd meg, miről prófétált Jézus, mi fog történni az apostolaival.

Ebben a szövegkörnyezetben a megbotránkozni ige azt jelenti, hogy elbukni,
elfordulni valakitől vagy magára hagyni.

Figyeld meg, hogyan reagált Péter és a többi apostol a Szabadító szavaira.

Olvasd el a Máté 26:36–38-at, és nézd meg, hová ment Jézus az apostolok
társaságában a húsvéti vacsora után.

Nézd meg az Olajfák hegye és a Gecsemáné kertje fényképét a bibliai fényképeknél
(11. és 12. számú). Gecsemáné az Olajfák hegyén található, olajfákból álló kert volt,
mely éppen csak kívül esett Jeruzsálem falain. „A gecsemáné szó azt jelenti:
»olajprés«” (Kalauz a szentírásokhoz: Gecsemáné; scriptures.lds.org).
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Jelöld meg a Máté 26:36–38-ban azokat a kifejezéseket, melyek leírják, hogy mit
érzett Jézus a Gecsemánéba lépve.

Olvasd el a Máté 26:39-et, és nézd meg, mit tett Jézus, miután „kissé előre”, vagyis
egy kicsit beljebb ment a kertben.

A pohár, melyre a Szabadító utalt, az engesztelés részeként megtapasztalt
szenvedés keserűségét jelképező kifejezés. A Gecsemánéban Jézus nagyszerű
engesztelő áldozata részeként elkezdte magára venni minden ember bűnét és
szenvedését.

Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából elmagyarázta, hogy mit
kért Jézus az Atyától, amikor azt kérte, hogy múljék el tőle ez a pohár: „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.).

Megjelölheted a „mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te”
kifejezést (Máté 26:39; lásd még T&Sz 19:19).

Bár az Atya céljainak megvalósításához valamilyen más módot kért, Jézus Krisztus
alávetette akaratát az Atya akaratának, hogy megvalósítsa az engesztelést.

Gondold át, mit tanulhatunk Jézusról abból, hogy hajlandó volt alávetni magát
Mennyei Atyánk akaratának, bár ez azt jelentette, hogy nagyfokú szenvedésben
lesz része, végül pedig meghal.

A Máté 26:39-ből tanultak alapján egészítsd ki a következő kijelentést: Jézus
Krisztus példáját követjük, amikor ____________________.

1. Idézd fel a lecke elején szóba került esetet és az általad felsorolt
helyzeteket. Ezután válaszolj a következő kérdésre a

szentírás-tanulmányozási naplódban: Hogyan erősíthet meg bennünket
ezekben a helyzetekben a Szabadító példája?

2. Gondolj olyan alkalmakra, amikor vágyaid eltértek Mennyei Atyánk
akaratától, de végül mégis az Ő akaratának követése mellett

döntöttél. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódba egy ilyen élményedről,
amennyiben az nem túl személyes, és fejtsd ki, hogy miért hoztad meg az adott
döntést, és mit éreztél ennek kapcsán.

Nevezz meg egy bizonyos módot, amely által Jézus Krisztus példáját követve alá
fogod vetni az akaratodat Mennyei Atyánk akaratának. Kitűzhetsz egy erre
vonatkozó célt is.

Fusd át a Máté 26:37–38-at, és nézd meg, milyen utasításokat adott a Szabadító a
Gecsemánéban Péternek, Jakabnak és Jánosnak.

A „vigyázzatok én velem” felszólítás a 38. versben azt jelenti: legyetek ébren,
legyetek éberek, figyeljetek. Hogy jobban megértsd, miért lehetett szükségük a
tanítványoknak a Szabadító felszólítására, hogy vigyázzanak (virrasszanak) Ővele,
figyeld meg, hogy a Joseph Smith fordítás hozzáfűz ehhez egy magyarázatot:
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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 vigyázzanak
Ővele, Jézus arra figyelmeztette őket, hogy legyenek éberek, mert próbára lesz téve
az Őbelé vetett hitük.

Olvasd el a Máté 26:40-et, és nézd meg, mit fedezett fel Jézus, mit csinált Péter és a
„Zebedeusnak két fi[a]” (Máté 26:37), vagyis Jakab és János, míg Ő imádkozott.

A Lukács 22:45 Joseph Smith fordítása
szerint azért aludtak, mert „szomorúság
töltötte el őket”.

Olvasd el a Máté 26:41-et, és nézd meg,
hogy mit mondott nekik Jézus, mit
tegyenek.

Többek között ezt a tantételt
ismerhetjük meg a Szabadító ezen
apostoloknak adott utasításaiból: Ha
folyamatosan éberek vagyunk és
imádkozunk, akkor lesz erőnk ellenállni a kísértésnek.

Szerinted mit jelent a „jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen” (Máté 26:41)
kifejezés?

Jelentheti például azt, hogy a tanítványok engedelmeskedni akartak a
Szabadítónak, azonban megengedték, hogy az alvásra irányuló testi vágyuk
elnyomja az éberségre és imádkozásra irányuló lelki vágyukat. Gondold át, hogy
ennek megértése hogyan segíthet nekünk ellenállni a kísértésnek.

A Máté 26:41-et idézve Henry B. Eyring elnök az Első Elnökségből azt mondta:
„[A Szabadító] Péternek szóló figyelmeztetése nekünk is szól. A farkas, mely
megölné a juhokat, a pásztornak is biztosan nekirontana. Ezért mások mellett
magunkra is vigyáznunk kell” („Vigyázzatok én velem”. Liahóna, 2001. júl. 46.).

Emlékezz vissza, hogy a „vigyázzatok” felszólítás azt jelenti: legyetek ébren,
legyetek éberek, figyeljetek. Gondolj bele, hogyan segíthet nekünk a lelki éberség
és az imádkozás legyőzni a gyengeségeinket, és ellenállni a kísértéseknek.

Gondold át, hogy te engedtél-e már kísértésnek azért, mert nem imádkoztál és
nem voltál éber. Fontold meg, milyen hatással volt rád ez a döntés. Azután gondolj
olyan alkalmakra, amikor ellenálltál egy kísértésnek azáltal, hogy imádkoztál és
éber voltál. Mi segített neked, hogy kitartó legyél a lelki éberségben és az
imádkozásban?

Egy külön papírlapra írj le valamit, amit meg fogsz tenni azért, hogy még inkább
folyamatosan éber legyél és imádkozz. Magadnál is tarthatod ezt a papírt, hogy
emlékeztessen téged a célodra.
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Figyeld meg a Máté 26:42–46 feljegyzését, mely szerint Jézus háromszor is
imádkozott a Gecsemáné kertjében. Mindegyik alkalommal kifejezte hajlandóságát
az Atya akaratának való engedelmességre.

Máté 26:47–75
Jézus Krisztust elfogják és Kajafás elé viszik kihallgatásra
A főpapok és az írástudók összeesküdtek Jézus Krisztus megölésére. Gonosz tervük
részét képezte Júdás lefizetése, hamis tanúk állítása, gúnyolódásra való felszítás, és
Jézus megkínzása is. A Szabadító két hivatalos kihallgatáson volt kénytelen
megjelenni: Az első a zsidó kihallgatás volt, a jeruzsálemi Szanhedrin előtt, mely 71
tagból állt, többek között lévitákból, főpapokból, írástudókból, farizeusokból,
sadduceusokból és egyéb politikai nézeteket valló emberekből, akik felett egy főpap
elnökölt – ebben az időszakban Kajafás. A második a római kihallgatás volt, Pilátus
előtt. A zsidó kihallgatás alkalmával Jézust káromlással (Isten gúnyolásával,
csúfolásával vagy átkozásával) vádolták, mert Isten Fiának nevezte magát (lásd
Máté 26:64–65). Mivel a káromlás zsidó kérdés volt, és a rómaiakat nem érdekelte,
a zsidó vezetők a vádat árulásra változtatták, amikor Jézust Pilátus elé vitték. A
zsidó vezetők megpróbálták meggyőzni a rómaiakat arról, hogy Jézus királlyá
akarta tenni magát, és azt remélték, hogy a rómaiak a császár árulójaként halálra
ítélik Őt. A római kihallgatás alatt azonban Pilátus nem talált Jézusban semmi
bűnt. Végül mégis jóváhagyta Jézus kivégzését, hogy lecsendesítse a zsidó
vezetőket.

Olvasd el 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).

Bár Jézus Krisztusnak hatalmában állt elpusztítani az Őt ütlegelő és köpdöső
embereket, Ő készségesen elszenvedte és elviselte mindezt. A római elöljárók és
katonák fel sem ismerték, milyen végtelen hatalomra hagyatkozhatott volna Jézus,
ha az Atya akarata az lett volna, hogy ezt tegye.

Nézd át a Máté 26:47–68-at, és figyeld meg, hogyan tartotta kézben továbbra is
Jézus Krisztus a dolgokat, és vetette magát alá Atyja akaratának, bár gonosz
emberek rosszul bántak vele és elítélték Őt (lásd még 1 Nefi 19:9). Meg is
jelölheted, amit találtál.

3. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy mire figyeltél fel a
Szabadító arra való eltökéltsége kapcsán, hogy a körülményektől

függetlenül Mennyei Atyánk akaratát tegye. Azt is írd le, hogy te hogyan
követheted a Szabadító példáját és lehetsz engedelmes.

Figyeld meg, hogy a Máté 26:56 szerint beteljesedett a Szabadító azon próféciája,
hogy az apostolok el fognak fordulni Tőle, ez az elfordulás azonban csak
ideiglenes volt.
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A Máté 26:69–75 feljegyzi, hogy míg Jézust az elfogatása után kihallgatták, Péter
három alkalommal is megtagadta, hogy ismerné Őt. (Megjegyzés: Péter tagadásáról
részletesebben lesz szó a Lukács 22-höz kapcsolódó leckében.)

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 26:31–75-öt, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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7. RÉSZ: 2. NAP

Máté 27–28
Bevezetés
A Jézus Krisztus megölésére irányuló összeesküvés részeként a zsidó vezetők
Poncius Pilátus, a római helytartó elé viszik Őt. Pilátus átadja Jézust, hogy
korbácsolják meg és feszítsék keresztre. Jézus aláveti magát a szenvedésnek és a
halálnak, hogy teljesítse Atyja akaratát.

Máté 27:1–25
Jézust átadják Pilátusnak, és kereszthalálra ítélik
Ha szemtanúja lehetnél egy szentírásbeli eseménynek, akkor melyik eseményt
választanád? Miért? ____________________

E lecke során a világ történelmének egyik legjelentőségteljesebb eseményét fogod
tanulmányozni. Tanulmányozás közben képzeld el, hogy a történések
szemtanúja vagy.

A Máté 26-ban azt olvastuk, hogy Jézust elfogták, jogtalanul kihallgatták és
elítélték a zsidó elöljárók. A római uralom alatt a zsidóknak nem állt hatalmában
senkit kivégezni. A zsidó vezetők tehát olyan vétket akartak találni, amelyért Jézus
a római törvény szerint is halállal büntethető.

A Máté 27:1–10-ből megtudjuk, 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. A Joseph Smith fordítás egyértelművé teszi, hogy Júdás
„felakasztotta magát egy fára. És azonnal leesett, és belső szervei kiloccsantak, és
meghalt” (Joseph Smith fordítás, Máté 27:6 [a Kalauz a szentírásokhoz 233.
oldalán]).

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 egy prófécia (lásd Zakariás 11:12–13) beteljesedéseként idézte fel.

Mivel nyomást gyakoroltak rá a zsidók, és félt az emberek feletti irányítás
elvesztésétől, Pilátus átadta Jézust, hogy feszítsék keresztre (lásd Máté 27:11–26).
(Ezeket az eseményeket részletesebben tanulmányozhatod majd a János 18–19-hez
kapcsolódó leckében.)
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Máté 27:26–50
Jézust megostorozzák, kigúnyolják és keresztre feszítik
Pilátus megostoroztatta Jézust, mielőtt
elküldte volna, hogy feszítsék keresztre
(lásd Máté 27:26). A megostorozás
annyit tett, hogy többször is megütötték
egy olyan korbáccsal, melynek szálaiba
éles tárgyakat, például köveket vagy
csontdarabokat 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.

Olvasd el a Máté 27:27–32-t, és nézd
meg, hogy mit tettek a római katonák
Jézussal.

Szerinted miért vitették a katonák
valaki mással Jézus keresztjét?

1. Képzeld magad a
cirénei Simon helyébe.

Benned milyen gondolatok vagy érzések támadtak volna, ha ott lettél volna a
tömegben, és veled vitették volna Jézus keresztjét? Írd le válaszodat a
szentírás-tanulmányozási naplódba.

A Máté 27:33 feljegyzi, hogy Jézust arra a helyre vitték, „a melyet Golgothának,
azaz koponya helyének neveznek”.

James E. Talmage elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következőket tanította
ennek a helynek a nevéről: „A név topográfiai jellemzőkre is utalhatott, mivel egy
hegyoromról van szó; de az is lehet, hogy kivégzések szokványos helyszíne volt
ez, és így a neve a halállal hozható összefüggésbe, hiszen a halott ember
koponyáját más néven halálfejnek is nevezik” (Jesus the Christ, 3rd ed.
[1916], 667).

A Máté 27:34–45 feljegyzi, hogy Jézus nem volt hajlandó inni abból, amit
fájdalomcsillapítás céljából általában felajánlottak a keresztre feszítetteknek. A
keresztre feszítést figyelők közül némelyek ki akarták gúnyolni vagy meg akarták
kísérteni Jézust.

Olvasd el a Máté 27:46-ot, és nézd meg, hogy mit mondott Jézus, míg a kereszten
volt. Meg is jelölheted, amit találsz.

Hogy jobban megértsd, mi történt ebben a pillanatban, olvasd el a következő
idézetet Jeffrey R. Holland eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:
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„És most vigyázva ejtett szavakkal, mélységes áhítattal arról kívánok szólni, ami
az engesztelés felé vezető magányos út talán legnehezebb pillanata volt. Azokról
az utolsó percekről beszélek, melyekre Jézus szellemileg és testileg bizonyára fel
kellett hogy készüljön, de amelyek érzelmi és lelki súlyát talán nem mérte fel
teljesen – arról az utolsó aláereszkedésről az isteni visszahúzódás miatti bénító
kétségbeesésbe, amikor végső magányában így kiáltott fel: »Én Istenem, én

Istenem! [Te] miért hagyál el engemet?« [Máté 27:46; kiemelés hozzáadva]. […]

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.).

Szerinted abban a pillanatban miért vonta meg Mennyei Atyánk a Lelkét Jézustól?

Olvasd el a Holland eldertől származó idézet hátralevő részét, és jelöld be, hogy mit mondott,
miért tapasztalta meg Jézus Krisztus a Lélek visszahúzódását: „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-ból és Holland elder szavaiból megtudhatjuk, hogy az engesztelés
részeként Jézus Krisztus érezte Mennyei Atyánk Lelkének visszahúzódását.

Amikor bűnt követünk el, megtapasztaljuk a lelki halált – Mennyei Atyánk
Lelkének visszahúzódását. Mivel Jézus Krisztus 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.

Olvasd el a Máté 27:50-et. A Joseph Smith fordításban ez áll: „Jézus pedig ismét
nagy fennszóval kiáltván, monda: Atyám, bevégeztetett, meglett a Te akaratod, s
kiadá lelkét” (Joseph Smith Translation, Matthew 27:54).

E vers Joseph Smith fordítása szerint Jézus Krisztus azért szenvedett, hogy
beteljesítse Mennyei Atyánk akaratát.

Az előző leckében a Máté 26 tanulmányozása során a Szabadító Gecsemánéban
átélt szenvedéseiről tanultál, és arról, hogy hajlandó volt saját akaratát alávetni az
Atya akaratának. Keresztutalásként odaírhatod a Máté 26:39-et a szentírásodban a
Máté 27:50 mellé, emlékeztetőül arra, hogy Jézus megtette azt, amit ígért.

Olvasd el a Máté 27:51-et, és nézd meg, hogy mi történt a templomban, amikor
Jézus meghalt.
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Jézus idejében a templomnak két terme
volt: a szent hely és a szentek szentje. A
két termet egy fátyol, egy függöny
választotta el. „A szentek szentje volt az
ősi templom legszentebb terme: Isten
jelenlétét jelképezte. Évente egyszer, az
engesztelés napján a főpap 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 »ketté
hasada« (Máté 27:51), ez drámai
módon jelképezte azt, hogy a
Szabadító, a Nagy Főpap, áthaladt a
halál fátylán, és nemsokára belép Isten
[az Atya] jelenlétébe” (Újszövetség
tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási
Szervezet kézikönyv, 2014]. 94.).

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következőket tanította
arról, hogy mit jelent a templom fátylának kettéhasadása: „Krisztus immár
feláldoztatott; a törvény betöltetett; a mózesi adományozási korszak halott;
megérkezett az evangélium teljessége annak minden világosságával és
hatalmával; így hát – oly módon szemléltetve ezt, amiből az egész zsidóság
felismeri, hogy a királyság elvétetett tőlük és másoknak adatott – az Istenség

annak »fölétől aljáig« kettéhasította a templom fátylát. 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; kiemelés hozzáadva).

A templom fátylának Jézus halálakor bekövetkezett kettéhasadásából
megtudhatjuk, hogy Jézus Krisztus engesztelése miatt mindannyian
beléphetünk Isten jelenlétébe, ha bűnbánatot tartunk és betartjuk a
szövetségeinket.

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan teszi lehetővé számunkra Jézus Krisztus engesztelése azt, hogy
visszatérjünk Isten jelenlétébe?
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b. Nekünk mit kell tennünk ahhoz, hogy érdemesek legyünk arra, hogy örökké
Mennyei Atyánkkal éljünk?

A Máté 27:52–66 további információkat ad arról, hogy mi történt Jézus halála után.
Figyeld meg Máté feljegyzését, mely szerint „Jézus föltámadása után” (Máté 27:53;
kiemelés hozzáadva) sok, már elhunyt igazlelkű ember is feltámadt, és sokaknak
megjelentek Jeruzsálemben (lásd még T&Sz 133:54–56).

Jézus halála után az arimathiai József „kéri vala a Jézus testét” (Máté 27:58; lásd
még János 19:39). A Szabadító testét tiszta gyolcsba göngyölték, elhelyezték az
arimathiai József tulajdonában lévő egyik sírboltban, a bejáratot pedig egy nagy
kővel takarták el. A főpapok és a farizeusok némelyikének sürgetésére Pilátus
őröket állíttatott a sírbolthoz, a követ pedig lepecsételték. A Máté 27:63–64 szerint
miért kérték ezt a főpapok és a farizeusok?

Máté 28
Jézus Krisztus feltámad és sokaknak megjelenik
A Máté 28:1–5 szerint a hét első napjának, vagyis vasárnapnak a hajnalán Mária
Magdaléna, valamint egy másik asszony, akit Máriának hívtak, odajöttek a sírhoz.
A Máté 28:2 Joseph Smith fordítása nyilvánvalóvá teszi, hogy az asszonyok két
angyalt láttak, nem pedig egyet.

Jézus Krisztus feltámadása után az egyház tagjai a hét első napján (vasárnap)
tartották a sabbatot, ezt szentelték meg, és idővel felhagytak a hetedik nap (a
szombat) sabbatként való megtartásával. A sabbat tantétele és fogalma azonban
fontosabb annál, mint hogy megtartása a hét utolsó napjáról a hét első
napjára került.

Olvasd el a Máté 28:6–7-et, és nézd meg, hogy mit mondtak az angyalok az
asszonyoknak.

A Máté 28:8–10, 16–18-ban azt olvassuk, hogy az asszonyok elindultak a
tanítványokhoz, hogy elmondják nekik, mit láttak és hallottak. Útközben Jézus
megjelent nekik, és az asszonyok „megragadák az ő lábait, és leborulának előtte”
(Máté 28:9). Később, amikor a tanítványok az asszonyok szavára hallgatva
Galileába mentek, a Szabadító nekik is megjelent. Nézd meg az evangéliumok
párhuzamba állítását (a Kalauz a szentírásokhoz 53. oldalán), hogy megtudd, még
kiknek jelent meg Jézus a mennybemenetele előtt.

Olvasd el a Máté 28:19–20-at, és nézd meg, mit parancsolt a Szabadító az
apostolainak, mit tegyenek. (A Máté 28:19–20 szentírás-memoriter. Megjelölheted
valamilyen egyedi módon ezeket a verseket.)

A Szabadító apostolainak adott megbízásából többek között azt a tantételt tudjuk
meg, hogy ha bizonyságot nyerünk Jézus Krisztusról, akkor felelősségünk,
hogy másoknak is bizonyságot tegyünk Őróla.

Szentírás-memoriter – Máté 28:19–20
3. Végezd el a következő feladatokat a szentírás-tanulmányozási

naplódban:
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a. Sorold fel legalább három módját annak, ahogyan bizonyságot tehetünk
másoknak Jézus Krisztusról. Azután válaszd ki az egyik módot, és írj le egy
arra vonatkozó célt, hogy mit fogsz tenni, amivel igyekszel bizonyságot
tenni másoknak Jézus Krisztusról.

b. Válaszold meg a következő kérdést: Átgondolva azt, amit a Máté
28:19–20-ban mondott a Szabadító, mit tehetsz azért, hogy felkészülj a
missziós szolgálatra?

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Máté 27–28-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés Márkhoz
Miért tanulmányozzuk e 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 tanulmányozod Márk beszámolóját és tanúbizonyságát arról, hogy a
Szabadító miként töltötte be engesztelő küldetését, mélyebben megtérhetsz az
evangéliumhoz, és bátorságot meríthetsz 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.

Mikor és hol íródott?
Nem tudjuk pontosan, mikor íródott Márk evangéliuma. Valószínűleg Rómában
írta Kr. u. 64 és 70 között, talán röviddel az után, 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.

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.
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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. 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.

Márk 11–16. Életének utolsó hetében a Szabadító Jeruzsálembe érkezik, tanítja
tanítványait, szenved a Gecsemánéban, és keresztre feszítik. Jézus Krisztus
feltámad.

MÁRK
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7. RÉSZ: 3. NAP

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. Tetteinek híre elterjed szerte
Galileában.

Márk 1:1–20
Jézus megkezdi szolgálatát

1. Kérj meg két vagy több embert (családtagokat, barátokat,
osztálytársakat vagy másokat), hogy osszák meg veled a

bizonyságukat Jézus Krisztusról. Lehetséges, hogy időt kell adnod nekik, hogy
átgondolják és felkészüljenek, mielőtt megosztanák a bizonyságukat. A
szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy összegzést az általuk megosztott
igazságokról.

Gondold át a következő kérdéseket:

• Milyen értéket látsz abban, ha több embertől hallasz bizonyságot csupán egy
helyett?

• Szerinted milyen értéket tartogat majd Márk bizonyságának tanulmányozása
most, hogy már átvetted Máté bizonyságát?

Olvasd el a Márk 1:1–4, 9–11-et, és keresd meg azt az eseményt, amellyel Márk a
Szabadító életéről szóló beszámolóját indítja.

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. Sok tudós úgy véli, hogy Kr. u. 66 és 73 között keletkezett, egy
olyan időszakban, amikor a keresztények az egész Római Birodalomban heves
üldöztetéseket szenvedtek.

A Márk 1:12–20-ban azt olvassuk, hogy miután Jézus 40 napig böjtölt, az ördög
megkísértette (lásd még Máté 4:1–11). Bűnbánatot is prédikált Galileában, és
tanítványokat hívott el, hogy kövessék Őt.

Márk 1:21–39
Jézus ördögöket űz ki, és betegeket gyógyít
Milyen veszélyekkel kerülhet szembe egy katona az ellenséges területen?

Olvasd el a következő kijelentést Boyd K. Packer elnöktől a Tizenkét Apostol
Kvórumából:
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„Annyi minden történik a világban! Egyre alacsonyabbak az erkölcsi normák, így
hát ti, 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.).

2. Válaszolj a következő
kérdésre a

szentírás-tanulmányozási
naplódban: Packer elnök tanításai és
a saját élményeid alapján milyen
értelemben lehet a földi életed
olyan, mintha ellenséges
területen lennél?

Gondold végig, hogy az életed során
milyen helyzetben éreztél már
kilátástalanságot a körülötted lévő
gonosz hatások és kísértések miatt. A Márk 1:21–37 tanulmányozása során keress
egy olyan igazságot, amely segít majd, amikor gonosz hatásokkal és kísértésekkel
kerülsz szembe.

Olvasd el a Márk 1:21–22-t, és keresd meg, mit tett Jézus Kapernaumban, és
hogyan reagáltak erre a zsidók.

Miért döbbentek meg a zsidók a Szabadító tanításain?

A 22. versben említett írástudókról úgy tartották, hogy ők a mózesi törvény
szakértői. „[I]dőnként törvénytudóknak, illetve a törvény doktorainak nevez[ték]
őket. Részletesen kifejtették a törvényt, és napjaik körülményei[re vonatkoztatták]”
(Kalauz a szentírásokhoz: írástudó; scriptures.lds.org). Amikor prédikáltak, gyakran
idéztek a korábbi törvénytudóktól. Jézus ezzel szemben Atyja hatalmával és
felhatalmazásával szólt. Ő volt a nagy Jehova, aki Mózes törvényét adta. Joseph
Smith fordítása azt tanítja, hogy Jézus úgy tanította őket, mint akinek Istentől
adatott hatalom, nem pedig úgy, mintha az írástudóktól lett volna felhatalmazása
(lásd Joseph Smith Translation, Matthew 7:37).

Miközben Jézus a zsinagógában tanított, találkozott egy férfival, akit egy tisztátalan,
vagyis gonosz lélek szállt meg. Olvasd el a Márk 1:23–26-ot, és keresd meg, mit
tudott a tisztátalan lélek Jézusról.

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 a zsinagógánál akkor, és láttad volna, mi történik, mit gondoltál
volna Jézusról?

Olvasd el a Márk 1:27–28-at, és keresd meg, hogyan reagáltak az emberek, miután
látták, hogy Jézus kiűzi a tisztátalan lelket a férfiból.
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Az egyik igazság, amelyet ebből a történetből tanulhatunk az, hogy a
Szabadítónak hatalma van az ördög és az ő követői felett.

3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Az a tudat, hogy a Szabadítónak hatalma van az ördög

és az ő követői felett, hogyan segíthet neked, amikor kilátástalanságot érzel a
téged körülvevő gonosz hatások és kísértések miatt?

Olvasd el a következő idézetet James E. Faust elnöktől az Első Elnökségből, és
jelöld meg, mit tehetünk, hogy több erőre tegyünk szert a gonosznak való
ellenálláshoz:

„[Joseph Smith próféta] kijelentette: »A gonosz lelkeknek határok és korlátok
adattak, valamint törvények, 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.
Az isteni Mester alázatos követőit nem kell, hogy megtévessze az ördög. Sátán

nem támogat, nem emel fel, és nem áld meg. Akiket megragadott, azokat szégyenben és
nyomorúságban hagyja. Isten lelke támogató és felemelő hatású” (“Serving the Lord and
Resisting the Devil,” Ensign, Sept. 1995, 6, 7).

Joseph Smith próféta azt tanította: „Azért jöttünk erre a földre, hogy testünk
lehessen, és tisztán Isten elé vigyük azt a celesztiális királyságba. A boldogság
nagyszerű tantétele a testtel való rendelkezésen alapszik. Az ördögnek nincs
teste, és ebből áll a büntetése. Örül, ha megszerezheti az ember hajlékát, és
amikor a Szabadító kivetette, azt kérte, hadd menjen bele a disznónyájba [lásd
Márk 5:1–13], azt bizonyítva, hogy inkább egy disznó testébe bújna, mint hogy

egyáltalán ne legyen teste. Mindenkinek, akinek teste van, hatalma van azok felett, akiknek
nincsen” (vö. Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 219–220.).

Olvasd el a Márk 1:28-at, és figyeld meg, mi történt, miután a Szabadító kiűzte a
gonosz lelket.

Simon Péter nős volt, és a Márk 1:29–31-ben azt olvassuk, hogy a Szabadító
meggyógyította anyósát lázas betegségéből. A Márk 1:32–39-ben pedig azt
olvassuk, hogy Jézus sok más beteget is meggyógyított, kiűzött számos ördögöt,
valamint folytatta a prédikálást Galilea-szerte.

Márk 1:40–45
Jézus meggyógyít egy leprást
Olvasd el a Márk 1:40-et, és keresd meg, ki jött a Szabadítóhoz, miközben folytatta
a prédikálást Galileában.

Ha elérhető, akkor megnézheted a 18. lecke: Újszövetségi szokások –
Bélpoklosság [lepra] című kisfilmet (1:01), amely elérhető az LDS.org

oldalon.

Az ókorban a leprával fertőzötteket olykor bélpoklosnak is nevezték. „A lepra egy
krónikus betegség, amely megtámadja a bőrt, az idegeket, a szemet, a csontozatot
és a végtagokat. Kezelés nélkül fokozatosan lebénítja az áldozatot, mielőtt az
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fájdalmas halált szenvedne. Az ókori Izráelben a leprásokat elkülönítették [a
városon kívül kényszerültek élni], és azt a parancsot kapták, hogy »Tisztátalan!«
kiáltással figyelmeztessenek minden feléjük közeledőt, illetve úgy tartották, hogy
bárkinek átadhatják a betegségüket, akivel csak kapcsolatba kerülnek (lásd 3 Mózes
13:45–46)” (Újszövetség tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv,
2014]. 103.).

Képzeld el, hogy leprás vagy Jézus Krisztus idejében. Milyen hatással lenne a lepra
az életedre?

Olvasd el a Márk 1:40-et, és keresd meg, mit tett a leprás, amikor látta a Szabadítót.

Hogyan mutatta meg a leprás a Jézus Krisztusba vetett hitét?

A „ha akarod” kifejezés azt jelenti, hogy a férfi felismerte, hogy gyógyulása a
Szabadító akaratától függött. Olvasd el a Márk 1:41–42-t, és keresd meg, hogyan
reagált a Szabadító a leprás esdeklésére.

Gondolkozz el a következő kérdéseken:

• Ha leprás lettél volna, mit jelentett volna számodra, hogy a Szabadító megérint
téged? Miért?

• Hogyan változott volna meg az életed, ha Jézus Krisztus meggyógyította volna a
leprádat?

Miközben a következő idézetet olvasod Bruce R. McConkie eldertől a Tizenkét
Apostol Kvórumából, jelöld meg, hogyan hasonlítható a lepra a bűnhöz (lásd 3
Mózes 14): „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. […] Az Ószövetségben

előfordultak olyan esetek – Miriám, Géházi és Uzziás –, amelyek során a lázadókat a
bélpoklosság (lepra) átka sújtotta gonosz cselekedetük büntetéseként” (The Mortal Messiah:
From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 2:45).

Fontos megjegyezni, hogy a betegségeket, például a leprát, nem a bűn okozza.
Hasonlóság mutatkozik azonban a lepra és a bűn hatásai között. Olvasd el újra a
Márk 1:40–42-t, ez alkalommal azonban helyettesítsd be a bűnös szót a bélpoklos, és
a bűn szót a poklosság helyére. Olvasás közben figyeld meg, miként hasonlíthatjuk a
leprás gyógyulását a bűntől való megtisztuláshoz.

A szentírások magadra vonatkoztatása
A szentírások magadra vonatkoztatása azt jelenti, hogy összeveted azokat a saját életeddel.
Amikor észreveszed a hasonlóságokat a saját élményeid és a szentírásokban megjelenő
események között, akkor könnyebben felismered az evangélium tanait és tantételeit, valamint
megérted majd, hogyan alkalmazhatod ezeket a tanokat és tantételeket az életedben.

Amikor így olvasod ezeket a verseket, mely szavak sugallják a megbocsátás
elnyerésének gondolatát?
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Hogyan hasonlíthatjuk azt, amit a leprás tett a bélpoklosságtól való megtisztulása
érdekében ahhoz, amit nekünk kell tennünk, hogy megtisztuljunk a bűntől?
____________________

Az egyik tantétel, amelyet a leprás gyógyulásának a bűntől való megtisztuláshoz
történő hasonlításával megismerhetünk az, hogy amikor hitet gyakorolunk és a
Szabadítóhoz jövünk, akkor Ő könyörülettel lesz irántunk, és megtisztít
bennünket a bűntől. Ezt az igazságot odaírhatod a szentírásod margójára a Márk
1:40–42 mellé.

4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen módon kell hitet gyakorolnunk és a Szabadítóhoz jönnünk, hogy Ő
megtisztíthasson bennünket a bűneinktől?

b. Ismét gondold végig, milyen volt a leprás élete a gyógyulása előtt és után.
Hogyan változtathatja meg az ember életét az, ha Jézus Krisztushoz jön,
hogy megtisztuljon a bűntől?

c. Milyen helyzetben láttad már, hogy valakinek megváltozott az élete, amikor
Krisztus engesztelésének hatalma révén megtisztult a bűntől?

Gondold át, milyen bűnöktől kell megtisztulnod. Amikor a Szabadítóhoz térsz
azáltal, hogy hitet gyakorolsz Őbenne az ima, a bűnbánat, valamint az
engedelmesség révén, akkor Ő megtisztíthat téged.

Olvasd el a Márk 1:43–45-öt, és keresd meg, milyen tanácsot adott az Úr a
meggyógyított leprásnak. Mózes törvénye megkívánta, hogy a leprából
felgyógyultak mutassák meg magukat a templom papjának. Miután a pap
gyógyultnak nyilvánította a leprást, áldozatot mutattak be, mely által a leprás ismét
tisztává válhatott, lehetővé téve azt, hogy újra a családjával és a közösségben
élhessen.

Mit tett a férfi, miután a Szabadító megtiltotta neki, hogy bárkinek is elmondja, mi
történt?

Mi történt amiatt, hogy ez az ember szétkürtölte a gyógyulása hírét?

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Márk 1-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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7. RÉSZ: 4. NAP

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.

Márk 2:1–12
Jézus megbocsát egy béna férfinak és meggyógyítja őt
Képzeld el, hogy az egyik szeretted egy különleges kezelést igénylő súlyos
betegséggel küzd. Kihez fordulnál, hogy segítsen a szeretteden? Miért? Mit lennél
hajlandó megtenni, ha csupán egyetlen orvos lenne, aki segíthetne, tőle azonban
csak nagyon nehezen lehetne időpontot kapni?

A Márk 2:1–4 feljegyzése szerint Galileában, Kapernaum falujában volt egy
gutaütött (lásd Márk 2:3), vagyis egy férfi, aki lebénult. Négy másik férfi elvitte őt a
házhoz, ahol Jézus tartózkodott, a ház azonban annyira tele volt, hogy nem tudtak
bejutni. A négy férfi ezért megbontotta a tető egy részét, és a lebénult férfit felülről
eresztette le a Szabadító elé.

Olvasd el a Márk 2:5-öt, és keresd meg,
mit mondott Jézus a bénának.

Olvasd el a Márk 2:6–12-t, és keresd
meg, mi történt ezután.

Figyeld meg, hogy „némely írástudók”
(Márk 2:6) kételkedtek abban, hogy a
Szabadító képes megbocsátani a
bűnöket. Nézd meg, mit kérdezett Jézus
az írástudóktól (lásd Márk 2:9).

A következő igazság az egyik, amelyet
ebből a történetből megismerhetünk:
Jézus Krisztusnak hatalmában áll,
hogy lelkileg és fizikailag is
meggyógyítson bennünket.

Márk 2:13–22
Jézus elhívja Mátét, hogy kövesse Őt,
majd a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik
Amikor az írástudók látták, hogy a béna ember felkel az ágyáról és jár,
megcáfolhatatlan bizonyítékot kaptak arról, hogy Jézus Krisztus nagy hatalommal
bír a betegek gyógyítására, és azt is hallották, amint tanúbizonyságot tesz arról,
hogy képes megbocsátani a bűnöket. Ebből a történetből azonban nem derül ki,
hogy ezek a férfiak később megkeresték-e Jézust, hogy bocsássa meg saját
bűneiket.
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1. A szentírás-tanulmányozási naplódban készíts listát azokról az
okokról, amelyek miatt egyesek nem törekednek az Úr bűneikre

vonatkozó bocsánatának elnyerésére. Kérj meg egy családtagot vagy barátot,
hogy segítsen a lista elkészítésében.

A Márk 2 további tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek arra
ösztönözhetnek, hogy törekedj az Úr bocsánatára.

Olvasd el a Márk 2:13–15-öt, és keresd meg, mit tett a Szabadító, miután
meggyógyította a béna férfit.

Lévit később Máté néven ismerték. Ő volt az a Máté, aki Máté evangéliumát írta.
„A vámszedő helyen ül vala” kifejezés (Márk 2:14) azt jelenti, hogy Máté vámszedő
volt „Kapernaumban, valószínűleg Heródes Antipás szolgálatában” (Kalauz a
szentírásokhoz: Máté; scriptures.lds.org). Számos zsidó gyűlölte a vámszedőket, és
árulókként tekintettek rájuk, akik saját népüktől szednek pénzt a rómaiaknak.

Figyeld meg, hogy sok vámszedő és bűnös is jelen volt Máté lakomáján Jézussal és
a tanítványaival. Ebben az időben a közös étkezés sokkal többet jelentett annál,
mint hogy együtt esznek. Azt jelezte, hogy a jelenlévők között baráti és békés
kötelék van.

Olvasd el a Márk 2:16-ot, és keresd meg, hogyan reagáltak az írástudók és a
farizeusok, amikor látták, hogy a Szabadító ezekkel az emberekkel eszik.

Szerinted az írástudók és a farizeusok miért kritizálták Jézust amiatt, hogy a
vámszedőkkel és a bűnösökkel evett? ____________________

Olvasd el a Márk 2:17-et, és keresd meg, hogyan válaszolt a Szabadító az írástudók
és a farizeusok bírálatára. Bekarikázhatod azt a kifejezést, amellyel a Szabadító saját
magát jellemezte.

Az orvos szóval a Szabadító ismét megerősítette, hogy hatalmában áll a lelki és a
testi gyógyítás. A 17. versből megtudjuk, hogy a Szabadító segíteni kíván
nekünk, hogy megbánjuk a bűneinket és meggyógyuljunk.

Gondolkodj el azon, miért fontos hinni abban, hogy Jézus segíteni szeretne
nekünk, hogy megbánjuk a bűneinket és meggyógyuljunk.

Craig A. Cardon elder a Hetvenektől ezt mondta:

„Az Úr szeret minket, és szeretné, ha megértenénk, mennyire meg akar
bocsátani. […]

Irgalmában… lehetővé teszi a fejlődést, nem követel azonnali tökéletességet. Bár
a halandóságból fakadó gyengeségek bűnök garmadájára adnak alkalmat, Ő újra
és újra megbocsát, ha mi arra kérjük és bűnbánatot tartunk [lásd Moróni 6:8].

Ebből adódóan mindannyian – 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… Ez azonban nem jelenti azt, hogy bárki szándékosan
visszatérhet a bűnhöz úgy, hogy büntetlenül [következményektől mentesen] marad” (A Szabadító
meg akar bocsátani. Liahóna, 2013. máj. 16.).
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Gondolkodj el azon, vajon olyan vagy-e, mint a vámszedők és a bűnösök (akik
elismerték, hogy szükségük van a Szabadítóra, és Őhozzá jöttek), vagy olyan, mint
az írástudók és a farizeusok (akik nem jöttek a Szabadítóhoz, hogy az Ő
bocsánatára és gyógyító hatalmára törekedjenek). Döntsd el még ma, hogy a
Szabadítóhoz jössz, és megengeded Neki, hogy segítsen a fizikai és a lelki
szükségleteid terén.

A Márk 2:18–22 feljegyzése szerint Jézus arról tanított, hogy tanítványai miért nem
böjtölnek, amíg Ő velük van. Arról is szólt, miért olyan nehéz egyeseknek elfogadni
az Ő evangéliumát (lásd még Máté 9:14–17).

Márk 2:23–3:6
Jézus a sabbatról tanít
Előfordult-e már veled, hogy úgy döntöttél, nem veszel részt valamilyen
tevékenységben a sabbat megszentelésére vonatkozó parancsolat megtartása
érdekében? A Márk 2–3 további tanulmányozása során gondolkodj el a következő
kérdésen: Honnan tudod, hogy egy adott tevékenység helyénvaló-e a sabbaton?

Olvasd el a Márk 2:23–24-et és a Márk 3:1–2-t, és keresd meg, mit tett a Szabadító
és tanítványai, amiről a farizeusok úgy vélték, hogy az a sabbat törvényének
megszegése.

Ne feledd, 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 akadályozták, hogy egyesek megértsék bizonyos
parancsolatok valódi célját, köztük a sabbat megszentelésének célját is.

Olvasd el a Márk 2:27–28-at, és figyeld meg, hogyan teszi egyértelművé a Joseph
Smith fordítás azt, miért adta nekünk az Úr a sabbatot:

„Ezért a sabbat adatott az embernek a pihenés napjául; és azért is, hogy az ember
dicsőítse Istent, nem pedig azért, hogy az ember ne egyék;

Mert az ember Fia teremté a sabbatot, ezért az embernek Fia a sabbat Ura is”
(Joseph Smith Translation, Mark 2:26–27 [az UNSZ Biblia angol nyelvű
kiadásában]).

Olvasd el a Márk 3:3–5-öt, és keresd meg, mit tanított a Szabadító a megszáradt
kezű ember meggyógyításáról a sabbaton.

A Joseph Smith fordításból, illetve a Márk 3:3–5-ből megtudtak alapján egészítsd ki
a következő igazságot: Úgy szentelhetjük meg a sabbat napját, ha
____________________.

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan dicsőíthetjük Istent az Ő szent napján?

b. Milyen példákat tudsz mondani arra, hogy jó cselekedeteket viszünk véghez
a sabbaton?
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Olvasd el a Tan és a szövetségek 59:9–13-at, majd olvasd el a következő idézetet
James E. Faust elnöktől az Első Elnökségből, és gondold át, hogyan döntheted el,
mi helyénvaló a sabbaton:

„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).

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen áldásokban részesültél már, amikor igyekeztél Istennek hódolni és jó
cselekedeteket véghezvinni a sabbaton?

b. Milyen módon szentelhetnéd meg jobban a sabbat napját?

Márk 3:7–35
Jézus sokakat meggyógyít, elküldi prédikálni apostolait, és figyelmeztet másokat az
istenkáromlásra
A Márk 3:7–35 feljegyzése szerint 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. Ezen
események némelyikéről a Máté 12:22–35 tanulmányozása során már hallottál.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Márk 2–3-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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8. RÉSZ: 1. NAP

Márk 4–5
Bevezetés
Jézus példázatokon keresztül tanítja a tanítványait a Galileai-tenger partján. A
Szabadító lecsendesíti a vihart, miközben a tengeren vannak, tanítványai pedig
ámulnak az elemek feletti hatalmán. 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.

Márk 4
Jézus példázatok segítségével tanít Isten királyságáról, és lecsendesít egy vihart
Gondolj vissza a legnagyobb viharra,
amelybe valaha kerültél. Gondold át,
hogyan írnád le az élményedet egy
olyan embernek, aki nem volt ott a
viharban.

Miben hasonlítanak az életünk során
megtapasztalt bizonyos kihívások és
nehézségek egy viharhoz?

1. Másold be az alábbi
táblázatot a

szentírás-tanulmányozási naplódba,
majd az egyes kategóriák alatti
helyre írj példákat olyan fizikai, lelki,
szellemi és társadalmi viharokra,
amelyeket a fiatalok
megtapasztalhatnak.

fizikai lelki szellemi társadalmi

A Márk 4–5 tanulmányozása során keress olyan tantételeket, amelyek segíthetnek,
amikor szembekerülsz az élet viharaival.

A Márk 4:1–34-ben azt olvassuk, hogy míg a Galileai-tenger partján tartózkodott,
Jézus Krisztus számos példázatot tanított a sokaságnak. (Ez a lecke nem foglalkozik
ezekkel a versekkel, mert az itt szereplő példázatokat a Máté 13-nál már átvettük.)

Olvasd el a Márk 4:35–38-at, és keresd meg, milyen nehézség adódott, miközben a
Szabadító és tanítványai a Galileai-tengeren keltek át.
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A Galileai-tenger 210 méterrel a
tengerszint alatt terül el, és három
oldalról hegyek veszik körül. Időnként
szelek zúdulnak le a hegyoldalakon, és
hirtelen komoly viharok támadnak,
hatalmas hullámokkal a viszonylag kis
vízfelületen. A tanítványok közül
néhányan tapasztalt halászok voltak, a
vihar miatt a hajón átcsapó hullámoktól
azonban „elteltek félelemmel és
veszedelemben voltak” (Joseph Smith Translation, Luke 8:23 [az angol nyelvű
UNSZ Biblia lábjegyzetében]).

Ha ott lettél volna Jézussal és a tanítványokkal a hajón ebben a helyzetben, mit
gondoltál és éreztél volna, amikor segítségért fordulva a Szabadítóhoz azt látod,
hogy Ő alszik?

Olvasd el a Márk 4:39–40-et, és keresd meg, hogyan reagált a Szabadító a
tanítványok segélykérésére. Megjelölheted a „Hallgass, némulj el!”, illetve a „nagy
csendesség” kifejezéseket (Márk 4:39) a szentírásodban. Leírhatod a következő
tantételt a szentírásodba vagy a szentírás-tanulmányozási naplódba: Ha a
Szabadító segítségét kérjük a nehézségek vagy a félelem idején, akkor Ő
békét hozhat nekünk.

Egy pillanatra gondolkodj el azon, mit jelent a Szabadító segítségét kérni a
nehézségek vagy félelem idején. Gondold át, miként tehetjük ezt meg.

Olvasd el a Márk 4:41-et, és keresd meg, mit kérdeztek a tanítványok Jézusról.
Megjelölheted a kérdést a szentírásodban.

Ha ott lettél volna, hogy megválaszold a tanítványok kérdését, mit mondtál volna el
nekik Jézus Krisztusról és az Ő hatalmáról? ____________________

Hogyan nyújthat békességet, és milyen hatással lehet a hitedre a nehézségek idején
az, ha emlékezel arra, hogy Jézus Krisztusnak hatalmában áll a viharok
lecsendesítése?

2. Olvasd el az „Ó, Mester, a vihar tombol” című himnusz szövegét
(Himnuszok, 57. sz.), vagy hallgasd meg azt, és gondolkodj el az

üzenetén. Gondolj egy olyan alkalomra, amikor te vagy az egyik ismerősöd az
Úrhoz fordult az élet viharában. Hogyan segített a Szabadító a vihar
lecsillapításában, illetve hogyan hozott neked békét? A
szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, mit tehetsz azért, hogy az Úr
segítségét kérd az életed kihívást jelentő időszakaiban.

Márk 5:1–20
Jézus meggyógyít egy embert azáltal, hogy kiűzi az ördögöket belőle
A Márk 5:1–18 feljegyzi, 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. Miután meggyógyult, a férfi Jézussal akart maradni.
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Olvasd el a Márk 5:19–20-at, és keresd meg, mire utasította Jézus ezt az embert.

Az egyik tantétel, amelyet ebből a történetből megismerhetünk az, hogy amikor
megtapasztaljuk a Szabadító hatalmát az életünkben, tanúbizonyságot
tehetünk másoknak az Ő áldásairól és könyörületéről. Ha azonban az élmény
nagyon szent, akkor csak abban az esetben szabad azt megosztani, ha a Szentlélek
erre ad sugalmazást.

Gondold át, hogyan és kinek tehetsz bizonyságot a Szabadító áldásairól és
könyörületéről az életedben.

Márk 5:21–43
Jézus meggyógyít egy vérfolyásos asszonyt, és feltámasztja Jairus lányát a halálból
Shayne M. Bowen elder a Hetvenektől beszámolt a családja egy fájdalmas
élményéről:

„1990. február 4-én megszületett a harmadik fiunk és egyben hatodik
gyermekünk. Tysonnak neveztük el. […]

Amikor Tyson nyolc hónapos volt, bekapott [beszippantott] 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
tudunk többet tenni. Maradhatnak, ameddig csak szeretnének.« Ezután elment” („Mert én élek,
ti is élni fogtok”. Liahóna, 2012. nov. 16.).

Ha Tyson a te testvéred lett volna, mit gondoltál vagy éreztél volna abban a
pillanatban?

Hogyan teheti próbára egy ehhez hasonló élmény valakinek a hitét?

Olvasd el a Márk 5:21–24-et, és figyeld meg, hogyan került szembe egy Jairus nevű
zsidó elöljáró egy hasonló kihívással, amely próbára tehette a hitét.

Olvasd el a Márk 5:25–26-ot, és keresd meg, ki volt az a tömegből, aki követte
Jézust Jairus háza felé.

Bár az újszövetségi beszámolók nem részletezik, pontosan milyen természetű volt
az asszony „vérfolyás[a]” (Márk 5:25), azt tudjuk, hogy számára aggasztó volt.
Ezenfelül 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.

Olvasd el a Márk 5:27–34-et, és keresd meg, mit tett ez az asszony, hogy segítséget
kapjon a Szabadítótól. A „sokaságban hátulról kerülve” (Márk 5:27) kifejezés azt
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sugallja, hogy küszködnie kellett, hogy áttörjön a tömegen, és megérinthesse Jézus
ruháját (vagy köntösét).

Ezen asszony történetéből megtudhatjuk, hogy ha megmutatjuk a Jézus
Krisztusba vetett hitünket azzal, hogy igyekszünk Őhozzá jönni, akkor Ő
meggyógyíthat bennünket.

Légy hű a benned lévő hithez!
Gondold át, mit javasolt Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából arra, hogyan
kezeljünk nehéz gondokat és kérdéseket, amelyek felmerülhetnek az életünkben:

„Amikor problémák támadnak és kérdések merülnek fel, ne azt hangoztatva induljatok hitetek
keresésére, hogy mennyi hitetek nincs, vagyis ne a »hitetlenségetekből« induljatok ki. […] Nem
arra kérlek titeket, hogy színleljetek olyan hitet, amely nincs meg bennetek. Arra viszont igenis
kérlek titeket, hogy legyetek hűek ahhoz a hithez, amely megvan bennetek! […]

[E]z egy folyamatban lévő isteni munka, melynek megnyilvánulásai és áldásai bőségesen
kiáradnak minden irányba, így hát kérlek benneteket, ne kezdjetek levegő után kapkodni, ha
időről időre olyan kérdések merülnek fel, amelyeket meg kell vizsgálni, meg kell érteni, és meg
kell oldani. Ez mindig is így lesz. Ebben az egyházban az, amit tudunk, mindig túl fogja harsogni
azt, amit nem tudunk. És ne feledjétek: ebben a világban mindenkinek hit által kell járnia”
(„Hiszek, Uram!” Liahóna, 2013. máj. 94.).

Fontos emlékezni arra, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit révén való gyógyulásunk –
bármiféle bajból – nemcsak a saját erőfeszítéseinken múlik, hanem Isten időzítésén
és akaratán is, ahogyan a Jézus köntösét megérintő asszony esetében is.

Gondold át, hogy mialatt Jézus Krisztus megállt, hogy segítsen a vérfolyásos
asszonynak, Jairus minden bizonnyal idegesen várt a Szabadítóra, hogy jöjjön vele,
és segítsen a leányán.

Olvasd el a Márk 5:35-öt, és keresd meg, milyen üzenetet kapott Jairus, mialatt a
Szabadító megállt, hogy segítsen az asszonynak.

Ha Jairus helyében lettél volna, mit gondoltál vagy éreztél volna ebben a
pillanatban?

Olvasd el a Márk 5:36-ot, és keresd meg, mit mondott a Szabadító, hogy
megerősítse Jairus hitét. Meg is jelölheted, amit találsz.

Ebből a történetből megtudhatjuk, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit gyakorlása
megköveteli, hogy a bizonytalanság időszakaiban is folyamatosan
higgyünk Őbenne.

Gondolkozz el a következő kérdéseken: Hogyan alkalmazhatjuk ezt a tantételt az
életünkben? Szerinted miért teszi Isten próbára időnként a hitünket?

Olvasd el a Márk 5:37–43-at, és nézd meg, mi történt Jairus leányával. Figyeld meg,
hogy azok, akik „nevetik vala [Jézust]” (Márk 5:40), ők alkották „a sípolókat és a
tolongó sokaságot” (lásd Máté 9:23–24), nem pedig Péter, Jakab, János vagy a
leány szülei.
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Jézus feltámasztotta Jairus leányát a halálból

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 továbbra is
hitet gyakorlunk Jézus Krisztusban,
még a bizonytalan időszakokban is,
akkor Ő békességet ad nekünk a
kihívásaink során.

Olvasd el a következő bizonyságot
Bowen eldertől, és gondold át, hogyan
tarthatjuk meg a hitet a
megpróbáltatásaink kimenetelétől
függetlenül:

„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.).

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen alkalommal fordult elő, hogy te vagy az egyik ismerősöd megtartotta
a hitét Jézus Krisztusban még a megpróbáltatás és a bizonytalanság
idején is?

b. Milyen áldások származtak e hithűségből? (Visszatérhetsz a lecke elején a
szentírás-tanulmányozási naplódban készített táblázathoz, és írhatsz
néhány mondatot arról, hogyan segített a Szabadító neked az egyes
kategóriákhoz – fizikai, lelki, szellemi és társadalmi – tartozó
megpróbáltatások során.)

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Márk 4–5-öt, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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8. RÉSZ: 2. NAP

Márk 6–8
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, a vízen jár,
lecsendesít egy vihart, valamint betegeket gyógyít, 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.

Márk 6:1–44
Jézust elutasítják Názáretben, és szétküldi a tizenkét apostolt; beszámoló Keresztelő
János haláláról; Jézus csodálatos módon ötezernél is több embert jóllakat
Gondold végig a következő élethelyzetet: Egy újonnan elhívott misszionárius
nagyon ideges amiatt, hogy el kell hagynia az otthonát, mivel misszióba megy.
Nehezére esik beszédet mondani, és nehezen oldódik társaságban.

Mit mondanál ennek a fiatalnak? ____________________

A Márk 6 tanulmányozása során keress egy olyan tantételt, amely segíthet ennek a
fiatal misszionáriusnak és mindannyiunknak, amikor kevésnek érezzük magunkat
ahhoz, hogy megtegyük, amit az Úr kért tőlünk.

A Márk 6:1–13 beszámol arról, hogyan utasítják el Jézust hazájában, Názáretben.
(Ezzel a Lukács 4:14–30 tanulmányozása során részletesebben foglalkozunk majd.)
Itt-tartózkodása során kettesével szétküldte a tizenkét apostolt, hogy prédikálják az
evangéliumot. Az evangélium prédikálása során ördögöket is kiűztek és betegeket
is gyógyítottak. Márk arról is említést tesz, hogy a Szabadító apostolai olajjal kenték
meg a betegeket.
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Amikor Heródes Antipás hírét vette a
sok csodának, melyet Jézus tett, attól
félt, hogy Keresztelő János feltámadt a
halálból, és ő végzi ezeket a csodákat
(lásd Márk 6:14). (A Márk 6:17–29-ből
megtudjuk, hogy Heródes korábban
lefejeztette Keresztelő Jánost, hogy
eleget tegyen felesége kérésének.)

A Márk 6:30–33 beszámol arról, hogy a
tizenkét apostol visszatért az
evangélium prédikálásából, Jézus és az
apostolok pedig hajóra szálltak, 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.

Olvasd el a Márk 6:34-et, és keresd meg, hogyan reagált a Szabadító a sokaságra
annak ellenére, hogy a tanítványaival pihenni szerettek volna és magukban lenni.

Gondolkodj el egy olyan élményen, amikor modern kori példát láttál arra, hogy
valaki a személyes idejét áldozza fel mások szolgálata érdekében, ahogyan azt Jézus
is tette.

Miután a Szabadító egész nap a sokaságot tanította, hatalmas csodát tett. Olvasd el
a Márk 6:35–44-et és a Máté 14:18-at, majd számozd meg időrendi sorrendben a
következő eseményeket. (A megoldások a lecke végén találhatóak.)

• 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.

A Márk 6:44 görög szövege egyértelműen megmondja, hogy ötezer felnőtt férfiről
volt szó, ezért az étellel ellátott emberek száma nagyobb volt, hiszen nők és
gyermekek is jelen voltak (lásd még Máté 14:21).

Figyeld meg, 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. A Szabadító megszaporította ezt az ételt, hogy táplálhassa
a sokaságot.
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Az egyik tantétel, amelyet ebből a
történetből megismerhetünk az, hogy
amikor mindenünket felajánljuk a
Szabadítónak, Ő megsokszorozhatja
felajánlásunkat, hogy megvalósítsa
az Ő céljait.

Bár a Szabadító nem kéri tőlünk, hogy
adjuk Neki minden ételünket, azt
viszont kéri mindenkitől, aki igyekszik
megvalósítani az Ő céljait, hogy adja át
Neki minden vágyát, képességét,
tehetségét, készségét, erejét, ajándékát és erőfeszítését (lásd 2 Nefi 25:29; Omni
1:26).

1. Gondolj vissza a korábban említett ideges újonnan elhívott
misszionáriusra, és válaszold meg a következő kérdéseket a

szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. A fenti tanétel alapján szerinted mit tehetne ez a misszionárius, hogy
mindenét a Szabadítónak adja? Szerinted mit tesz majd a Szabadító?

b. Milyen más helyzettel kerülhetnek szembe az egyház fiatal tagjai, ahol
segítségükre lehet e tantétel ismerete?

c. Hogyan sokszorozta meg az Úr az erőfeszítéseidet az Ő céljainak
megvalósítására?

Márk 6:45–56
Jézus a vízen jár, és betegeket gyógyít
A Márk 6:45–56 elmondja, hogy miután Jézus jóllakatta az ötezer embert, arra
utasította apostolait, hogy szálljanak hajóra, és vitorlázzanak át a Galileai-tenger
túlsó partjára. Ezután elbocsátotta a sokaságot, és egy hegyre ment imádkozni. Az
éjszaka folyamán vihar kerekedett, a Szabadító pedig egy hegyről figyelte, ahogyan
tanítványai a széllel küszködnek, majd a vízen járva odament hozzájuk, és
lecsendesítette a vihart. Az e versekben található anyaggal korábban, a Máté 14
tanulmányozása során már nagyobb részletességgel foglalkoztunk.

Márk 7:1–8:21
Jézus megfeddi a farizeusokat, meggyógyítja a betegeket, és 4000 embert
vendégel meg
A Márk 7–8 tanulmányozása során keresd meg, mit tanított nekünk a Szabadító,
mit tegyünk, amikor észreveszünk egy szükséget látót.

A Márk 7:1–23-ban azt olvashatjuk, hogy a Szabadító megfeddte a farizeusokat
azért, mert helytelen hagyományokat követtek, s azt tanította nekik és
tanítványainak, hogy a gonosz gondolatok és tettek „belőlről, az emberek szívéből”
(Márk 7:21) erednek, és következésképpen beszennyezik az illetőt.

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következőket tanította
„a régiek rendelése” (Márk 7:5) kapcsán:
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„Az évek során az írástudók és a tanítók rabbinusi szertartásokat és
értelmezéseket adtak a mózesi törvényhez. E hagyományokat a gyakorlatban és
hivatalosan is fontosabbnak és kötelezőbb érvényűnek ítélték, mint magát a
törvényt. Köztük szerepelt – a szertartásos tisztátalanság elleni feltételezett
védelemként – a rituális mosdás, amelyet Jézus és tanítványai is figyelmen kívül
hagytak.

Az igazság hagyományokká alakításának ugyanezen folyamata – amikor Isten törvényét »az
ember tanai[ra] és parancsolatai[ra]« [Joseph Smith Translation, Mark 7:7] változtatják nem
sugalmazott tanítók értelmezései és kiegészítései révén – pontosan az, ami a keresztény időszak
nagy hitehagyása során is történt. Krisztus tiszta és egyszerű tanaihoz a korai kereszténység
írástudói és papjai olyasmiket adtak, mint a búcsúcédulák, amelyek megszabadították a
gonoszokat a múltbéli bűneiktől és felhatalmazták őket jövőbeli bűnök elkövetésére isteni
büntetés nélkül; a bűnök (feltételezett) bocsánata ismételt és felszínes [nem őszinte] beismerések
révén; imádkozás… szentekhez az Úr helyett; képmásoknak való hódolás; …a papok és más
egyházi tisztségviselők számára a házasság tiltása; …a papok és egyéb egyházi tisztségviselők
által viselt drága köntösök és szertartásruhák; terjengős egyházi címek használata; az egyházi
kincstár kiegészítése [gyarapítása] szerencsejátékból; és így tovább.

Mindezeket és még számos más hasonló hagyományt némelyek nagyobb jelentőségűnek
tartottak Isten törvényénél, ahogyan azt a Mester eredetileg átadta. Tulajdonképpen az
úgynevezett keresztény egyház napjainkban is sokkal inkább a »régiek« hagyományaira,
mintsem a mennyek kinyilatkoztatásaira épül” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:366–67).

A Márk 7:24–30-ban azt olvassuk, hogy Jézus meggyógyította egy görög asszony
leányát, akit megszállt az ördög. Emlékezz vissza, hogy a Szabadító Izráel háza
közé jött szolgálni, nem pedig a nemzsidókhoz, mégis könyörülettel telve segített
ennek a nemzsidó asszonynak, aki szükséget látott, és akinek volt hite Őbenne.

Keresd meg Tírusz és Szidón városát, valamint a Galileai-tengert a 11. számú
bibliai térképen: A Szentföld az újszövetségi időkben. Miután a Szabadító elhagyta
Tíruszt és Szidónt, a Galileai-tenger keleti felére ment, a Tízváros térségébe, amely
főként nemzsidók által benépesített terület volt.

Olvasd el a Márk 7:31–37-et, és keresd meg, hogyan mutatott könyörületet a
Szabadító egy süketnéma férfi iránt.

Olvasd el a Márk 8:1–3-at, és keresd meg, milyen szükségletet vett észre Jézus.

A 2. versben figyeld meg, hogyan érzett a Szabadító a sokaság iránt.

Olvasd el a Márk 8:4–9-et, és keresd meg, mit tett a Szabadító anélkül, hogy erre
bárki megkérte volna.

A Szabadító könyörületéből és tetteiből, melyeket az éhes sokaságért tett és érzett,
megtudhatjuk, hogy azáltal követhetjük a Szabadító példáját, ha felismerjük
mások szükségleteit, majd segítünk azok kielégítésében.

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.). Ezt a kifejezést beírhatod a szentírásodba is a
Márk 8:4–9 mellé.
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Ha imádkozunk, és Mennyei Atyánk segítségét kérjük, valamint a gondolatainkat
magunkról inkább mások felé fordítjuk, az segíthet nekünk abban, hogy jobban
megértsük mások szükségleteit, és segítsünk azok kielégítésében. Ne feledd, hogy
bizonyos szükségletek nem annyira nyilvánvalóak.

Mi állhat azon képességünk útjában, hogy felismerjük mások szükségleteit, és
segítsünk kielégíteni azokat? ____________________

Olvasd el a következő kijelentést 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.).

2. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan esetről, amikor
észrevetted, hogy valaki szükséget szenved, és megálltál, hogy

segíts neki. Írj egy olyan esetről is, amikor valaki észlelte azt, amire neked volt
szükséged, és segített ebben.

Imádkozz lehetőségekért mások szükségleteinek megsegítésére, és keresd ezeket a
lehetőséget ma és a jövőben is.

A Márk 8:10–21-ben azt olvassuk, 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
megtagadta, hogy jelet adjon nekik, és ahogyan azt a Joseph Smith fordításból
megtudjuk, azt tanította nekik, hogy „nem adatik jel ennek a nemzetségnek, csak
Jónás próféta jele; mert ahogyan Jónás három napot és három éjszakát volt a cethal
gyomrában, úgy lesz az ember Fia is eltemetve a föld gyomrában” (Joseph Smith
Translation, Mark 8:12).

Márk 8:22–38
Jézus fokozatosan meggyógyít egy vak embert
Bethsaidában egy vakot hoztak a Szabadító elé, hogy gyógyítsa meg. Olvasd el a
Márk 8:22–26-ot, és keresd meg, hogyan gyógyította meg a Szabadító ezt
az embert.

Figyeld meg a 24. versben, hogy miután a Szabadító első alkalommal tette rá a
kezét a vakra, az már látott, csak nem tisztán.
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A Márk 8:25-ben, miután a Szabadító
másodszor is a vakra helyezte a kezét,
azt olvassuk, hogy a férfi látása teljesen
helyreállt.

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 8:27–38-ban Péter kijelentését
olvassuk arról, hogy Jézus a Krisztus. A
Szabadító azt mondta tanítványainak,
hogy még ne hozzák nyilvánosságra,
hogy Ő a Krisztus, vagyis a Messiás.
Elkezdte tanítani őket a közelgő
jeruzsálemi szenvedéséről és
haláláról is.

3. Írd le a következőket a
mai feladatok alá a

szentírás-tanulmányozási
naplódban:

Tanulmányoztam a Márk 6–8-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:

Az ebben a leckében szereplő feladat helyes megoldása: 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6. (A
feladat a következő forrásból került átdolgozásra: Újszövetség hitoktatói kézikönyv
[Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014]. 68.).
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8. RÉSZ: 3. NAP

Márk 9:1–29
Bevezetés
Mintegy hat hónappal keresztre feszítése előtt Jézus színeváltozik (megdicsőült
állapotában válik láthatóvá), mialatt Péterrel, Jakabbal és Jánossal egy hegyen
vannak. Ezután azt tanítja ezeknek a tanítványoknak, hogy Keresztelő János egy
Éliás volt, vagyis egy olyan próféta, aki a Messiás útját készíti elő. 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.

Márk 9:1–13
Jézus színeváltozik, majd Pétert, Jakabot és Jánost Éliásról tanítja
Próbáld ki, hány fekvőtámaszt vagy felülést tudsz csinálni egy perc alatt. Jegyezd fel
ide az eredményt: ____________________

Miért akarná valaki, vagy miért lenne szükséges valakinek, hogy növelje a
fizikai erejét?

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan hasonlítható a fizikai erő a lelki erőhöz, illetve a Jézus Krisztusba
vetett hithez?

b. Milyen helyzetek léteznek, amelyek során szükség lehet a Jézus Krisztusba
vetett hited megerősítésére?

A Márk 9:1–29 tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek
segíthetnek megerősíteni a hitedet.

A Márk 9:1–13 beszámolót tartalmaz Jézus színeváltozásáról, amelyre Péter, Jakab
és János jelenlétében került sor egy hegyen, valamint Mózes és Éliás (Illés) ottani
megjelenéséről, amiről a Máté 17-hez kapcsolódó leckében tanultál. Jézus azt is
tanította ezeknek az apostoloknak, hogy Keresztelő János betöltötte Éliásként
megjövendölt célját. Az „Éliás” olyasvalakit jelölő titulus, aki előkészíti az utat a
Messiás eljöveteléhez.

A Joseph Smith fordítás segít többet megértenünk a Szabadító válaszából az
apostolok azon kérdésére, mely szerint: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb
Illésnek kell eljőnie?” (Márk 9:11):

„Ő pedig felelvén, monda nékik: Illés ugyan előbb eljövén előkészít mindent; és
tanít a prófétákról; ahogyan az embernek Fiáról meg van írva, hogy sokat kell
szenvednie és megvettetnie.

És ismét mondom néktek, hogy Illés valóban eljött, de azt cselekedték vele, a mit
akartak, a mint meg van írva ő felőle; ő bizonyságot tett rólam, és ők nem fogadták
be őt. Bizony, ez volt Éliás” (Joseph Smith Translation, Mark 9:10–11 [az angol
nyelvű UNSZ Biblia lábjegyzetében]).
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Ki Éliás? Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából kifejtette Éliás
szerepét a visszaállításban:

„[V]an három különböző kinyilatkoztatásunk, melyek három különböző
személyként jelölik meg Éliást. Mire véljük ezt?

[S]zámtalan angyali szolgálattévő küldetett el a dicsőség udvaraiból, hogy
kulcsokat és hatalmakat ruházzanak át, valamint hogy ismét átadják a földön élő
embereknek saját adományozási korszakukat és dicsőségeiket. A következők
bizonyosan eljöttek: Moróni, Keresztelő János, Péter, Jakab és János, Mózes, Illés,

Éliás, Gábriel, Rafael, valamint Mihály. (T&Sz 13; 110; 128:19–21.) Mivel nyilvánvaló, hogy
egyetlen hírnök sem viselte a visszaállítás teljes terhét, hanem mindegyikük konkrét felruházással
érkezett a magasságból, így világossá válik, hogy az Éliás név több személyre utal. E megnevezés
mindazok neveként és titulusaként értendő, akiknek a küldetése az volt, hogy kulcsokat és
hatalmakat adjanak át az embernek ebben az utolsó adományozási korszakban [lásd Doctrines of
Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. (1954–56), 1:170–74]” (Mormon Doctrine, 2nd ed.
[1966], 221).

Márk 9:14–29
Jézus kiűz egy gonosz lelket egy férfi fiából
Olvasd el a Márk 9:14–18-at, és keresd meg, mi zajlott éppen, amikor a Szabadító
visszatért a hegyről a többi tanítványához.

A fiút egy gonosz lélek szállta meg, ami
beszédképtelenséget, süketséget és
egyéb bajokat idézett elő nála (lásd
Márk 9:17–18, 22, 25). Képzeld el, hogy
te vagy az apa. Milyen hatással lehetett
a Szabadítóba és az Ő hatalmába vetett
hitedre, amikor a tanítványai nem
tudták meggyógyítani a fiadat?

A szentírások íróinak helyébe képzelni magadat
Egy alkalommal Brigham Young ezt kérdezte: „Úgy olvassátok [a szentírásokat], mintha azoknak
az embereknek a helyében lennétek, akik írták őket? [K]iváltságotok, hogy ezt megtegyétek, s így
olyan jól megismerjétek Isten írott szavának lelkét és jelentését, mint amennyire mindennapi
életeteket és beszédeteket” (vö. Az egyház elnökeinek tanításai: Brigham Young [1997]. 119.).

Olvasd el a Márk 9:19–22-t, és képzeld el, mit érezhetett ez az apa, miközben a
Szabadítóval beszélt.
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Jeffrey R. Holland elder egy további nézőpontra világított rá ezen apa érzéseivel
és könyörgésével kapcsolatban: „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.).

Olvasd el a Márk 9:23-at, és keresd meg, mit tanított a Szabadító ennek az apának.

Megjelölheted azokat a kifejezéseket a 23. versben, amelyek a következő tantételt
tanítják: Ha hiszünk Jézus Krisztusban, minden dolog lehetséges lesz
számunkra. (Figyeld meg, hogy a „minden” vonatkozik minden igazlelkű áldásra,
amely összhangban áll Mennyei Atyánk céljaival és időzítésével.)

2. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Hogyan segíthet valakinek, aki olyan nehézségekkel

kerül szembe, amelyek legyőzése lehetetlennek tűnik, az, ha hisz ebben a
tantételben?

Olvasd el a Márk 9:24-et, és keresd meg, hogyan válaszolt az apa a Szabadító által
tanított tantételre. Figyeld meg az apa válaszának két részét.

Olvasd el a következő kijelentést Holland eldertől, aki arról tanított, 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.).

Gondold végig az apa válaszának második részét: „Légy segítségül az én
hitetlenségemnek” (Márk 9:24). Gondolkodj el azon, mit tehetsz a hitetlenség, a
kétség vagy a félelem idején.

Olvasd el a Márk 9:25–27-et, és keresd meg, mit tett a Szabadító válaszként az apa
könyörgésére.
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Az egyik tantétel, amelyet ebből a történetből megismerhetünk az, hogy ha
ragaszkodunk ahhoz, amiben hiszünk, és az Úr segítségére törekszünk, akkor
Ő segít majd megerősítenünk a hitünket.

3. Válaszolj a következő kérdések egyikére vagy mindkettőre a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Nézd át újra azokat a helyzeteket, amelyeket a mai lecke első feladatában
soroltál fel. Hogyan használható ez a tantétel ezekben a helyzetekben?

b. Milyen alkalommal tapasztaltad már, hogy te vagy az egyik ismerősöd
elnyerte az Úr segítségét a hitetlenség, a kétség vagy a félelem idején azáltal,
hogy ragaszkodott a hitéhez, és Hozzá fordult?

Igyekezz alkalmazni ezt a tantételt a hitetlenség, a kétség vagy a félelem idején.
Meg is oszthatod ezt a tantételt egy kihívásokkal küzdő családtaggal vagy baráttal.

Ne feledd, hogy ez az apa először Jézus tanítványaihoz vitte a fiát, hogy
meggyógyítsák. Képzeld magad a tanítványok helyébe. Mit gondoltál vagy éreztél
volna, miután nem sikerült kiűzni a gonosz lelket a fiúból?

Olvasd el a Márk 9:28-at, és keresd meg, mit kérdeztek a tanítványok a
Szabadítótól.

A Márk 9:19-ben Jézus úgy jellemezte az embereket, hogy „hitetlen nemzetség”.
Ezt a feddést akár a jelenlévő apostolainak is címezhette. A hitetlen kifejezés itt a
Jézus Krisztusba vetett hit hiányára utal. A Jézus Krisztusba vetett hitre szükség van
ahhoz, hogy a papsági áldások hatékonyak lehessenek.

Olvasd el a Márk 9:29-et, és keresd meg, hogyan válaszolt a Szabadító a tanítványai
kérdésére.

Ebből a versből megtudhatjuk, hogy ima és böjt által gyarapíthatjuk a Jézus
Krisztusba vetett hitünket. Ezt a tantételt beírhatod a szentírásodba is a 29.
vers mellé.

A következő idézet segíthet megértenünk, milyen helyzetekre alkalmazható ez az igazság: „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.).

4. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj egy olyan élményedről,
melynek során te vagy valamelyik ismerősöd az ima és a böjtölés

segítségével a hite megnövekedését tapasztalta. Hogyan segített az ima és a böjt
a vágyott igazlelkű áldások elnyerésében?

Gondold át, milyen szempontból lenne szüksége a hitednek az erősítésre. Tervezz
meg egy olyan alkalmat, amikor ima és a böjt segítségével igyekszel majd növelni a
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hitedet. Leírhatod a terveidet egy külön papírra, amelyet kitehetsz valahová, ahol
emlékeztethet a célodra.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Márk 9:1–29-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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8. RÉSZ: 4. NAP

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.

Márk 9:30–37
Jézus megjósolja halálát és feltámadását, valamint arról tanít, ki lesz a legnagyobb
Isten királyságában
Miután a Szabadító kiűzte a gonosz lelket a fiatalemberből (lásd Márk 9:17–29),
tanítványaival átutazott Galileán. Olvasd el a Márk 9:31–32-t, és keresd meg,
milyen eseményekről prófétált a Szabadító.

Figyeld meg ezekben a versekben, hogy miután Jézus elmondta tanítványainak,
hogy megölik majd és a harmadik napon feltámad, ők ismét nem értették, mire
utal, de nem merték megkérdezni ezt Tőle.

A Márk 9:33–37-ből megtudjuk, hogy
amikor Jézus Kapernaumba érkezett,
azt tanította tanítványainak, hogy az
lesz a legnagyobb, vagyis a
legmegbecsültebb helyzetben lévő Isten
királyságában, aki alázatosan szolgál
másokat. 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).

Márk 9:38–50
Jézus figyelmeztet mások bűnre vivő befolyásolására, és arra, ha valaki nem
határolódik el a gonosz hatásoktól
Ha belefutnál egy olyan csoportba, amelynek tagjai felfelé néznek és mutogatnak,
akkor hogyan reagálnál erre? Te is felnéznél, hogy lásd, mit figyelnek a többiek?

Az emberek viselkedése gyakran hatással lehet másokra, és oda vezethet, hogy ők
is hasonlóképpen viselkednek – akár szóban, akár tettekben vagy magatartásban.
Milyen helyzetben láttad már, hogy valaki megváltoztatja a szavait, a tetteit vagy a
magatartását mások hatására? ____________________

A Márk 9:38–50 tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek
segíthetnek átgondolni, milyen hatással vagy mások arra irányuló erőfeszítéseire,
hogy kövessék a Szabadítót, illetve hogy milyen hatással vannak mások rád.

Olvasd el a Márk 9:38-at, és keresd meg, milyen helyzetről számolt be János
apostol a Szabadítónak.
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Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából elmagyarázta, hogy az
apostolok megtiltották ennek az embernek, hogy ördögöket űzzön ki, mert nem
tartozott a tizenkét apostol utazótársai közé: „Nem tartozott a tanítványok azon
belső köréhez, akik folyamatosan együtt utaztak, ettek, aludtak és tanácskoztak
a Mesterrel. […] Urunk válaszából azonban nyilvánvalóvá válik, hogy a királyság
egyik tagjáról van szó, jogszerű végrehajtóról, aki a papság felhatalmazásával,

valamint a hit hatalmával cselekedett” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:417).

A Szabadító azt mondta az apostoloknak, hogy ne tiltsák el ezt az embert, és azt
tanította, hogy azok, akik segítik az Ő képviselőit, jutalmat kapnak majd (lásd Márk
9:39–41).

Olvasd el a Márk 9:42-t, és keresd meg a Szabadító figyelmeztetését. Ebben a
szövegösszefüggésben a megbotránkoztat szó azt jelenti, hogy félrevezet valakit,
illetve arra ösztönzi, hogy bűnt kövessen el.

Az „ama kicsinyek…, a kik… hisznek [Jézusban]” kifejezés magában foglalja
mindazokat, akik az Ő alázatos és bizalommal teli tanítványai, bármilyen korúak
legyenek is. Közéjük tartoznak azok is, akik fiatalok a hitben, mint például a
fiatalok és az új megtértek.

McConkie elder kifejtette, hogy „jobb, ha valaki meghal, és megtagadtatik tőle a halandó lét
folytatása, mint hogy éljen, és lelkeket vigyen el az igazságtól”, így pedig meg kelljen
tapasztalnia a cselekedeteink által magunkra hozott komoly szenvedést és az elszakadást Istentől
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:420).

Az egyik tanétel, amelyet a Szabadítónak a Márk 9:42-ben található
figyelmeztetéséből tanulhatunk az, hogy ha a Jézus Krisztusban hívőket bűnbe
visszük, azért felelősségre leszünk vonva Isten előtt.

Gondold át, hogyan vihet valaki bűnbe olyasvalakit, aki hisz Jézus Krisztusban.

Gondolkozz el azon, te milyen hatással vagy azokra, akik hisznek Jézus
Krisztusban. Arra ösztönzöd őket, hogy fordítsák életüket Őhozzá, vagy arra, hogy
forduljanak el Tőle?

1. A szentírás-tanulmányozási naplódban készíts listát arról, mi
módon lehetsz olyan hatással másokra, hogy a Jézus Krisztusba

vetett hitre és a bűn elkerülésére ösztönözd őket. Karikázd be az egyik
ötletedet, és tűzz ki egy célt annak megvalósítására.

Próbáld meg egy kézzel megkötni a cipődet, a nyakkendődet vagy egy csomót.

Milyen kihívásokat tapasztalnál, ha elveszítenéd az egyik kezedet? Mikor lenne
jobb, ha valaki elveszítené az egyik kezét, mint ha megtartaná mindkettőt?

Az amputáció egy testrész – például a kéz vagy a láb – szándékos eltávolítását
jelenti, ha az súlyosan megsérül, elfertőződik vagy megbetegszik. Bár az amputáció
és az azt követő felépülés fájdalmas és nyomasztó lehet, az eljárás megelőzheti,
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hogy a betegség vagy a fertőzés átterjedjen a test többi részére, és további
károsodást vagy akár halált okozzon.

Olvasd el a Márk 9:43-at, és keresd meg, mit tanított a Szabadító arról, hogy mikor
lenne jobb, ha az ember elveszítené az egyik kezét, mint ha megtartaná mindkettőt.

A Szabadító képletesen szólva azt tanította, hogy jobb lenne elveszíteni az egyik
kezünket, mint ha mindkettőt megtartanánk, ha az egyik kezünk bűnre vitt és
később is bűnre vinne bennünket. Nem azt mondta, hogy szó szerint vágjuk le a
kezünket, hanem képletesen beszélt a tanítása nyomatékosításaként. Jézus a kéz
levágásával mutatott rá arra, milyen fontos és nehéz lehet elhatárolódnunk a
hamislelkű hatásoktól.

A Joseph Smith fordítás révén jobban megérthetjük a Szabadító tanításait a Márk
9:43–48-ban. Ezekből a versekből megtudjuk, hogy a Szabadító a kezet, a lábat és a
szemet azon hatások jelképeként használta, amelyek bűnbe vihetnek bennünket az
életünkben.

2. Rajzolj egy embert a

szentírás-tanulmányozási naplódba.
A rajzon karikázd be az egyik kezet,
az egyik lábat és az egyik szemet.
Olvasd el a Márk 9:40–48 Joseph
Smith fordítását (a Kalauz a
szentírásokhoz 233–234. oldalán), és
keresd meg, mihez hasonlította a
Szabadító a kezet, a lábat és a
szemet, amely
„megbotránkoztatott”, vagyis bűnbe
vitt valakit. Írd oda a bekarikázott
kéz, láb és szem mellé a rajzra, hogy
mit jelképeznek. Ezekben a
versekben az élet kifejezés az örök
életre vonatkozik.

A Szabadító azt tanította, hogy 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.
Gondolkodj el azon, miként
hasonlítható a kéz vagy a láb
levágásához az, hogy elhatárolódunk a hamislelkű, illetve a bűnre vagy hitünk
elveszítésére csábító hatásoktól. Az olvasott versek szerint mi történhet, ha nem
határolódunk el a hamislelkű befolyásoktól?

Felírhatod a következő igazságot a szentírásaidba a Márk 9:43–48 mellé: Jobb, ha a
hamislelkű befolyásoktól határoljuk el magunkat, mintsem Istentől.
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Walter F. González elder a Hetvenektől egyéb hatásokról is tanított, amelyektől el
kell határolódnunk: „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 [bármiféle] rossz hatásnak” (Ma van a napja!

Liahóna, 2007. nov. 55.).

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 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.

Gondold át, 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?

3. Olvasd el a következő helyzetleírásokat. Válaszolj a kapcsolódó
kérdésekre a szentírás-tanulmányozási naplódban.

a. 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. Milyen
kapcsolatot tartsak fenn velük? Mit mondjak vagy tegyek, hogy megfelelő
módon váljak el ezektől a barátaimtól?

b. 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. Ez csak zene és szöveg,
nem? Mi veszélyes lehet abban, ha továbbra is hallgatom a zenéjüket, és
követem őket a közösségi médián?

c. Sokat hallok egy népszerű műsorról, és szeretném megnézni. Azt mondják,
hogy tartalmaz némi csúnya beszédet és néhány durvább jelenetet, de ettől
még én nem fogom azokat megtenni. Mi akkor a gond azzal, ha
megnézem?

Annak ellenére, hogy a bűnre vivő hatásoktól való elhatárolódás olykor nehéz
lehet, miért érik meg a jutalmak – köztük az örök élet – ezt az áldozatot?

4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen helyzetben fordult már elő veled vagy az egyik ismerősöddel, hogy
úgy döntöttél: elhatárolódsz a hamislelkű hatásoktól? (Kerüld azt, hogy túl
személyes vagy bizalmas dolgokat írj le!)
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b. Milyen áldások származtak abból, hogy ezt megtetted?

Gondolkodj el azon, van-e bármilyen olyan hatás az életedben, amely bűnre vihet.
Egy külön lapra írd fel, hogyan határolódsz majd el ezektől a hatásoktól. Tedd ki a
lapot olyan helyre, ahol gyakran láthatod.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Márk 9:30–50-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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9. RÉSZ: 1. NAP

Márk 10–16
Bevezetés
Halandó szolgálatának vége felé a Szabadító elhagyja Galileát, és Jeruzsálem felé
tartó útja során átutazik Pereán, a Jordán folyótól keletre eső területen. Pereai
tartózkodása során magához hívja a kisgyermekeket, és arra int egy gazdag ifjút,
hogy adja el minden tulajdonát, és kövesse Őt. Jeruzsálemben a Szabadító felfigyel
egy szegény özvegyasszonyra, aki két fillért dob a templom perselyébe. Később, egy
bethániai vacsora során Mária megkeni Jézust, az Ő temetésére való
felkészítéseként. A Szabadító szenved a Gecsemáné kertjében, majd később 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.

Márk 10:1–16
Jézus a házasság tanáról tanít, és magához hívja a kisgyermekeket
Gondolj az általad ismert
kisgyermekekre.

Milyen tulajdonságokat vagy
jellemvonásokat tisztelsz a
kisgyermekekben?
____________________

A Márk 10:1–16 tanulmányozása során
keress egy olyan igazságot, amely
megtanítja nekünk, miért kell olyanná
válnunk, mint a kisgyermekek.

A Márk 10:1–12-ben azt olvassuk, hogy
a Szabadító mit tanított a házasság
fontosságáról. További információkért a
Szabadító ezen tanításaival
kapcsolatosan visszamehetsz a Máté
19:1–12-höz tartozó anyagrészhez.

Bruce R. McConkie elder a Tizenkettek
Kvórumából a következőket tanította
Jézus Krisztusnak a Máté 19:1–12-ben és a Márk 10:1–12-ben található tanításairól
a házasságot és a válást illetően:

„Az itt feljegyzett formában Urunk házasságról és válásról szóló tanításai
töredékesek és hiányosak. Csak akkor érthetőek meg, ha a celesztiális házasság
törvényével összefüggésben vizsgáljuk meg őket, ahogyan az újonnan ki lett
nyilatkoztatva a modern időkben. Az örökkévaló házasságot szabályozó
ugyanezen általános tantételek ismertek voltak a Jézus napjaiban élő tanítványok
számára, akik értették is azokat, ahogyan – legalábbis részben – a farizeusok is.

A Máté és Márk által itt megőrzött beszámolók a Mester házassággal és válással kapcsolatos
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értekezéseiről azonban olyannyira tömörek és kivonatoltak, hogy nem nyújtanak tiszta képet a
problémakörről. […]

A válás… nem képezi az evangéliumi terv részét, függetlenül attól, hogy milyen típusú
házasságról van szó. Mivel azonban az emberek a gyakorlatban nem mindig élnek összhangban
az evangéliumi normákkal, az Úr bizonyos esetekben megengedi a válást, az érintett személyek
lelki szilárdságától függően. […] Napjainkban a válás a polgári törvények értelmében
engedélyezett, az elvált egyéneknek pedig az egyház megengedi, hogy az erkölcstelenség
pecsétje nélkül kössenek újra házasságot, amely egy magasabb rendszer hatálya alatt
elkerülhetetlen lenne” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:546–47).

Olvasd el a Márk 10:13–14-et, és keresd meg, mi történt, amikor néhányan
kisgyermekeket hoztak, hogy lássák Jézust.

Olvasd el a Márk 10:15–16-ot, és keresd meg, mit tanított a Szabadító a
tanítványainak, amikor a kisgyermekek odajöttek Hozzá. A „fogadja az Isten
országát” kifejezés a 15. versben az evangélium elfogadására és az egyháztaggá
válásra vonatkozik.

E versek alapján mi történik majd, amikor kisgyermekekhez hasonlóan fogadjuk az
evangéliumot? A kérdést a következő tantétel befejezésével válaszold meg:
Amikor kisgyermekekhez hasonlóan fogadjuk az evangéliumot, akkor
felkészültek leszünk arra, hogy ____________________.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Szerinted mit jelent úgy fogadni az evangéliumot, „mint gyermek” (Márk
10:15)?

b. Ha valaki kisgyermekként fogadná az evangéliumot, akkor szerinted hogyan
olvasná a szentírásokat, hogyan imádkozna és hódolna az egyházban?

Márk 10:17–45
A Szabadító arra int egy gazdag ifjút, hogy adja el minden tulajdonát és kövesse Őt;
tanítványainak azt tanácsolja, hogy szolgálják egymást
Olvasd el a Márk 10:17–20-at, és keresd meg, mi történt, miután Jézus megáldotta
a kisgyermekeket. Megjelölheted, mit kérdezett a férfi, és mit válaszolt neki a
Szabadító.

Hogyan jellemeznéd ezt az embert, aki Jézushoz jött? ____________________

A Máté 19 is tartalmazza ezt a beszámolót a férfiról, aki Jézushoz jött. Olvasd el a
Máté 19:20-at, és keresd meg, miként válaszolt a férfi a Szabadító azon intelmére,
hogy tartsa be a parancsolatokat. Bejelölheted a további kérdést is, amelyet az ifjú
feltett Neki.

2. Írd le a következő kérdést a szentírás-tanulmányozási naplódba: Mi
fogyatkozás van még bennem? A lecke későbbi részében további

kérdéseket is megválaszolsz majd ehhez kapcsolódóan.

Olvasd el a Márk 10:21-et, és keresd meg, hogyan válaszolt a Szabadító az ifjú
kérdésére.
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Figyeld meg a „Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt” kifejezést a 21. versben.
Szerinted miért fontos tudni, hogy Jézus még azt megelőzően megszerette ezt a
fiatalembert, hogy elmondta volna neki, miben van benne hiányosság?

Ezekből a versekből megtudhatjuk, 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.

Olvasd el a Márk 10:22-t, és keresd meg, hogyan reagált az ifjú, amikor a Szabadító
azt tanácsolta neki, hogy adja el mindenét. A 22. vers szerint miért reagált így?

A szentírásbeli szöveg személyessé tétele
A saját neved behelyettesítése a szentírás szövegébe segíthet, hogy az adott rész igazságai
nagyobb jelentőséggel bírjanak számodra. Ha úgy olvasod a szentírásokat, mintha azokat neked
írták volna, akkor ez segíthet, hogy meghalld a Lélek hangját, amint szól hozzád.

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.

3. A „Mi fogyatkozás van még bennem?” kérdés alá válaszold meg a
következő kérdéseket a szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Milyen áldozatokat kért az Úr tőlünk, amelyeket nehezünkre eshet
meghozni?

b. Írj egy olyan áldozatról, amelyet az Úr kért (vagy kér) tőled, és amelyet
nehezedre eshet meghozni.

Imádságos lélekkel gondolkozz el a kérdésen: „Mi fogyatkozás van még bennem?”,
és engedelmeskedj minden olyan késztetésnek, amelyet azzal kapcsolatosan
kaphatsz, hogy az Úr még milyen áldozatot vár tőled.

Olvasd el a Márk 10:23–27-et. Olvasd el a pontosítást, amelyet a Joseph Smith
fordítás nyújt arról, mit mondott a Szabadító a 27. versben, és keresd meg, mit
tanított Jézus arról, hogy mindent el kell hagynunk Őérte: „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” (Joseph Smith fordítás, Márk 10:27).

Szerinted miért nehéz belépni Isten királyságába azoknak, akik a gazdagságban és
egyéb világi dolgokban bíznak? Szerinted mit jelent az, hogy minden lehetséges
azoknak, akik Istenben bíznak?

Olvasd el a Márk 10:28–31-et, és keresd meg, mit ígért Jézus azoknak, akik
hajlandóak mindent feladni, hogy kövessék Őt. Figyeld meg a pontosítást, amelyet
a Joseph Smith fordítás nyújt a Szabadító által a 31. versben elmondottakhoz:
„Sokan, akik magukat elsőnek teszik, utolsók lesznek, az utolsók pedig elsők. Ezt
mondta, megfeddvén Pétert.”
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Ezekből a versekből a következő igazságot ismerjük meg: Ahhoz, hogy örök életet
nyerjünk, hajlandónak kell lennünk bármit feladni, amit csak az Úr
kér tőlünk.

Miért ér meg az örök élet minden áldozatot, amelyre csak kérhetnek bennünket?

A Márk 10:35–45-ből megtudjuk, hogy Jakab és János azt kérték Jézustól, hogy
hadd üljenek megtisztelő helyen Jézus jobbján és balján az örök királyságban. A
Szabadító ezután azt tanította a tizenkét apostolnak, hogy nem szabad a nemzsidó
vezetőkhöz hasonlónak lenniük, akik hatalmat gyakorolnak mások felett. Akik
Isten királyságában a legnagyobbak, azok mindenki szolgálói.

Márk 11–13
A Szabadító a templomnál tanít, és felfigyel egy özvegyasszonyra, aki néhány fillért
dob a templom perselyébe
A következő helyzetleírások mindegyikében két ember ad felajánlást az Úrnak.
Gondold végig, milyen eltérések találhatóak az egyes helyzetekben szereplő
felajánlások között.

• 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.

• Egy férfi cövekelnökként szolgál. Egy másik férfi ugyanabban a cövekben elemis
tanítóként szolgál.

Milyen érzései lehetnek valakinek, ha az Úrnak tett felajánlása kicsinynek tűnik
mások felajánlásához viszonyítva? ____________________

A Márk 11–13 tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek segítenek
megtudni, miként tekint az Úr a felajánlásaidra.

A Márk 11:1–12:40-ből megtudjuk,
hogy a Szabadító halandó szolgálata
végéhez közeledve diadalmasan
bevonult Jeruzsálembe, kiűzte a
pénzváltókat a templomból, és ott
tanította az embereket.

Mialatt a templomban volt, Jézus tanúja
volt annak, ahogyan az emberek pénzt
hoznak a templom kincstárába Istennek
szánt felajánlásként. Olvasd el a Márk
12:41–44-et, és keresd meg, mit látott a
Szabadító a perselynél.

Mit mondott a Szabadító az özvegyasszony felajánlásáról másokéhoz viszonyítva?

Gondolj a hazádban forgalomban lévő legkisebb pénzérmére. A fillér a „zsidók által
használt legkisebb bronzérme” volt (Bible Dictionary, “Money”).

4. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Szerinted miért tartotta a Szabadító úgy, hogy az

özvegy felajánlása több volt, mint a többi?
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Azok alapján, amiket az Úr az özvegyasszonyról mondott, a következő tantételt
ismerhetjük meg: Ha készek vagyunk mindenünket odaadni az Úrnak, akkor
Ő elfogadja ezt a felajánlást, még ha az másokéhoz viszonyítva kicsinynek
is tűnik.

Hitre van szükség ahhoz, hogy mindenünket odaadjuk az Úrnak. Az
áldozathozatal e tantételét a Lectures on Faith [Előadások a hitről] is tanítja:
„Figyeljük meg, hogy az a vallás, amely nem követeli meg minden dolog
feláldozását, soha nem rendelkezik elegendő erővel az élethez és a szabaduláshoz
szükséges hit kifejlesztéséhez” (Lectures on Faith [1985], 69).

A Márk 13-ból megtudhatjuk, hogy a Szabadító a második eljövetelről tanította az
apostolait. Erről már tanultál a Joseph Smith – Máténál (lásd a 6. rész: 2. nap
leckéjét).

Márk 14:1–9
Mária megkeni a Szabadítót
Miután a Szabadító a második eljövetelének jeleiről tanította a tanítványokat,
elhagyta Jeruzsálemet, és Bethániába ment, egy Simon nevezetű férfi házába, aki
korábban leprában szenvedett. A Szabadító számos alkalommal ment Bethániából
Jeruzsálembe és vissza életének utolsó hetében.

Olvasd el a Márk 14:3-at és a János 12:3-at, és keresd meg, milyen hitből és
szeretetből fakadó tettet hajtott végre Mária Jézus kedvéért.

James E. Talmage elder a Tizenkét Apostol Kvórumából kijelentette: „A vendég
fejének megkenése hétköznapi olajjal a tiszteletadás jele volt; ha a lábát is
megkenték, az a kiemelkedő és jelentős megbecsülés kifejezése volt; azonban
egy ember fejét és lábát is nárdusolajjal megkenni, méghozzá ilyen bőségesen, az
áhítatos hódolat olyan megnyilvánulása volt, amelyben még királyokat is ritkán
részesítettek. Mária tette az odaadás kifejezése volt; a hódolattól és imádattól

túlcsorduló szív illatos kiáradása” (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 512).

Fusd át a Márk 14:4–9-et, és keresd meg, hogyan reagáltak néhányan az asztalnál
Mária tettére.

Hogyan reagált a Szabadító a Máriát bírálókra?

A „jó dolgot cselekedett én velem” kijelentés a 6. versben azt jelzi, hogy a
Szabadítónak kedvére volt Mária cselekedete. Az „ő a mi tőle telt, azt tevé”
kifejezés a 8. versben azt sugallja, hogy a lehető legtöbbet tette, amit tehetett
az Úrért.

E versekből megtudjuk, hogy a Szabadítónak kedvére van, ha a tőlünk telhető
legtöbbet tesszük meg Őérte.

5. Gondold át ezt a tantételt, valamint a korábbi, az özvegyasszony
fillérjének történetéhez kapcsolódót, és végezd el a következő

feladatokat a szentírás-tanulmányozási naplódban:
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a. Fejtsd ki, hogyan segít azoknak, akik úgy érzik, hogy nem adhatnak sokat az
Úrnak, az, ha elhiszik ezeket a igazságokat.

b. Írj le egy olyan esetet, amikor láttad, hogy valaki a tőle telhető legtöbbet adja
az Úrnak.

Gondold át, hogy vajon most a legtöbbet adod-e az Úrnak. Válaszd ki életed egyik
területét, amelyet fejleszthetnél, és tűzz ki egy célt, amely segíthet, hogy a tőled
telhető legtöbbet add az Úrnak.

Márk 14:10–16:20
Jézus megkezdi engesztelését, amikor a Gecsemánéban szenved; Iskariotes Júdás
elárulja, majd a zsidó vezetők elé hurcolják
A Márk 14:10–16:20-ból megtudjuk, hogy Jézus az apostolaival ünnepelte a zsidó
húsvétot (a páskát), és bevezette az úrvacsora jelképeit. Ezután a Gecsemáné
kertjébe mentek, ahol Jézus szenvedett a bűneinkért. Később Iskariotes Júdás
elárulta, a Szanhedrin pedig jogellenesen perbe fogta és halálra ítélte. Miután a
Szabadító meghalt a kereszten és feltámadt, megjelent az apostolainak, és arra
kérte őket, hogy vigyék el az evangéliumot az egész világra, azt ígérve nekik, hogy
jelek követik majd azokat, akik hisznek. (Ezt az anyagrészt a Máté 26–28-hoz
tartozó leckében már tanulmányoztad.)

6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Márk 10–16-ot, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés Lukácshoz
Miért tanulmányozzuk e könyvet?
Lukács könyve további tanúbizonyságot nyújt számos igazságról, melyet Máté és
Márk jegyzett fel, valamint egyedi információkat is tartalmaz. Lukács evangéliuma
tovább mélyítheti az ismereteidet Jézus Krisztus tanításairól, valamint segíthet még
inkább értékelned 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).

Mikor és hol 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
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
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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 12 évesen a templomban tanít. Keresztelő János bűnbánatot
prédikál, és megkereszteli Jézust. Lukács feljegyzi Jézus leszármazási vonalát.

Lukács 4–8. Jézus Krisztus megkísértetik a pusztában. Názáretben kijelenti, hogy
Ő a Messiás, és elutasítják. 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 több mint ötezer embert, és színeváltozik egy hegyen.
Elhívja a hetveneket, és tanítani küldi őket. 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 tanítást példázatokban. Meggyógyít egy
vakot, és Zákeust tanítja. Győzedelmesen bevonul Jeruzsálembe, könnyezik a város
miatt, és megtisztítja a templomot. 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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9. RÉSZ: 2. NAP

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,
akit Keresztelő Jánosként ismernek majd.

Lukács 1:1–4
Lukács kifejti, mi okból írja evangéliumát
Felismered a következő képeken ábrázolt eseményeket? Írd le az eseményeket az
egyes képek alá.

Ezek olyan eseményeket jelenítenek
meg a Szabadító halandó szolgálatából,
amelyeket Lukács feljegyzett, de nem
szerepelnek Máté, Márk és János
evangéliumában.

Lukács egy Theofilus nevezetű ember
megszólításával kezdte evangéliumát
(lásd Lukács 1:3), és elmondta, miért ír.
Theofilus azt jelenti, hogy „Isten
barátja” (Bible Dictionary,
“Theophilus”).

Olvasd el a Lukács 1:1–4-et, és keresd
meg, milyen okokat adott meg Lukács
az evangéliuma megírására.

A Lukács 1:4 alapján mi módon válhat
javadra Lukács evangéliumának
tanulmányozása?

Miközben Lukács evangéliumát
tanulmányozod, „megtudha[tod]
azoknak a dolgoknak bizonyosságát”
(Lukács 1:4), amelyeket Jézus
Krisztusról tanultál.
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Krisztus a templomban. Készítette: Heinrich Hofmann. A
C. Harrison Conroy Co., Inc. jóvoltából
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Lukács 1:5–25
Gábriel angyal bejelenti Zakariásnak
János születését, és Erzsébet megfogan
Szerinted mennyi ideig tudod
visszatartani a lélegzeted? Állíts be a
stopperedet egy 10 és 30 másodperc
közötti időtartamra, majd indítsd el,
amikor elkezded visszatartani a levegőt.
Ha nincs stoppered, figyelheted a
másodpercmutatót is. Ha tudod, tartsd
vissza a levegőt, amíg le nem jár az idő.

Mire gondoltál az utolsó néhány
másodpercben, mielőtt az idő lejárt
volna? Hogyan hasonlítható az, amikor
visszatartottad a levegőt, ahhoz a
várakozáshoz, amelyet az Úr szavainak
beteljesedésére várva élünk át?

Gondolkodj el egy olyan áldáson vagy
válaszon, amelyet Istentől vársz vagy
remélsz. A Lukács 1 tanulmányozása
közben keress olyan igazságokat,
amelyek segíthetnek, amikor Isten
szavainak beteljesedésére vársz az
életedben.

Olvasd el a Lukács 1:5–7-et, és keresd
meg, milyen áldásra várt Zakariás és
Erzsébet életük túlnyomó részében.

Mit tudunk meg Zakariásról és
Erzsébetről ezekből a versekből?

Mind Zakariás, mind Erzsébet Áron leszármazottja volt, akinek a leszármazottai
közül választották ki Izráel összes papját és főpapját. Ez azt jelenti, hogy János az
ároni papság és annak vezetői jogainak természetes örököse volt. Joseph Smith
próféta azt mondta, hogy „Zakariás Isten papja volt, és a templomban szolgált,
János pedig apja után volt pap, és viselte az ároni papság kulcsait” (in History of the
Church, 5:257).

A Lukács 1:8–10 feljegyzi, hogy Zakariás azt a megbízást kapta, hogy a jeruzsálemi
templomban füstölőt égessen. Ez olyan megtiszteltetés volt, mely talán csak
egyszer adódik egy pap életében.

Olvasd el a Lukács 1:11–13-at, és keresd meg, mi történt, miközben Zakariás a
templomban volt.

Figyeld meg a 13. versben, ahogy az angyal azt mondja: „meghallgattatott a te
könyörgésed”. Zakariás és Erzsébet valószínűleg hosszú éveken át imádkozott
azért, hogy gyermekük lehessen. Ezt a kifejezést be is jelölheted a szentírásodban.
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Mit érezhetett Zakariás, amikor hallotta, hogy neki és Erzsébetnek fia születik
annak ellenére, hogy „idős emberek valának” (Lukács 1:7)?

A Lukács 1:14–17 feljegyzi, hogy Gábriel angyal azt mondta Zakariásnak, hogy
Erzsébettel együtt örömük és vigasságuk lészen (lásd Lukács 1:14), fiuk pedig
sokakat készít majd elő az Úrnak.

Olvasd el a Lukács 1:18–20-at, és keresd meg, hogyan reagált Zakariás Gábriel
üzenetére. Joseph Smith próféta azt tanította, hogy Gábriel volt Noé, és
„felhatalmazásban ő következik Ádám után a papságban” (Az egyház elnökeinek
tanításai: Joseph Smith [2007]. 107.).

Figyeld meg, mi történt Zakariással amiatt, hogy kételkedett az angyal szavaiban. A
20. versben megjelölheted, mit mondott az angyal a szavakról – az üzenetről –,
amelyet Zakariásnak szólt.

Az egyik igazság, amelyet Gábrieltől megtudhatunk az, hogy az Úrnak az Ő
szolgáin keresztül kinyilvánított szavai a saját idejükben beteljesednek. Az
„ő idejökben” kifejezés azt jelenti, hogy az Úr időzítésének megfelelően.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen hatással lehet arra, hogy miként reagálunk az Úr ígéreteire az, ha
tudjuk, hogy az Úr szavai az Ő időzítése szerint teljesednek be?

b. Hogyan segíthet ez az igazság valakinek, aki egy isteni ígéret
beteljesedésére vágyik?

A Lukács 1:21–24-ből megtudjuk, hogy amikor Zakariás elhagyta a templomot,
nem tudott megszólalni. Erzsébet később várandós lett, ahogyan azt az angyal
megígérte.

Olvasd el Erzsébet szavait a Lukács 1:25-ben, és gondold át, mit érezhetett
Erzsébet, miközben a gyermek érkezésére készült. Kijelentése, miszerint az Úr
„elve[tt]e az én gyalázatomat az emberek között”, arra a szégyenre utalhat, amelyet
gyermektelen asszonyként tapasztalt. Akkoriban abban a kultúrában nagyra
tartották a gyermekszülést, és ha valaki nem volt képes gyermeket szülni, az
szégyent és kisebbrendűségi érzést váltott ki az illetőben.

Lukács 1:26–38
Gábriel angyal bejelenti Máriának Jézus eljövendő születését
A Lukács 1:26–27-ből megtudjuk, hogy Erzsébet várandósságának hatodik
hónapjában Gábriel angyal elküldetett Máriához, egy szűzhöz Názáretben.

Olvasd el a Lukács 1:28–33-at, és keress olyan kifejezéseket, amelyek segíthettek
Máriának megérteni, milyen fontos feladatott bízott rá Isten. Meg is jelölheted,
amit találsz. Jézus a „Józsué vagy Jesua görög megfelelője, mely annyit tesz: »Isten
segít« vagy »szabadító«” (Bible Dictionary, “Jesus”).

Figyeld meg, hogy a „Magasságos Fi[a]” (Lukács 1:32) megnevezés arra a tanra
utal, mely szerint Jézus Krisztus Istennek, az Atyának a Fia.
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Olvasd el a Lukács 1:34-et, és keresd meg Mária kérdését. Az ő kijelentése,
miszerint „én férfiat nem ismerek”, azt jelenti, hogy szűz volt.

Olvasd el a Lukács 1:35–37-et, és keresd meg, hogyan válaszolt Mária kérdésére
az angyal.

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.

Figyeld meg a Lukács 1:37-ben azt az igazságot, melyet az angyal jelentett ki, és
amely segít magyarázatot adni erre a csodás eseményre. Ezt be is jelölheted a
szentírásodban.

Gondolkozz el néhány olyan helyzeten, amelyekben nehéznek vagy akár
lehetetlennek is éreznéd, hogy engedelmeskedj bizonyos parancsolatoknak. Az
üresen hagyott helyen sorolj fel három-négy példát: ____________________

2. Gondold át azt az igazságot, mely szerint Istennél semmi sem
lehetetlen. Válaszolj a következő kérdésre a

szentírás-tanulmányozási naplódban: Mit mondana szerinted Mária vagy
Erzsébet buzdításképpen nekünk, ha úgy éreznénk, hogy amit az Úr kért
tőlünk, az nehéz vagy lehetetlen? Ezután írj arról, milyen élményed erősítette
már meg azon meggyőződésedet, hogy semmi sem lehetetlen Istennel.

Olvasd el a Lukács 1:38-at, és keresd meg, hogyan válaszolt Mária az angyalnak.

Milyen bizonyítékot találsz ebben a versben arra, hogy Mária elhitte az angyal
szavait?

Gondold át, miben különbözött az, ahogyan Mária fogadta az angyal szavait, attól,
ahogyan Zakariás reagált az angyal bejelentésére a templomban. Gondold át,
hogyan követhetnéd Mária és Erzsébet példáját, és hihetnél abban, hogy saját
életedben az Úr segítségével semmi sem lesz lehetetlen, amit Ő tőled kér.

Lukács 1:39–56
Mária meglátogatja Erzsébetet, és bizonyságot tesznek a Szabadítóról
Mária és Erzsébet fontos szerepeket
töltöttek be, amelyek segítettek
megváltoztatni a világot. Olvasd el a
Lukács 1:41–45-öt, és keresd meg
Erzsébet bizonyságát, amikor
„betelék… Szent Lélekkel” (Lukács
1:41).

A Szentlélektől kapott bizonyság miatt,
amelyet Erzsébet kapott, mit értett meg
már ekkor Máriával kapcsolatban?

Olvasd el a Lukács 1:46–49-et, és
keresd meg, hogyan dicsőítette Mária az Urat.
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Figyeld meg a 49. versben, hogy Mária állítása szerint az Úr „nagy dolgokat” tett
érte. Olvasd el ismét a Lukács 1:34, 38, 45–46-ot, és keresd meg, mit tett Mária, ami
lehetővé tette az Úr számára, hogy „nagy dolgokat” tegyen érte.

Csakúgy, ahogy Zakariásnak, Erzsébetnek és Máriának mind saját szerepe volt az
isteni tervben, nekünk is fontos szerepet szán az Úr. Ebből a beszámolóból
megtudjuk, hogy ha hithűen igyekszünk betölteni azt a szerepet, amelyet az
Úr nekünk szán, akkor Ő nagy dolgokat tehet értünk.

3. Gondold át, milyen szerepet szeretne az Úr, hogy betölts az Ő
tervében, és válaszold meg a következő kérdést a

szentírás-tanulmányozási naplódban: Mi történhet az életedben, ha úgy
válaszolsz az Úrnak, ahogyan Mária tette?

Ezra Taft Benson elnök bizonyságot tett azokról az áldásokról, amelyek abból
származnak, hogy életünket Isten felé fordítjuk, és hithűen igyekszünk az Ő
akaratát követni: „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.).

Lukács 1:57–80
Keresztelő János megszületik
A Lukács 1:57–80 elmondja, hogy miután Erzsébet megszült, Zakariás írásban
megerősítette, hogy a gyermeket Jánosnak kell nevezni. A János név jelentése:
„Jehova kegyelmes.” Ekkor hirtelen visszanyerte beszédkészségét, és Jézus
Krisztus, valamint János küldetéséről prófétált. Amikor Zakariáshoz, Erzsébethez és
Máriához hasonlóan hithűen betöltjük az Istentől kapott szerepünket, akkor az Úr
is nagy dolgokat tehet értünk és rajtunk keresztül. Gondold át, hogyan tudod
betölteni a saját szerepedet az Úr tervében.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Lukács 1-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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9. RÉSZ: 3. NAP

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).

Lukács 2:1–20
Jézus megszületik Betlehemben
Mennyire szilárd a tudásod a Szabadító
születését övező eseményekről? A
következő kérdőív segítségével
felmérheted. Írd az egyes állítások
mellé, hogy igaz (I) vagy hamis (H).

____ 1. Mária és József azért ment
Betlehembe, hogy adót fizessenek.

____ 2. Mária és József 44 km-t tett
meg Názárettől Betlehemig.

____ 3. Az újszülött Jézust azért
fektették 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.

A Lukács 2 tanulmányozása során keresd meg a válaszokat ezekre a kérdésekre, így
ellenőrizve, hogy helyesen töltötted-e ki a kérdőívet.

Olvasd el a Lukács 2:1–5-öt, és keresd meg, miért utazott József és Mária
Betlehembe.

Figyeld meg, hogy a Lukács 2:1 szerint a császár népszámlálást tartott. Ezt
adószedési céllal tette.

Lapozz a hármas szentíráskötet függelékében található 11. térképhez a Bibliai
térképek között, melynek címe: A Szentföld az újszövetségi időkben. Keresd meg
Názáret és Betlehem városát a térképen.

194



Figyeld meg, hogy „Betlehem körülbelül 140–145 kilométerre délre fekszik
Názárettől, amely legalább négy-öt napnyi gyalogútba telt, sőt valószínűleg még
többe is Mária állapota miatt” (Újszövetség tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási
Szervezet kézikönyv, 2014.] 143.).

Gondolkodj el azon, hogy szerinted milyen lenne a legmegfelelőbb környezet a
világ Teremtőjének és Szabadítójának születéséhez. Olvasd el a Lukács 2:6–7-et, és
figyeld meg Jézus születésének körülményeit.

Olvasd el a Lukács 2:8–14-et, és keresd meg, hogyan jelentették be a Szabadító
születését.

Figyeld meg, hogy a Lukács 2:10 olyan
érzéseket ír le, amelyeket mi is
megtapasztalhatunk a Szabadító
születése miatt. Beírhatod a következő
igazságot a szentírásodba: Mivel a
Szabadító a földre született, nagy
örömet tapasztalhatunk meg.

Miközben folytatod a Lukács 2
tanulmányozását, keress példákat arra,
miként hozott örömet másoknak a
Szabadító születésének híre.

Olvasd el a Lukács 2:15–20-at, és jelöld
meg azokat a kifejezéseket, amelyek
jelzik, hogyan reagáltak a pásztorok az
angyal utasításaira.

Figyeld meg, hogy a pásztorok azonnal
reagáltak az angyal üzenetére. Miről
kaptak a pásztorok tanúságot, vagyis bizonyságot annak eredményeként, hogy
reagáltak erre az üzenetre?

Tekintsd át a Lukács 2:17–20-at, és keresd meg, mit tettek a pásztorok, miután
bizonyságot nyertek Jézus Krisztusról. Szerinted miért osztották meg másokkal is a
pásztorok azt, amit láttak és hallottak?

1. Végezd el a következő feladatokat a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Az alapján, amit a pásztorok cselekedeteiből tanultál, egészítsd ki a
következő tantételt: Amikor elnyerjük a saját bizonyságunkat Jézus
Krisztusról, akkor szeretnénk ____________________.

b. Gondolj egy olyan alkalomra, amikor vágyat éreztél arra, hogy megoszd a
Jézus Krisztusról és az Ő evangéliumáról való bizonyságodat másokkal. Írj
arról, miért volt ilyen vágy benned.
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Lukács 2:21–39
Simeon és Anna kijelentik, hogy Jézus a világ Szabadítója
A Lukács 2:21–24-ben azt olvassuk, hogy Jézus születése után nyolc nappal 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.

Olvasd el a Simeonról szóló beszámolót a Lukács 2:25–32-ben. (A „várta az Izráel
vigasztalását” kifejezés a Lukács 2:25-ben a Messiás eljövetelére való várakozásra
utal.) Ezután olvasd el az Annáról szóló beszámolót a Lukács 2:36–38-ban.
Mindkét történetben keress példákat arra, miként hozott örömet másoknak a
Szabadító születésének híre.

Ezután hogyan tett Simeon és Anna is bizonyságot Jézus Krisztusról?

A Lukács 2:34–35-ben azt olvassuk, hogy Simeon megáldotta Máriát és Józsefet is.
A Joseph Smith fordítás pontosítja Simeon Máriának mondott próféciáját: „Igen,
lándzsa döfi majd át, mely saját lelkedet is megsebzi; hogy sok szív gondolatai
nyilvánvalókká legyenek” (Joseph Smith Translation, Luke 2:35).

2. A szentírás-tanulmányozási naplódban fejtsd ki, miért okoz neked
örömet az, hogy tudsz a Szabadító születéséről. Megoszthatod ezt a

bizonyságot egy baráttal vagy a családi esten.

A Lukács 2:39 szerint miután Jézust bemutatták a templomban, Mária és József
visszatértek Jézussal názáreti otthonukba.

Lukács 2:40–52
Az ifjú „Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten
és emberek előtt való kedvességben”
Írj le valamit, amit szeretnél fejleszteni
magadban: ____________________

Hogyan segíthet neked azzá válni, akivé
szeretnél, ha tudod, milyen volt Jézus a
te korodban?

A szentírások csupán kevés részlettel
szolgálnak Jézus fiatalságáról, azonban
e néhány részlet hatalmas áldás és
iránymutatás lehet számunkra,
miközben igyekszünk fejleszteni
magunkat. Olvasd el a Lukács 2:40-et, és figyeld meg, hogyan írta le Lukács Jézus
korai éveit.

Ezután olvasd el a Lukács 2:41–49-et, és keresd meg, mit tett Jézus 12 éves
korában.

Miért maradt Jézus hátra a templomban? (Olvasd el a Lukács 2:46 Joseph Smith
fordítását a Kalauz a szentírásokhoz 235. oldalán, és figyeld meg, hogyan teszi
egyértelműbbé a Joseph Smith fordítás mindazt, amit Jézus a templomban tett.)
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Ha elérhető, megnézheted 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, amely azt
mutatja be, mi történt, amikor József és
Mária megtalálták Jézust a templomnál.
Ha a rövidfilm nem elérhető, akkor
olvasd el a Lukács 2:48–50-et, és keresd
meg, mit mondott Jézus Máriának és
Józsefnek, amikor rátaláltak.

Miként mutatja meg ez a beszámoló
azt, hogy Jézus fiatalon is ismerte valódi
kilétét?

Joseph Smith próféta a következőket nyilatkoztatta ki Jézus Krisztus ifjúságáról:
„Már kisfiúként is rendelkezett mindazzal az értelemmel, amely szükséges volt
ahhoz, hogy képes legyen uralni és kormányozni a zsidók királyságát, és
érvelhetett a legbölcsebb és legtanultabb törvénytudókkal és vallástudósokkal, az
Általa birtokolt bölcsességhez képest pedig az ő elméleteik és gyakorlatuk
balgaságnak tűnt; de mégis csupán egy kisfiú volt, és hiányzott belőle a fizikai

erő akárcsak önmaga megvédelmezésére is; és bizony ki volt téve a hidegnek, az éhségnek és a
halálnak is” (in History of the Church, 6:608).

Olvasd el a Lukács 2:51–52-t, és keresd meg, milyen értelemben növekedett Jézus
(lásd még Joseph Smith fordítás, Máté 3:24–26 [a Kalauz a szentírásokhoz 230.
oldalán]).

A Lukács 2:52 azt tanítja nekünk, hogy Jézus „gyarapodék bölcsességben”. Ebből a
versből három további területet is megismerünk, amelyeken fejlődött. A „testének
állapotjában” kifejezés a fizikai növekedésre utal, míg az „Isten… előtt való
kedvességben” a lelki jóllétre, az „emberek előtt való kedvességben” pedig a társas
kapcsolatokra. Tehát az e verssel kapcsolatos tanulmányainkból a következő
tantételt ismerhetjük meg: Azáltal követhetjük Jézus példáját, ha bölcsességet
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nyerünk, valamint növekedünk fizikailag, lelkileg és a társas kapcsolataink
terén is.

Gondolkozz el a következő kérdéseken:

• Miért fontos számunkra, hogy e négy terület mindegyikében fejlődjünk?

• Milyen áldásokban részesültél már, amikor igyekeztél Jézus példáját követni
azzal, hogy fejlesztetted magadat ezeken a területeken?

3. Másold be az alábbi táblázatot a szentírás-tanulmányozási
naplódba, majd mindegyik kategória alá írj egy célt a saját

személyes fejlődésedre vonatkozóan, valamint készíts tervet e célok elérésére a
következő hetek folyamán.

Azzal követhetem Jézus példáját, hogy gyarapodok…

Kategória: szellemileg fizikailag lelkileg a társas
kapcsolatokban

Célkitűzésem és tervem e cél
elérésére:

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Lukács 2-t, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:

Az igaz-hamis felmérő válaszai: 1. igaz; 2. hamis; 3. igaz; 4. hamis; 5. igaz;
6. hamis
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9. RÉSZ: 4. NAP

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 a názáretieknek kijelenti, hogy Ő a Messiás. Názáret
népe elutasítja, Ő pedig Kapernaumba megy, ahol betegeket gyógyít és ördögöket
űz ki.

Lukács 3:1–22
Keresztelő János Jézus Krisztusról prófétál
Egy kis ideig gondolkodj el a következő kérdéseken:

• Előfordult-e már veled, hogy valaki ugratott vagy kigúnyolt amiatt, hogy az
egyház tagja vagy?

• Előfordult-e már, hogy valaki csúfot űzött olyasvalamiből vagy megkérdőjelezte
azt, amiben hiszel, vagy egy normát, amelyet igyekszel betartani?

• Volt-e már olyan buli vagy összejövetel, ahová a vallásod miatt nem hívtak meg,
vagy ahol nem érezted jól magad emiatt?

A Lukács 3:1–22 tanulmányozása során keress egy olyan igazságot, amely segíthet
megmagyarázni, hogy időnként miért érzik az evangélium szerint élők elkülönítve
magukat másoktól.

Mózes törvénye értelmében az ároni papság elnöklő tisztségviselőjét főpapnak
hívták. Mire azonban a Szabadító szolgálata elérkezett, a főpapi hivatal
elvilágiasodott. A főpap nemzetének politikai vezetője is volt, e hivatal viselőit
azonban akkoriban nem Isten választotta. Heródeshez és más római tisztviselőkhöz
hasonló személyek választották ki őket (lásd Bible Dictionary, “High priest”).

Olvasd el a Lukács 3:2–6-ot, és a 2. versben keresd meg, kihez szólt Isten a főpapok
helyett.

Összegezd, amit Keresztelő János az embereknek tanított a Lukács 3:3–6-ban.
(További segítségért ahhoz, hogy mit tanított János, olvasd el a Lukács 3:4–11
Joseph Smith fordítását [a Kalauz a szentírásokhoz 235. oldalán].)
____________________

János napjaiban néhányan abban hittek, hogy mivel Ábrahám leszármazottai
voltak, ezért jobbak voltak vagy Isten jobban szerette őket a nemzsidóknál. Ez a
helyzet hasonló lehet azokhoz, akik napjainkban úgy gondolják, hogy a mennybe
kerülnek pusztán azért, mert az egyház tagjai.

Olvasd el a Lukács 3:7–9-et, és keresd meg, mit tanított Keresztelő János a
zsidóknak, mit kell tenniük ahhoz, hogy szabadítást nyerhessenek. (A 9. versben a
gyümölcs az általunk meghozott döntések következményeinek a jelképe.)

Figyeld meg a 9. versben, mi történik majd azokkal, akik nem hoznak „jó
gyümölcsöt”, vagyis nem élnek igazlelkűen.
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Arab gazdák elválasztják a búzát a pelyvától

A Lukács 3:10–15-ben azt olvassuk, hogy János a zsidó társadalom bizonyos
csoportjait arról tanította, hogyan teremhetnek jó gyümölcsöt az igazlelkű életvitel
révén. János szolgálata figyelemre méltó volt, és néhányan úgy gondolták, ő lehet a
Messiás.

Olvasd el a Lukács 3:16–17-et, és keresd meg, mit mondott János, mit tesz majd a
Messiás, amikor eljön.

A „keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel” kifejezés (Lukács 3:16) a Szentlélek
ajándéka elnyerésének megtisztító és megszentelő hatására utal. Joseph Smith
próféta azt tanította: „Az embernek víztől és lélektől kell megszületnie, hogy
beléphessen Isten királyságába” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007].
97.).

A Lukács 3:17 jobb megértéséhez segíthet, ha értjük, mit jelent elválasztani a búzát
a pelyvától.

Amikor a búzát learatják és kicsépelik
(elválasztják a gabonát a növény többi
részétől), akkor a gazda még megszeleli
a gabonát. A szelelés egy ősi módszer
arra, hogy szétválasszák a
gabonaszemeket az őket körülvevő
héjazattól (a pelyvától). A szelelés során
egy nagy lapáttal vagy favillával (melyet
szórólapátnak is hívnak) a levegőbe
dobálják a búzát, a szél pedig kifújja
belőle a könnyebb és nemkívánatos
pelyvát, a nehezebb búzaszemek pedig
visszahullanak a cséplőterületre.

János példázatában mit jelképezhet a
búza? ____________________

Mit jelképezhet a pelyva?
____________________

A Lukács 3:16–17-ben tanított egyik
fontos tan az, hogy Jézus Krisztus szétválasztja az igazlelkűeket a
gonoszoktól.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Bár az igazlelkűek és a gonoszok végső szétválasztására az ítélet napján
kerül majd sor, miként eredményezheti Jézus Krisztus követése és az Ő
evangéliuma szerinti élet azt, hogy tanítványai már most is elkülönüljenek a
hamislelkűektől?

b. 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 feljegyzi, hogy Jézus elment, hogy Keresztelő János
megkeresztelje (lásd még Máté 3:13–17). Később Keresztelő Jánost Heródes
börtönbe vetette.

Lukács 3:23–38
Jézus származási vonalának levezetése
A Lukács 3:23–38-ban Lukács megadta Jézus nemzedékrendjét, amely Jézus
közvetlen és szigorúan vett vérvonala. Bizonyságot tett arról is, hogy József Jézus
„feltételezett” (nem a valódi) apja (lásd Lukács 3:23).

Lukács 4:1–13
Sátán megkísérti Jézust a pusztában
A Lukács 4:1–13 beszámolót tartalmaz arról, hogy Jézus 40 napon át böjtölt a
pusztában, és nemet mondott Sátán kísértéseire (lásd még Máté 4:1–11).

Lukács 4:14–30
Jézus kijelenti, hogy Ő a Messiás
Gondold át a következő szavakat: töredelmes szívű, sebesült, fogoly, szegény és vak.
Előfordult már, hogy úgy érezted, e szavak némelyike jellemezhetné azt, ahogyan
magadat érzed? A Lukács 4:14–30 tanulmányozása során keress olyan szavakat,
amelyek arról tanítanak, hogy Jézus Krisztus miként küldetett el a töredelmes
szívűek gyógyítására és a foglyok kiszabadítására.

A Lukács 4:14–17-ben azt olvassuk, hogy miután Jézus visszatért a vadonban való
böjtöléséből és megkísértéséből, prédikálni kezdett a galileai zsinagógákban, majd
hamarosan visszatért gyermekkori otthonába, Názáretbe. Itt egy zsinagógában
állva felolvasott Ésaiás könyvéből, aki a Messiás isteni küldetéséről jövendölt.

Olvasd el a Lukács 4:18–20-at, és keresd meg, Ésaiás próféciája szerint mit tesz
majd a Messiás az emberekért. Meg is jelölheted, amit találsz.

Olvasd el a Lukács 4:21-et, és figyeld meg, mit mondott Jézus arról a
szentírásrészről, amelyet felolvasott.

Azzal a kijelentésével, hogy Ésaiás próféciája beteljesedett, Jézus bejelentette, hogy
Ő a Messiás, akire a jövendölés utalt. Beírhatod a következő tant a szentírásodba:
Jézus Krisztus azért küldetett, hogy meggyógyítsa a töredelmes szívűeket, és
megszabadítsa azokat, akik lelki rabságban szenvednek.

Azok alapján, amit a Szabadító szolgálatáról tudsz, mi mindent tett e prófécia
beteljesítéseként? ____________________

2. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Milyen élményeid voltak már, amelyek azt mutatták,

hogy Jézus Krisztus napjainkban is folytatja gyógyító és szabadító
tevékenységét?

Olvasd el a Lukács 4:22-t, és keresd meg, hogyan reagáltak a názáretiek Jézus
kijelentésére, hogy Ő a régóta várt Messiás.
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Illés, a sareptai özvegy és a fia

A Lukács 4:23-ban azt olvashatjuk, hogy Jézus tudta, hogy a názáretiek arra kérik
majd, hogy bizonyítsa be, hogy Ő a Messiás, azzal, hogy megismétli a
Kapernaumban véghezvitt csodákat. Jézus két szentírásbeli történet
felelevenítésével válaszolt, melyek segítségével egy tantételt tanított nekik a hitről.

Olvasd el a Lukács 4:24–27-et, és
keresd meg a két történetet, amelyre
Jézus hivatkozott. Röviden átolvashatod
Illés és a sareptai özvegy történetét az 1
Királyok 17:1–16-ból, valamint Naámán
és Elizeus történetét a 2 Királyok
5:1–14-ből. Különösképpen figyelj arra,
hogy mit tett az özvegy és Naámán,
hogy megmutassák a hitüket.

Hogyan mutatott hitet Naámán és a
sareptai özvegy?
____________________

Fontos tudni, hogy a két ószövetségi
próféta, Illés és Elizeus egyaránt tett
csodákat olyan emberek esetében, akik
nem izráeliták voltak (nemzsidók).
Jézus azt tanította a názáretieknek,
hogy bár voltak özvegyek és leprások az
izráeliták között is, mégis két nemzsidó
volt az, akik a csodákat megtapasztalhatták, mert volt hitük és elfogadták Isten
prófétáit.

Mivel oly sokan híján voltak a hitnek a názáretiek közül, Jézus nagyon kevés csodát
tett ott (lásd Máté 13:54–58; Márk 6:1–6). Egy fontos tantételt ismerhetünk meg a
hitről, amikor szembeállítjuk a názáretieket a sareptai özveggyel és Naámánnal:
Amikor kimutatjuk a Jézus Krisztusba vetett hitünket, akkor csodákat
láthatunk megtörténni.

Összehasonlítás és szembeállítás
Gyakorta akkor válik egyértelművé egy adott szentírásrész jelentése, amikor összevetjük vagy
szembeállítjuk azt valami mással. Ha számba veszed az adott tanítások, személyek vagy
események közötti hasonlóságokat és különbségeket, azzal élesebb fókuszba állíthatod az
evangéliumi igazságokat.
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Naámán és Elizeus szolgája

3. A

szentírás-tanulmányozási
naplódban készíts listát arról,
miként mutathatjuk ki a Jézus
Krisztusba mint Szabadítónkba
vetett hitünket. Tekintsd át a Lukács
4:18-at, és gondold át, hogyan kell
megmutatnod a Jézus Krisztusba
vetett hitedet ahhoz, hogy
elnyerhesd az itt felsorolt áldásokat.

Olvasd el a Lukács 4:28–30-at, és
figyeld meg, hogyan reagáltak a
zsinagógában lévők arra, amit Jézus
elmondott.

Gondolkodj el azon, 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
Olvasd el a Lukács 4:31–44-et, és
keresd meg, miben különbözött a
kapernaumiak reakciója a
názáretiekétől.

Hogyan szemléltetik ezek a beszámolók azt a tantételt, hogy amikor kimutatjuk a
Jézus Krisztusba vetett hitünket, akkor elnyerhetjük az Ő áldásait?

4. A mai tanulmányozásod zárásaként írd le a
szentírás-tanulmányozási naplódba a bizonyságodat Jézus

Krisztusról mint Szabadítóról, valamint azon áldásokról, amelyeket akkor
tapasztaltál meg, amikor megmutattad a hitedet Őbenne.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Lukács 3–4-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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10. RÉSZ: 1. NAP

Lukács 5
Bevezetés
Péter, Jakab és János halászok voltak, miután azonban a Szabadító segítségével
csodálatos módon rengeteg halat fogtak, 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 borról szóló példázatot is.

Lukács 5:1–11
Az Úr elhívja Pétert, Jakabot és Jánost, hogy emberek halászai legyenek
Gondold át a következő kérdéseket: Milyen alkalommal kértek már fel téged arra,
hogy megtegyél valamit, anélkül hogy minden okát tudtad volna annak, hogy miért
kell megtenned azt? Miért nehéz követni egy utasítást, ha nem értjük, hogy mi
okból adatik?

Milyen egyházi vezetőktől származó tanácsokat vagy parancsolatokat találhat
néhány fiatal nehéznek, ha nem értik teljesen, miért adattak?
____________________

A Lukács 5:1–11 tanulmányozása során
keress olyan tantételeket, melyek
segíthetnek, amikor nem érted teljesen,
miért kell követned az egyházi
vezetőktől származó tanácsokat vagy az
Úr bizonyos parancsolatait.

Olvasd el a Lukács 5:1–5-öt, és keresd
meg, mit kért a Szabadító Pétertől (akit
itt Simonnak neveznek; lásd Lukács
5:8), mit tegyen, miután Ő befejezte a
prédikálást. A „Genezáret tav[a]”
(Lukács 5:1) a Galileai-tenger. Az 5. versben megjelölheted, hogyan válaszolt Péter
a Szabadító kérésére.

Mire gondolhatott Péter a korábbi halásztapasztalatai alapján, amikor a Szabadító
azt mondta neki, hogy vesse ki ismét a hálókat?

Olvasd el a Lukács 5:6–9-et, és figyeld meg, mi történt, amikor Péter azt tette, amit
az Úr kért tőle. Meg is jelölheted azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyek
megmutatják, miért kell megtennünk, amit az Úr kér, még ha nem is értjük, miért.

Az egyik tantétel, amelyet ebből a történetből megismerhetünk az, 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. Ezt a tantételt
beírhatod a szentírásodba is a Lukács 5:3–9 mellé.

Ha ezen tantétel szerint élünk, az miként követeli meg, hogy bízzunk Jézus
Krisztusban?
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Richard G. Scott elder a Tizenkét Apostol Kvórumából ezt mondta:

„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 bizalomnak.

A hit gyakorlása azt jelenti, hogy bízunk abban, hogy az Úr tudja, mit tesz velünk, és hogy azt az
örökkévaló javunk érdekében teszi, még akkor is, ha nem értjük, hogyan képes rá” (“Trust in the
Lord,” Ensign, Nov. 1995, 17).

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan fejleszthetjük ki a Scott elder által leírt bizalmat Jézus Krisztusban?

b. Hogyan kaptál már te vagy a családod nagyobb áldásokat, mint amilyenekre
számítottál, amikor akkor is követted az Úr útmutatásait, amikor nem
teljesen értetted azok okait?

Egy papírlapra írj le egy olyan tanácsot vagy parancsolatot az Úrtól, amelyet
hithűbben követhetnél, még akkor is, ha nem teljesen érted annak okait. (Ha
hozzáférsz A fiatalság erősségéért [füzet, 2011] kiadványhoz, akkor ebben jó ötleteket
találhatsz.) Tedd a papírlapot olyan helyre, ahol segít emlékezned arra a célodra,
hogy megteszed, amit az Úr kér.

A Lukács 5:10–11-ben azt olvassuk, hogy Péter, Jakab és János elhagyták
halászcsónakjaikat, hogy kövessék Jézust.

Lukács 5:12–26
Jézus meggyógyít egy leprást és egy bénát
Milyen eszközökkel lehet segíteni egy
sérült vagy beteg emberen?

A fizikai betegségen vagy sérülésen
kívül mi egyébből lehet szüksége még
valakinek gyógyulásra?
____________________

A Lukács 5:12–25 tanulmányozása
során keress olyan tantételeket,
amelyek megtanítják neked, mit
tehetsz, hogy segíts magadnak és
másoknak is elnyerni a szükséges gyógyulást.
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Keress hasonlóságokat és ellentéteket a szentírásokban!
A szentírások gyakran ábrázolnak elgondolások, események és emberek közötti ellentéteket vagy
hasonlóságokat, amelyek segítenek az evangéliumi tantételek szemléltetésében és
kihangsúlyozásában. Keress hasonlóságokat és ellentéteket egy-egy önálló versben vagy
fejezetben, illetve akár több fejezeten vagy könyvön átívelően is. Miközben például a Lukács
5:12–25-ben arról olvasol, hogy a Szabadító meggyógyított két embert, figyeld meg a
hasonlóságokat és a különbségeket a két gyógyítás között.

2. A Lukács 5:12–25-ben arról olvashatunk, hogy a Szabadító
meggyógyított két férfit. Az egyikük bélpoklos, vagyis leprás volt, a

másik pedig gutaütött, vagyis béna. Olvasd el a Lukács 5:12–15-öt, illetve a
Lukács 5:17–25-öt, és hasonlítsd össze a két történetet. A
szentírás-tanulmányozási naplódban készíts egy, az alábbihoz hasonló
táblázatot, és jegyezd fel, miben hasonlít és miben tér el a két gyógyítás.

hasonlóságok különbségek

Gondold végig, milyen szerepet játszott a hit az egyes esetekben. Megjelölheted a
„látván azoknak hitét” kifejezést a 20. versben. A Szabadító elismerte azok hitét,
akik a bénát Hozzá vitték.

A Joseph Smith fordítás segít jobban megértenünk a kérdést, amelyet Jézus a
Lukács 5:23-ban feltett: „Nagyobb hatalom kívántatik-e a bűnök bocsánatához,
mint a betegek felkeltéséhez és járni indításához?” (Joseph Smith Translation, Luke
5:23). E kérdéssel Jézus Krisztus azt tanította, hogy hatalmában áll a fizikai és a lelki
gyógyítás is.

Milyen tantételeket tanulhatsz ezekből a történetekből arról, hogy miként
gyógyulhatunk meg, és mit tehetünk, hogy segítsünk másoknak is meggyógyulni?

E történetekből megtudjuk, 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. Ezeket a
tantételeket beírhatod a szentírásodba is a Lukács 5:12–25 mellé.

A gyógyítás nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a Szabadító eltávolítja a
gyengeségeinket. A gyógyítás azt is jelentheti, hogy Ő megadja nekünk az ahhoz
szükséges bátorságot, hitet, vigaszt és békességet, hogy kitartsunk a
gyengeségeinkben vagy legyőzzük azokat.

Gondold át a következő tanácsot David A. Bednar eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából.
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„Az igazlelkűség és a hit valóban olyan eszközök, melyekkel hegyeket lehet
elmozdítani – ha a hegy elmozdítása Isten céljait tölti be és összhangban van az
Ő akaratával. Az igazlelkűség és a hit valóban olyan eszközök, melyekkel a
betegek, a süketek és bénák meggyógyíthatóak – ha ez a gyógyulás Isten céljait
tölti be és összhangban van az Ő akaratával. Ezért tehát – még az erős hit
megléte ellenére is – lesz sok hegy, amely nem mozdul el. És nem minden beteg

és gyengélkedő lesz meggyógyítva. Ha minden próbatétel elvétetne, ha minden betegség eltűnne,
akkor az Atya tervének legfőbb céljai meghiúsulnának.

Sok olyan leckét kell megtanulnunk a halandóságban, melyeket csak [a tapasztalataink] és néha
a szenvedésünk által kaphatunk meg. Isten pedig elvárja tőlünk és bízik bennünk, hogy az Ő
segítségével nézünk szembe az átmeneti, halandó próbatételekkel, hogy megtanulhassuk, amit
meg kell tanulnunk, és végül azzá váljunk, akivé válnunk kell az örökkévalóságban” (Hogy vissza
ne rettenjünk [lásd T&Sz 19:18]. [EOSZ Áhítat fiatal felnőtteknek. 2013. március 3.], lds.org/
broadcasts).

3. Gondold át azokat a gyengeségeket, amelyekből az embereknek
szükségük lehet a gyógyulásra. Válaszolj meg legalább egyet az

alábbi kérdések közül a szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Mit tehetnél, hogy segíts embereket hozni a Szabadítóhoz, hogy
elnyerhessék az Ő gyógyító hatalmát?

b. Milyen alkalommal tapasztaltál már te magad vagy egy ismerősöd
gyógyulást a Szabadítóba vetett hit gyakorlása révén?

c. Milyen helyzetben tapasztaltad már, hogy egy ember valakit az Úrhoz
vezetett, hogy az illető elnyerje a Szabadító gyógyító hatalmát?

Gondolkozz el azon, mit tehetsz azért, hogy nagyobb hitet gyakorolj Jézus
Krisztusban a gyógyuláshoz, a bűnbocsánathoz vagy a vigasz elnyeréséhez.
Gondolkozz el azon is, mit tehetsz, hogy egy barátot vagy valaki mást a
Szabadítóhoz vezess.

Lukács 5:27–35
Az írástudók és a farizeusok bírálják Jézust, amiért vámszedőkkel és
bűnösökkel étkezik
Olvasd el a Lukács 5:27–28-at, és keresd meg a Szabadító Mátéhoz intézett
felhívását (akit itt Lévinek neveznek; lásd Máté 9:9).

Mi van nagy hatással rád abban, ahogyan Máté a Szabadító felkérésére reagált?

Máté vámszedő volt, vagyis adót szedett a zsidó társaitól a római kormányzat
számára. A zsidók általánosságban véve gyűlölték a vámszedőket, és
kitaszítottaknak, valamint bűnösöknek tartották őket. A Lukács 5:29–35-ben azt
olvashatjuk, hogy miközben Jézus Mátéval és másokkal étkezett, az írástudók és a
farizeusok bírálták azért, mert bűnösökkel eszik. Jézus azt tanította, hogy azért jött,
hogy a bűnösöket bűnbánatra szólítsa.

Gondold át, hogyan bánna a Szabadító azokkal az iskoládban, akik magányosak és
kitaszítottnak érzik magukat. Gondold végig, hogyan tudnád Jézushoz hasonlóan
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Bortömlő

bevonni azokat, akik magányosak és kitaszítottnak érzik magukat, illetve akiket
kevésbé népszerűnek tartanak, anélkül hogy engednél a normáidból.

Lukács 5:36–39
Jézus elmondja a régi tömlőbe töltött új bor példázatát
A Szabadító egy példázat segítségével tanította az írástudókat és a farizeusokat.
Olvasd el a Lukács 5:36–39-et, és keresd meg, milyen tárgyakat használt a
Szabadító a példázatában. Be is jelölheted ezeket a szentírásodban.

Képzeld el, hogy egy régi szövetdarabon lévő lyukat vagy szakadást egy új
szövetdarabbal javítanak meg. Az új szövet mintázata talán nem illik a régiéhez, de
lehet, hogy az új szövet össze is megy a mosásnál, ezzel pedig csak rosszabb lesz a
lyuk vagy szakadás, mint korábban. Éppen így Jézus Krisztus evangéliuma sem a
régi hitelvek és gyakorlat újrafoltozása volt, hanem az igazság teljes körű
visszaállítása.

A Lukács 5:37-ben szereplő tömlők bőrből készült tartályokat jelentenek. Az új bőr
puha és rugalmas, míg a régi idővel keménnyé és merevvé válhat.

Az új bor erjesztése során a belsejében
keletkező gázok megnyújtották a
bőrtömlőt, ez a feszítő nyomás pedig
egy régi, merev tömlő esetében annak
kiszakadásához vezethetett. A
példázatban az új bor a Szabadító
tanításait és az evangéliumot, az ó bor
pedig a farizeusok Mózes törvényei
szerinti gyakorlatát, hagyományait és
hitelveit jelképezi.

Hogyan jelképezhetik az „ó tömlők” az
írástudókat és a farizeusokat, akiket
Jézus tanított?

Gondold át, hogyan jelképezheti az „új
posztó” és „új tömlő” azokat az
embereket, akik alázatosak voltak, és
készek voltak megváltozni és elfogadni
a Szabadítót és az Ő tanításait. Az egyik
tantétel, amelyet a Szabadítónak ebből
a példázatából megismerhetünk az, hogy ahhoz, hogy elfogadjuk a Szabadítót
és az Ő evangéliumát, alázatosnak kell lennünk, és hajlandónak a változásra.

4. E tantétel jobb megértéséhez nézd át a Lukács 5-öt, és keress
példát a következő embertípusokra, majd írd le a

szentírás-tanulmányozási naplódba, amit találtál:

a. Akik megkeményítették magukat, és mereven ragaszkodtak álláspontjukhoz
a Szabadítóval és az Ő tanításaival szemben.

b. Akik alázatosak voltak, és hajlandóak voltak változni és növekedni a
Szabadító követése révén.
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5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Lukács 5-öt, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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10. RÉSZ: 2. NAP

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.

Lukács 6
Jézus a sabbat napján gyógyít, kiválasztja a tizenkét apostolt, és tanítja a sokaságot
Képzeld el, hogy az egyházi gyűléseiden veszel éppen részt vasárnap, ahol hallasz
egy bejelentést egy közelben élő család részére tervezett szolgálati projektről. A
bejelentést követően a következő vélemények ütik meg a füledet:

• „Ez a család nagyon nehéz időszakon ment keresztül. Boldogan segítek,
ahogyan csak tudok.”

• „Remélem, lesz frissítő utána, mert ha nincs, én nem megyek.”

• „Nem nagyon szeretnék menni, de a jövő héten nekem is kell majd egy kis
segítség az egyik programomhoz, ezért most szerintem segítenem kellene.”

• „Ha a barátom megy, akkor én is.”

1. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy az előző reakciók
mit sugallnak, milyen okból szolgálnak ezek az emberek.

Gondolkodj el olyan alkalmakon, amikor lehetőséged volt szolgálni, és azon, mit
éreztél a szolgálat kapcsán. A Lukács 6–7 tanulmányozása során keress olyan
tantételeket, amelyek segíthetnek jelentőségteljesebb szolgálatot nyújtanod.

Miközben Galileában járt, Jézus meggyógyított egy elszáradt kezű embert a
sabbaton (lásd Lukács 6:6–10), egy éjszakát imával töltött, majd elhívta a tizenkét
apostolt (lásd Lukács 6:12–13). Ezt követően tanítani kezdte őket és „a népnek
nagy sokaság[át]” (Lukács 6:17) arról, hogyan nyerhetnek mennyei jutalmakat. A
Lukács 6-ban található e beszédet olykor mezei prédikációnak is nevezik, és
nagyon hasonlít a Máté 5–7-ben feljegyzett hegyi beszédre. „Különböző nézetek
léteznek annak kapcsán, hogy a Máté által feljegyzett hegyi beszéd és a Lukács által
leírt mezei prédikáció vajon ugyanaz vagy különböző esemény-e. Az időrendi
elhelyezkedés, valamint Lukács feljegyzésének szövegkörnyezete azonban azt
látszik igazolni, hogy ugyanaz a prédikáció került lejegyzésre a Lukács 6-ban és a
Máté 5–7-ben is” (Újszövetség tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási Szervezet
kézikönyv, 2014]. 152–153.; lásd még Bible Dictionary, “Sermon on the Mount”;
Harmony of the Gospels). (Megjegyzés: A Lukács 6 anyagának jó részét feldolgoztad
már a Máté 5–7; 10:1–4; valamint a Márk 3:1–6 tanulmányozása során.)

Olvasd el a Lukács 6:19-et, és keresd meg, mit tett Jézus az emberekért, mielőtt
tanítani kezdte volna őket.

Ezután olvasd el a Lukács 6:31-et, és keresd meg, milyen tanácsot adott Jézus a
tanítványainak.
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Ha emlékezünk arra, hogy úgy kell bánnunk másokkal, ahogyan szeretnénk, hogy
velünk is bánjanak, az milyen hatással lehet arra, ahogyan másokkal bánunk?

Olvasd el a Lukács 6:32–35-öt, és keresd meg, milyen további tanácsot adott Jézus
a tanítványainak a mások iránti szeretetről és szolgálatról. A 35. versben
megjelölheted, mit várhatunk cserébe azért, hogy másokkal jót teszünk. Figyeld
meg, mit ígért az Úr azoknak, akik viszonzást nem várva tesznek jót másokkal.

Az egyik tantétel, amelyet ezekből a versekből megismerhetünk az, hogy ha
viszonzást nem várva teszünk jót másokkal, nagy lesz a jutalmunk, és a
Magasságos Isten gyermekei leszünk majd.

Figyeld meg „a magasságos Istennek fiai” kifejezést (35. vers). Bár mindannyian
Isten gyermekei vagyunk, azok, akik Krisztushoz hasonlóan jót tesznek másokkal,
betöltik isteni lehetőségeiket azáltal, hogy Mennyei Atyánkhoz hasonlóvá válnak.
Gondolkodj el azon, hogyan segíthet valakinek krisztusibbá válni az, ha anélkül
szolgál másokat, hogy bármit is várna cserébe.

Olvasd el a Lukács 6:36–38-at, és keress Jézus által mondott példákat arra, hogy
miként tehetünk jót másokkal. Figyeld meg, hogy Jézus azt ígérte: azok, akik
irgalmat mutatnak mások iránt, akik tartózkodnak mások hamislelkű megítélésétől,
és akik feltétel nélkül megbocsátanak, azok elnyerik Isten irgalmát.

Előfordult már, hogy több tárgyat próbáltál meg beleerőszakolni egy dobozba vagy
bőröndbe, mint amennyi belefért volna? A Lukács 6:38-ban lévő leírás arról, hogy
milyen sokat kapunk majd az általunk véghezvitt jóért cserébe, a következő
kifejezéseket tartalmazza: „jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig
teltet”. Hogyan jellemzik ezek a kifejezések azt, ahogyan Mennyei Atyánk
megjutalmaz bennünket, amikor másoknak adunk?

Az egyik igazság, amelyet a Lukács 6:38-ból megtudhatunk az, hogy amikor
bőkezűen adunk másoknak, Mennyei Atyánk még bőkezűbben áld meg
bennünket. Ezt a tantételt beírhatod a szentírásodba a 38. vers mellé.

2. Gondold át, milyen módon lehetünk bőkezűek, amikor másoknak
adakozunk. Azután válaszolj a következő kérdésekre a

szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Milyen alkalommal adakoztál te magad vagy az egyik ismerősöd bőkezűen
mások javára?

b. Hogyan áldott meg téged vagy az egyik ismerősödet az Úr a bőkezű
adakozásért?

c. Mit teszel majd ezután, hogy nagylelkűbb legyél másokkal?

Az egyik módja annak, ahogyan nagylelkűbb lehetsz másokkal az, ha betartod a
böjt törvényét, és böjtöléskor böjti felajánlást teszel. A szüleid talán már adnak a
család nevében felajánlást, de ha teheted, te is adhatsz. Amint igyekszel
nagylelkűbb lenni másokkal, imádkozz, hogy az Úr segítsen úgy szolgálnod, ahogy
Ő tenné.
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Egy Kr. u. IV. vagy V. századbeli kapernaumi
zsinagóga romjai

Lukács 7:1–10
Jézus meggyógyítja a százados szolgáját
A Lukács 7:1-ből megtudjuk, hogy miután Jézus a sokaságot tanította,
Kapernaumba ment. Olvasd el a Lukács 7:2–5-öt, és keresd meg, ki folyamodott
Jézushoz segítségért, miután hallotta, hogy a városba érkezett.

A százados (latinul: centurio) a római
hadsereg egyik tisztfokozata volt, aki
50–100 katonából álló seregnek
parancsolt. A zsidók általánosságban
véve nem kedvelték a centuriókat, mert
a zsidóság és az országuk feletti római
politikai és katonai elnyomást
jelképezték. Ez a százados azonban
jóakarattal volt a zsidók iránt.

Olvasd el a Lukács 7:6–10-et, és
gondold át, hogyan mutatta meg a
százados a Jézus Krisztusba vetett
hatalmas hitét, és hogy ez a hit minként
nyerte el jutalmát.

Ebből a történetből megtudjuk, hogy ha hitet gyakorolunk Jézus Krisztusban,
akkor segíthetünk áldásokat hozni mások életébe. Ezt a tantételt odaírhatod a
Lukács 7:10 mellé.

Lukács 7:11–18
Jézus feltámasztja egy özvegyasszony fiát a halálból
Egy nappal azt követően, hogy a Szabadító meggyógyította a százados szolgáját,
egy másik csodát is tett. Olvasd el a Lukács 7:11–12-t, és figyeld meg, mi fogadta
Jézust és a tanítványait, amikor egy Nain nevű városhoz közeledtek.

A 12. vers szerint miért volt különösen
tragikus e fiatal férfi halála az asszony
számára?

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.

Olvasd el a Lukács 7:13–15-öt, és
figyeld meg, mit tett a Szabadító, amikor látta ennek az asszonynak a gyászát.

A 13. vers szerint miért gyógyította meg Jézus ennek az asszonynak a fiát? Figyeld
meg, hogy az asszony nem kérte Tőle, hogy gyógyítsa meg a fiát, Ő azonban
észrevette, hogy az asszony szükséget lát, és aztán segített enyhíteni azt. Fontos
megérteni, hogy ez az ember nem támadt fel; egy napon majd ismét meg fog halni.
Jézus volt az első, aki feltámadt.

10.  RÉSZ,  2 .  NAP

212



Gondold át, mit éreztél volna, ha ennek az özvegyasszonynak a helyében lettél
volna, és láttad volna, ahogyan a Szabadító feltámasztja az egyetlen fiadat a
halálból.

Ebből a történetből a következő tantételt ismerjük meg: 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?

Thomas S. Monson elnök azt tanította:

„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).

3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Milyen alkalommal részesültél már te vagy a családod

mások általi könyörületben vagy szolgálatban, még esetleg akkor is, amikor
nem is kértétek?

Olvasd el a Lukács 7:16–18-at, és figyeld meg, hogyan reagáltak az emberek az
özvegyasszony fia feltámasztásának csodájára.

Az emberek többek között valószínűleg azért jelentették ki, hogy „nagy próféta
támadt mi köztünk” (Lukács 7:16), 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).

Ezen a héten a személyes imáidban kérd Mennyei Atyánkat, hogy segítsen
felismerned a kapott sugalmazásokat, és azok szerint cselekedned, hogy
kielégíthesd mások ki nem mondott szükségleteit. Gondold át azt is, hogyan
szolgálhatsz bőkezűen és viszonzás elvárása nélkül.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Lukács 6:1–7:18-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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10. RÉSZ: 3. NAP

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 egy farizeussal étkezik,
egy bűnbánó asszony mutatja ki a Szabadítóba vetett hitét és az Őiránta érzett
szeretetét.

Lukács 7:18–35
Jézus dicséri Keresztelő Jánost, és bizonyságot tesz János küldetéséről
Mire emlékszel Keresztelő Jánossal kapcsolatosan?

1. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj le emlékezetből annyi
tényt Keresztelő Jánosról, amennyit csak tudsz.

Képzelj el egy nádszálat és egy puha, drága ruhába öltözött személyt, aki egy
palotában lakik. Miközben ezekre gondolsz, olvasd el a Lukács 7:24–26-ot, és
keresd meg, mit tanított Jézus Keresztelő Jánosról.

Szerinted miben különbözött Keresztelő János a nádszáltól vagy a
luxuskörülmények között élő személytől?

A nádtól eltérően – melyet a szél megráz és ide-oda fúj – Keresztelő János szilárd és
megingathatatlan volt a bizonyságában és küldetésének beteljesítésében. A
sivatagban élt, és teveszőr ruházatot viselt, amely igen durva volt. János a fizikai
kényelem helyett Isten akaratának megtételére törekedett.

Jézus azt mondta Keresztelő Jánosról,
hogy „prófétánál is nagyobb” (lásd
Lukács 7:26). Olvasd el a Lukács
7:27–28-at, és keresd meg, miért volt
Keresztelő János egyedülálló a
próféták között.

Amikor Jézus azt mondta, hogy „én
elküldöm az én követemet a te orczád
előtt, ki elkészíti előtted a te útadat”
(Lukács 7:27), egy próféciát idézett,
melyet évszázadokkal korábban írtak,
és amely egy követről beszélt, aki
„megtisztítja [a Messiás előtt] az útat”
(Malakiás 3:1). Ezekből a versekből
megtudjuk, hogy 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?
____________________
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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 [hogy hajlandóak legyenek hinni neki]; 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-ben azt olvassuk, hogy sokan hittek Jézus tanításaiban, a
jelenlévő farizeusok és törvénytudók azonban elvetették szavait. Jézus
elmagyarázta, hogy ők attól függetlenül elvetették az igazságot, hogy azt Ő vagy
pedig Keresztelő János tanította-e.

Lukács 7:36–50
Miközben Jézus Simonnal, a farizeussal étkezik, egy asszony a könnyeivel mossa
meg lábait
Eltűnődtél már valaha azon, hogy vajon bűnbocsánatot nyerhetsz-e?

A Lukács 7 további tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek
segíthetnek neked, amikor azon tűnődsz, vajon bűnbocsánatot nyerhetsz-e.

A Lukács 7:36-ban azt olvassuk, hogy egy Simon nevű farizeus lakomára hívta
Jézust a házába. Az ilyen lakomák alkalmával a vendégek párnákra ültek vagy
heveredtek egy alacsony asztal körül, lábukat az asztaltól kifelé nyújtva ki. A
szegényeknek megengedték, 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).

Olvasd el a Lukács 7:37–39-et, és keresd meg, ki lépett be hívatlanul erre a
lakomára.

Figyeld meg, hogy az asszony azzal mutatta ki a Szabadító iránt érzett szeretetét,
hogy megmosta, megcsókolta és megkente az Ő lábát. Az „alabástrom szelencze
drága kenet” (Lukács 7:37) egy üvegcse volt, amelyben drága illatosított olaj volt.

A Lukács 7:39 szerint mire gondolt Simon, amikor látta, mit tesz az asszony?

Simon gondolatait látva Jézus egy példázatot tanított két adósról és egy hitelezőről.
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.

Olvasd el a Lukács 7:40–43-at, és gondold át, kit jelképezhetnek a példázatban
szereplő egyes személyek.

2. Másold be az alábbi táblázatot a szentírás-tanulmányozási
naplódba. Az üres helyekre írd be: Simon, a farizeus; az asszony és

Jézus, attól függően, hogy a példázatban szereplő személy kit jelképez. (Hagyj
helyet az „adós” résznél, hogy további információkat jegyezz fel a következő
feladatban.)
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hitelező = ____________________

adós, aki 50 pénzzel tartozik =
____________________

adós, aki 500 pénzzel tartozik =
____________________

James E. Talmage elder a Tizenkét Apostol Kvórumából tanított arról, hogy Jézus
idejében a házigazda általában mi módon nyilvánította ki vendégszeretetét: „A
korabeli szokás szerint a megkülönböztetett vendéget kiemelt figyelem övezte;
üdvözlő csókkal köszöntötték; vizet biztosítottak, hogy lemoshassa lábáról a port;
valamint olajat a haja és a szakálla megkenéséhez” (Jesus the Christ, 261).

Olvasd el a Lukács 7:44–46-ot, és keresd meg a különbségeket aközött, ahogyan
Simon üdvözölte Jézust a lakomáján, és ahogyan az asszony bánt Jézussal.

3. A szentírás-tanulmányozási naplódban készíts felsorolást a
különbségekről abban, ahogyan Simon bánt Jézussal, és ahogyan az

asszony viselkedett Ővele.

Azzal, hogy Simont közvetetten az 50 pénzzel adóshoz hasonlította, Jézus arra
utalt, hogy neki is szüksége volt a bűnbocsánatra.

Olvasd el a Lukács 7:47–50-et, és keresd meg, mi tette lehetővé ennek az
asszonynak a bűnbocsánat elnyerését. Meg is jelölheted, amit találsz.

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következőket jegyezte
meg ennek az asszonynak a hitéről: „Jézus gyakorlatilag azt mondja: »Sok bűne
volt, de hitt bennem, megbánta a bűneit, a tanítványaim megkeresztelték, és
bűneit a keresztvíz lemosta. Most felkutatott engem, hogy kinyilvánítsa az egykor
szennyes, most azonban már tiszta ember határtalan háláját. Hálája nem ismer
határokat, szeretete pedig minden mértéket meghalad, hiszen sok bocsáttatott

meg neki«” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:265).

A következő néhány tantétel, amelyeket ebből a történetből megismerhetünk:
Amikor gyakoroljuk a hitünket azzal, hogy kimutatjuk az Úr iránti
szeretetünket és odaadásunkat, akkor megtapasztalhatjuk az Ő bocsánatát,
valamint amikor elnyerjük az Úr bocsánatát, akkor eltölt bennünket a vágy,
hogy még inkább szeressük és szolgáljuk Őt.

Neil L. Andersen elder a Tizenkét Apostol Kvórumából bizonyságot tett arról a
szeretetről és megbocsátásról, amely mindannyiunk számára elérhető:

„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
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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 örömet és a
lelkiismeret békességét helyezi” (vö. „Bánjátok meg bűneiteket, …hogy meggyógyíthassalak
benneteket”. Liahóna, 2009. nov. 40–41.).

4. Végezd el a következő feladatok egyikét vagy mindkettőt a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Gondolj egy olyan alkalomra, amikor megtapasztaltad az Úr bocsánatát.
Anélkül, hogy felfednél valamilyen nagyon személyes eseményt, melynek
során az Úr bocsánatára volt szükség, írd le a gondolataidat és érzéseidet a
Szabadítóval kapcsolatosan.

b. A Lukács 7-ből tanultak felhasználásával írd le, hogyan válaszolnál egy
barátodnak, aki azon tűnődik, vajon kaphat-e bocsánatot a bűneire.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Lukács 7:18–50-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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10. RÉSZ: 4. NAP

Lukács 8:1–10:37
Bevezetés
A Szabadító folytatja szolgálatát Galileában, ahol a haláláról és feltámadásáról
prófétál. Galileát elhagyva Jézus Jeruzsálem felé utazik. Samáriában azt tanítja
tanítványainak, hogy megszabadítani jött az embereket, nem pedig elpusztítani
őket. Az igaz tanítványságról is tanít, valamint elmondja az irgalmas szamaritánus
példázatát.

Lukács 8:1–9:56
A Szabadító csodákat tesz, példázatokkal tanít és Jeruzsálembe utazik
Olvasd el a következő helyzetleírásokat. Írd le, hogyan reagálnál az egyes
helyzetekben.

• Amikor szépen kéred a testvéredet, hogy segítsen összetakarítani, ő durván rád
ripakodik, hogy csináld meg magad. ____________________

• Egy iskolai tevékenység tervezése során néhány osztálytársad kritizálja és
kineveti az ötletedet. ____________________

• Amikor egy barátoddal megosztod az evangéliumot, ő azt mondja, hogy furcsa
dolgokban hiszel. ____________________

Miközben a Szabadító tanításait tanulmányozod a Lukács 8–9-ben, keress olyan
igazságokat, amelyek útmutatást jelenthetnek számodra, amikor úgy érzed, hogy
mások tettei vagy szavai sértenek téged.

Fusd át a Lukács 8–9 vastagon szedett szakaszcímeit, és figyeld meg, milyen
események kerültek feljegyzésre ezekben a fejezetekben. Mivel ezeket az
eseményeket már részletesen tanulmányoztad a Máté és Márk evangéliumával
foglalkozó leckékben, a mai anyag a Lukács 9:51–62-re összpontosít majd.

Olvasd el a Lukács 9:51-et, és keresd meg, hogyan döntött a Szabadító, hová megy.
A „hogy ő felvitessék” kifejezés a Szabadító közelgő mennybemenetelére utal.

Miközben Jézus és tanítványai Jeruzsálem felé tartottak, egy samáriai falu közelébe
értek. Olvasd el a Lukács 9:52–54-et, és keresd meg, 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?

Olvasd el a Lukács 9:55–56-ot, és figyeld meg, hogyan reagált a Szabadító Jakab és
János indulataira.

Amikor a Szabadító azt mondta: „Nem tudjátok minémű lélek van ti bennetek”
(Lukács 9:55), arra utalt, hogy Jakab és János kérése nem volt összhangban Isten
Lelkével.
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Gondold át, hogyan reagálhatják túl napjainkban egyesek a sértéseket és egyéb
bántó viselkedést mások részéről. Tekintsd át az óra elején említett élethelyzeteket,
és gondolkodj el azon, hogyan reagálhatja túl valaki ezeket a helyzeteket.

Miben különbözött a Szabadító reakciója a szamaritánusok elutasítására Jakab és
János reakciójától? ____________________

Az egyik igazság, amelyet ebből a történetből megismerhetünk az, hogy a
Szabadító példáját követjük, amikor úgy döntünk, hogy türelemmel és
hosszútűréssel reagálunk a sértésekre. Ezt az igazságot felírhatod a szentírásod
margójára a Lukács 9:52–56 mellé.

A következő idézet David A. Bednar eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából segít
megértenünk, hogy a sértődés egy döntés és nem egy állapot:

„Amikor azt hisszük, illetve mondjuk, hogy megbántottak minket, ilyenkor
általában azt értjük ezalatt, hogy úgy érezzük, megsértettek minket, rosszul
bántak velünk, semmibe vettek, illetve lekezeltek bennünket. Bizony,
előfordulnak durva, kínos, becstelen és galád dolgok másokkal való
kapcsolatainkban, és ezek okot adhatnak arra, hogy megsértődjünk. Lényegében
azonban lehetetlen egy másik ember számára, hogy megsértsen titeket vagy

megsértsen engem. […] A sértődés egy döntés, melyet mi hozunk; az nem egy állapot, melyet
valaki vagy valami más okozott vagy írt elő nekünk. […]

Ha egy ember olyasmit mond vagy tesz, amit mi sértőnek vélünk, az első kötelességünk az, hogy
ne sértődjünk meg, majd beszéljünk az illetővel négyszemközt, őszintén és nyíltan. Az ilyen
hozzáállás meghívja a Szentlélek sugalmazását, lehetővé teszi a félreértések tisztázását és azt,
hogy megérthessük a valós szándékot” (vö. És nem lesz bántódásuk. Liahóna, 2006. nov.
90., 92.).

1. Gondold át újra a lecke elején található élethelyzeteket, majd
válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási

naplódban:

a. Milyen lehetséges veszélyt rejt az, ha ezekben a helyzetekben úgy döntünk,
hogy megsértődünk?

b. Hogyan követhetnénk a Szabadító példáját az egyes helyzetekben?

c. Milyen áldást kaphatunk, ha úgy döntünk, hogy türelemmel és
hosszútűréssel reagálunk a sértésekre?

Gondold át, hogy előfordult-e már veled, hogy úgy döntöttél, megsértődsz
valakinek a szavai vagy tettei miatt. Tűzd ki célul, hogy követed a Szabadító
példáját azzal, hogy úgy döntesz, hogy türelemmel és hosszútűréssel reagálsz a
sértésekre. Ezt a célodat meg is oszthatod egy családtaggal vagy baráttal, hogy
segíthessen megvalósítani azt.

Megjegyzés: Az, hogy igyekszel türelemmel és hosszútűréssel reagálni a téged ért
sérelmekre, nem jelenti azt, hogy el kell tűrnöd a szexuális zaklatást vagy fizikai
bántalmazást, beleértve ebbe azt is, amikor valaki(k) rád száll(nak). Ha ilyen
bántalmazás elszenvedője vagy, akkor azonnal kérj időpontot a püspöködtől vagy
gyülekezeti elnöködtől, hogy segítséget és tanácsot kapj.
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Lukács 9:57–62
Jézus az igaz tanítványságról tanít
Számold meg, hány pötty látható a képen. Számolás közben énekeld a kedvenc
dalodat.

Mi volt a nehéz abban, hogy a
pöttyöket számolod, miközben
énekelsz?

Gondold át, hogy a számolás közbeni
figyelemelterelő éneklés hogyan
hasonlíthat ahhoz, amikor
megpróbáljuk Jézus Krisztust követni.

A Lukács 9 további tanulmányozása
során gondold át, hogyan tudod
legyőzni azokat a hatásokat, amelyek elvonhatják a figyelmedet arról vagy
akadályozhatnak téged abban, hogy a Szabadítót kövesd.

Olvasd el a Lukács 9:57–58-at, és keresd meg, hogyan válaszolt Jézus a férfinak, aki
a tanítványa szeretett volna lenni.

Az a kifejezés, hogy „az ember Fiának nincs fejét hová lehajtania” azt jelzi, hogy a
Szabadító életmódja nehéz volt és nem túl kényelmes.

Olvasd el a Lukács 9:59–60-at, és keresd meg, mit akart tenni egy másik férfi,
mielőtt követte volna a Szabadítót.

Jézus 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
a tanítványságról. Mit tanulhatunk a Szabadító Lukács 9:60-ban található
válaszából egy igaz tanítvány értékrendjéről?

Olvasd el a Lukács 9:61–62-t, és keresd meg, mit mondott a Szabadító a harmadik
embernek, aki szeretett volna a tanítványa lenni.

Howard W. Hunter elnök következő kijelentése segít megértenünk a Lukács
9:62-ben található hasonlatot arról, hogy a kezünket az ekére tesszük, és nem
nézünk vissza: „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).

Gondold át, miben hasonlít Jézus Krisztus tanítványának lenni ahhoz, mint amikor
kezünket az eke szarvára tesszük, és nem nézünk vissza.
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Az egyik tantétel, amelyet a Szabadító
ezen férfiakhoz szóló tanításaiból
megtudhatunk az, hogy ahhoz, hogy
Jézus Krisztus igaz tanítványai
legyünk, nem szabad hagynunk,
hogy bármi is fontosabb legyen
számunkra az Ő követésénél.

Gondold át, miért fordul elő olykor,
hogy egyéb prioritásokat helyezünk a
Jézus Krisztus tanítványaiként ránk
háruló felelősségek elé.

Richard G. Scott elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította: „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.).

2. Segítségképpen, hogy átgondold, mi akadályozhat abban, hogy
teljes mértékben kövesd Jézus Krisztust, másold át a következő

táblázatot a szentírás-tanulmányozási naplódba. Ezután sorold fel a táblázatban
Jézus Krisztus tanítványának négy vagy öt feladatát (például mások szolgálata,
az evangélium megosztása, rendszeres istentisztelet vagy tizedfizetés). Minden
egyes feladathoz írj példákat egyéb prioritásokról, amelyeket valaki az adott
feladat elé helyezhet.

Jézus Krisztus tanítványának feladatai egyéb prioritások

3. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy élményedről, amikor
láttad, hogy valaki úgy dönt, félreteszi az egyéb céljait és

tennivalóját azért, hogy kövesse a Szabadítót.

Gondolkodj el azon, milyen dolgoknak hagyod, hogy Jézus Krisztus és az Ő
tanításainak követése elé kerüljenek az életedben. Írj le egy célkitűzést egy
papírlapra arról, hogy mit teszel majd, hogy a Szabadítót és az Ő evangéliumát még
fontosabb helyre tedd az életedben. Tedd ezt a lapot olyan helyre, ahol mindennap
jól láthatod.
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A Jerikóba vezető út

Lukács 10:1–24
Az Úr elhívja és felhatalmazza a hetveneket, majd utasításokkal látja el őket
Olvasd el a Lukács 10:1–2-t, és keresd meg, kiket bízott meg az Úr, hogy segítsék
az Ő munkáját.

A hetven szó a Lukács 10:1-ben nem csupán a számot jelöli, ahány szolgát Jézus
kiküldött, hanem a papság egyik hivatalára is utal. Ugyanezen papsági hivatal
létezik ma is a visszaállított egyházban. Ma már a Hetveneknek nyolc kvóruma van,
bár csak az első két kvórum tagjait nevezzük általános felhatalmazottaknak. A
Tizenkét Apostol Kvóruma és a Hetvenek Elnöksége irányítása alatt az a feladatuk,
hogy prédikálják az evangéliumot, és segítsenek az egyház igazgatásában.

Ezekből a versekből megtudjuk, hogy az Úr az apostolokon kívül további
munkásokat is elhív, hogy képviseljék Őt, és segítsék a munkájában.
Szerinted miért hív el az Úr másokat is, hogy képviseljék és segítsék Őt?

A Lukács 10:3–24 az Úr utasításait tartalmazza, melyeket a hetveneknek adott
arról, miként töltsék be feladataikat. A hetvenek később jelentést tettek
munkájukról Jézusnak, Ő pedig további utasításokat adott nekik és együtt
örvendezett velük. Figyeld meg, hogy a Lukács 10:10–11 az Úr olyan utasításait
tartalmazza, amelyeket a hetveneknek adott, de amelyek különböznek a
napjainkban a misszionáriusoknak adott utasításoktól. A hetvenek engedélyt
kaptak arra, hogy leverjék egy-egy város porát a lábukról bizonyságként azok ellen,
akik nem voltak hajlandóak befogadni őket. Ezt ma kizárólag szélsőséges
körülmények között tehetik, és csupán az Első Elnökség irányítása alatt. A teljes
idejű misszionáriusok nem kapnak felhatalmazást arra, hogy saját belátásuk szerint
így cselekedjenek.

Lukács 10:25–37
Jézus az irgalmas szamaritánus példázatát tanítja
Olvasd el a Lukács 10:25-öt, és keresd
meg, milyen kérdést tett fel egy
törvénytudó a Szabadítónak, hogy
megkísértse, vagyis próbára tegye Őt.

Te hogyan válaszolnál, ha valaki
feltenné neked ezt a kérdést?

Olvasd el a Lukács 10:26–28-at, és
figyeld meg, hogyan válaszolt a
Szabadító a törvénytudó kérdésére.

A Lukács 10:25–28-ban olvasottak
alapján egészítsd ki a következő
tantételt: Az örök élet elnyeréséhez ____________________.

Olvasd el a Lukács 10:29-et, és figyeld meg a másik kérdést, amelyet a törvénytudó
feltett Jézusnak.
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Az irgalmas szamaritánus

A törvénytudó kérdésére a Szabadító
egy szamaritánusról szóló példázattal
válaszolt (lásd Lukács 10:30–35). Az
újszövetségi időkben komoly gyűlölet
uralkodott a zsidók és a szamaritánusok
között (lásd Bible Dictionary,
“Samaritans”). Mindkét csoport
egyaránt igyekezett kerülni egymást.

Szentírásbeli tantételek alkalmazása
Alkalmazd a szentírásokból tanultakat a saját életedben azáltal, hogy a tanult tanok és
tantételek szerint élsz. Miközben az irgalmas szamaritánus példázatán elmélkedsz, gondold át a
viselkedésedet és azt, mit tehetsz, hogy kedvesebben bánj másokkal. Ha alkalmazod életedben a
tanokat és a tantételeket, akkor áldásokat fogsz kapni.

Olvasd el a Lukács 10:30–37-et, és keresd meg, mit tanít e példázat arról, kik a
felebarátaink.

Thomas S. Monson elnök azt mondta, hogy emlékeznünk kell az irgalmas
szamaritánus példázatára, miközben azon gondolkodunk, hogyan reagáljunk
azokra, akiknek a segítségünkre van szükségük:

„A halandóságon át vezető utazásunk során mindannyian végigjárjuk a saját
jerikói utunkat. Milyen lesz a ti tapasztalatotok? Milyen lesz az enyém? Vajon
elmulasztom-e majd észrevenni azt, aki a rablók kezébe esett, és a segítségemre
van szüksége? És ti? Vajon az leszek majd, aki látja a sebesültet és hallja
könyörgését, de átmegy az út túloldalára? És ti? Vagy az leszek majd, aki lát,
hall, megáll és segít? És ti?

Jézus megadta a jelszavunkat: »Eredj el, és te is a képen cselekedjél.« Amikor engedelmeskedünk
e kijelentésnek, az öröm oly távlatára nyílik rálátásunk, amelyhez hasonlót ritkán találni,
nagyszerűbbet pedig soha.

Nos, a Jerikóba vezető út talán nincsen jól kitáblázva. És lehet, hogy a sérült sem kiabál jól
hallhatóan. Amikor azonban az irgalmas szamaritánus nyomdokaiban járunk, a tökéletesség felé
vezető ösvényt követjük” (“Your Jericho Road,” Ensign, Feb. 1989, 2, 4).

4. Képzeld el, hogy az egyik barátodnak nehezére esik szeretni valakit,
aki idegesíti, bosszantja és dühíti őt. A szentírás-tanulmányozási

naplódban írj egy rövid levelet ennek a barátodnak, amelyben kifejted, mit
tanulhatunk ebből a példázatból a mások iránti szeretetről, és hogyan
igyekezhetünk olyanná válni, mint az irgalmas szamaritánus.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:
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Tanulmányoztam a Lukács 8:1–10:37-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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11. RÉSZ: 1. NAP

Lukács 10:38–12:59
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.

Lukács 10:38-42
Jézus Máriát és Márthát tanítja

1. A

szentírás-tanulmányozási
naplódban sorolj fel egy perc alatt
annyit a tegnapi nap során
meghozott döntéseidből, amennyit
csak tudsz. Amikor elkészültél,
tekintsd át a listádat, és jelölj meg
néhányat a jó döntéseid közül.
Milyen helyzetekben fordulhat elő,
hogy két jó döntés között kell
választanunk?

A Lukács 10:38–42 tanulmányozása során keress olyan, a Szabadító által tanított
tantételeket, amelyek útmutatást nyújthatnak a döntéseidben – különösen akkor,
amikor több jó választás között kell döntened.

Júdeai tartózkodása során Jézus a Jeruzsálem közelében fekvő Bethániába utazott,
és meglátogatta Mártha, Mária és Lázár otthonát.

Olvasd el a Lukács 10:38–40-et, és figyeld meg, milyen tevékenység mellett döntött
Mártha, és mi mellett Mária, amikor a Szabadító az otthonukba látogatott.

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.

Figyeld meg a Lukács 10:40-ben, hogy Mártha úgy érezte, „foglalatos volt a
szüntelen való szolgálatban”, vagyis leterhelt volt, és szerette volna, ha Mária
segít neki.

Olvasd el a Lukács 10:41–42-t, és keresd meg a Szabadító Márthának adott
válaszát.

Mit érthetett a Szabadító az alatt, hogy: „egy a szükséges dolog: és Mária a jobb
részt választotta” (Lukács 10:42)? ____________________
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Dallin H. Oaks elder, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja, a következő
magyarázatot fűzte ehhez: „Dicséretre méltó volt Márthától, hogy
»szorgalmas… és sokra igyekez[ik]« [Lukács 10:41], a Mester Tanítótól tanulni
az evangéliumot azonban »szükséges[ebb] dolog« volt” (Jó, jobb, legjobb.
Liahóna, 2007. nov. 104.).

Amikor a Szabadító azt mondta, hogy a „jobb rész”, amelyet Mária választott, „el
nem vétetik ő tőle” (Lukács 10:42), arra utalhatott, hogy azzal, hogy a fizikai vagy
világi teendők helyett Mária úgy döntött, hogy a Szabadítóra figyel, lelki áldásokat
nyer, amelyek örökkévalóak.

Az egyik tantétel, amelyet a Szabadító Márthának mondott szavaiból
megtudhatunk az, hogy ha úgy döntünk, hogy a lelki dolgoknak szenteljük
magunkat a fizikai ügyek helyett, akkor tartós áldásokat nyerünk.

Az üresen hagyott részbe írj néhány példát olyan helyzetekről, amelyekben valaki
úgy dönthet, hogy a lelki dolgoknak szenteli magát a jó, de kevésbé fontos ügyek,
aggodalmak vagy teendők helyett: ____________________

Oaks elder azt is tanította:

„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. Amikor az Úr azt mondta nekünk, hogy
törekedjünk a tanulásra, akkor így szólt: »Keressétek ki a legjobb könyvekből a bölcsesség
szavait« (T&Sz 88:118; kiemelés hozzáadva). […]

Egyes személyes és családi időtöltések jobbak, mások pedig a legjobbak. Le kell mondanunk
néhány jó dologról, hogy a jobbakat vagy a legjobbakat válasszuk, mert azok alakítják ki
bennünk az Úr Jézus Krisztusba vetett hitet, és erősítik meg a családunkat” (Jó, jobb, legjobb.
104–105., 107.).

2. Nézd át az első feladatban elkészített felsorolást a döntéseidről, és
mindegyik jó döntésed mellé írd oda, hogy az „jó”, „jobb” vagy

„legjobb” volt-e. Ezután végezd el a következőket a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Írj le egy esetet, amikor áldásokat kaptál azért, mert a lelki dolgokat a fizikai
ügyek elé helyezted.

b. Válassz ki egy lelki dolgot, amelyre szeretnél jobban odafigyelni, és írj egy
célt arról, mit teszel majd, hogy ezt a lelki dolgot előrébb helyezd az
életedben.
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Lukács 11
Jézus az imáról tanítja tanítványait
Képzeld el, hogy teljes idejű misszionárius vagy, és egy olyan érdeklődőt tanítasz,
aki több alkalommal is megpróbált imádkozni, de úgy érzi, hogy Mennyei Atyánk
nem válaszol neki. Az érdeklődő most azt fontolgatja, hogy folytassa-e az
imádkozást. Mit mondanál ennek az embernek segítségképpen?

A Lukács 11 tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek segíthetnek
valakinek, aki úgy érzi, hogy Isten nem válaszolja meg az imáit.

A Lukács 11:1–4 szerint miután a tanítványok hallották a Szabadítót imádkozni, azt
kérték Tőle, hogy tanítsa meg őket is imádkozni, amit a Szabadító meg is tett. Az
Úr ezután hasonlatok segítségével további igazságokat is tanított az imáról. Figyeld
meg, hogy a Lukács 11:4 Joseph Smith fordítása így hangzik: „És ne hagyd, hogy
kísértésbe vitessünk; hanem szabadíts meg minket a gonosztól” (Joseph Smith
Translation, Luke 11:4; kiemelés hozzáadva). Mennyei Atyánk sohasem viszi egyik
gyermekét sem kísértésbe.

Tanulmányozd a Lukács 11:5–13-at, és keresd meg, mit tanított a Szabadító
az imáról.

A Joseph Smith fordítás további meglátásokkal szolgál a Szabadító imáról szóló
tanításaira vonatkozóan. Megtudjuk belőle, hogy mielőtt a Lukács 11:5-ben
kezdődő hasonlatot elmondta volna, „monda nékik: A ti Mennyei Atyátok nem
mulasztja el megadni néktek, amit csak kértek tőle. És egy példázatot mondott,
mondván…” (Joseph Smith Translation, Luke 11:5). A „jó ajándékok[ról]” is
tanulunk, amelyeket említett: „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” (Joseph Smith Translation, Luke 11:14).

A Lukács 11:8 szerint miért teljesítette a második barát az első kérését, hogy adjon
neki kenyeret? (A tolakodása kifejezés ebben a versben az ember kitartására utal
akkor is, amikor a barátja először elutasította a kérését.)

A Lukács 11:5–13-ban olvasható e hasonlatokon keresztül a Szabadító azt tanította,
hogy ha mi – akik nem vagyunk tökéletesek – hajlandóak vagyunk teljesíteni
azoknak a kérését, akiket szeretünk és akikkel törődünk, akkor „mennyivel inkább
ád a ti mennyei Atyátok… azoknak, a kik tőle kérik” (Lukács 11:13).

Mi az ima célja? „Az ima az a cselekedet, amely során összhangba kerül egymással
az Atya és a gyermek akarata. Az ima célja nem Isten akaratának a
megváltoztatása, hanem olyan áldások biztosítása magunknak és másoknak,
melyeket Isten már hajlandó megadni, de feltételül szabta, hogy kérjük azokat. Az,
hogy megkapjuk az áldásokat, némi munkát igényel részünkről. Az ima a munka
egyik fajtája, és ez a kijelölt módja annak, hogy elnyerjük minden áldások
legnagyobbikát” (Bible Dictionary, “Prayer”).

A Lukács 11:5–13-ból tanultak alapján egészítsd ki a következő tantételt: Ha
kitartóan imádkozunk és törekszünk Mennyei Atyánk áldásaira a szükség
idején, akkor Ő a saját módján és idején ____________________.
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E tantétel megértésekor azt sem szabad elfelednünk, hogy Mennyei Atyánk nem
minden áldása érkezik úgy, ahogyan azt várjuk vagy szeretnénk, és nem is mindig
ismerjük fel azonnal.

3. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan esetről, amikor
választ kaptál az imáidra, mivel kitartóan törekedtél Mennyei

Atyánk áldásaira.

A Lukács 11:14–54 beszámolót tartalmaz arról, 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
Gondold át a következő kérdéseket: Előfordult már, hogy valamire annyira vágytál,
hogy folyamatosan azon járt az eszed? Milyen negatív hatással lehet ránk az, ha
ennyire akarunk valamit?

A Lukács 12:1–13-ban azt olvassuk, hogy „mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt
egybe” (Lukács 12:1), Jézus intette tanítványait, hogy óvakodjanak a képmutatástól.
Tanította őket arra is, hogy egy nap majd minden rejtett dologra fény derül,
valamint hogy Isten ismeri az Ő gyermekeit és őrködik felettük. Arról is beszélt,
hogy tanítványainak meg kell Őt vallaniuk az emberek előtt, valamint szólt az
istenkáromlás bűnéről. Ezután egy férfi megkérte a Szabadítót, hogy beszéljen a
testvérével, és győzze meg őt, hogy ossza meg vele az örökségét.

Olvasd el a Lukács 12:14–15-öt, és keresd meg a Szabadító válaszát erre a kérésre.

Mire figyelmeztette az embereket?

A telhetetlenség azt jelenti, hogy valaki túlzottan vágyik valamire. Az Úr tanácsából a
következő igazságot ismerhetjük meg: Az Úr azt parancsolja nekünk, hogy ne
sóvárogjunk világi javak után. Azt tanította, hogy az élet többről szól, mint
csupán a megszerzett fizikai tulajdonról, illetve hogy az ember értékét nem a
vagyonának nagysága határozza meg.

Miután a Szabadító figyelmeztette tanítványait, hogy kerüljék a telhetetlenséget,
egy példázatot mondott e parancsolat jelentőségének alátámasztására. Olvasd el a
Lukács 12:16–19-et, és keresd meg, hány alkalommal használja a példázatban
szereplő ember az én névmást, vagy utal másképp a saját javaira. Meg is jelölheted
az egyes előfordulásokat.

Mit tanít neked az ember gondolkodásáról az, hogy ilyen gyakran használja az én
névmást? ____________________

Hogyan érezhetünk kísértést arra, hogy ehhez az emberhez hasonlóak legyünk?

Olvasd el a Lukács 12:20–21-et, és keresd meg, mit mondott Isten az ember
kapzsiságára és telhetetlenségére reagálva.

Beírhatod a szentírásodba a következő idézetet M. Russell Ballard eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából: „Ami a leginkább számít, az a legmaradandóbb”
(vö. Ami a legtovább tart, az számít leginkább. Liahóna, 2005. nov. 44.).
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Ha a példázatban szereplő gazdag ember tudta volna, hogy aznap éjjel meghal, és
nem viheti magával a vagyonát, akkor szerinted mit tett volna másképpen a halálát
megelőző napon? Gondold át, hogyan vonatkozhat rád az a parancsolat, hogy ne
sóvárogj világi vagyon után.

A Lukács 12:22–30-ban azt olvassuk, hogy az Úr kiemelte, hogy tanítványainak
nem szükséges túl sokat aggodalmaskodniuk a fizikai szükségleteik miatt. Ezt az
utasítást az apostolok és a teljes idejű misszionáriusi szolgálatra elhívottak kapták.
Olvasd el a Lukács 12:31–32-t, és keresd meg, mit tanított a Szabadító a
tanítványainak, mire törekedjenek ahelyett, hogy a saját szükségleteikre és
vágyaikra figyelnének (lásd még Jákób 2:18–19).

A Lukács 12:31 Joseph Smith fordításából megtudjuk, hogy az Úr a következő
utasítást adta tanítványainak: „Ezért keressétek az Isten országának előmozdítását”
(Joseph Smith Translation, Luke 12:34; kiemelés hozzáadva). „Isten országa” –
vagy „Isten királysága” – Jézus Krisztus egyházára utal. „Az egyház célja tagjainak
arra történő felkészítése, hogy örökké éljenek a celesztiális királyságban, vagyis a
menny királyságában” (Kalauz a szentírásokhoz: Isten királysága, vagyis a menny
királysága; scriptures.lds.org). A Szabadító azt ígérte apostolainak, hogy ha Isten
királyságának előmozdítására törekednek, akkor Ő segít majd gondoskodni a
szükségleteikről, és helyet készít számukra az Ő királyságában.

4. Írd le a következő tantételt a szentírás-tanulmányozási naplódba:
Miközben igyekszünk megtenni a részünket Isten

királyságának és az Ő igazlelkűségének előmozdításában, Isten segít
majd gondoskodni a szükségleteinkről, és helyet készít számunkra az Ő
királyságában.

Gondolkodj el azon, hogyan törekedhetsz Isten királyságának előmozdítására.
(Eközben emlékezz vissza a leckében korábban megfogalmazott tantételre arról,
hogy a lelki dolgoknak kell szentelnünk magunkat a fizikaiak helyett.)

A Lukács 12:35–59-ben azt olvassuk, hogy a Szabadító arra tanította tanítványait,
hogy készüljenek fel az Ő második eljövetelére. Segített nekik megérteni, hogy
akinek „sokat adtak, sokat követelnek tőle” (Lukács 12:48), illetve kifejtette, hogy
evangéliuma nagy megosztottsághoz vezet majd az emberek között.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Lukács 10:38–12:59-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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11. RÉSZ: 2. NAP

Lukács 13–15
Bevezetés
Jézus a bűnbánatról és Isten királyságáról tanít, valamint a sabbaton gyógyít.
Példázatok segítségével az alázatról és a tanítványság áráról tanít. 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.

Lukács 13:1–14:14
Jézus a sabbat napján gyógyít, és az alázatról, valamint a kevésbé szerencsésekről
való gondoskodásról tanít
Képzeld el, hogy 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 közül sokan felnevetnek.

Hogyan reagálhatnál ebben a helyzetben? ____________________

A Lukács 13–14 tanulmányozása során keresd meg, mit tanított a Szabadító arról,
hogyan kell bánnunk a nálunk kevésbé szerencsésekkel.

A Lukács 13-ban azt olvassuk, hogy a
Szabadító ismertette a fügefa
példázatát, amelyet kivágnak, ha nem
hoz gyümölcsöt. Ezt a példázatot a
zsidóknak címezte, akiknek jó
gyümölcsöt kellett volna hozniuk, és azt
tanítja, hogy ha nem tartunk
bűnbánatot, akkor elpusztulunk. Jézus a
sabbat napján meggyógyított egy
asszonyt. Isten királyságát egy
mustármaghoz hasonlította, amely
hatalmas fává növekedett, és arról
tanított, kik lépnek majd be az Ő
királyságába, 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.

Olvasd el a Lukács 13:15–16-ot és a Lukács 14:5–6-ot, és keresd meg a Szabadító
válaszát a farizeusoknak, akik a sabbat megszegésével vádolták Őt az asszony és a
férfi meggyógyítása miatt.

Mit tanulhatunk a Szabadító példájából a sabbat napjának tiszteletben tartásáról és
megszenteléséről? Az egyik tanulság az, hogy Jézus példát adott a sabbat-napi
igazlelkű viselkedésről azzal, hogy az emberek szükségleteinek kielégítésére
törekedett. Ez ellentétben áll egyes farizeusok hozzáállásával, akik az állatok
sabbat-napi megsegítését igazolták, az emberekét viszont nem. Gondold végig a
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sabbat-napi tevékenységeidet. Mit tehetsz a sabbaton azért, hogy Jézushoz
hasonlóbb legyél?

A Lukács 14:7–10 egy olyan példázatot tartalmaz, melynek segítségével a Szabadító
egy evangéliumi igazságot tanított az alázat és a felmagasztosulás közötti
kapcsolatról. A „fő helyek” (lásd Lukács 14:7) a kiemelt helyek voltak. Jézus
felfigyelt arra, hogy a lakomára meghívottak némelyike igyekezett tiszteletre
méltóbb helyet biztosítani magának azzal, hogy a házigazdához közeli helyre ült.

Olvasd el a Márk 14:11-et, és keresd meg, mit tanított a Szabadító az alázatról.

Olvasd el a Lukács 14:12–14-et, és keresd meg, mit tanított a Szabadító az Őt
vacsorára hívó farizeusnak. Az ehhez a farizeushoz hasonló emberek miért a
barátaikat és a gazdag és befolyásos ismerőseiket hívják vacsorára?

A Szabadító idejében azok, akik csonkák (sérültek), bénák vagy vakok voltak,
gyakran nehezen tudtak munkát találni, és ezért a fogyatékosságaik miatt
szegénységben éltek. Néhány farizeus lenézte az ilyen embereket. Milyen okok
miatt néznek le manapság egyesek másokat?

A következő az egyik tantétel, amelyet ezekből a versekből megismerhetünk: Ha
igyekszünk segíteni a nálunk kevésbé szerencséseknek, akkor az Úr
megjutalmaz bennünket.

A feltámadáskor elnyert jutalmon kívül az Úr ebben az életben is megáld
bennünket, amikor megpróbálunk segíteni a nálunk kevésbé szerencséseknek (lásd
Máté 6:4).

1. Végezz el legalább egyet az alábbi tevékenységek közül a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Írj egy olyan esetről, amikor te vagy az egyik ismerősöd áldást kapott azért,
mert igyekezett segíteni a kevésbé szerencséseknek. (A „kevésbé
szerencsés” nem csupán az anyagi javakban szűkölködőre utalhat, hanem
például azokra is, akik magányosak vagy akiknek nincsenek barátaik.)

b. Gondolkozz el azon, hogyan segíthetsz azoknak, akik nálad kevésbé
szerencsések, és írj egy célt arra vonatkozóan, hogyan szolgálod majd őket.

Lukács 14:15–35
Jézus elmondja a nagy vacsoráról szóló példázatot, és a tanítványság áráról tanít
Milyen dolgok feláldozására vagy feladására kérhetnek bennünket Jézus Krisztus
tanítványaiként? ____________________

Milyen kifogásokra érezhet valaki kísértést annak indoklására, hogy miért nem
hozza meg ezeket az áldozatokat? ____________________

Miután a Szabadító azt tanácsolta a farizeusnak, hogy hívja meg a kevésbé
szerencséseket ilyen lakomákra, valaki az asztalnál azt mondta Neki, hogy „boldog
az, a ki eszik kenyeret az Isten országában” (Lukács 14:15). E kijelentésre adott
válaszként a Szabadító elmondta a nagy vacsora példázatát.
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Olvasd el a Lukács 14:16–24-et, és keresd meg, milyen meghívásban részesültek a
példázatban szereplő emberek, és milyen kifogásokkal éltek azok, akik elutasították
e felkérést.

Jézus azokhoz a zsidókhoz szólt, akik a példázatban a lakomára először
meghívottakhoz hasonlóan viselkedtek. Miként hasonlít Jézus Krisztus
evangéliuma egy nagy lakomához? Milyen kifogásokat említettek azok, akik nem
fogadták el a meghívást a nagy vacsorára? Mit árulnak el ezek a kifogások ezen
egyének értékrendjéről?

Az egyik tantétel, amelyet ebből a példázatból megismerhetünk az, hogy ha egyéb
dolgokat helyezünk az Úr és az Ő evangéliuma elé, akkor elveszítjük az
áldásokat, amelyeket megkaphattunk volna.

Nézd meg a listádat arról, milyen dolgok feláldozására vagy feladására kérhetnek
bennünket Jézus Krisztus tanítványaiként. Milyen áldásokat veszíthetsz el, ha nem
vagy kész meghozni ezeket az áldozatokat? Előfordult már, hogy úgy gondoltad,
feláldoztál valamit, később viszont kiderült, hogy az elnyert áldások nagyobbak
voltak, mint amit feláldozni véltél?

E példázat megtanítása után a Szabadító arról beszélt a sokaságnak, hogy mit kíván
meg a tanítványaitól. Olvasd el a Lukács 14:25–27-et, és keresd meg, mit mondott
az Úr, mire kell hajlandónak lenniük az Ő tanítványainak.

„A Lukács 14:26 szövegösszefüggéseiben a »gyűlöli« szóval fordított görög kifejezés azt jelenti:
»kevésbé szereti« vagy »kevesebbre tartja«. A Szabadító nem vonta vissza a parancsolatot, mely
szerint »tiszteld atyádat és anyádat« (2 Mózes 20:12); az értékrendről tanított. A tanítvány
számára a család iránti elkötelezettségnek a Jézus Krisztus iránti elkötelezettség után kell
következnie” (Újszövetség tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014]. 165.;
lásd még Máté 10:37).

A kereszt szó a Lukács 14:27-ben a keresztre feszítésre utal, és az áldozatra való
hajlandóságot jelképezi. A Joseph Smith fordítás segít megértenünk, hogy
„hordoz[ni valakinek] az ő keresztjét” (Lukács 14:27) azt jelenti, hogy
„[megtagadni] magát minden istentelenségtől, és minden világi vágyakozástól, és
[betartani az Úr parancsolatait]” (Joseph Smith fordítás: Máté 16:26 [a Kalauz a
szentírásokhoz 232. oldalán]).

Ezek a versek azt tanítják nekünk, hogy Jézus Krisztus tanítványainak
hajlandónak kell lenniük mindent feláldozni azért, hogy kövessék Őt.
Odaírhatod ezt az igazságot a szentírásod margójára a Lukács 14:25–27 mellé.

Miután Jézus arról tanított, mire kell hajlandónak lenniük az Ő tanítványainak, azt
mondta: „Tehát határozzátok el szívetekben, hogy hajlandóak lesztek megtenni
azon dolgokat, amelyeket én tanítok és parancsolok nektek” (Joseph Smith
Translation, Luke 14:28). Az egyik tantétel, amelyet ezekből a versekből
tanulhatunk az, hogy amikor elhatározzuk a szívünkben, hogy megtesszük,
amit Jézus Krisztus tanít és parancsol nekünk, akkor az Ő
tanítványaivá válunk.
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A Lukács 14:28–30-ban is említetthez hasonló
torony egy názáreti faluban

Az elveszett juh

Gondolkodj el azon, hogyan érhetjük el tanítványságunk során azt a pontot,
amikor igazán elhatározzuk a szívünkben, hogy megtesszük, amit Jézus Krisztus
tanít és parancsol nekünk.

E tantételek megtanítását követően a Szabadító elmondott két hasonlatot. Olvasd
el a Lukács 14:28–30-at és a Lukács 14:31–33-at, és gondold át, mit szemléltet ez a
két hasonlat.

A Szabadító azt szerette volna, ha
követői alaposan megfontolják, hogy
hajlandóak-e feláldozni bármit, ami
megkívántatik ahhoz, hogy ki tudjanak
tartani mindvégig az Ő tanítványaiként.
Megjelölheted a Lukács 14:33-at, amely
egy egyszerű összegzése a Szabadító e
fejezetben szereplő tanításainak.

2. Gondolkodj el azon,
mibe kerülne, vagy mi

lenne szükséges ahhoz, hogy az Úr
Jézus Krisztus igaz tanítványa legyél.
Gondold át az evangélium szerinti élet áldásait és az örök élet jutalmát. Milyen
döntéseket hozhatnál már most, amelyek segítenének az Urat helyezni minden
más elé az életedben? Válaszold meg ezt a kérdést a szentírás-tanulmányozási
naplódban, és fogalmazz meg néhány célt, amelyek segíthetnek abban, hogy
Jézus Krisztus jobb tanítványa legyél.

Lukács 15
Jézus elmondja az elveszett juh, az elveszett drakhma és a tékozló fiú példázatát
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor
megtaláltál egy korábban elveszített
értékes dolgot. Milyen érzés volt?

Gondolj egy olyan személyre, aki
lelkileg talán „elveszett”. Ez lehet olyan
ember, aki még nem ismerte meg Jézus
Krisztus visszaállított evangéliumát, és
olyan is, aki jelenleg éppen nem él az
evangélium tanításaival összhangban.

A Lukács 15 tanulmányozása során
keress olyan igazságokat, amelyek arról
szólnak, hogy Mennyei Atyánk mit érez
azok iránt, akik lelkileg elveszettek, és
hogy mi milyen felelősséggel tartozunk
irántuk.

Olvasd el a Lukács 15:1–2-t, és keresd meg, mi miatt háborogtak a farizeusok.

A farizeusok és az írástudók háborgására reagálva a Szabadító három példázatot
mondott el: egyet egy juhról, egyet egy drakhmáról és egyet egy fiúról. E
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Az elveszett drakhma

A tékozló fiú

példázatoknak kettős célja volt:
reményt nyújtottak a bűnösnek, és
egyúttal megfeddték és elítélték az
írástudók és a farizeusok képmutatását
és álszentségét. E példázatok
tanulmányozása során figyeld meg,
miért veszett el és hogyan került meg az
egyes példázatok tárgya.

Olvasd el az egyes példázatokat, és
keress válaszokat a következő táblázat
bal oldali oszlopában található
kérdésekre. Írd be a válaszaidat az üres
helyekre.

Az elveszett juh, drakhma és fiú példázata

Kérdések 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?
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„Meglátá őt az ő atyja…, és oda futván…
megcsókolgatá őt” (Lukács 15:20).

Figyeld meg, hogy a juh a rendes napi
tevékenysége során veszett el, a
drakhma a tulajdonosa hanyagsága
vagy gondatlansága miatt tűnt el, míg a
tékozló (pazarló vagy felelőtlen) fiú a
saját lázadása miatt veszett el.

Szerinted milyen felelősséggel
tartozunk azok iránt, akik elvesztek,
függetlenül attól, hogy hogyan
vesztek el?

Figyeld meg azokat a kifejezéseket,
amelyek az állat, a tárgy és a személy
megtalálásakor tapasztalt reakciókat
írják le. Ne feledd, hogy e három
példázat célja az volt, hogy megfeddje
az álszent farizeusokat és írástudókat,
akik amiatt zúgolódtak, hogy Jézus
vámszedőkkel és bűnösökkel beszélt.
Amikor Jézus azt mondta, hogy
„nagyobb öröm lesz a mennyben egy
megtérő [bűnbánó] bűnösön, hogynem
kilenczvenkilencz igaz emberen, a
kinek nincs szüksége megtérésre [bűnbánatra]” (Lukács 15:7), azzal azt tanította,
hogy nagyobb az öröm a mennyben egy bűnbánó bűnös, mint kilencvenkilenc
álszent farizeus és írástudó miatt, akik kevélységükben úgy vélik, hogy nincsen
szükségük bűnbánatra.

Azok reakciói alapján, akik megtaláltak már valamit, ami elveszett, hogyan
egészítenéd ki a következő kijelentést: Amikor segítünk másoknak vágyat
érezni a bűnbánatra, akkor ____________________.

3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Mit tehetsz azért, hogy segíts valakinek, aki lelkileg

elveszett, hogy vágyat érezzen a bűnbánatra vagy arra, hogy közelebb kerüljön
Mennyei Atyánkhoz?

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Lukács 13–15-öt, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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11. RÉSZ: 3. NAP

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.

Lukács 16:1–12
Jézus elmondja a hamis sáfár példázatát
Az alábbi helyen sorolj fel néhány olyan világi tárgyat, amelyekre az emberek
gyakran helyezik a szívüket, és igyekeznek megszerezni azokat:
____________________

Most sorolj fel olyan örökkévaló kincseket, amelyekre Mennyei Atyánk szeretné, ha
törekednénk (például az örökkévaló családok és a békesség):
____________________

Ezen örökkévaló kincsek némelyikét már ebben az életben is élvezhetjük. Karikázz
be egyet vagy kettőt az örökkévaló kincsek közül, amelyek különösen fontosak
neked. A Lukács 16 tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek
segíthetnek neked örökkévaló kincseket szerezni.

Miután a Szabadító az elveszett juh és drakhma, illetve a tékozló fiú példázatát
tanította, elmondta tanítványainak a hamis sáfár példázatát is. A sáfár olyasvalaki,
aki valaki más üzleti, pénzügyi vagy ingatlannal kapcsolatos ügyeit intézi.

Olvasd el a Lukács 16:1–2-t, és keresd meg, mit tudott meg a példázatban a gazdag
ember a sáfárjáról.

Figyeld meg, mivel vádolták a sáfárt, mit tett a gazdag ember javaival. A sáfár
pazarlásának következményeként elveszíthette a hivatalát.

A Lukács 16:3–7-ből megtudjuk, 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.

Olvasd el a Lukács 16:8-at, és keresd meg, hogyan reagált a gazdag ember, amikor
tudomást szerzett sáfárja tettéről. Segíthet, ha tudod, hogy az „e világnak fiai” a
világi szemléletű emberek, „a világosságnak fiai” pedig Isten követői, vagyis a lelki
szemléletű emberek.

Figyeld meg, hogy a gazdag ember a sáfár eszességét dicsérte, amiért megszerezte a
gazdag ember adósainak jóindulatát. Nem a sáfár becstelenségét dicsérte.
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James E. Talmage elder a Tizenkét Apostol Kvórumából kifejtette, 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. A világi gondolkodású emberek nem hanyagolják el,
hogy készleteket raktározzanak el a jövőbeli évekre; gyakorta bűnösen lelkesen

halmoznak fel rengeteget. A »világosságnak fiai« pedig, vagyis azok, akik minden földi jónál
magasabb rangúnak tekintik a lelki gazdagságot, sokszor sokkal kevésbé energikusak, előrelátók
vagy bölcsek” (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 463).

Olvasd el a Lukács 16:10–12-t, és keresd meg, mit mondott a Szabadító, mit kell
tennünk ahhoz, hogy örökkévaló kincsekkel áldassunk meg. Figyeld meg, hogy a
mammon szó a 11. versben a földi kincsekre, a pénzre és vagyontárgyakra utal. Az is
segíthet, ha tudod, hogy ha valaki „hű a kevesen” (Lukács 16:10), az azt jelenti,
hogy igazlelkűen használja fel a földi kincseket.

A Szabadító Lukács 16:1–12-ben olvasható tanításaiból megtudjuk, hogy ha
bölcsen készülünk örökkévaló jövőnkre, és igazlelkűen használjuk a földi
kincseket, akkor örökkévaló kincsekkel áldathatunk meg.

1. Válaszolj a következő kérdések egyikére vagy mindkettőre a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Hogyan tükrözi az örökkévaló kincsekre való érdemességünket az, amilyen
igazlelkűen használjuk a földi kincseinket?

b. Fiatalként hogyan használhatod igazlelkűen a földi kincseket? Hogyan
teheted ezt meg felnőttként? (Lásd Jákób 2:17–19.)

Lukács 16:13–31
Jézus megfeddi a farizeusokat, és a gazdag ember és Lázár példázatát tanítja
A Lukács 16:13–26 tanulmányozása során gondold át, hogyan gátolhatnak
egyeseket a földi kincsek az örökkévaló kincsek megszerzésében.

A Lukács 16:13–14 feljegyzése szerint a Szabadító azt tanította, hogy „nem
szolgálhat[unk] Istennek [is] és a mammonnak [is]” (Lukács 16:13). A farizeusok a
Szabadító tanításait hallván „csúfolák” (Lukács 16:14), vagyis kigúnyolták Őt.
Keresd 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.

A farizeusok kapzsik voltak, ami azt jelenti, hogy önző módon többet szerettek
volna birtokolni, különösen olyan javakat, amelyek mások tulajdonában álltak.
Földi vagyon és hatalom után sóvárogtak (lásd Máté 23:2–6, 14). Szerinted miért
járult hozzá a kapzsiságuk ahhoz, hogy a Szabadítót kigúnyolják?

Olvasd el a Lukács 16:16–23 Joseph Smith fordítását (a Kalauz a szentírásokhoz
236–237. oldalán), és keress további meglátásokat a farizeusok és a Szabadító
közötti párbeszédhez.

E versekből megtudjuk, hogy a farizeusok azt állították, hogy Mózes törvénye
szolgál törvényként számukra, és ezért nem fogadták el Jézust bírájukként. Jézus
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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 e
kapzsi farizeusoknak megérteni viselkedésüket és annak következményeit, a
Szabadító a gazdag emberhez hasonlította őket a Lukács 16:19–31-ben feljegyzett
példázatban.

Szentírásbeli események elképzelése
A szentírásbeli események elképzelése elevenebbé és valóságosabbá teszi azokat. Segíthet
jobban beleélni magadat a szentírásokban feljegyzett emberek helyébe és a leírt helyzetekbe,
ennek eredményeként pedig hatékonyabban elemezni és megérteni a szentírásbeli eseményeket.
Olvasás közben keress olyan részleteket, amelyek segítenek magad előtt megjeleníteni az
eseményeket, és elképzelni, hogy te is jelen vagy bennük.

A Lukács 16:19–31 olvasása közben képzeld magad elé a példázat szeplőit és
párbeszédeiket. Fel is olvashatod ezeket a verseket, mintha közönség előtt lennél,
idézve a Szabadító szavait (Lukács 16:19–23), a gazdag ember szavait (Lukács
16:24, 27, 28, 30), valamint Ábrahám szavait (Lukács 16:25, 26, 29, 31). Segíthet, ha
tudod, hogy „Ábrahám kebele” (lásd Lukács 16:22) a lélekvilág paradicsom részét
jelképezi, a pokol (lásd Lukács 16:23) pedig a lélekbörtönre utal (lásd Bible
Dictionary, “Abraham’s Bosom,” “Hell”).

Miben különbözött a gazdag ember és
Lázár halandó élete?

Milyen hatással volt a gazdag emberre a
kapzsisága és a földi kincsek iránti
vonzódása a halálát követően?

Szerinted e példázat mit volt hivatott
tanítani a farizeusoknak?

Az egyik tantétel, amelyet ebből a
példázatból megismerhetünk az, hogy 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).
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Kutyák nyaldosták Lázár sebeit, aki szegény
ember lévén a gazdag ember ajtajánál ült

Ebből a példázatból egy további
igazságot is megtudhatunk. A Lukács
16:30 szerint mit gondolt a gazdag
ember, mi történik majd, ha Lázár
megjelenik az ő testvéreinek?

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 Lukács 16:29, 31 szerint Ábrahám
miért nem küldte el Lázárt a gazdag ember testvéreihez?

Mózes és a próféták említésével a Szabadító ismét a szentírásokra utalt, amelyekről
a farizeusok azt állították, hogy hisznek bennük és azok szerint élnek, a valóságban
mégis elvetették azokat.

Ebből a példázatból megtudjuk, hogy a megtérés a próféták szavaiba vetett
hitből és azok megfogadásából származik, nem pedig abból, hogy csodáknak
vagyunk tanúi vagy angyalokat látunk.

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Szerinted a megtérés miért elsősorban a próféták szavaiba vetett hitből és
azok megfogadásából származik, nem pedig abból, hogy csodáknak
vagyunk tanúi vagy angyalokat látunk?

b. A próféták milyen konkrét tanításai voltak hatással a te megtérésedre?

Egy külön lapra írj le egy célt arra vonatkozóan, hogyan hihetsz jobban a próféták
egy-egy konkrét tanításában vagy tanácsában, illetve hogyan szívlelheted meg
jobban ezeket a megtérésed megerősítése érdekében. Ötletekért átnézheted A
fiatalság erősségéért füzetet. Tedd ezt a lapot olyan helyre, ahol mindennap láthatod
– akár a szentírásaidba is –, hogy emlékeztessen a célodra.

3. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Lukács 16-ot, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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11. RÉSZ: 4. NAP

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.

Lukács 17:1–10
Az apostolok arra kérik Jézust, hogy adjon nekik több hitet

1. Gondolj egy olyan konkrét helyzetre, amely megkövetelné, hogy
gyakorold a hitedet, például egy papsági áldás elnyerése, a

tizedfizetés vagy egy beszéd, illetve tanítás az egyházban. Írj egy felsorolást
ezekről a szentírás-tanulmányozási naplódban, majd válaszold meg a következő
kérdéseket: Előfordult már, hogy nagyobb hitet szerettél volna? Ha igen, akkor
milyen élmények idézték elő ezt a vágyat?

A Lukács 17 tanulmányozása során keress olyan tantételeket, amelyek segíthetnek
a hited gyarapításában.

A Lukács 17:1–2-ben a Szabadító azt tanította tanítványainak, hogy aki másokat
félrevezet vagy bűnre csábít, az felelősségre lesz vonva.

Olvasd el a Lukács 17:3–4-et, és keresd meg, milyen parancsolatot adott a
Szabadító a tanítványainak, amelyhez hitre volt szükség. Ezt a parancsolatot be is
jelölheted a szentírásodban.

Miért lehet nehéz megbocsátani valakinek, aki újra meg újra rosszat tett veled?
____________________

Olvasd el a Lukács 17:5-öt, és keresd meg, mit kívántak az apostolok a
Szabadítótól, miután a megbocsátásról tanította őket.

Miként segíthet nekik, hogy engedelmeskedjenek a másoknak való megbocsátásra
szólító parancsolatnak az, ha igyekeznek nagyobb hitre szert tenni az Úrban?
____________________

A Lukács 17:6 feljegyzése szerint a Szabadító azzal válaszolt apostolai nagyobb
hitért való könyörgésére, hogy bizonyságot tett arról, hogy egy apró mustármagnyi
hit is csodákat eredményezhet. Hogy segítsen nekik megérteni, hogyan
gyarapíthatják a hitüket, Jézus ezután elmondta nekik az úr és a szolga
kapcsolatáról szóló példázatot.

Olvasd el a Lukács 17:7–10-et, és keresd meg, mit várt el az úr a szolgájától.

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.
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Gondold át, mi mindenben hasonlít Mennyei Atyánk a példázatban szereplő úrra.

A Lukács 17:10-ben megjelölheted a „mindazokat megcselekedtétek, a mik néktek
parancsoltattak” kifejezést.

2. Írd le a következőket a szentírás-tanulmányozási naplódba: Hitünk
gyarapodni fog, ha igyekszünk mindent megtenni, amit Mennyei Atyánk

parancsol. Később még kiegészíted majd ezt a kijelentést.

A Lukács 17:10-ben megjelölheted, mit mondott Jézus, mit kell mondaniuk a
szolgáknak, miután megtették, amit parancsoltak neki.

Elismerni, hogy haszontalan szolgák vagyunk azt jelenti, hogy elismerjük: mindegy,
milyen jól tartjuk be a parancsolatokat, mindig adósai maradunk Istennek. Ő oly
bőkezűen áld meg bennünket, hogy sohasem tudjuk ezt visszafizetni Neki – még
akkor sem, ha engedelmesen és igazlelkűen élünk (lásd Móziás 2:20–26).

3. Egészítsd ki a szentírás-tanulmányozási naplódban szereplő
kijelentést 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.
Ezután válaszold meg a következő kérdést: Hogyan gyarapítja a hitünket, ha
igyekszünk mindent megtenni, amit Isten parancsol?

Heber J. Grant elnök tanított arról, milyen fontos, hogy megtegyük a
kötelességünket Isten szolgálatában: „Egyetlen férfi vagy nő sem forog abban a
veszélyben, hogy elveszíti hitét ebben az egyházban, ha alázatos, imádságos
lelkű és kötelességtudó. Soha nem hallottam arról, hogy egy ilyen ember
elveszítette volna a hitét. Kötelességünk végzése által hitünk egyre növekszik,
mígnem tökéletes tudássá válik” (Az egyház elnökeinek tanításai: Heber J. Grant

[2002]. 29.).

Gondolkodj el egy olyan alkalmon, amikor betartottad a parancsolatokat vagy
engedelmesen elvégezted az Isten iránti kötelességedet, és úgy érezted, hogy
ennek eredményeként gyarapodtál a hitben.

Lukács 17:11–19
Jézus megtisztít tíz leprást
A leprával kapcsolatos ismereteid
alapján egészítsd ki a következő
kijelentést: A bibliai időkben nehéz
lehetett leprásnak lenni, mert
____________________.

A lepra olyan betegség volt, amely testi
elváltozásokat és halált okozhatott. A
leprásokat elkülönítették a társadalom
többi tagjától, hogy megóvják a többiek
egészségét, valamint figyelmeztetésként
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azt kellett kiáltaniuk, hogy „Tisztátalan!”, ha valaki közeledett hozzájuk (lásd Bible
Dictionary, “Leper”).

Olvasd el a Lukács 17:11–12-t, és figyeld meg, kikkel találkozott Jézus, amikor úton
Jeruzsálem felé megállt egy faluban.

Ha ezen leprások egyike lettél volna, mit éreztél volna, amikor meglátod Jézust?

Olvasd el a Lukács 17:13–14-et, és keresd meg, mit mondtak a leprások a
Szabadítónak, és Ő mit válaszolt.

Mózes törvénye megkívánta, hogy gyógyulásuk után a leprások mutassák meg
magukat a papoknak, hogy visszaengedjék őket a társadalomba (lásd 3 Mózes 14).
A szentírásodban megjelölheted, mi történt, amikor a leprások elmentek, hogy
megmutassák magukat a papnak.

A Lukács 17:14-ből megtudhatjuk, hogy elnyerjük az Úr áldásait, ha azt tesszük,
amire Ő utasít bennünket.

Gondold át, milyen lehetett volna – hogyan változtatta volna meg az életedet –, ha
az egyik olyan leprás helyében lettél volna, aki megtisztult. Szerinted mit tettél
volna, amikor felismered, hogy megtisztultál a leprától?

Olvasd el a Lukács 17:15–19-et, és keresd meg, miben cselekedett az egyik leprás a
többiektől eltérően.

Az egyik igazság, amelyet a köszönetet mondani visszatérő leprástól tanulhatunk
az, hogy fontos kifejezni a hálánkat az elnyert áldásokért.

Miért fontos kifejezni a hálánkat Istennek az elnyert áldásokért?
____________________

Milyen módon lehetünk olykor hasonlóak a kilenc lepráshoz?

Miközben a következő idézetet olvasod Thomas S. Monson elnöktől, jelöld be, mit
tanított, mi történik majd, amikor kifejezzük hálánkat Mennyei Atyánknak:
„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 Lukács 17:19-ben megjelölheted, mit mondott a Szabadító, mi történt azzal a
leprással, aki visszatért köszönetet mondani.

Életed kiértékelése
Ha időt szakítunk rá, hogy őszintén kiértékeljük, vajon mennyire élünk egy bizonyos evangéliumi
tantétel szerint, akkor azzal lehetőséget adunk a Szentléleknek arra, hogy segítsen nekünk
felismerni, mit teszünk jól és miben tudnánk még fejlődni. Amikor önértékelést tartasz, törekedj a
Szent Lélek útmutatására és legyél teljes mértékben őszinte.

Hogyan segíthet teljesen éppé lennünk az, ha hálát adunk az Úrnak az
áldásainkért? ____________________
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4. Jegyezz fel a szentírás-tanulmányozási naplódban olyan konkrét
áldásokat Mennyei Atyánktól, amelyekért hálás vagy, és azt is, mit

tehetsz azért, hogy kimutasd a háládat ezekért az áldásokért.

Lukács 17:20–37
Jézus Isten királyságának eljövetelével kapcsolatosan tanít
A Lukács 17:20–37-ben Jézus a második eljöveteléről tanított. E szakasz néhány
részét már tanulmányoztad a Máté 24 és a Joseph Smith – Máté áttekintése során.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Lukács 17-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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12. RÉSZ: 1. NAP

Lukács 18–21
Bevezetés
Miközben Jézus Krisztus 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.

Lukács 18–21
A Szabadító tanít a Jeruzsálem felé vezető útján
Máté és Márk tanulmányozása során már számos olyan eseménnyel foglalkoztál,
amelyek a Lukács 18–21-ben kerültek feljegyzésre.

Miközben Jézus Krisztus utolsó
alkalommal utazott Jeruzsálem felé,
számos példázatot tanított, és sokakat
meggyógyított. Felkért egy gazdag ifjút,
hogy adja mindenét a szegényeknek és
kövesse Őt. Meggyógyított egy vakot. A
gúnyolódás ellenére az egyik
fővámszedővel étkezett Jerikóban.
(Lásd még Máté 19–20; Márk 10.)

Jézus 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.

A legtöbb beszámoló, melyet e lecke
során tanulmányozni fogsz, Lukács
evangéliumának egyedi története. A
Lukács 18–21 tanulmányozásának
előkészítéseként válaszold meg a
következő kérdéseket az üres helyen:

Milyen cselekedetek fejezhetik ki azt,
hogy valaki őszintén szeretne közelebb
kerülni az Úrhoz? Milyen viselkedés
mutatja azt, hogy igazán szeretne bűnbocsánatot nyerni, vagy az Úr segítségét
szeretné? ____________________

A kapcsolódó táblázatban olvasd el a szentírásrészeket, és fogalmazd meg a
kérdésekre adott válaszaidat. Meg is jelölheted, amit találsz.
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példázat vagy
történet

szósegédlet főszereplő tanok vagy
tantételek

Lukács 18:1–8 megrestülni: elcsüggedni vagy
elfáradni

bosszút állni: itt: helyrehozni vagy
igazságot szolgáltatni

özvegyasszony

Lukács 18:9–14 igazak: elfogadottak vagy
megtisztultak

vámszedő

Lukács 18:35–43 vak férfi

Lukács 19:1–10 felhág: felmászik

patvarkodás: igazságtalan eszköz
vagy módszer

Zákeus

Elgondolkodtató kérdések

• Mit kívánt a főszereplő?

• Mit tett ez az illető, ami azt mutatta, hogy a vágya őszinte?

• Mi történt a hithű tetteinek köszönhetően?

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen hasonlóságokat láttál az egyes főszereplők cselekedetei között?

b. Milyen hasonlóságokat vettél észre abban, amit az egyes főszereplők kaptak
tetteik eredményeképpen?

Az egyik tantétel, amelyet ezek a történetek tanítanak az, hogy ha őszinték és
állhatatosak vagyunk az Úrba vetett hit gyakorlásában, akkor elnyerhetjük az
Ő irgalmát.

Olvasd el a következő idézetet David A. Bednar eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, és keresd
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.).

Odaírhatod ezt az idézetet a szentírásod margójára.

2. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj le néhány lehetőséget
arra, ahogyan Jézus Krisztusba vetett hitet gyakorolhatsz már most.

Milyen áldásokkal jár az, ha naponta gyakoroljuk a hitünket Jézus Krisztusban?

Olvasd el a következő kijelentést Bednar eldertől, és keresd meg, mit mondott, mit
jelent megtapasztalni az Úr irgalmát:
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„Személyes tanulás, vizsgálódás, elmélkedés és ima által azt hiszem, jobban
megértettem, hogy az 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 valóban az emberek
fiainak helyzetéhez szabja irgalmasságait (lásd T&Sz 46:15).

[…] Hadd mondjam el, hogy az egyik módja annak, ahogy a Szabadító mindannyiunkhoz eljön,
az Ő bőséges és gyengéd irgalmasságain keresztül történik. Például, miközben ti is és én is
kihívásokkal és próbatételekkel nézünk szembe, a hit ajándéka és a kellő magabiztosság, amely
túlmutat saját képességeinken, két példája lehet az Úr gyengéd irgalmasságainak. A bűnbánat és
a bűnök bocsánata, vagy a lelki béke példái az Úr gyengéd irgalmasságainak. Az a kitartás és
lelkierő, melyek segítenek vidáman túllépni a fizikai korlátokon és lelki nehézségeken, szintén
példái az Úr gyengéd irgalmasságainak” (vö. Az Úr gondoskodó kegyelme. Liahóna, 2005.
máj. 99.).

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan gyakoroltál már te vagy az egyik ismerősöd hitet Jézus Krisztusban?
Milyen irgalmasságot tapasztaltál meg ennek eredményeként?

b. Gondold át, hogyan szeretnéd az Úr segítségét vagy irgalmát elnyerni az
életedben. Mit teszel majd, hogy gyakorold az Úrba vetett hitedet az Ő
irgalmának elnyerése érdekében?

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Lukács 18–21-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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12. RÉSZ: 2. NAP

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.

Lukács 22:1–38
A Szabadító bevezeti az úrvacsorát, és utasításokkal látja el apostolait
Képzeld el, hogy egy családtagoddal a földön üldögéltek. A családtag fel szeretne
állni, és ehhez a segítségedet kéri. Mennyire eredményesen tudnál segíteni neki, ha
a földön ülve maradsz? Miben lenne más a helyzet, ha először felállnál?

Ez a hasonlat segít megértened, mit tehetsz azért, hogy segíts másokat jobb
állapotba hozni lelkileg.

A Lukács 22 tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek segítenek
neked megtudni, miként segíthetsz másoknak lelkileg felállni.

A Lukács 22:1–30-ból megtudjuk, hogy halandó szolgálata végéhez közeledve a
Szabadító összegyűlt apostolaival, hogy megünnepelje a pászka (a zsidó húsvét)
ünnepét. Ennek során a Szabadító bejelentette, hogy egyikük elárulja majd;
bevezette az úrvacsorát, és megparancsolta, hogy az Ő emlékezetére továbbra is
végezzék majd azt; valamint megtanította nekik, 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.

Olvasd el a Lukács 22:31–32-t, és keresd meg, mit mondott a Szabadító, mit
szeretne Sátán.

A Joseph Smith fordítás a következő pontosítással szolgál a 31. vershez: „Monda
pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostálja a királyság
gyermekeit, mint a búzát” (Joseph Smith Translation, Luke 22:31). Más szavakkal
Sátán csapdába akarta csalni Pétert, hogy könnyebben csapdába ejthesse az egyház
többi tagját is.

„A búza rostálása során választják el a magokat az azokat borító héjazattól. Az
értékes magot megtartják, míg az értéktelen pelyvát eldobják. Ha a szentek
engednek a kísértésnek, és részt vesznek a világ bűneiben, akkor elveszítik
egyediségüket, és olyanok lesznek, mint a pelyva” (Újszövetség tanulói kézikönyv
[Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014]. 183.). A Szabadító hasonlatában
Péter és mások hite és bizonysága hasonló lehet a mag belsejéhez, amelyet Sátán
szeretett volna leválasztani róluk vagy elvenni tőlük.

Sorolj fel egy vagy két olyan dolgot, amelyet Péterről megtudtál, és amely azt
mutatja, hogy már rendelkezett bizonysággal Jézus Krisztusról és az Ő
evangéliumáról: ____________________
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A Lukács 22:32-ben megjelölheted, mit mondott a Szabadító Péternek, mit kellett
neki még megtapasztalnia, mielőtt megerősíthette volna fivéreit.

Bizonysággal rendelkezni az evangéliumról annyit jelent, hogy valaki „a
Szentlélektől kapott tudás vagy lelki tanúságtétel” birtokában van (Kalauz a
szentírásokhoz: bizonyság; scriptures.lds.org). A megtérés az evangéliumhoz azt
jelenti: „hitelveink, szívünk és életünk megváltoztatása, hogy elfogadjuk Isten
akaratát és megfeleljünk annak” (Kalauz a szentírásokhoz: megtérés, megtért;
scriptures.lds.org).

Az alapján, amit az Úr Péternek mondott a Lukács 22:32-ben, a következő
igazságot fogalmazhatjuk meg: Ha már megtértünk Jézus Krisztus
evangéliumához, akkor erősíthetünk másokat.

1. Amikor megtértünk, a hitelveink és a tetteink Isten akaratához
igazodnak, és képesek vagyunk segíteni másokat vagy megerősíteni

őket. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Hogyan kapcsolódik ehhez a tantételhez az a hasonlat, hogy segítünk
valakinek felállni?

b. Szerinted mi segítene valakinek jobban megtérni az evangéliumhoz?

Olvasd el a Lukács 22:33–34-et, és figyeld meg, hogyan reagált Péter a Szabadító
intésére, valamint hogy mit jövendölt a Szabadító, mit tesz majd Péter. Meg is
jelölheted, amit találsz.

A Máté 26-ban e történet részletesebb változata került feljegyzésre. Olvasd el a
Máté 26:35-öt, és keresd meg, mit mondott Péter a Szabadítónak, miután hallotta a
próféciát.

Lukács 22:39–53
A Szabadító szenved a Gecsemáné kertjében, hatalmas cseppekben vért izzad, és
Júdás elárulja
A pászka ünnepe után Jézus és apostolai a Gecsemáné kertjébe mentek. Olvasd el
a Lukács 22:39–43-at, és keresd meg, mit tett itt a Szabadító. A 43. versben
megjelölheted, ki erősítette Őt.

Ebből a történetből megtudjuk, hogy ha hajlandóak vagyunk engedelmeskedni
Mennyei Atyánknak, akkor Ő segít erőt nyernünk az Ő akarata
véghezviteléhez.

Nevezd meg néhány módját annak, miként erősíthet meg bennünket Mennyei
Atyánk. ____________________

Gondolkodj el egy olyan alkalmon, amikor érezted, hogy Mennyei Atyánk
megerősít téged, amint igyekeztél véghezvinni az Ő akaratát.

Lukács beszámolója a Szabadító Gecsemáné kertjében átélt szenvedéseiről
tartalmaz egy fontos részletet, amely nem szerepel a Máté és Márk által feljegyzett
beszámolókban. Olvasd el a Lukács 22:44-et, és keresd meg, hogyan írta le Lukács
a Szabadító itteni szenvedését. Megjelölheted azokat a szavakat, amelyek a
következő igazságot tanítják: Jézus Krisztus hatalmas vércseppeket izzadt,
miközben a Gecsemáné kertjében szenvedett.

12.  RÉSZ,  2 .  NAP

248



A Szabadító leírta saját szenvedéseit egy Joseph Smith prófétán keresztül adott
kinyilatkoztatásban. Olvasd el a Tan és a szövetségek 19:18-at, és figyeld meg,
hogyan írta le a Szabadító a saját szenvedését. Olvasd el a Móziás 3:7-et is.
Felírhatod keresztutalásként a Tan és a szövetségek 19:18-at és a Móziás 3:7-et a
Lukács 22:44 mellé.

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen gondolataid támadtak annak tudatában, hogy Jézus Krisztus ilyen
sokat szenvedett érted?

b. Ezen igazság ismerete miként erősíti meg a bizonyságodat a Szabadító
irántad érzett szeretetéről?

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következőket tanította a
Szabadító szenvedéséről:

„Nem tudjuk, nem érthetjük, a halandó elme fel sem foghatja a teljes
jelentőségét annak, amit Krisztus tett a Gecsemánéban.

Azt tudjuk, hogy óriási vércseppek hullottak minden pórusából, miközben kiitta
azt a keserű poharat, melyet Atyja adott neki.

Tudjuk, hogy olyan mértékű testi és lelki szenvedésen ment keresztül, amilyet az
ember nem lenne képes elviselni, mert belehalna.

Tudjuk, hogy valamilyen számunkra felfoghatatlan módon a szenvedése kielégítette az igazság
követelményeit, megváltotta a bűnbánó lelkeket a bűn fájdalmától és az azzal járó büntetéstől,
valamint elérhetővé tette az irgalmat azok számára, akik hisznek az Ő szent nevében.

Tudjuk, hogy a végtelen teher súlya okozta fájdalmaktól és kínoktól reszketve a földre borult, és
azt kívánta, hogy ne kelljen kiinnia a keserű poharat.

Tudjuk, hogy egy angyal jött hozzá a dicsőséges mennyből, hogy erősítse Őt a
megpróbáltatásaiban. Feltételezéseink szerint ez az angyal a nagyszerű Mihály volt, aki elsőként
azért bukott el, hogy lehessenek halandó emberek.

Amennyire az ember képes megítélni, e végtelen haláltusa, ez a felülmúlhatatlan szenvedés
mintegy három vagy négy órán át tartott” (vö. A Gecsemáné tisztító ereje. Liahóna, 2011. ápr.
16–17.).

A Lukács 22:45–48-ból megtudjuk, hogy miután a Szabadító szenvedett a
Gecsemáné kertjében, Iskariotes Júdás elárulta Őt.

Olvasd el a Lukács 22:49–51-et, és keresd meg, mit tett Péter (lásd János 18:10),
amikor a főpapok a sokasággal együtt eljöttek, hogy letartóztassák Jézust.
Bejelölheted, mit tett a Szabadító a főpap szolgájáért.

A Lukács 22:52–53-ból megtudjuk, hogy a Szabadító megkérdezte a főpapoktól és
kísérőiktől, hogy miért éjjel tartóztatták le, és nem nappal, amikor a
templomnál volt.
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Lukács 22:54–71
Jézust perbe fogják a Szanhedrin előtt, Péter pedig tagadja, hogy ismerné Őt
A Lukács 22:54-ből megtudjuk, hogy Péter követte a Szabadítót, amikor a főpap
házába vitték a tárgyalásra.

3. Rajzold le a következő táblázatot a szentírás-tanulmányozási
naplódba, és miközben a szentírásrészeket olvasod, keresd meg, ki

beszélt Péterrel, és mit mondott Péter, miközben a Szabadító kihallgatása
zajlott. Írd be a válaszaidat a megfelelő oszlopokba. (Megjegyzés: Mind a négy
evangélium tartalmazza azt, hogy Péter megtagadja Jézust, azonban János
beszámolója a legrészletesebb.)

Hivatkozás Ki beszélt Péterrel? Mit mondott Péter?

János 18:15–17

János 18:18, 25

János 18:26–27

Amikor végeztél a táblázat kitöltésével, válaszold meg a következő kérdést a
szentírás-tanulmányozási naplódban: Szerinted miért tagadta le Péter mindezen
emberek előtt, hogy ismeri Jézust?

Olvasd el a Lukács 22:61–62-t, és
figyeld meg, mi történt, miután Péter
megtagadta, hogy ismerné a Szabadítót.

Képzeld magad Péter helyébe, miután
háromszor megtagadta, hogy ismeri
Jézust. Szerinted milyen gondolatok
vagy érzések kavarogtak volna benned,
amint a Szabadító visszatekintett rád?
Miért éreztél volna így?

Bruce R. McConkie elder a
következőket tanította Péterről:

„Péter a tipikus példája annak, hogy a megtérés ereje miként működik a
befogadó lelkeken. Urunk halandó szolgálata során Péter bizonyságot nyert a
Lélek által Krisztus isteni voltáról, valamint a szabadítás nagyszerű tervéről, mely
Krisztusban volt. »Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia« – mondta, amint a
Szentlélek azt a szájába adta (Máté 16:13–19). Amikor mások elbuktak, Péter
apostoli bizonyossággal állt ki: »És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a
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Krisztus, az élő Istennek Fia« (János 6:69). Péter tudta ezt, tudása pedig kinyilatkoztatás révén
adatott.

Péter azonban nem tért meg, mivel még nem lett a Szentlélek új teremtményévé. Mindazonáltal
– jóval azután, hogy Péter bizonyságot nyert, és éppen azon az éjjelen, amikor Őt letartóztatták –
Jézus azt mondta Péternek: »te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed« (Lukács 22:32).
Közvetlenül ezt követően – és bizonyságától függetlenül – Péter letagadta, hogy ismeri Krisztust
(Lukács 22:54–62). A keresztre feszítés után Péter halászni ment, amikor is a feltámadott Úr
visszahívta őt a szolgálatba (János 21:1-17). Végezetül pedig pünkösd napján elnyerték a
megígért lelki felruházást; Péter és az összes hithű tanítvány a Szentlélek új teremtményeivé
lettek; valóban megtértek; ezt követő eredményeik pedig tanúsítják megtérésük szilárdságát
(Apostolok cselekedetei 3;4)” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 162–63).

Az Apostolok cselekedeteiből megtudjuk, hogy miután Péter elnyerte a Szentlélek
ajándékát, teljesen megtért, és életének hátralévő részét Jézus Krisztus hithű
tanítványaként élte le (lásd Apostolok cselekedetei 4:13–17; 5:25–29).

4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen tanulságokat vonhatunk le Péter élményéből?

b. Kit ismersz, aki úgy tűnik, igazán megtért Jézus Krisztus evangéliumához?
Mit tett ez a személy, amivel megmutatta, hogy megtért?

Gondold át, mit tehetsz azért, hogy elmélyítsd a Jézus Krisztus evangéliumához
való megtérésedet. Cselekedj a kapott benyomások szerint.

A Lukács 22:63–71-ből megtudjuk, hogy a főpapok kigúnyolták és megverték a
Szabadítót.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Lukács 22-t, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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12. RÉSZ: 3. NAP

Lukács 23–24
Bevezetés
A Szabadítót Ponczius Pilátus és Heródes Antipás előtt is perbe fogják. Egyikük
sem találja bűnösnek Őt a zsidók által ellene felhozott vádakban, Pilátus azonban
mégis keresztre feszítésre ítéli. Jézus megbocsát az Őt keresztre feszítő római
katonáknak, és beszélget a halál utáni élet bizonyosságáról egy tolvajjal, akit
szintén keresztre feszítettek. Jézus halála után az arimathiai József sírboltjába
helyezik a testét. A Jézus Krisztus halála utáni harmadik napon angyalok jelentik ki
feltámadását a sírboltnál lévő asszonyok egy csoportjának. Jézus később megjelenik
apostolainak és másoknak is, megmutatja nekik feltámadott testét, és
megparancsolja nekik, hogy prédikáljanak bűnbánatot, és legyenek az Ő tanúi.

Lukács 23
A Szabadítót Pilátus és Heródes előtt is perbe fogják, és két tolvaj között keresztre
feszítik
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor méltánytalanul bántak veled. Hogyan
reagáltál abban a helyzetben?

A Lukács 23 tanulmányozása során keress egy olyan igazságot, amely segít
megértened, miként reagáljunk, ha úgy érezzük, hogy mások méltánytalanul
bánnak velünk.

Emlékezz vissza, hogy miután Jézus a Gecsemánéban szenvedett, a főpapok
letartóztatták és halálra ítélték. Ezután Ponczius Pilátus – Júdea római helytartója –
elé vitték, és követelték, hogy végezze ki Jézust. Pilátus nem találta bűnösnek
Jézust, ezért visszaküldte ítélkezésre Heródes Antipáshoz, aki Keresztelő Jánost is
kivégeztette, és aki Galilea és Perea területét a római fennhatóság alatt
kormányozta. Heródes sem tudott hibát találni Jézusban, így Pilátus azt mondta a
sokaságnak, hogy megbünteti Jézust, aztán elengedi. Az emberek azonban azt
kiáltozták Pilátusnak, hogy inkább Barabbást, a gyilkost engedje el, és Jézus
megfeszítését követelték. Pilátus elengedte Barabbást, és megfeszíttette Jézust (lásd
Lukács 23:1–25).

Olvasd el a Lukács 23:32–34-et és a Lukács 23:35 Joseph Smith fordítását (a Kalauz
a szentírásokhoz 237–238. oldalán), és keresd meg, miért imádkozott a Szabadító,
miközben keresztre feszítették. Be is jelölheted az imáját a szentírásodban.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Miért olyan figyelemre méltó a Szabadító ekkor elmondott imája?

b. Milyen tantételt ismerhetünk meg a Szabadító példájából arról, hogy miként
kell reagálnunk, ha mások méltánytalanul bánnak velünk? (Ezt a kérdést a
következő tantétel befejezésével válaszold meg: Azáltal követhetjük Jézus
Krisztus példáját, ha ____________________.)

Másoknak megbocsátani nem jelenti azt, hogy aki ellenünk vétkezett, azt
felmentjük a tetteiért viselt felelőssége alól. Ahogyan azt sem, hogy olyan helyzetbe
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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 haragot
vagy rossz érzéseket irántuk (lásd Kalauz a szentírásokhoz: megbocsát;
scriptures.lds.org).

Gondold át, hogy van-e valaki, akinek meg kellene bocsátanod. Néha nehéz lehet
másoknak megbocsátani. Olvasd el a következő kijelentést Gordon B. Hinckley
elnöktől, és figyeld meg, hogy mit tehetsz, amikor nehezedre esik megbocsátani
valakinek:

„…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. […] Olyan béke
költözik majd szívetekbe, mely különben elérhetetlen. Ez a béke annak békessége
lesz, aki azt mondta:

»Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti
mennyei Atyátok.

Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja
meg a ti vétkeiteket« (Máté 6:14–15)” (“Of You It Is Required to Forgive,” Ensign, June 1991, 5).

2. Végezd el a következő feladatokat a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Válaszold meg a következő kérdést: Szerinted hogyan segíthet
megbocsátanunk azoknak, akik méltánytalanul bántak velünk az, ha erőért
imádkozunk?

b. Írj egy olyan alkalomról, amikor te (vagy az egyik ismerősöd) megbocsátottál
valakinek. Ne feledd, hogy ne ossz meg semmit, ami túl személyes.

Kövesd Jézus Krisztus példáját, és bocsáss meg azoknak, akik méltánytalanul
bántak veled. Imádkozz erőért, és azért, hogy képes legyél ezt megtenni. (Ne
feledd: Az Úr a bántalmazó viselkedés minden formáját elítéli – a fizikai, a
szexuális, a szóbeli és az érzelmi bántalmazást egyaránt. Bármilyen bántalmazás
vagy méltánytalan bánásmód – beleértve azt is, amikor valakire rászállnak –
ellentétben áll Jézus Krisztus tanításaival. A bántalmazás áldozatait biztosítani kell
arról, hogy mások ártó magatartása miatt őket nem hibáztatják. Nem kell
bűnösnek érezniük magukat. A bántalmazás áldozatai azonnal kérjenek segítséget,
általában a püspöküktől vagy a gyülekezeti elnöküktől.)
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A Lukács 23:35–38-ból megtudjuk,
hogy a zsidó elöljárók és a római
katonák kigúnyolták a keresztre
feszített Szabadítót. Olvasd el a Lukács
23:39–43-at, és keresd meg, hogyan
bánt a Szabadítóval a két oldalán
keresztre feszített két tolvaj. Meg is
jelölheted azokat a szavakat vagy
kifejezéseket, amelyek megragadják a
figyelmedet.

Olvasd el a következő idézetet, és
keresd meg, mit értett a Szabadító az alatt, amikor azt mondta a tolvajnak, hogy
együtt lesz Ővele a paradicsomban:

„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). […]

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).

A Szabadító Lukács 23:43-ban olvasható szavaiból megtudjuk, hogy minden
ember lelke a lélekvilágba lép a halálukkor.

A Tan és a szövetségek 138-ból megtudjuk, hogy amikor a Szabadító meghalt,
Lelke a lélekvilágba ment, azonban a gonoszokat – akik a lélekvilág lelki börtönnek
nevezett részében voltak – nem látogatta meg. Olvasd el a Tan és a szövetségek
138:29–32-t, és keresd meg, mit tett Jézus Krisztus a lélekvilágban, és mi történt
valószínűleg a tolvajjal, miután meghalt és a lélekvilágba került. Beírhatod
keresztutalásként a T&Sz 138:29–32-t a szentírásodba a Lukács 23:43 mellé.

Keresztutalások
A keresztutalás egy szentírásutalást jelent, amely további betekintést nyújthat az épp
tanulmányozott részhez. A tanulmányozás során nagy hasznodra válik, ha keresztutalásokat írsz
a szentírásokba, amikor olyan verseket találsz, amelyek segítenek megérteni a szentírás más
verseit vagy egy szentírásbeli témát.

Bár az evangéliumot prédikálják majd ennek a tolvajnak, ettől ő még nem fog
automatikusan felmagasztosulást nyerni Isten királyságában. A tolvajnak (ahogyan
mindenkinek, aki az evangélium ismerete nélkül hal meg) bűnbánatot kell tartania,
és el kell még fogadnia az érte elvégzett templomi szertartásokat (lásd Tan és a
szövetségek 138:58–59).
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A Lukács 23:44–56 beszámol arról, hogy a Szabadító meghalt a kereszten. Testét
ezután lenvászonba tekerték, és egy sírboltba helyezték. A Szabadító
kereszthalálával kapcsolatos anyagot a Máté 27-tel foglalkozó lecke tárgyalta.

Lukács 24
Angyalok jelentik ki, hogy Jézus Krisztus feltámadt, Jézus pedig megjelenik a
tanítványainak
Képzeld el, hogy misszionárius vagy, és találkozol valakivel, aki azt mondja: „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. Te mit hiszel Jézus Krisztus
feltámadásáról?”

Mit válaszolnál erre a kérdésre? ____________________

Olvasd el a Lukács 24:1–4-et, és nézd meg, mit találtak az asszonyok, amikor
visszatértek a sírbolthoz, ahová Jézus testét helyezték.

Olvasd el a Lukács 24:5–8-at, és keresd meg, mit mondtak az angyalok az
asszonyoknak. Meg is jelölheted, amit találsz.

A Lukács 24:9–10-ből megtudjuk, hogy az asszonyok elsiettek a sírbolttól, hogy
beszámoljanak a tanítványoknak arról, amit láttak és hallottak.

Olvasd el a Lukács 24:11-et, és figyeld meg, hogyan reagáltak az apostolok az
asszonyok szavaira.

Összegezd, hogyan reagáltak az apostolok az asszonyok szavaira:
____________________

Miután hallotta az asszonyok beszámolóját, Péter a sírhoz sietett, ahol megtalálta a
lenszövetet, Jézus teste azonban eltűnt (lásd Lukács 24:12).

A Lukács 24:13–32-ből megtudjuk, hogy a feltámadt Szabadító megjelent két
tanítványnak az Emmausba vezető úton. A két tanítvány nem ismerte fel Jézust,
miközben velük ment és a szentírásokat használva tanította őket, mert „az ő
szemeik visszatartóztatának” (Lukács 24:16). A Szabadító nem akarta, hogy
azonnal felismerjék.

Olvasd el a Lukács 24:32-t, és figyeld meg, milyen hatással voltak a Szabadító
szentírásokból származó tanításai a két tanítványra. Meg is jelölheted, amit találsz.

A két tanítvány azonnal visszatért Jeruzsálembe, és beszámolt élményéről az
apostoloknak és más tanítványoknak (lásd Lukács 24:33–35). Miközben beszéltek,
a Szabadító jelent meg köztük.

Olvasd el a Lukács 24:36–39-et, és keress bizonyítékot arra, hogy Jézus szó szerint
feltámadt, és húsból és csontból való teste van. (A Lukács 24:36–39
szentírás-memoriter. Megjelölheted valamilyen jellegzetes módon, hogy később
könnyen megtaláld.)
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Szerinted mit éreztél volna, ha jelen
lettél volna, amikor a feltámadt Krisztus
megjelenik a tanítványainak?

Olvasd el a Lukács 24:40–43-at, és
keresd meg, mit tett még Jézus, hogy
megmutassa: kézzel fogható (fizikai)
feltámadt teste van.

Ezekből a versekből megtudjuk, hogy
Jézus Krisztus feltámadt lény, akinek
húsból és csontból való teste van.
Minden feltámadt test megdicsőült
húsból és csontból áll.

Miközben a következő idézetet olvasod,
húzd alá, miért fontos megérteni és
elhinni ezt a tant:

„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. 65., 66.).

A szabadítás terve azt tanítja, hogy Ádám és Éva bukása fizikai és lelki halált
eredményezett. Nem lennénk képesek arra, hogy visszatérjünk Mennyei
Atyánkhoz és Ővele éljünk, ha nem biztosítottak volna számunkra egy Megváltót a
bűn és a halál legyőzésére. Jézus Krisztus engesztelése és feltámadása lehetővé
tette számunkra, hogy legyőzzük a bukás következményeit.

3. A szentírás-tanulmányozási naplódban fejtsd ki, miért olyan fontos
megértenünk és elhinnünk Jézus feltámadásának tanát, illetve miért

fontos ez a te számodra.

Szentírás-memoriter – Lukács 24:36–39
4. Olvasd el újra azt a helyzetleírást, amelyben misszionáriusként

találkozol valakivel, aki Krisztus feltámadásáról kérdez. A Lukács
24:36–39-ből tanultak segítségével írj választ az illető kérdésére a
szentírás-tanulmányozási naplódban.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Lukács 23–24-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).
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További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés János
evangéliumához
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 neked
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 a könyv, 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
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
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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 az Atyjára hivatkozik, 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
tanítványnak a Galileai-tengernél, és megbízza Pétert, hogy vezesse a tanítványokat
mások szolgálatában.

JÁNOS
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12. RÉSZ: 4. NAP

János 1
Bevezetés
A szeretett Jánosként is ismert János apostol 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.

János 1:1–18; Joseph Smith fordítás, János 1:1–19
János bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus Isten Fia
Ebben a leckében János könyvét kezded el tanulmányozni. János apostol azt
jegyezte fel, amiről azt akarta, hogy az emberek 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 egész emberiség Messiása és Szabadítója. János azoknak írt, akik már
értették a szentírásokat, és hittek abban, hogy Jézus a Krisztus, a megígért Messiás.

1. Képzeld el, hogy olyan valakivel beszélgetsz, aki nagyon keveset
tud Jézus Krisztusról, és megkérdezi tőled, hogy te mit tudsz Róla.

Sorolj fel a szentírás-tanulmányozási naplódban három olyan dolgot, amit az
illetőnek megtanítanál Jézus Krisztusról.

A János 1 tanulmányozása közben
keress olyan igazságokat a Szabadítóról,
amelyek megerősíthetik a Jézus
Krisztusba vetett hitedet, és a Róla való
bizonyságodat.

Olvasd el a Joseph Smith fordítás, János
1:1–2-t (a Kalauz a szentírásokhoz 238.
oldalán), és nézd meg, milyen
igazságokat tanított János Jézus
Krisztusról. (E lecke tanulmányozása
során a Joseph Smith fordítás, János 1:1–34-ből fogsz olvasni, és látni fogod, hogy
mivel egészítette ki Joseph Smith próféta a Bibliában található verseket, illetve hol
változtatta meg azokat.)

Az ezekben a versekben található egyik igazság az, hogy Jézus Krisztus
kezdetben Istennel volt. Írd hozzá ezt az igazságot a szentírás-tanulmányozási
naplódban található felsorolásodhoz.

A „kezdetben” kifejezés a halandóság előtti létre utal. Amikor a szentírások
megjegyzik, hogy Jézus Krisztus „kezdetben” Istennel volt, azzal azt tanítják
nekünk, hogy Jézus volt az Atya Elsőszülötte a lélekben (lásd T&Sz 93:21), Istenhez
hasonló volt „a világ megléte előtt” összegyűlt lelkek között (lásd Ábrahám
3:22–24), és az Atya kezdettől fogva Őt választotta (lásd Mózes 4:2).
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Olvasd el a Joseph Smith fordítás, János 1:3-at, és nézd meg, még milyen igazságot
tanított János Jézus Krisztusról. Meg is jelölheted, amit találsz.

Ebből a versből megtudjuk, hogy minden dolog Jézus Krisztus által lett
megalkotva. Írd hozzá ezt a szentírás-tanulmányozási naplódban Jézus Krisztussal
kapcsolatban felsorolt igazságokhoz.

Jézus Krisztus az Atya irányítása alatt teremtette a mennyeket és a földet, valamint
„számtalan világot” (Mózes 1:33).

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából kifejtette, hogy Mennyei
Atyánk azonban „két eseményt” megtartott magának a teremtésből: „Először is:
Ő minden lélek Atyja, Krisztusé is… Másodszor: Ő [Ádám és Éva] fizikai testének
a Teremtője” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 63; lásd még Mózes
2:27).

A család: Kiáltvány a világhoz azt is tisztázza, hogy „minden emberi lény – férfi és nő – Isten
képmására teremtetett. Mindegyikük mennyei szülők szeretett lélekfia vagy lélekleánya, és mint
ilyenek, isteni természettel és rendeltetéssel rendelkeznek” (Liahóna, 2010. nov. 129.).

Olvasd el a Joseph Smith fordítás, János 1:4–5-öt, és nézd meg, hogy mit mondott
János Jézusról és az Ő evangéliumáról.

Szerinted mit jelent az, hogy Jézus Krisztus és az evangélium olyan világosság,
mely „ragyog a világban, és a világ nem lát[j]a meg azt”?

János apostol ezt követően Keresztelő Jánosról tanított. Olvasd el a Joseph Smith
fordítás, János 1:6–10-et, és nézd meg, még milyen igazságról tett tanúbizonyságot
Keresztelő János.

Írd hozzá a következő igazságot a szentírás-tanulmányozási naplódban található
felsoroláshoz: Jézus Krisztus a világ világossága. Gondold át, milyen tekintetben
a világ világossága Jézus Krisztus. További meglátásokért lásd Tan és a szövetségek
88:5–13.

A Joseph Smith fordítás, János 1:11–18 egyéb tanítások mellett tartalmazza
Keresztelő János tanúbizonyságát arról, hogy halhatatlanságot és örök életet fognak
kapni mindazok, akik hisznek Jézus Krisztusban. Figyeld meg, hogy a 14. és a 16.
versben János úgy nevezi Jézus Krisztust, hogy „az Ige”. Jézus Krisztus ezen
megnevezése több helyen is előfordul a szentírásokban (lásd még János 1:1; 1 János
1:1; Jelenések 19:13; T&Sz 93:8; Mózes 1:32; az ige megnevezés néhol szónak lett
fordítva).

Milyen szempontból illik Jézus Krisztusra az a megnevezés, hogy „az Ige”, ha azért
használunk szavakat, hogy kifejezzünk valamit másoknak?

Gondold át az alábbi indokokat arra, hogy ez megfelelő megnevezés: Ő az Atya
megnyilatkozása a világ előtt; az Atya szavait jelenti ki; Ő a szabadítás hírnöke (lásd
T&Sz 93:8); Ő a tökéletes példa arra, hogyan éljünk Isten szava szerint; Ő biztosítja
számunkra az örök élet szavait; és az Ő szavai életet adnak.

12.  RÉSZ,  4 .  NAP

261



Hasonlítsd össze a János 1:18-at a hozzá tartozó Joseph Smith fordítás, János
1:19-cel. A Joseph Smith fordítás nélkül némelyek félreérthetnék a János 1:18-as
versét, és azt gondolnák, hogy a földön még soha senki nem látta az Atyaistent.
Milyen tekintetben tisztázza a Joseph Smith fordítás, János 1:19 az Újszövetségben
található János 1:18-at?

2. Idézd fel a lecke elejéről azt a tevékenységet, melyben az volt a
feladatod, hogy képzeld el egy olyan valakinek a tanítását, aki

nagyon keveset tud Jézus Krisztusról. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd
le, szerinted miért lenne fontos valaki számára az, hogy ismerje a Joseph Smith
fordítás, János 1:1–19-ben található további 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) feljegyzi, 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.

Olvasd el Keresztelő János szavait a Joseph Smith fordítás, János 1:29–33-ban, és
figyeld meg, hogy mit akart Keresztelő János, mit tudjanak az emberek Jézus
Krisztusról.

Nézd meg a szentírás-tanulmányozási naplódba leírt igazságok felsorolását Jézus
Krisztusról. A Joseph Smith fordítás, János 1:29–33 alapján még milyen Jézus
Krisztusra vonatkozó igazságokkal és jellemzésekkel egészíthetnéd ki ezeket?
(Amit találsz, írd hozzá a szentírás-tanulmányozási naplódban található igazságok
felsorolásához.)

Figyeld meg, hogy János Isten Bárányának nevezte Jézust. Miként a húsvéti
bárányok vére megmentette Izráelt a haláltól és kiszabadította őket az egyiptomi
fogságból, az „Isten Báránya” megnevezés azt jelképezi, hogy Jézus a vérét fogja
ontani, hogy megmentse népét és megszabadítsa őket a bűntől.

János 1:35–52
Jézus hívja követőit, hogy tudjanak meg többet Róla
Képzeld el, hogy egy böjti és bizonyságtételi gyűlésre ellátogató tizenéves hallja,
amint számos barátja bizonyságot tesz arról, hogy tudják: Jézus Krisztus a
Szabadítójuk. Ez a fiatal elgondolkozik rajta, hogy vajon a barátai honnan „tudják”
ezeket a dolgokat. Gondold át, te mit felelnél egy ilyen kérdésre.

A János 1:35–52 tanulmányozása során figyelj oda arra, hogy mit tanítanak ezek a
versek, mit tehetsz azért, hogy saját tanúbizonyságot kapj, vagy megerősítsd a már
meglévő bizonyságodat arról, hogy Jézus Krisztus a Szabadítód.

Olvasd el a János 1:35–37-et, és nézd meg, hogy mit mondott két tanítványának
Keresztelő János Jézus keresztelkedése másnapján.

Azután olvasd el a János 1:38–40-et, és figyeld meg, hogy Jézus mit mondott a két
tanítványnak, és ők hogyan reagáltak erre.
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Milyen felhívást intézett Jézus a két tanítványhoz? ____________________

Olvasd el a János 1:41–43-at. Olvasás közben figyeld meg, hogy mit tudott meg az
egyik férfi, miután elfogadta a Szabadító „jőjjetek és lássátok meg” hívását.

A 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 próféta, látnok
és kinyilatkoztató lesz.

Olvasd el a János 1:44–47-et, és nézd meg, hogy mire szólította fel a Szabadító
Filepet.

Jelöld meg a 46. vers azon szavait, melyek jelzik, hogy Filep tanúbizonyságot kapott
Jézus Krisztusról, miután eleget tett a Szabadító felhívásának, mely szerint kövesse
Őt. Filep milyen felhívást intézett Nátánaelhez? ____________________

Nézd át a János 1:48–52-t, és figyeld meg, hogy mi történt, amikor Nátánael eleget
tett a felhívásnak, hogy ismerje meg Jézust.

Az ezekből a beszámolókból tanultak alapján egészítsd ki a következő tantételt: Ha
elfogadjuk a felhívást, hogy ismerjük meg Jézus Krisztust és kövessük Őt,
akkor ____________________.

Olvasd el a következő idézetet Jeffrey R. Holland eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és figyeld meg, miért fontos elfogadnunk a felhívást, hogy ismerjük
meg és kövessük az Urat: „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. Jöjjetek, kövessetek!” (vö. „Éhezőket töltött be javakkal”. Liahóna, 1998. jan. 67.).

Holland elder szavai szerint milyen két dolgot kapunk meg, ha elfogadjuk a
Szabadító „jőjjetek és lássátok meg” hívását? ____________________

3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Milyen tekintetben növekedett a bizonyságod Jézus

Krisztusról, miközben tanultál Róla és követted Őt?

Gondold át, te milyen erőfeszítéseket teszel azért, hogy tanulj Jézus Krisztusról és
kövesd Őt. Gondolj bele, mit tehetnél azért, hogy még teljesebb mértékben
elfogadd a felhívást, mely szerint kövesd Őt, annak érdekében, hogy növekedjen a
hited és a bizonyságod.

4. Írd le a következőket a mai feladat alá a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

Tanulmányoztam a János 1-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).
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További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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13. RÉSZ: 1. NAP

János 2
Bevezetés
A Szabadító Kánában végrehajtja földi szolgálatának első nyilvános csodatételét,
amikor borrá változtatja a vizet. Jeruzsálembe megy, halandó szolgálatának első
húsvétjára, és az Atyja házát megszentségtelenítő pénzváltók kiűzésével első
alkalommal megtisztítja a templomot.

János 2:1–11
Jézus borrá változtatja a vizet
Gondolj bele, milyen „első alkalmak” voltak már az életedben: első napod az
iskolában, az első munkahelyed, vagy amikor először érezted a Szentlelket. Milyen
más első alkalmakat éltél már át, amelyek jelentőségteljesek voltak számodra?
____________________

Miért van az, hogy időnként nagy fontosságot tulajdonítunk életünkben az „első
alkalmaknak”?

Keresztelkedése után nem sokkal Jézus részt vett a tanítványaival együtt egy
menyegzőn Kánában, mely a gyermekkori otthona, Názáret közében fekvő falu.
Kánában került sor Jézus első feljegyzett csodatételére.

Olvasd el a János 2:1–3-at, és nézd meg, hogy milyen gond adódott a
menyegző során.

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.
Jézus édesanyja, Mária, Jézushoz fordult segítségért, hogy töltse fel a borkészletet.
Nem vagyunk biztosak abban, hogy mi volt Mária szerepe a menyegzői lakoma
során, de nyilvánvalóan némi felelősséget érzett, amikor kifogyott a bor.

A Joseph Smith fordítás segít, hogy jobban megértsük Jézus édesanyjának adott
válaszát: „Monda néki Jézus: Mit szeretnél, mit tegyek te érted, oh asszony?
Megteszem, mert nem jött még el az én órám” (Joseph Smith Translation, John
2:4). Jézus napjaiban az „asszony” megnevezés az édesanya szeretet- és
tiszteletteljes megszólítása volt.

Olvasd el a János 2:5-öt, és nézd meg, hogy mit mondott Mária a szolgáknak.
Gondold át, hogy mit tanítanak nekünk Mária Jézusba vetett hitéről a szolgáknak
adott utasításai.

Olvasd el a János 2:6–7-et, és nézd meg, hogy milyen utasítást adott Jézus a
szolgáknak, mit tegyenek.
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Újszövetségi időkből származó
mészkőedények Izraelben

A 6. versben található, „a zsidók
tisztálkodási módja” kifejezés arra a
zsidó szokásra utal, melynek során
étkezés előtt vízzel szertartásosan
megmosták a kezüket. Az ilyen
szertartásokhoz nagy, kőből készült
edényeket használtak, ezek tárolták a
vizet. „A métréta űrmértéke körülbelül
34 liternek felel meg, tehát a hat
edényben úgy 400–600 liter folyadék
fért el” (Újszövetség tanulói kézikönyv
[Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv,
2014]. 207.). A János 2:7-ben figyeld
meg, mennyire töltötték tele ezeket az
edényeket.

Olvasd el a János 2:8-at, és nézd meg,
hogy milyen utasítást adott Jézus a szolgáknak, most mit tegyenek.

Mit gondoltál vagy éreztél volna ezen szolgák egyikeként, miközben elviszel egy
ilyen nedűvel töltött poharat a menyegzői násznagynak?

Olvasd el a János 2:9–10-et, és figyeld meg, mit mondott a menyegzői násznagy,
miután megízlelte a hozzá vitt italt.

Mi történt a vízzel?

A menyegzői násznagy szavainak megértéséhez jó, ha tudod, hogy a legjobb bort
gyakran a lakoma elején kínálták, a gyengébb minőségűt pedig a lakoma későbbi
szakaszában.

Jézus 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.

1. Sorold fel a szentírás-tanulmányozási naplódban, hogy milyen
igazságokat találsz a János 2:1–10-ben Jézus Krisztusról, az

édesanyjához fűződő kapcsolatáról, valamint a hatalmáról.

A János 2:1–10-ben talált egyik igazság hasonlíthat a következőhöz: Jézus
Krisztusnak hatalma van a fizikai elemek felett.

Olvasd el a János 2:11-et, és figyeld meg, milyen hatással volt Jézus tanítványaira ez
a csodatétel.

A Joseph Smith fordítás leszögezi, hogy a „tanítványainak hite megerősödött
őbenne” (Joseph Smith Translation, John 2:11).

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan erősíti meg a Jézus Krisztusba vetett hitedet ennek a csodának a
megértése, valamint az a tudat, hogy Jézus Krisztus az ég és a föld
Teremtője, akinek hatalma van a fizikai elemek felett?
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b. Az Újszövetségben található történetek közül még melyek szemléltetik azt,
hogy Jézus Krisztusnak hatalma van a fizikai elemek felett?

János 2:12–25
Jézus megtisztítja a templomot
Gondolj egy olyan mozgásos kinti játékra, amelyet gyermekként játszottál. Bár ez a
játék ártatlan és jó mókát jelent, nyugodtan játszanád a szent templom kertjében
is? Miért nem?

Jézus szolgálatának első évében elment Jeruzsálembe, hogy ott ünnepelje a
húsvétot. Olvasd el a János 2:12–17-et, és nézd meg, hogy mi folyt a templomban,
amikor Jézus megérkezett.

Szerinted miért lett Jézus dühös, amikor
látta, hogy mi folyik a templomban?
Figyeld meg, mit tett Jézus, hogy
orvosolja a problémát.

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 a
templom külső pitvaraiban
bonyolították ezeket az üzleti ügyeket.
Ezen felül a pénzváltók esztelen
nyereségre törekedve rendkívül magas árat kértek az állatokért.

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt mondta erről: „Jézus
a templom külső pitvaraiba lépve ökrök, juhok és galambok rekeszeinek és
ketreceinek összevisszaságát látta, melyek pénzsóvár tulajdonosai borsos árat
kértek az áldozati állatokért. Mindenhol ott voltak asztalaikkal a pénzváltók, akik
nyereség fejében templomi érmékre váltották a római és egyéb pénzeket,
amelyeken aztán áldozati állatokat lehetett vásárolni” (Doctrinal New Testament

Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:137–38).

Tetteivel és szavaival Jézus megtanította, hogy az Ő Atyjának háza szent.

Figyeld meg, hogy a János 2:16-ban Jézus azt mondja, hogy a templom az Ő
Atyjának a háza. Ebből a következő igazságot tudjuk meg: A templom Isten háza.

A templomok az Úr házai, mert olyan helyek, ahová Isten eljöhet. A
templomokban kerül sor az Isten gyermekeinek szabadításával kapcsolatos
szertartások elvégzésére, és akik ellátogatnak a templomba, azok érezhetik ott az
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Úr Lelkét. Mivel a templom „az Úr háza”, amint az a külső falán áll, időnként maga
az Úr is ott lehet. A templomok a hódolat legszentebb helyei a földön.

Olvasd el következő idézetet Howard W. Hunter elnöktől, és nézd meg, hogy miért
űzte ki Jézus a templomból a pénzváltókat és a kereskedőket:

„Erkölcsi hanyatlás esetén a tiszteletadás az egyik először tovatűnő erény…
Jézus sok honfitársának szívébe beférkőzött a pénz szeretete. Jobban törődtek a
haszonszerzéssel, mint Istennel. Ha pedig Istennel nem törődtek, miért törődtek
volna a templomával? Vásárteret csináltak a templom udvarából, és a hithűek
imáit és zsoltárait elnyomta a mohó pénzváltásnak és az ártatlan bárányok
bégetésének zaja. Soha nem mutatott Jézus nagyobb érzelemkitörést annál, mint

amikor a templomot megtisztította. […]

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. »Hordjátok el ezeket innen – mondta –; ne tegyétek az én Atyám
házát kalmárság házává« (János 2:16). A Magasságos iránti odaadása tüzet gyújtott a lelkében,
és olyan erőt adott a szavainak, mely tőrként hatolt a vétkesekbe” (“Hallowed Be Thy Name,”
Ensign, Nov. 1977, 52–53).

3. Írd be a szentírás-tanulmányozási naplódba a következő
megállapítást: Azáltal mutatom ki a templom iránti

tiszteletemet, hogy… Azután két perc alatt sorold fel ezen megállapítás annyi
kiegészítését, amennyit csak tudsz. Tartsd szem előtt, hogy akkor is tiszteletet
mutathatunk a templom iránt, amikor épp nem vagyunk a templomban.

Válassz egyet a felsorolt ötleteid közül, és használd egy arra vonatkozó cél
kitűzésére, hogy tiszteletet fogsz tanúsítani a templom iránt.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a János 2-t, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Jézus Nikodémussal beszélget

13. RÉSZ: 2. NAP

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.

János 3:1–21
Jézus lelki igazságokat tanít Nikodémusnak
Képzeld el, hogy egy napon éppen a vallásról beszélgetsz a barátaiddal, amikor
közülük valaki azt mondja: „Ha jó ember vagyok, akkor bejuthatok a mennybe.”
Gondold át, hogy mit válaszolnál a barátodnak.

A János 3 tanulmányozása közben nézd meg, hogy mit tanított Jézus, mit kell
tennünk az Isten királyságába való belépéshez.

Szolgálata elején a Szabadító elment Jeruzsálembe, hogy ott ünnepelje a húsvétot.
Jeruzsálemben sokan hittek Jézusban, amikor látták az általa véghezvitt csodákat
(lásd János 2:23–25).

Olvasd el a János 3:1–2-t, és nézd meg, hogy ki kereste fel a Szabadítót, míg
Jeruzsálemben időzött.

A zsidók főembereként (lásd 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.

Szerinted miért éjjel ment látogatóba
Jézushoz Nikodémus?

Nikodémus szavai, melyek szerint Jézus
Istentől jött tanítóul (lásd János 3:2), azt
jelzik, hogy tanulni kívánt Jézustól.

Olvasd el a János 3:3–5-öt, és nézd
meg, hogy mit tanított a Szabadító
Nikodémusnak. (A János 3:5
szentírás-memoriter. Megjelölheted
valamilyen egyedi módon, hogy később
könnyen megtalálhasd.)

Jézus azt tanította Nikodémusnak, hogy
mindenkinek újjá kell születnie.
Nikodémus szerint mit értett a
Szabadító az alatt, hogy „újonnan nem születik” (János 3:3)?
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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 Móziás 5:2; 27:25–26).

Joseph Smith próféta azt tanította: „Az újjászületés Isten Lelke által történik
szertartásokon keresztül” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007].
99.).

A János 3:5-ben megjelölheted azt a két dolgot, melyre Jézus tanítása szerint
szükség van az Isten királyságába való belépéshez.

A víztől születés keresztelkedést jelent, a Lélektől születés pedig a Szentlélek
ajándékának befogadását.

A János 3:5-ből tanultak alapján egészítsd ki a következő igazságot:
____________________ van szükség a lelki újjászületéshez és a celesztiális
királyságban történő felmagasztosulás elnyeréséhez. Beírhatod ezt az igazságot
a János 3:5 mellé a szentírásodba.

Boyd K. Packer elnök a Tizenkét Apostol Kvórumából azt mondta: „A jó
magaviselet az evangélium szertartásai nélkül sem megváltani, sem
felmagasztalni nem fogja az emberiséget; a szövetségek és a szertartások
nélkülözhetetlenek” (“The Only True Church,” Ensign, Nov. 1985, 82).

1. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy mit válaszolnál a
barátodnak, aki azt állítja, hogy az Isten királyságába való

belépéshez elegendő az, ha valaki csupán jó ember. Válaszodban ne feledd el
felhasználni azt, amit a János 3:5-ben mondott Jézus.

A János 3:6–12-ben azt olvassuk, hogy miután Jézus azt tanította Nikodémusnak,
hogy mindenkinek újjá kell születnie lelkileg, Nikodémus megkérdezte Jézust,
hogy mi teszi lehetővé az újjászületést. Jézus erre megkérdezte Nikodémustól, hogy
miként lehet az emberek vallási vezetője, ha nem érti az Ő tanításait.

Olvasd el a János 3:13–15-öt, és nézd meg, hogyan válaszolta meg Jézus
Nikodémus kérdését, mi teszi lehetővé a lelki újjászületést. Figyeld meg, hogy a
János 3:13-ban Jézus bizonyságot tett arról, hogy Ő Isten Fia, aki a mennyből
jött le.

A János 3:13-ban Jézus azt tanította Nikodémusnak, hogy saját erőfeszítései által
senki nem mehet fel a mennybe. Krisztus az egyetlen, aki saját erejéből is felmehet
a mennybe.
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Amikor Izráel gyermekei és Mózes a
pusztában vándoroltak, az Úr tüzes,
vagyis 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 készítsen egy, a
tüzes kígyókra hasonlító kígyót rézből,
és egy póznán emelje fel azt. Megígérte,
hogy aki az izráeliták közül felnéz a
póznára tűzött kígyóra, az meggyógyul.
(Lásd 4 Mózes 21:4–9.)

Miben hasonlít az, amikor Mózes
felemelte a rézkígyót, valamint az, amit
majd Jézus Krisztus tesz mindenkiért?
____________________

Figyeld meg, hogy a János 3:15 szerint
milyen áldás éri azokat, akik a
Szabadítóra tekintenek.

Jézus azt tanította Nikodémusnak, hogy
Jézus Krisztus engesztelése által az
egész emberiség örök életet nyerhet.

A Szabadító Mennyei Atyánkról is
tanított Nikodémusnak egy fontos tant.
Olvasd el a János 3:16–17-et, és nézd
meg, milyen tant tanulhatunk belőle
Mennyei Atyánkról.

A János 3:16–17 azt tanítja, hogy Mennyei Atyánk annyira szereti a gyermekeit,
hogy elküldte Egyszülött Fiát, hogy megszenvedjen a bűneikért.

Gondolkodj el azon, hogyan mutatta meg Mennyei Atyánk mindannyiunk iránt
érzett szeretetét az, hogy elküldte a földre az Ő Fiát, Jézus Krisztust.

Míg elolvasod a következő idézetet Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, gondold át, milyen érzés, amikor felismered, hogy mennyire szeret
téged Mennyei Atyánk: „Nincs nagyobb bizonyíték Isten szeretetének végtelen
hatalmára és tökéletességére, mint János apostol ezen kijelentése: »Mert úgy
szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta« (János 3:16). […]
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.).

2. Olvasd el a János 3:16-ot és a Tan és a szövetségek 34:3-at, és nézd
meg, hogy mit tudhatunk meg az Atya szeretetéről és Jézus Krisztus

szeretetéről. Azután írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy milyen
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érzést kelt benned annak tudata, hogy Mennyei Atyánk annyira szeret téged,
hogy elküldte Egyszülött Fiát, hogy szenvedjen és meghaljon érted.

A János 3:16–17-ből megismerhető másik tantétel az, hogy ha hiszünk Jézus
Krisztusban – amihez az is hozzátartozik, hogy megbánjuk a bűneinket és
engedelmeskedünk szavának –, akkor az Ő engesztelése által örök
életünk lehet.

3. Nézd át, milyen igazságokat sorol fel ez a lecke, amelyeket Jézus
Nikodémusnak tanított. Írd le a szentírás-tanulmányozási

naplódba, hogy miként kapcsolódnak egymáshoz ezek az igazságok. Azután írd
le a következő megállapítást: Megmutatom a Jézus Krisztusba vetett hitemet azáltal,
hogy… Fejezd be ezt a mondatot azzal, hogy mit teszel majd meg, amivel
megmutatod a Jézus Krisztusba vetett hitedet.

Szentírás-memoriter – János 3:5
4. A János 3:5-ben található szentírás-memoriter fontos tant tanít,

melyre Mennyei Atyánk minden gyermekének szüksége van. A
memorizálása segíteni fog neked egész életedben másokkal is megosztani ezt.
Írd le a vers egészét a szentírás-tanulmányozási naplódba. Többször ismételd el
a verset, és minden alkalommal húzz ki belőle néhány szót. Folytasd ezt addig,
amíg már emlékezetből is el tudod mondani. Felmondhatod egy
családtagodnak vagy barátodnak, hogy biztos legyél abban, hogy tudod.

János 3:22–36
Keresztelő János azt tanítja, hogy Jézus a Krisztus
Ha lehet, tölts meg vízzel egy átlátszó poharat vagy edényt, és cseppents egy kis
ételszínezéket a vízbe. Nézd meg, hogyan oszlik el a szín a folyadékban. Gondolj
bele, hogyan hasonlítható az ételszínezék a mi másokra gyakorolt hatásunkhoz.

Olvasd el a következő idézeteket David O. McKay elnöktől, és figyeld meg, mit
tudsz meg belőle a mások életére gyakorolt hatásodról:

„Minden ember, aki ezen a világon él, hatással van másokra, akár jó, akár rossz
irányban. Nem az számít egyedül, amit mond, és nemcsak az számít, hogy mit
tesz, hanem az, hogy ki is ő” (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.).

Amint azt a János 3:22–26 feljegyzi, Keresztelő János tanítványainak egy része
aggódott. Elmondták Jánosnak, hogy Jézus keresztel, és „mindenkit befogad, aki
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őhozzá jő” (Joseph Smith Translation, John 3:27). Aggasztotta őket az, hogy sokan
Keresztelő János helyett inkább Jézust követik.

Olvasd el a János 3:27–30-at, és nézd meg, miképpen írta le Keresztelő János –
alázatosan – a saját szerepét Jézus Krisztushoz viszonyítva.

Keresztelő János hasonlatában a vőlegény Jézust, a menyasszony a Krisztushoz
jövőket, a vőlegény barátja pedig Keresztelő Jánost jelképezi. Mit gondolt
Keresztelő János a saját szerepéről Jézus Krisztushoz viszonyítva? Szerinted milyen
hatással lettek volna rád János szavai, ha János egyik tanítványa vagy?

Keresztelő János példájából többek között azt az igazságot ismerjük meg, hogy jó
hatással lehetünk másokra azzal, ha Jézus Krisztushoz irányítjuk őket.

Miért fontos arra használni a másokra gyakorolt hatásunkat, hogy Jézus
Krisztushoz irányítsuk őket?

5. Gondolj valakire, akit már láttál Jézus Krisztushoz irányítani
másokat. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba az illető azon

jellemvonásait, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a Szabadító szeretetére és
elfogadására buzdíthasson másokat.

Gondold át, te hogyan irányíthatnál másokat a Szabadítóhoz. Az erre irányuló
erőfeszítéseid során törekedhetsz a Szentlélek útmutatására.

A János 3:31–36-ban Keresztelő János kijelentette: Jézust Isten küldte, és
mindazok, akik hisznek Őbenne, örökké tartó életet kaphatnak.

6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a János 3-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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13. RÉSZ: 3. NAP

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.

János 4:1–42
Jézus Krisztus egy samáriabeli asszonyt tanít
Gondolkodj el a következő kérdésen: Mi a föld legértékesebb természeti
erőforrása? Válaszodon gondolkozva fontolóra veheted a természet kincseit,
például: termőföld, vas, szén, olaj, arany, gyémántok.

Olvasd el a következő idézetet 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.

A víz az élet forrása. A víz tartja fenn az életet. A víz az a tényező, amelyre
szükség van az összes ismert életforma különböző működéséhez. Fizikai testünk
mintegy kétharmad része víz. Noha egy ember napokig, sőt hetekig is kibírja étel

nélkül, víz nélkül azonban csupán három vagy négy nap múltán általában meghal. A világ
népességének nagy központjai zömével édesvizű források közelében találhatók. Egyszerűen
szólva: az élet nem létezhetne hozzáférhető és elegendő tiszta vízkészlet nélkül” (Az élő víz
tározói. [EOSZ esti beszélgetés fiatal felnőttek számára, 2007. február 4.], 1.; lds.org/broadcasts).

A János 4 tanulmányozása közben figyeld meg, milyen vízre van szüksége a
lelkednek, és hol találhatsz rá erre az értékes forrásra.

A Joseph Smith fordítás, János 4:1–4-ből (a Kalauz a szentírásokhoz 239. oldalán)
megtudjuk, hogy Jézus és a tanítványai is kereszteltek.

Jézus Júdeát elhagyva Galileába ment. Olvasd el a János 4:4-et, és nézd meg,
melyik vidéken haladt át Galileába menet.

Lapozd fel a 11. számú bibliai térképet: A Szentföld az újszövetségi időkben, és
keresd meg Júdea, Samária és Galilea vidékét.
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A zsidók és a szamaritánusok közötti ellenségeskedés miatt a zsidók általában
elkerülték Samáriát, és nem mentek át rajta (lásd Kalauz a szentírásokhoz:
szamaritánusok). Jézus Samárián keresztül ment, ahelyett hogy megkerülte volna.
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Olvasd el a János 4:5–9-et, és nézd meg, hogy mi történt, amikor Jézus megállt egy
kútnál a samáriabeli Sikár nevű város közelében. (A 6. versben található „mintegy
hat óra vala” kifejezés azt jelenti, hogy dél körül járt az idő.) Figyeld meg az
asszony meglepetését, amikor Jézus inni kért tőle.

Olvasd el a János 4:10–12-t, és nézd meg, mit mondott Jézus az asszony kérdésére
válaszolva.

Mit ajánlott fel neki?

Amikor a Szabadító a 10. versben
található „Isten ajándéka” kifejezést
használta, saját magára utalt a világ
Szabadítójaként és az élő víz
forrásaként.

Olvasd el a János 4:13–14-et, és nézd
meg, mit mondott Jézus az általa
felajánlott vízről.

Az élő víz jelentésének jobb megértéséhez olvasd el a következő idézetet Bednar
eldertől: „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.).

1. Rajzolj egy pohár vizet a szentírás-tanulmányozási naplódba, és
nevezd el így: A Szabadító és az Ő evangéliuma. Azután írd le, miért

megfelelő jelképe a víz a Szabadítónak és az Ő evangéliumának.

Ezt a jelképrendszert szem előtt tartva olvasd el újra a János 4:14-et, és gondold át,
milyen tantételt tudhatunk meg belőle a Szabadítóról és az Ő evangéliumáról.

Az ebből a versből megtudható egyik tantétel az, hogy ha Jézus Krisztushoz
jövünk és buzgón merítünk az evangéliumából, akkor örök életet nyerünk.
Odaírhatod ezt a tantételt a szentírásod margójára.

Olvasd el a János 4:15–18-at, és nézd meg, mit kért az asszony Jézustól, és hogyan
reagált erre a Szabadító. Gondolj bele, mennyire szüksége volt ennek az
asszonynak a Szabadító által felajánlott vízre.

Jézus válasza jelezte, hogy ismeri az asszony helyzetét.

Milyen gondolatokat vagy érzéseket ébreszthetett az asszonyban, amikor Jézus
olyan részleteket fedett fel róla, amelyekről egy átlagos idegen nem tudhatott?

Ezekből a versekből többek között azt az igazságot ismerhetjük meg, hogy Jézus
Krisztus tudatában van a bűneinknek, és felkínálja nekünk az evangéliumát,
hogy segítsen nekünk legyőzni azokat. Miért fontos, hogy ismerjük és
megértsük ezt az igazságot?
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Olvasd el a János 4:19–20-at, és keresd ki, hogy mit mondott az asszony Jézusnak,
amivel kimutatta, hogy most már másként tekint Rá.

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.

Olvasd el a János 4:21–24-et, valamint a János 4:24-et módosító JSF, János 4:26-ot
(a Kalauz a szentírásokhoz 239. oldalán), és nézd meg, hogy mit tanított Jézus az
asszonynak, miként hódolhatunk Istennek.

A Joseph Smith fordítás szerint milyen áldás ér minket, ha „lélekben és
igazságban” hódolunk Istennek?

Ezekből a versekből megtudjuk, hogy ha lélekben és igazságban hódolunk az
Atyának, akkor Ő meg fog minket áldani a Lelkével.

Miközben elolvasod a következő idézetet Bruce R. McConkie eldertől a Tizenkét
Apostol Kvórumából, nézd meg és jelöld be, hogy 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, 129–30).

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Mikor hívta már meg Mennyei Atyánk hódolata számodra a Lelket, hogy
segítsen neked az életedben?

b. McConkie elder szerint mit tehetsz azért, hogy még inkább lélekben és
igazságban hódolj az Atyának? (Írj le célkitűzésként egy dolgot, amit
konkrétan jobban tehetnél.)

Olvasd el a János 4:25–26-ot, és nézd meg, hogy mit árult el magáról Jézus az
asszonynak.

Olvasd el a János 4:27–30-at, és nézd meg, hogy mit tett az asszony, miután beszélt
a Szabadítóval.

Mit mondott, ami azt jelzi, hogy bizonyságot kapott Jézus Krisztusról?

13.  RÉSZ,  3 .  NAP

277



Ebből a beszámolóból megtudhatjuk, hogy amikor bizonyságot nyerünk Jézus
Krisztusról, akkor eltölt minket annak vágya, hogy másokkal is
megosszuk azt.

A János 4:31–37-ben azt olvassuk, hogy Jézus tanítványai közben élelemmel tértek
vissza. Amikor megkérték, hogy egyen, azt tanította nekik, hogy 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.

Olvasd el a János 4:39–42-t, és nézd meg, milyen hatással volt a városában lévő
emberekre az asszony bizonysága.

A János 4:42 szerint mit mondtak az emberek az asszonynak?

János 4:43–54
Jézus meggyógyítja a királyi udvari ember fiát
A János 4:43–45 feljegyzi, hogy Jézus Samáriát elhagyva Galileába ment. Olvasd el
a János 4:46–54-et, és nézd meg, hogy ki kereste fel Jézust, és milyen áldást kért
tőle az illető.

Mi derül ki Jézusnak a 48. versben található szavaiból, miért nem biztosította
számára azonnal a kívánt áldást? Hogyan mutatta meg ez a férfi azt, hogy nincs
szüksége jelre a hithez?

Ebből a beszámolóból megtudjuk, hogy ha anélkül hiszünk Jézus Krisztusban,
hogy jelekre lenne szükségünk, akkor az Úr megerősíti a hitünket.

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította a királyi
ember fia meggyógyításának jelentőségéről: „Ez az első olyan, gyógyulást
eredményező csodatétel, mely részletesen le van írva az evangéliumokban. A
húsvéti ünnepen és a Júdeában tett csodák nem lettek részletezve vagy
megmagyarázva. Ez a csodatétel – a Kánában véghezvitt második – új, eddig
még nem látott megvilágításba helyezi Jézus gyógyító szolgálatát.

Tulajdonképpen kettős csodatételről van szó: az egyik meggyógyította a távol lévő fiú testét, a
másik pedig meggyógyította a jelen lévő apa hitetlenségét, és elültette szívében a hitet” (The
Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 2:12).

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Miért fontos anélkül hinni Jézus Krisztusban, hogy jelekre lenne
szükségünk?

b. Milyen módokon erősíti meg az Úr a hitünket, amikor hűségesen
hiszünk Őbenne?

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a János 4-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).
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További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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13. RÉSZ: 4. NAP

János 5–6
Bevezetés
Jézus Jeruzsálembe megy egy ünnepre (valószínűleg a húsvétra), és Bethesda
tavánál meggyógyít egy betegségtől elgyengült férfit. Más tanúkról is szól, akik
bizonyságot tettek az Ő isteni mivoltáról. Galileába visszatérve csodálatos módon
ötezernél is több embert megvendégel, másnap pedig azt tanítja, hogy Ő az életnek
kenyere.

János 5:1–30
Jézus a sabbat napján meggyógyít egy gyengélkedő embert, és arról tanít, hogy
milyen kapcsolatban áll Ő az Atyával
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor te vagy egy ismerősöd eltört valami fontosat
vagy értékeset.

Mennyei Atyánk gyermekeiként
mindannyian 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?
____________________

Gondolj olyan alkalmakra, amikor
esetleg ilyen érzéseid voltak. A János
5:1–9 tanulmányozása közben keress
egy olyan igazságot, amely
megvigasztalhat és reményt adhat neked olyankor, amikor úgy érzed, hogy össze
vagy törve.

A János 5:1-ben azt olvassuk, hogy Jézus galileai szolgálattétele után Jeruzsálembe
ment egy zsidó ünnepre, valószínűleg a húsvétra. Jeruzsálemben elment egy, a
templom közelében található tóhoz.

Olvasd el a János 5:2–4-et, és nézd meg, hogy kik gyűltek a tó köré és mire vártak.

A betegek, vakok, sánták és aszkórosok szavak a 3. versben olyan emberekre utalnak,
akik betegek voltak, gyengélkedtek vagy valamilyen fogyatékosságuk volt. Lehetett
ott egy olyan forrás, melynek vize időnként a tóba áradva megpezsdítette a víz
felszínét, és így némi enyhülést nyújtott az emberek bajaira (lásd Bible Dictionary,
“Bethesda”).
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Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából ezt tanította: „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).

Gondold át, milyen látványt nyújthatott a tónál az, hogy oly sokan reméltek
gyógyulást attól, hogy ők lesznek az elsők, akik belépnek.

Olvasd el a János 5:5–7-et, és nézd meg, hogy kit vett észre a Szabadító a tó
mellett.

Mit mondanak ezek a versek arról az emberről, akit a Szabadító látott? Miért nem
tudott az illető soha elsőként belépni a vízbe?

Olvasd el a János 5:8–9-et, és nézd
meg, miként válaszolt a Szabadító
ennek az embernek.

Megjelölheted az „azonnal
meggyógyula az ember” kifejezést a 9.
versben. Ez a gyógyítás a Bethesda
tavánál történt. A Bethesda szó
jelentése: „az irgalom háza” (Bible
Dictionary, “Bethesda”). 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? ____________________

A Szabadító meggyógyította ezt a férfit, és mi ebből többek között azt az igazságot
ismerjük meg, hogy Jézus Krisztus hatalma és irgalma által gyógyulást
nyerhetünk.

Ezen igazság alaposabb megértéséhez olvasd el a következő idézetet Merrill J.
Bateman eldertől, a Hetvenek tagjától, és nézd meg, mit mondott, mi módon
gyógyíthat meg téged a Szabadító: „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).
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Fontos szem előtt tartani, hogy a gyógyulásra az Úr időzítése szerint ebben az
életben vagy a következőben is sor kerülhet.

1. Gondolj olyan alkalmakra, amikor érezted vagy tanúja voltál annak,
hogy Jézus Krisztus hatalma, irgalma vagy könyörületessége segít

neked vagy valaki másnak, aki lelkileg, fizikailag vagy érzelmileg megtörtnek
érzi magát. Írd be a szentírás-tanulmányozási naplódba a következő hiányos
kijelentést, majd egészítsd ki azt: Tudom, hogy a Szabadító irgalmas és
könyörületes, mert…

A János 5:10–30-ban azt olvassuk, hogy a Szabadító később a templomban
találkozott ezzel a férfival, és azt tanácsolta neki, hogy többé ne vétkezzen. Amikor
a zsidó vezetők megtudták, hogy Jézus a sabbat napján gyógyította meg ezt a férfit,
üldözni kezdték a Szabadítót és meg akarták ölni. Jézus azt tanította a zsidó
vezetőknek, hogy a férfi meggyógyításával Mennyei Atyánk munkáját végezte. A
Szabadító ezt követően tanított az Atyához fűződő kapcsolatáról. Azt is tanította,
hogy a lélekvilágban lévők is hamarosan meg fogják ismerni az evangéliumot.

János 5:31–47
Jézus számos tanúról tanít, akik bizonyságot tettek az Ő isteni mivoltáról
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor valaki olyan valamit mondott neked, amit
nehéz volt elhinni.

Hogyan erősíthető meg valamely állítás igazsága azzal, ha egynél több tanú is van?

Olvasd el a János 5:31-et, és nézd meg, mit mondott a Szabadító saját arra
vonatkozó bizonyságáról, hogy milyen kapcsolatban áll Mennyei Atyánkkal.

A Joseph Smith fordítás a következő szavakkal egyértelműsíti a János 5:31–32-t:

„Tehát bár én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem mégis igaz,

mert nem vagyok egyedül, másvalaki is bizonyságot tesz énrólam” (Joseph Smith
Translation, John 5:32–33).

A Szabadító azt tanította a zsidóknak, hogy az Övén kívül más tanúbizonyságok is
rendelkezésükre állnak.

Olvasd el a következő verseket, és nevezd meg, hogy még kik vagy mik
tanúskodnak Jézus isteni mivoltáról:

János 5:32–35: ____________________

János 5:36: ____________________

János 5:37–38: ____________________

János 5:39: ____________________

János 5:45–47: ____________________

Bár sok tanújuk volt Jézus Krisztusról, a zsidó vezetők nem hittek Jézus isteni
mivoltában. Figyeld meg, hogy a János 5:39-ben Jézus a szentírásokról szólva azt
mondta: „mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek”. „Jézus napjaiban
a zsidók közül sokan tanulmányozták a szentírásokat abban a hitben, hogy
tanulmányozásuk örök életet hoz nekik. […] A Szabadító azt tanítva próbálta meg
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helyreigazítani ezt a hamis elgondolást, hogy a szentírások, melyekre a zsidók
végső szóként tekintenek, bizonyságot tesznek arról, hogy az örök élet nem a
szentírásokban, hanem Jézus Krisztus követésében rejlik. A zsidók azt sem
ismerték fel, hogy a szentírások Krisztus szavait tartalmazzák, és céljuk az, hogy
Krisztushoz vezessék az embereket, mert Ő az igazság és az élet végső forrása”
(Újszövetség tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014].
219–220.).

Olvasd el a János 5:40-et, és nézd meg, hogy mit kellett tenniük a zsidóknak az
örök élet elnyeréséhez.

Bár a zsidók tanulmányozták a szentírásokat, mit nem voltak hajlandóak megtenni,
ami segített volna nekik örök életet nyerni?

A Szabadítónak a János 5:39–40-ben található tanításaiból tanultak alapján
egészítsd ki a következő tantételt: Csak azáltal nyerhetünk örök életet, ha
____________________ jövünk.

Ne feledd, hogy az örök életnek része az, hogy olyanokká válunk, mint Mennyei
Atyánk, és hogy az arra érdemes családtagjainkkal élünk az Ő jelenlétében
mindörökké. Ezen ajándék elnyeréséhez Jézus Krisztushoz kell jönnünk azáltal,
hogy hitet gyakorlunk Őbenne, megbánjuk a bűneinket, részesülünk az
evangélium szertartásaiban, tiszteletben tartjuk a szövetségeinket, és
engedelmeskedünk az Úr parancsolatainak.

Alkalmazd a tanultakat!
Marion G. Romney elnök az Első Elnökségből azt tanította: „[N]em elegendő az evangéliumot
csupán az írott szóból tanulmányozni. A szerint is kell élni. […] Az ember nem sajátíthatja el
teljesen az evangéliumot, ha nem a szerint él” (“Records of Great Worth,” Ensign, Sept. 1980, 4).
Ebben a leckében számos helyen kapsz arra buzdítást, hogy alkalmazd a tanultakat. A tanultak
alkalmazásának fontos szerepet kell kapnia az evangéliumi tanulmányozásodban.

Gondold át, vajon miért elengedhetetlen az örök élet elnyeréséhez az, hogy Jézus
Krisztushoz jöjjünk.

2. Vess egy pillantást Jézus Krisztus tanúinak általad leírt felsorolására.
Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy Jézus Krisztus

ezen tanúinak egyike hogyan segített (vagy segíthet) neked Őhozzá jönni.

Gondold át, mit fogsz tenni azért, hogy még teljesebb mértékben a Szabadítóhoz
jöjj, s így örök életet nyerhess.

János 6:1–59
Jézus azt tanítja, hogy ő az életnek kenyere
A János 6:1–13-ban azt olvassuk, hogy Galileába visszatérve Jézus csodálatos
módon öt kenyérrel és két kis hallal ötezernél is több embernek adott enni. (Ezt az
eseményt a Máté 14 és a Márk 6 leckéjében is tanulmányoztad.)

Olvasd el a János 6:14–15-öt, és nézd meg, mit akartak tenni az emberek, miután
Jézus csodálatos módon enni adott nekik.
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Jézus idejében volt a zsidók között egy hagyomány, mely szerint amikor eljön a
Messiás, vagyis Izráel királya, mennyből jövő kenyérrel eteti majd őket.

A János 6:16–21 feljegyzi, 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. János ezen
eseményről szóló beszámolója kihangsúlyozza, hogy amikor a tanítványok
készségesen bevették Jézust a hajóba, „azonnal” (János 6:21) biztonságban
odaértek, ahová tartottak. Ha mi is készségesen befogadjuk a Szabadítót és a
tanításait, akkor Ő biztonságban át tud minket vezetni a halandóság küzdelmein.

A János 6:22–59 feljegyzése szerint a Jézus által csodálatos módon jóllakatott
emberek közül sokan őt keresve Kapernaumba mentek, mert arra vágytak, hogy
még több kenyeret kapjanak. Némelyek zúgolódtak a Szabadító ellen, mert azt
tanította, hogy Ő a mennyből lejött kenyér. Jézus azt tanította, hogy Ő az életnek
kenyere, és ha az emberek Őhozzá jönnek, és elfogadják az Ő tanításait és
engesztelését, akkor örök életet fognak nyerni.

János 6:60–71
Péter bizonyságot tesz arról, hogy Jézusnál vannak az örök élet szavai
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor választanod kellett aközött, hogy folytatsz-e
egy nehéz dolgot, vagy inkább feladod.

Miután Jézus azt tanította, hogy Ő az
életnek kenyere, számos tanítványának
el kellett döntenie azt, hogy továbbra is
követni fogja-e Őt. Olvasd el a János
6:60, 66-ot, és figyeld meg, Jézus
tanítványai közül sokan hogyan
reagáltak a tanításaira.

A „kemény beszéd” kifejezés a 60.
versben azt jelenti, hogy túlságosan
nehéznek találták Jézus tanításainak
követését.

Jézus Krisztus mely tanításait lehet nehéz napjainkban némelyeknek követni? (Ha
szükséges, keress olyan tanításokat A fiatalság erősségéért kiadványban, amelyek
kihívást jelenthetnek a fiatalok némelyikének.) ____________________

Olvasd el a János 6:67–69-et, és figyeld meg, milyen kérdést tett fel Jézus az
apostolainak, és mit válaszolt Péter erre a kérdésre.

Péter válaszából többek között azt az igazságot ismerhetjük meg, 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. Beírhatod ezt az igazságot a János 6:67–69 mellé a szentírásodba.

3. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy mi módon
segített már neked vagy egy ismerősödnek a Szabadítóról való

szilárd bizonyság akkor is hithűnek maradni, amikor nehéznek tűnt az
evangélium tanításainak a követése.
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4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a János 5–6-ot, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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14. RÉSZ: 1. NAP

János 7
Bevezetés
Jézus részt vesz a sátorok ünnepén Jeruzsálemben, és a templomnál megtanítja az
embereknek, hogyan kaphatnak tanúbizonyságot arról, hogy tanításai az
Atyaistentől valók. Mivel a nép között szóváltás támadt azt illetően, hogy ki Ő,
Jézus a víz és a világosság jelképét használva bizonyságot tesz isteni mivoltáról. A
Szentlélekről is tanítja őket.

János 7:1–13
Jézus részt vesz a sátorok ünnepén
Belegondoltál már, hogy voltak-e Jézusnak testvérei?

A szentírások szerint Józsefnek és Máriának voltak gyermekei, akik Jézus után
születtek, és Vele egy háztartásban nevelkedtek. Azonban mivel Jézus Krisztus
Mária és az Atyaisten fia volt, nem pedig Józsefé, ezek a testvérek Jézus féltestvérei
voltak (lásd Máté 13:55–56; Márk 6:3).

Gondold át, milyen lehetett Jézussal egy otthonban felnőni.

Szerinted könnyebb lett volna hinni Őbenne, ha együtt nősz fel Vele? Miért vagy
miért nem? ____________________

A János 7-ből megtudjuk, hogyan vélekedtek Jézus felől néhányan „az ő atyjafiai”
(János 7:3, 5) közül. Az atyjafiai kifejezés itt valószínűleg Jézus féltestvéreire utal, de
más közeli hozzátartozókat is magában foglalhat.

Olvasd el a János 7:1–5-öt, és nézd meg, hogy mit jegyzett fel János Jézus
rokonairól.

Gondold át a következő idézet szavait Bruce R. McConkie eldertől a Tizenkét
Apostol Kvórumából:

„Krisztus isteni mivoltának és evangéliuma szabadító hatalmának bizonysága
nem adatik automatikusan, családi kapcsolatok révén. Kizárólag ama örök
törvények iránti személyes engedelmesség által jő el, amelyen a befogadása
alapszik. […]

József és Mária fiaira gyakran utal a Jézus »testvérei« vagy »atyjafiai«
megnevezés. […] 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” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:437).

Gondolkozz el a következő kérdésen: Hogyan lehetséges, hogy a saját családjának
tagjai közül némelyek nem hittek Jézusban, bár ismerték a tanításait és a csodáit?
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Miután McConkie elder megjegyezte, hogy a János 7-ben feljegyzett események idején Jézus
testvérei még „nem fogadták el őt Messiásként”, azt mondta: „Úgy tűnik viszont, hogy később
mindannyian megtértek (ApCsel. 1:14); egyikük, akiről Pál azt mondta, hogy »Jakab…, az Úr
atyjafi[a]« (Gal. 1:19), szent apostolként szolgált; egy másikuk pedig, aki azt mondja magáról,
hogy ő »Júdás, […] Jakabnak …atyjafia« (Júdás 1:1), ő írta Júdás közönséges levelét” (Doctrinal
New Testament Commentary, 1:437).

A János 7 feljegyez olyan eseményeket, amelyek a jeruzsálemi sátorok ünnepe
idején történtek (lásd János 7:2). Ezen ünnep alatt, mely a zsidók körében „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 (lásd 3 Mózes 23:39–43). A
gyümölcs és a gabona éves aratását is ünnepelték, és hálát adtak a termésért (lásd 2
Mózes 23:16). Ez az ünnep nyolc napig tartott.

Figyeld meg a János 7:3–4-ben, hogy Jézus testvérei azt akarták, hogy menjen fel
Jeruzsálembe a sátorok ünnepére, és úgy tűnik, azt hangoztatták, hogy ha Ő
valóban a Messiás, akkor menjen el Jeruzsálembe és jelentse ki ezt az ott összegyűlt
embereknek.

Amint azt a János 7:6–10 feljegyzi, Jézus úgy döntött, még nem megy fel az
ünnepre, de a testvéreit arra biztatta, hogy menjenek. Az ünnep kezdete után jó
néhány nappal Jézus titokban érkezett meg – tudván, hogy a jeruzsálemi zsidó
vezetők közül némelyek meg akarják Őt ölni, ám még nem jött el az ideje annak,
hogy meghaljon.

Olvasd el a János 7:11–13-at, és nézd meg, hogy mit mondtak az emberek
Jeruzsálemben Jézusról.

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 úgy gondolják, hogy nagyszerű tanító vagy
próféta volt. Ám olyanok is vannak, akik elvetik Jézus Krisztus isteni mivoltát és
tanításainak igazságát, vagy félnek nyíltan követni Őt. A János 7
tanulmányozásának folytatása közben nézd meg, honnan tudhatod, hogy Jézus
Krisztus a Szabadítód, és hogy a tanításai igazak.

János 7:14–36
Jézus Krisztus a zsidókat tanítja a templomban
A sátorok ünnepe idején az ünnepségek középpontjában a templom állt. Olvasd el
a János 7:14–15-öt, és nézd meg, hogy mit csinált ott Jézus. A szentírásodban
megjelölheted az emberek reakcióját.

Alkalmazd a tanultakat!
Miután meghatároztad az evangéliumi tanokat és tantételeket, készen állsz arra, hogy cselekedj
és tegyél valamit, ami ezekhez kötődik. Amikor az általad tanult tantételek szerint cselekszel,
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érezni fogod, hogy a Szentlélek megerősíti a cselekedeteidet. Hogy alkalmazni tudd a tanult
tantételeket, tegyél fel a következőkhöz hasonló kérdéseket: Mit szeretne az Úr, mihez kezdjek
ezzel a tudással? Milyen lelki benyomásokat kaptam, hogy segítsenek jobbá válnom? Milyen
változáshoz vezethet ez a tantétel az életemben? Mit kezdhetek el vagy hagyhatok abba ahhoz,
hogy ezen igazság szerint éljek?

A zsidók meglepődtek, hogy Jézus ilyen mélységgel és bölcsességgel tud tanítani az
„írások” nélkül, vagyis úgy, hogy nem tanították őt a zsidó rabbik és nem járt az
iskoláikba. Olvasd el a János 7:16–18-at, és nézd meg, mit mondott Jézus, mit
tehetnének az emberek, hogy megtudják, vajon igaz-e a tana, vagyis a tanításai.
Meg is jelölheted, hogy kitől kapta Jézus a tant, amelyet tanított.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan ismerheti fel valaki azt, hogy Jézus Krisztus tana valóban
Istentől ered?

b. Az Úrnak a templomban elhangzott tanításaiból megtudjuk, hogy ha
Mennyei Atyánk akaratát tesszük, akkor bizonyságot fogunk kapni az
Ő tanáról. Fejtsd ki, hogy szerinted miért igaz ez a tantétel.

James E. Faust elnök az Első Elnökségből azt mondta: „Úgy nyerjük el az
evangélium tantételeiről való bizonyságot, hogy engedelmesen azok szerint
próbálunk élni. A Szabadító azt mondta: »Ha valaki cselekedni akarja az ő
akaratát, megismerheti e tudomány[t]« [János 7:17]. 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.).

Mit tanít Faust elnök, mit kell tennünk, hogy bizonyságot nyerjünk az evangélium
tantételeiről? ____________________

Ne feledd, hogy Jézus testvérei közül némelyek még nem hitték, hogy Ő a megígért
Messiás, azonban később bizonyságot nyertek és megtértek. Hogyan segíthetett
ezeknek a családtagoknak a fenti tantétel bizonyságot nyerni Jézus Krisztusról és az
Ő tanításairól?

Bonnie L. Oscarson nőtestvér a János 7:17-et idézve azt tanította: „Néha ezt pont
fordítva próbáljuk tenni. Például megközelíthetjük ilyenképpen: boldogan
betartom majd a tized törvényét, de először tudnom kell, hogy igaz. Talán még
imádkozunk is, hogy bizonyságot nyerjünk a tized törvényéről, és reméljük, hogy
az Úr meg fog áldani bennünket ezzel a bizonysággal, még mielőtt kitöltenénk
egyetlen tizedpapírt is. De ez nem így működik. Az Úr azt várja tőlünk, hogy

gyakoroljunk hitet. Következetesen teljes és becsületes tizedet kell fizetnünk annak érdekében,
hogy bizonyságot szerezzünk a tizedről. Ugyanez a minta vonatkozik az evangélium összes
tantételére, legyen szó akár az erkölcsi tisztaság törvényéről, a visszafogottság tantételéről, a
Bölcsesség szaváról vagy a böjt törvényéről” (Térjetek meg! Liahóna, 2013. nov. 77.).
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Ha a következő két feladat bármelyikénél úgy érzed, hogy az általad leírandó
sugalmazott válasz túlságosan személyes, akkor válaszodat a személyes naplódba
vagy külön papírlapra is leírhatod, és a szentírás-tanulmányozási naplódba csak azt
írd be, hogy elvégezted a feladatot.

2. A szentírás-tanulmányozási naplódban egészítsd ki a következő
megállapítást egy olyan evangéliumi parancsolattal vagy tantétellel,

amelynek úgy ismerted fel az igazságát, hogy igyekeztél annak megfelelően
élni: Tudom, hogy ____________________ igaz, mert amikor a szerint éltem, akkor
____________________. A leírtakat megoszthatod valakivel, akit szerinted
felemelhet az, ha hallja a bizonyságodat.

3. Írj le a szentírás-tanulmányozási naplódba egy olyan evangéliumi
igazságot, parancsolatot vagy tanítást, amelyről szeretnél még

erősebb bizonyságot kapni. Azután írd le, hogy a János 7:17-ből tanult tantételt
alkalmazva mit fogsz tenni azért, hogy nagyobb bizonyságot kapj erről az
igazságról, parancsolatról vagy tanításról.

A János 7:19–36 elmondja, hogy Jézus megfeddte a zsidó vezetőket azért, mert
elutasították a tanításait és a csodatételeit, és a megölésére törekedtek. Ezek a
versek arról is beszámolnak, hogy 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
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor szomjas voltál. Képzelj a kezedbe egy üres
poharat. Vajon az üres pohár csillapítani fogja a szomjúságodat? Még mire lenne
ehhez szükséged?

Szakíts egy percet arra, hogy iszol egy kis vizet. Közben gondold át, milyen
nélkülözhetetlen életedben a víz. Azt is megteheted, hogy imában kifejezésre
juttatod Mennyei Atyánknak a háládat azért, hogy vizet ad neked és a családodnak.

Izráel földjén nem volt túl sok friss víz az emberek szükségleteinek kielégítésére. Az
élet csak úgy volt fenntartható, ha esett az eső, és feltöltötte a víztartalékaikat.
Bruce R. McConkie elder kifejtette, hogy az éppen zajló ünnep alatt a víz „a zsidók
hódolatának legünnepélyesebb és legdrámaibb” alkotóeleme volt:

„A sátorok ünnepe nyolc napjának mindegyikén… szokás volt, hogy a templomi
szolgálat részeként a pap arany korsóval vizet merített a templom dombja alól
fakadó Siloám vizéből, és a templom oltárára öntötte azt. Azután elénekelték
Ésaiás szavait: »örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből« (Ésaiás 12:3). És
Jézus a vallási hódolat eme tetőfokán lépett elő, és ajánlotta fel, hogy ihatnak
abból az élő frissítőből, mely a szomjúhozó lélek legmélyebb lelki sóvárgását is ki

tudja elégíteni” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:446).

Olvasd el a János 7:37–39-et, és nézd meg, hogy mit ajánlott fel a Szabadító
a népnek.
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A János 7:39 Joseph Smith fordítása kijelenti, hogy „a Szentlélek megígértetett
mindazoknak, akik hisznek, miután Jézus megdicsőült” (Joseph Smith Translation,
John 7:39; kiemelés hozzáadva).

Az „annak belsejéből” (János 7:38) kifejezés arra utal, hogy az élő víz a hívőben
lesz, belőle árad majd ki, nem pedig külső forrásból. A János 7:39-ben
megjelölheted, hogy mit jelképez az élő víz.

A Bible Dictionary [Bibliaszótár] kifejti, 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). Azok a kijelentések,
melyek szerint a Szentlélek Jézus feltámadásáig nem is jött el, minden bizonnyal kizárólag az
adott adományozási korszakra vonatkoznak, mert egészen nyilvánvaló az, hogy a Szentlélek a
korábbi adományozási korszakokban már kifejtette hatását. Továbbá csak a Szentlélek
ajándékára utalnak, mivel a Szentlélek hatalma már Keresztelő János és Jézus szolgálattétele
során is megnyilvánult, különben senki nem kaphatott volna bizonyságot az általuk tanított
igazságokról (Máté 16:16–17; lásd még 1 Kor. 12:3)” (Bible Dictionary, “Holy Ghost”).

A Szabadítónak a János 7:37–39-ben található tanításaiból megtudjuk, hogy ha
Jézus Krisztushoz jövünk és hiszünk Őbenne, akkor el fog minket tölteni a
Szentlélek. Akiket eltölt a Szentlélek, azok jó hatással tudnak lenni másokra.

4. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódba egy olyan alkalomról,
amikor hatással volt rád (vagy eltöltött téged) a Szentlélek, és

ennek eredményeként jó hatással tudtál lenni valakire.

A János 7:40–53-ban azt olvassuk, hogy a farizeusok újra el akarták fogatni Jézust.
Az elfogatására kiküldött szolgák hallották Jézust prédikálni. Úgy tértek vissza,
hogy nem fogták el Őt, és megmondták a farizeusoknak, hogy még soha senkit
nem hallottak úgy prédikálni, ahogy a Szabadító prédikált, ami feldühítette a
farizeusokat. Nikodémus, az a farizeus, aki korábban egy éjjel felkereste a
Szabadítót (lásd János 3:1–2), emlékeztette társait és a főpapokat, hogy saját
törvényük nem engedi meg senki elítélését úgy, hogy az illető nem kapott
lehetőséget a szólásra.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a János 7-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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14. RÉSZ: 2. NAP

János 8
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 Mózes törvényének megfelelően megkövezzék-e. Ő elhallgattatja a
vádlókat és irgalmat tanúsít az asszony iránt. Jézus azt is kijelenti, hogy az Atya
tanúbizonyságot tesz Őróla, és tanít a bűntől való megszabadulásról. Amikor Jézus
Krisztus kijelenti, hogy Ő a nagy Jehova, a farizeusok megpróbálják
megkövezni Őt.

János 8:1–11
Házasságtörésen ért asszonyt hoznak a Szabadító elé
Az írástudók és a farizeusok hiteltelenné kívánták tenni Jézust a nép előtt, valamint
okot akartak szolgáltatni arra, hogy megvádolhassák, mert el akarták fogatni és
halálra akarták ítélni Őt (lásd János 7:1, 32).

Olvasd el a János 8:2–5-öt, és nézd meg, hogy mit tettek az írástudók és a
farizeusok, míg Jézus Jeruzsálemben a templomban tanított.

A János 8:6 szerint miért vitték az írástudók és a farizeusok Jézus elé a házasságtörő
asszonyt?

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából kifejtette, mi módon
használhatták volna az írástudók és a farizeusok ezt az eseményt Jézus
megvádolására:

„Jézus idejében …már nem volt szokás halálbüntetést kiszabni a
házasságtörésért. Tulajdonképpen a római elöljárók jóváhagyása és szentesítése
nélkül nem is volt lehetséges halálbüntetést kiszabni, és a római törvény
értelmében a házasságtörésért nem járt halál.

Az írástudók és a farizeusok a következő csapdát próbálták felállítani a
Mesternek azzal, hogy ezt a házasságtörő asszonyt elé vitték: (1) Amennyiben

Mózessel egyetértve azt mondja, hogy kövezzék meg, akkor (a) felkelti az emberek általános
dühét, mert azt mutatja ezzel, hogy egy olyan büntetés visszaállításáért emel szót, melynek már
nem nagyon volt támogatottsága, ugyanakkor (b) ellentmond a hatályban lévő polgári
törvénykönyvnek, mert olyasmit ír elő, amit Róma tilt. (2) Ha viszont nem ért egyet Mózessel, és
a halálra kövezésnél enyhébb büntetésért emel szót, akkor a törvény elferdítésével vádolják,
valamint azzal, hogy a múlt szent hagyományaival szembeni tiszteletlenséget és az azoktól való
eltérést pártolja” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:450–51).

A Szabadító azonban nem válaszolt nekik, hanem „lehajolván, az ujjával ír vala a
földre” (János 8:6).
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Olvasd el a János 8:7–8-at, és keresd ki,
hogy végül mit válaszolt a Szabadító az
írástudóknak és a farizeusoknak.

Szerinted mit gondolhattak vagy
érezhettek az írástudók és a farizeusok
Jézus válasza hallatán?
____________________

A Szabadító válaszát hallva az asszonyt
vádló emberek maguk is vétkesnek
érezték magukat, és elmentek anélkül,
hogy megbüntették volna (lásd János
8:9).

Szerinted mit érezhetett ez az asszony,
amikor bűne feltárult Jézus és az
emberek sokasága előtt? Olvasd el a
János 8:10–11-et, és nézd meg, hogy
mit mondott a Szabadító az
asszonynak, miután mindenki elment.

A Joseph Smith fordítás a következő szavakat fűzi hozzá a János 8:11-hez: „És az
asszony attól az órától fogva dicsőítette Istent, és hitt az ő nevében” (Joseph Smith
Translation, John 8:11).

A Szabadító nem nézte el ennek az asszonynak a bűnét, hanem azt mondta neki,
hogy többé ne vétkezzen (lásd János 8:11). A 11. versből a következő igazságot
tudjuk meg: A Szabadító irgalmat tanúsít irántunk azzal, hogy lehetőséget ad
nekünk a bűnbánatra. Gondold át, miként növelheti ez a történet az abba vetett
bizalmadat, hogy Jézus Krisztus irgalmas és kedves, és meg akar bocsátani
azoknak, akik valóban bűnbánatot tartanak.

János 8:12–30
Jézus arról tanít, hogy Atyja tanúbizonyságot tesz Őróla
Képzelj el egy díszes tárgyat, azután csukd be a szemed, és egy külön papírlapra
próbáld meg lerajzolni ezt a tárgyat, anélkül hogy odanéznél.

Milyen lett a rajzod ahhoz képest, amit elképzeltél?

A rajzoláson kívül még mi megy jobban akkor, ha látod, amit csinálsz?

A sátorok ünnepe alatt négy nagy arany kandeláber (menórának vagy
gyertyatartónak is nevezik) világította be a templom udvarát az éjszakába nyúló,
sokszor másnap reggelig tartó táncos rendezvények és egyéb ünnepségek alatt.
Ezek az arany kandeláberek nem csupán fényt adtak az ünnepségek alatt, hanem
azt is jelképezték, hogy Izráelnek világosságnak kell lenni a sötétben járók számára.

Olvasd el a János 8:12-t, és nézd meg, hogy mit mondott magáról Jézus, amikor a
kandeláberek közelében tanított a templomban. Meg is jelölheted, amit találsz.

Ebből a versből megtudjuk, hogy Jézus Krisztus a világ világossága.
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A sátorok ünnepén nagy arany menórák
világították be a templom pitvarait.

Egészítsd ki az alábbi tantételt annak
alapján, amit a Szabadítónak a János
8:12-ben található tanításából
megtudhatunk: Ha követjük a
Szabadítót, akkor
____________________

1. Válaszolj a következő
kérdésre a

szentírás-tanulmányozási
naplódban: Szerinted hogyan segít
neked a Szabadító elkerülni azt,
hogy lelki sötétségben járj?

Számos ószövetségi prófécia jelzi, hogy
a Messiás minden nemzetnek
világossága lesz (lásd például Ésaiás
49:6; 60:1–3). Azzal a kijelentéssel
tehát, hogy Ő a világ világossága, Jézus
azt hirdette, hogy Ő a Messiás.

A farizeusok elítélték Jézust azért, mert
bizonyságot tett magáról (lásd János 8:13). Jézus kijelentette, hogy Ő és az Atyja is
tanúbizonyságot tesz arról, hogy Ő, a Szabadító, Isten Fia (lásd János 8:14–18).

Olvasd el a János 8:19-et, és nézd meg, mit mondott Jézus, mennyire ismerik a
farizeusok Mennyei Atyánkat.

A 19. versből megismerjük a következő tantételt: Jézus Krisztusról tanulva
megismerjük az Atyát.

Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából tanított róla, hogyan
ismerjük meg Mennyei Atyánkat, amint az Ő Fiáról, Jézus Krisztusról tanulunk:

„…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« [Lectures on Faith (1985), 42]” (vö. Isten nagysága.
Liahóna, 2003. nov. 70., 72.).

A János 8:21–30-ban azt olvassuk, hogy a Szabadító figyelmeztette a farizeusokat,
hogy ha nem hisznek Őbenne, akkor a bűneikben fognak meghalni. Azt is
tanította, hogy semmit nem tesz Önmagától, csak azt teszi, aminek megtételére az
Atya tanítja Őt.
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János 8:31–36
Jézus a bűntől való megszabadulásról tanít
Korlátozta már valamikor valami a mozgásodat úgy, hogy például le voltál kötözve
vagy nem tudtál kijutni egy szűk helyről? Milyen érzés volt? A lecke e részének
tanulmányozása közben nézd meg, hogy mi vezet lelki korlátozásokhoz, és mi
vezet lelki szabadsághoz.

Olvasd el a János 8:31–32-t, és nézd meg, mit mondott a Szabadító, mit kell
tennünk ahhoz, hogy szabadok legyünk. Azután a tanultak alapján egészítsd ki a
következő ábra üres helyeit:

Bruce R. McConkie elder felsorolta, többek között milyen szabadságjogokat
élvezhetünk, ha megmaradunk Krisztus szavában, az Ő tanítványaivá válunk, és
megismerjük az igazságot: „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,
1:456–57).

Olvasd el a János 8:33-at, és nézd meg, mit gondoltak a zsidók, mi teszi őket
szabaddá.

A zsidók tévesen azt gondolták, hogy lelki szabadságot biztosít számukra csupán
az, hogy ők Ábrahám leszármazottjai és az ábrahámi szövetség örökösei. Olvasd el
a János 8:34–36-ot, és nézd meg, mit mondott Jézus, mitől kell megszabadulniuk az
embereknek.

Ezekből a versekből megtudjuk, hogy ha bűnt követünk el és nem bánjuk meg
azt, akkor a bűn szolgáivá válunk. Szerinted mit jelent a bűn szolgájának lenni
(lásd János 8:34)? A szolga szó helyett itt akár rabszolga is szerepelhetne.

Tanulmányozd az alábbi ábrát:
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Egyesek ma össze vannak zavarodva, és azt gondolják, hogy Krisztus szavának
követése korlátozza, míg a világias életmód szabaddá teszi őket. D. Todd
Christofferson elder a Tizenkét Apostol Kvórumából tanított róla, hogy ennek pont
az ellenkezője igaz:

„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 …rabságnak tartja az Isten törvényei és szertartásai iránti
engedelmességet (lásd Alma 30:24, 27). Mégis milyen módon tesz minket
szabaddá az engedelmesség és az igazság? Könnyen fel tudunk sorolni olyan

gyakorlati helyzeteket, amelyek során az igazság lehetővé teszi számunkra olyan dolgok
megtételét, amelyekre egyébként nem lennénk képesek, vagy olyan szerencsétlenségek
elkerülését, amelyek egyébként lesújtanának ránk. […]

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. Képzeljetek el egy létrát – minden általunk
megismert új törvény vagy parancsolat a létra egy újabb fokához hasonlít, mely lehetővé teszi
számunkra, hogy még magasabbra másszunk. 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, 49–51).

2. Keress A fiatalság erősségéért kiadványban példákat arra, hogy a
parancsolatok és a normák betartása szabadságot, az engedetlenség

pedig rabságot eredményez. Válaszd ki a füzet egyik normáját, majd másold be
és töltsd ki a szentírás-tanulmányozási naplódban az alábbi táblázatot:
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A fiatalság erősségéért normája:

Milyen tekintetben eredményez szabadságot
ennek a normának a betartása?

Milyen tekintetben eredményez rabságot az,
ha nem élünk e norma szerint?

3. A fiatalság erősségéért által ígért szabadság mely
megnyilvánulásaiban volt már személyesen is részed a

parancsolatok és normák betartásának eredményeként? Írj le a
szentírás-tanulmányozási naplódba egy konkrét módot arra, ahogyan igyekszel
majd szabad lenni azáltal, hogy a Szabadító tanításai szerint élsz.

János 8:37–59
Jézus bizonyságot tesz isteni mivoltáról
Gondolj egy olyan ismerősödre, aki nagyon hasonlít az édesapjára. Gondolj
valakire, aki nagyon különbözik az édesapjától.

A János 8:37–50 feljegyzi, hogy Jézus Krisztus megmondta a hitetlen zsidóknak,
hogy míg Ő az Ő Atyja szavait mondja, ők az ő atyjuk cselekedeteit teszik.
Védekezésképpen a zsidók azt állították, hogy az ő atyjuk Ábrahám. A Szabadító
ekkor azt tanította, hogy Ábrahám gyermekei „az Ábrahám dolgait cselekedné[k]”
(János 8:39), és soha nem próbálnának megölni valakit, aki az igazságot tanítja.
Jézus azt mondta ezeknek a zsidóknak (a farizeusoknak), hogy az ő atyjuk az
ördög. Elmagyarázta, hogy akik befogadják Isten szavát, azok Istentől valók. A
hitetlen zsidók dühösen azt állították, hogy Jézus szamaritánus (akiket a zsidók
minden nép közül a legkevesebbre tartottak), és megszállta az ördög.

Olvasd el a János 8:51–53-at, és nézd meg, hogy ezután milyen kérdést tettek fel
ezek a zsidók a Szabadítónak.

Olvasd el a János 8:56–58-at, és nézd meg, hogy mit válaszolt Jézus a farizeusok
kérdésére. Az 58. versben található „vagyok” szó megegyezik a 2 Mózes 3:14-ben
használttal. Ezt akár oda is írhatod keresztutalásként a szentírásod margójára.

Azért fontos itt ennek a kifejezésnek a megjelenése, mert Jehovára utal, ahogyan a
zsidók Ábrahám, Izsák és Jákób Istenét ismerték az Ószövetségben. Jézus azzal,
hogy „én vagyok”-nak nevezte magát, azt állította, hogy Ő az Ószövetség Istene.
Beírhatod a következő tant is a szentírásod margójára a János 8:58 mellé: Jézus
Krisztus Jehova, az Ószövetség Istene.

Szerinted miért fontos tudnunk azt, hogy Jézus Krisztus Jehova, az Ószövetség
Istene? ____________________

Olvasd el a János 8:59-et, és nézd meg, hogyan reagáltak ezek a zsidók a Szabadító
kijelentésére, mely szerint Ő Jehova.

A zsidók köveket ragadtak, hogy megöljék Jézust, mert azt gondolták, hogy
káromlást követett el azzal, hogy Jehovának mondta magát.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

14.  RÉSZ,  2 .  NAP

296



Tanulmányoztam a János 8-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani a
hitoktatómmal:

A János 8:31–32 alapján készített ábra válasza: Ha megmaradunk Jézus Krisztus beszédében, akkor az Ő tanítványai leszünk,
és megismerjük az igazságot, mely szabadokká tesz minket.
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14. RÉSZ: 3. NAP

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, és
kérdéseket tesz fel neki a hitét illetően, mire a férfi Jézust Isten Fiaként ismerve el
hódol Neki.

János 9:1–7
Jézus meggyógyít egy vakon született embert
Nevezz meg néhány olyan csapást vagy szerencsétlenséget, melyet a
környezetedben élő vagy a helyi hírekben szereplő emberek tapasztalhatnak meg:
____________________

Vannak, akikben felmerül a kérdés, hogy miért engedi Isten, hogy komoly csapások
nehezítsék az életüket. A János 9:1–5 tanulmányozása közben keress egy olyan
igazságot, amely segíthet nekünk jobban megérteni, miért engedi meg Isten, hogy
különböző szerencsétlenségek érjenek minket.

Míg Jézus Jeruzsálemben volt, találkozott egy férfival, aki születésétől fogva egy
nehézséggel küszködött. Olvasd el a János 9:1–2-t, és nézd meg, hogy milyen
csapás sújtotta ezt a férfit.

Mit kérdeztek a tanítványok az illető által megtapasztalt nehézség okáról?

A Szabadító idejében sokan úgy gondolták, hogy az emberek által megtapasztalt
csapások az általuk vagy szüleik által elkövetett bűnök következményei. Szerinted
helytálló volt ez az elgondolás? Miért vagy miért nem?

Olvasd el a János 9:3–5-öt, és keresd ki, hogy mit tanított a Szabadító e férfi
vakságáról.

Szerinted mit jelent az, hogy „nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai”
(János 9:3)?

A Szabadító e versekben található tanításaiból megtudjuk, hogy Isten az Ő
műveinek és hatalmának megmutatására használhatja a minket érő
csapásokat. Másképp fogalmazva, bár az általunk megtapasztalt
szerencsétlenségeknek számos oka lehet, a minket érő kihívásokat Isten fel tudja
használni az Ő igazlelkű céljai véghezvitelének elősegítésére.

Ezen igazság jobb megértéséhez olvasd el a következő idézetet Dallin H. Oaks
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:
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„Azért küldettünk ide, hogy megpróbáltassunk. Minden dologban kell, hogy
legyen ellentét. Ezen ellentétek és kihívások által tanulunk és fejlődünk, valamint
azáltal, hogy másoknak is ezt tanítjuk. …az Úr nemcsak hogy javunkra fordítja
szenvedéseinket, hanem azok által számtalan más ember életét áldja meg.

Jézus ezt tanította, amikor ő és az apostolai egy vakon született emberrel
találkoztak. [Oaks elder itt idézte a János 9:2–3-at.]

Ha az életet a lelkiség szemével nézzük, sok példát látunk arra, ahogy Isten műve gyermekei
nehézségei által halad előre. […]

Mikor megértjük ezt az alapelvet, miszerint Isten lehetőségeket ad nekünk, hogy áldásokat
kapjunk, és megáld minket saját és mások szenvedései által, akkor megértjük azt is, hogy miért
mondja nekünk újra és újra, hogy: »Mondj köszönetet az Úrnak, Istenednek minden dologban«
(T&Sz 59:7)” (Mindenben adjunk hálát! Liahóna, 2003. máj. 97–98.).

Gondolj egy olyan nehézségre, amellyel korábban szembesültél vagy amelyet most
tapasztalsz meg. A János 9 tanulmányozását folytatva gondold át, Isten hogyan
tudja ezen csapás révén megmutatni benned a műveit és a hatalmát.

Olvasd el a János 9:6–7-et, és nézd meg, hogyan mutatta meg Isten a műveit és a
hatalmát e vak ember tapasztalatain keresztül.

Szerinted milyen lehetett ennek a férfinak először látni?

János 9:8–41
Miután a farizeusok kiűzik azt a férfit, akit Ő meggyógyított, a Szabadító felkeresi őt
A János 9:8–15 feljegyzése szerint 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.

A János 9:14-ben nézd meg, melyik napon gyógyította meg a Szabadító a vak férfit.

Szerinted hogyan reagáltak a farizeusok arra, hogy Jézus a sabbat napján
gyógyította meg ezt a férfit?

Olvasd el a János 9:16-ot, és nézd meg, milyen következtetésre jutottak a
farizeusok Jézusra vonatkozóan.

Olvasd el a János 9:17-et, és nézd meg, hogy a vak férfi milyen következtetésre
jutott Jézusra vonatkozóan.

A János 9 tanulmányozását folytatva figyeld meg, milyen változás következett be
abban, ahogyan a vak férfi a Szabadítóra tekintett.

Mivel a farizeusok kételkedtek abban, hogy a férfi tényleg vakon született,
odahozatták a szüleit, hogy kérdőre vonják őket. A János 9:19–23-ból megtudjuk,
hogy amikor megkérdezték őket, a szülők bizonyságot tettek arról, hogy ez bizony
az ő fiuk, aki vakon született, de azt állították, hogy nem tudják, hogyan gyógyult
meg. Mivel féltek a zsinagógából és a közösségből való száműzéstől, nem akarták
azt mondani, hogy hisznek Jézus messiási mivoltában, inkább azt mondták, hogy
szóljon a fiuk maga.
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Olvasd el a János 9:24–27, 30–33-at, és keresd ki, hogy mit válaszolt a férfi a
farizeusoknak. Meg is jelölheted, milyen szavakkal védte meg Jézust és tett
bizonyságot arról, hogy Istentől való (lásd János 9:33).

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Mi ragadja meg a figyelmedet ennek a férfinak a

válaszaiban?

A János 9:34-ből megtudjuk, hogy a férfit kivetették, vagyis száműzték
(valószínűleg a zsinagógából [lásd János 9:22]) azért, mert bátran megvédte a
Szabadítót.

„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” (Újszövetség tanulói kézikönyv
[Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014]. 230.).

Szerinted miért volt hajlandó ez a férfi kitartani amellett, amit Jézus Krisztusról
tudott, bár ez azt jelentette számára, hogy kitiltják a zsinagógából?

Miután ezt a férfit kiűzték a zsinagógából, a Szabadító felkereste őt, és
megkérdezte tőle, hogy hisz-e Isten Fiában (lásd János 9:35). Olvasd el a János
9:36–38-at, és keresd ki a férfi válaszát.

Kijelentése: „Hiszek, Uram”, és annak ténye, hogy „imádá Őt”, vagyis hódolt neki
(János 9:38), azt jelzik, hogy lelki szemei megnyíltak, és felismerte Jézus
Krisztusban a megígért Messiást, Isten Fiát.

Ebből a történetből megtudjuk, hogy ha függetlenül attól, hogy mi szegül
szembe velünk, hűek maradunk ahhoz, amiről tudjuk, hogy igaz, akkor
megerősödik a bizonyságunk. A bizonyságunk idővel még tovább is fog
erősödni.

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Szerinted miért erősödik meg a bizonyságunk, miután dacoltunk az
ellenállással vagy a hit próbatételeivel?

b. A te bizonyságod miként erősödött meg amiatt, hogy hűen kitartottál
valamilyen ellenállás dacára?

E történet egy másik tantételének felismeréséhez hunyd le majdnem teljesen a
szemedet, hogy csak egy kis fényt láss. Azután nyisd ki a szemedet félig, majd nyisd
ki egészen. Figyeld meg, hogyan változik a látásod.

Emlékezz vissza, hogy ennek a férfinak a fizikai látása kitisztult, miután Jézus
meggyógyította őt. Olvasd el a János 9:11, 17, 33, 35–38-at, és nézd meg, milyen
kifejezések jellemzik a férfi lelki látásának, vagyis annak a fejlődését, hogy mit
értett meg abból, ki Jézus.
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Először úgy utalt Jézusra, mint „egy ember, a kit Jézusnak mondanak” (János 9:11),
később azt mondta Róla, hogy „próféta” (János 9:17), majd pedig megvédte Őt, és
azt mondta, hogy Istentől való (lásd János 9:33). Idővel kitisztult a lelki látása, és
végül meglátta, hogy Jézus Krisztus a megígért Messiás, Isten Fia.

Szerinted miért tisztult ki a látása és az, amit a Szabadítóval kapcsolatban
megértett? Milyen módon gyakorolt Jézus Krisztusba vetett hitet ezen
események során?

Howard W. Hunter elnök azt tanította ennek a férfinak az élményéről: „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. Saját
világossága behatolt erre a sötét helyre, és ez a férfi, sokakhoz hasonlóan akkor
és napjainkban is, elfogadta a világosságot és látni kezdett” (“The God That

Doest Wonders,” Ensign, May 1989, 16–17).

Ebből a történetből megtudjuk, hogy Jézus Krisztusban hitet gyakorolva
kitisztul a lelki látásunk és az értelmünk.

Szerinted miért van szükség a hit gyakorlására ahhoz, hogy tisztábban lássunk és
értsünk meg lelki igazságokat?

Amikor ez a férfi meglátta Jézust és Isten Fiának ismerve el Őt hódolt Neki, állt a
közelben néhány farizeus. Olvasd el a János 9:39–41-et, és nézd meg, hogy mit
tanított a Szabadító a vakságról.

A farizeusok kérdésére, mely szerint „avagy mi is vakok vagyunk-é?” (János 9:40), „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.).

3. Nézd meg az ebben a leckében tanult két utolsó tantételt, és
gondold át, hogyan alkalmazhatnád ezeket az életedben. Írd le a

szentírás-tanulmányozási naplódba az e tantételek alkalmazására vonatkozó
céljaidat. Imádkozz útmutatásért, hogy elérd a céljaidat.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a János 9-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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14. RÉSZ: 4. NAP

János 10
Bevezetés
Jézus Krisztus azt tanítja, hogy Ő a Jó Pásztor, és hogy leteszi életét a juhaiért.
Némelyek káromlással vádolják Őt azért, mert kijelenti, hogy Ő Isten Fia.

János 10:1–24
Jézus Krisztus azt tanítja, hogy Ő a Jó Pásztor, és hogy leteszi életét a népéért
Szerinted bekötött szemmel, csupán érintéssel felismernéd a családtagjaid vagy
közeli barátaid arcát? Szerinted édesanyád bekötött szemmel, pusztán érintéssel
felismerné mindegyik gyermeke arcát?

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” (idézi G. M. Mackie, Bible
Manners and Customs [n.d.], 35).

Ha pásztor volnál, akkor szerinted mi kellene ahhoz, hogy olyan jól ismerd a
nyájadban a juhokat, mint ez a pásztor?

1. Olvasd el a János 10:14-et, és gondold át, miért nevezte magát
Jézus a Jó Pásztornak. Írd le a következő megállapítást a

szentírás-tanulmányozási naplódba: Jézus Krisztus a Jó Pásztor. A János 10
tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek elárulják nekünk,
hogy milyen tekintetben a mi Jó Pásztorunk a Szabadító. Írd le ezeket az
igazságokat a naplódba írt megállapítás alá.

Akik hallották Jézusnak a János 10-ben feljegyzett tanításait, azok jól ismerték a
juh, a pásztor és a karám fogalmát. 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 és a tolvajok bejutását.

Olvasd el a János 10:1–5-öt, és figyeld
meg, hogy mit tesz egy jó pásztor. Amit
találsz, írd le a
szentírás-tanulmányozási naplódba a
„Jézus Krisztus a Jó Pásztor”
megállapítás alá.

A János 10:3 leírja, hogy minden
pásztor az ajtón megy be, és nevükön
szólítja a juhait. Csak a saját nyájába
tartozó juhok követik őt ki a karámból,
a többi juh ott marad.
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Miért csak a saját pásztorukat követik a juhok?

Figyeld meg az 1. és az 5. versekben, hogy minek nevezte a Szabadító azokat, akik
nem az ajtón akarnak bemenni a karámba.

Hasznos lehet, ha észreveszed, hogy a farizeusok is ott voltak azok között az
emberek között, akikhez Jézus beszélt (lásd János 9:40). Milyen tekintetben
hasonlítottak a farizeusok a tolvajokhoz, rablókhoz és idegenekhez?

A János 10:6-ból megtudjuk, hogy a farizeusok nem értették, mit tanít Jézus.
Olvasd el a János 10:7–10-et, és nézd meg, miként kezdte el kifejteni a Szabadító a
karám szimbolizmusát.

Figyeld meg, hogy a Joseph Smith fordítás egyértelműsíti, hogy mit mondott Jézus
a 7. és a 8. versben:

„Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a karámnak ajtaja.

Mindazok, akik előttem jöttek, és nem tettek bizonyságot rólam, tolvajok és rablók:
de nem hallgattak rájok a juhok” (Joseph Smith Translation, John 10:7–8).

Szerinted mit értett a Szabadító az alatt, amikor azt mondta, hogy „én vagyok az
ajtó” (7. és 9. vers)?

„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?

Szerinted milyen tekintetben ad a Szabadító bővelkedő életet (lásd János 10:10)
azoknak, akik követik Őt?

Olvasd el a János 10:11–15-öt, és nézd meg, mit mondott a Szabadító, még mit
tesznek a jó pásztorok. (A béres olyan valaki, akit elsősorban az motivál a munkára,
hogy pénzt kap érte.) Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba a „Jézus Krisztus
a Jó Pásztor” megállapítás alá, hogy mi derült még ki számodra a jó pásztorokról.

Figyeld meg a János 10:11, 13, 15-ben, hogy mit hajlandó a pásztor megtenni, amit
a béres nem.

A János 10:11–15 megtanítja nekünk, hogy Jó Pásztorként Jézus Krisztus
mindannyiunkat ismer, és életét adta értünk. Írd le ezt a tantételt a
szentírás-tanulmányozási naplódba a „Jézus Krisztus a Jó Pásztor”
megállapítás alá.

2. Idézd fel, mit mondott a közel-keleti pásztor, mennyire ismerik a
pásztorok minden egyes juhukat, és válaszold meg a következő

kérdéseket egy új lapon a szentírás-tanulmányozási naplódban:
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a. Mit gondolsz, téged mennyire ismer a Szabadító? Szerinted miért fontos
megérteni ezt?

b. Milyen hatással lehet a mindennapi életedre annak tudata, hogy a Szabadító
ismer téged, és hajlandó volt letenni érted az életét?

Miután arról tanított, hogy az életét adja majd értünk, a Szabadító azt is elmondta,
mi mást fog még tenni. Olvasd el a János 10:16-ot, és nézd meg, mit mondott a
Szabadító, mi mást tesz majd még a juhaiért (vagyis a népéért).

A János 10:16-ban a Szabadító azt tanította a jeruzsálemi zsidóknak, hogy más
földeken is meg fogja látogatni Mennyei Atyánk gyermekeit, tanítja nekik az
evangéliumát, és a saját aklába (az egyházába) hozza őket. A Mormon könyve
további információkkal is szolgál e vers kapcsán. Olvasd el a 3 Nefi 15:14–24-et, és
ezt utalásként be is írhatod a szentírásodba a János 10:16 mellé. A János 10:16
keresztutalást pedig odaírhatod a 3 Nefi 15:14–24 mellé.

3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Hogyan segítenek nekünk ezek a Mormon könyvében

található versek jobban megérteni a János 10:16-ot?

Olvasd el a János 10:17–18-at, és keress egy, a Szabadítóval kapcsolatos tant.

E tan megfogalmazásához egészítsd ki a következő megállapítást: Isten szó
szerinti Fiaként Jézus Krisztusnak hatalmában állt ____________________.
Meg is jelölheted ezekben a versekben azokat a szavakat, amelyek ezt a tant
tanítják.

Halandó édesanyjától, Máriától, Jézus halandóságot örökölt, annak képességét is
beleértve ebbe, hogy meghaljon. Isteni Atyjától, Elohimtól pedig halhatatlanságot
örökölt, és annak hatalmát, hogy örökké éljen. Így hát Jézus a halál és a feltámadás
hatalmát is örökölte. Erre szükség volt ahhoz, hogy Jézus véghez tudja vinni az
engesztelést.

A János 10:19–24-ből megtudjuk, 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, vagyis a Messiás.

János 10:25–42
Jézus kijelenti, hogy Ő Isten Fia
Gondolj olyan emberekre, akikkel nap mint nap találkozol, és próbáld meg
felidézni, hogy milyen a hangjuk. Miért könnyebb számodra bizonyos hangokat
könnyebben felismerni, mint másokat?

Olvasd el a János 10:25–27-et, és figyeld meg, miként reagált a Szabadító az
emberek kérésére, hogy mondja meg, Ő-e a Krisztus. Meg is jelölheted azt, ami
meghatározza, hogy valaki a Szabadító juhai közé tartozik-e.

Amint azt a János 10:28–30 feljegyzi, Jézus az Atyjáról szólva így tett bizonyságot:
„Én és az Atya egy vagyunk” (János 10:30).
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Joseph F. Smith elnök a következőképpen magyarázta ennek az egységnek a
mikéntjét: „…Jézus és [Atyja] …egyek a tudásban, az igazságban, a
bölcsességben, a megértésben és a célt illetően; csakúgy, ahogy az Úr arra
figyelmeztette tanítványait, legyenek egyek vele, legyenek benne, hogy ő bennük
lehessen. Ebben az értelemben van erről szó, ahogy én értem ezt a beszédet, és
nem abban, ahogyan némelyek Krisztust és az ő Atyját egy személynek

gondolják. Én kijelentem nektek, hogy ők nem egy személyt alkotnak, hanem ketten vannak, két
különálló, egymástól elkülönülő testtel úgy, ahogy az bármely apára és fiára nézve igaz” (Az
egyház elnökeinek tanításai: Joseph F. Smith [1999]. 357.).

Olvasd el a János 10:28–30-at, és keresd ki, hogy milyen áldást kapnak majd azok,
akik hallják a Szabadító hangját és követik Őt.

Ezek a versek azt tanítják nekünk, hogy ha megismerjük a Jó Pásztor hangját és
követjük Őt, akkor Ő örök élethez vezet minket. Írd le ezt a tantételt a
szentírás-tanulmányozási naplódba a „Jézus Krisztus a Jó Pásztor” fejléc alá. A
János 10:27–28 mellé is odaírhatod ezt a szentírásodban.

Olvasd el a következő szentírásrészeket, és figyeld meg, hogyan segítenek neked
megérteni ezt a tantételt: Énós 1:4–8; Tan és a szövetségek 1:38; 8:2–3; 18:34–36.

Gondold át a következő kérdések
mindegyikét:

• Mit tettél eddig azért, hogy
ismerősebben csengjen számodra a
Szabadító hangja?

• Mit tehetsz azért, hogy jobban
megismerd a Szabadító hangját?

• Mire éreztél késztetést, mit tehetnél
azért, hogy még inkább kövesd a
Szabadítót?

Egy külön papírlapra írj le vagy (1) egy arra vonatkozó célt, hogy még jobban oda
fogsz figyelni a Szabadító hangjára, és ezt konkrétan hogyan fogod kivitelezni, vagy
(2) egy arra vonatkozó célt, hogy még jobban követni fogod az Ő hangját, és ennek
megtételére milyen terveid vannak. Tedd ki ezt a célt egy olyan helyre, ahol szem
előtt van, és emlékeztet rá, hogy dolgozz rajta.

A János 10:31–42 feljegyzi, hogy miután a Szabadító bizonyságot tett az Ő és az Ő
Atyja közötti kapcsolatról, a farizeusok káromlásért meg akarták kövezni. A
Szabadító azonban vádjaikra a Zsoltárok 82:6-ot idézve reagált, melyben ez áll: „Én
mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan” (lásd János
10:34). 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. Arra buzdította
őket, hogy higgyenek Őbenne és az Ő cselekedeteiben, amelyek bizonyságot
tesznek Őróla és az Atyáról, aki elküldte Őt.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:
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Tanulmányoztam a János 10-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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15. RÉSZ: 1. NAP

János 11
Bevezetés
Mária és Mártha üzen Jézusnak, hogy beteg a testvérük, Lázár. Jézus késlelteti
eljövetelét, 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 Messiás, akinek hatalma van a halál
felett. A főpapok és a farizeusok erről a csodáról értesülve összeesküvést szőnek
Jézus és Lázár megölésére.

János 11:1–46
Jézus feltámasztja Lázárt a halálból

1. Gondolj egy olyan kihívásra, amelyben neked vagy egy
ismerősödnek már része volt vagy mostanában része van, majd

válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Milyen hatással lehet az emberek Istenbe vetett hitére az, ha próbatételeket
tapasztalnak meg vagy kihívásokkal néznek szembe?

b. Miért döntenek úgy némelyek, hogy a próbatételeik vagy kihívásaik miatt
feladják az Istenbe vetett hitüket?

A János 11 tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek segíthetnek
neked növelni az Istenbe vetett hitedet, amikor próbatételekkel és kihívásokkal
nézel szembe az életedben.

Olvasd el a János 11:1–3-at, és nézd meg, milyen próbatétellel szembesült Jézus
néhány barátja.

Szerinted miért értesítették Lázár testvérei Jézust a betegségről?

Jézus Béthabarában volt, Pereában (lásd János 1:28; 10:40), keleti irányban
nagyjából egynapi járóföldre Bethániától. Ennélfogva legalább egy napba telt, míg
valaki elvitte Jézushoz az üzenetet, és még egy napba az, hogy Jézus
Bethániába érjen.

Olvasd el a János 11:4–7-et, és nézd meg, hogyan reagált Jézus, amikor hallott
Lázár betegségéről.

Mivel a tanítványok tudták, hogy Jézus szereti Márthát, Máriát és Lázárt, talán azt
várták Jézustól, hogy 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). Jézus azonban még két napig Pereában maradt.

A János 11:4 szerint mit mondott Jézus, mi fog bekövetkezni Lázár
betegsége révén?

A János 11:8–10-ből megtudjuk, hogy a tanítványok némelyike azt tanácsolta
Jézusnak, hogy ne térjen vissza Júdeába, ahol Bethánia található, mert a zsidó
vezetők azon a környéken a megölésére törekednek.
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Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következő
magyarázatot adta a Szabadítónak a János 11:9–10-ben feljegyzett feleletére:
„Jézus bizonyára elmegy Júdeába, az ott reá váró halálos fenyegetések ellenére
is. [Ezekben a versekben ezt tanította Jézus:] »Bár ez életem tizenegyedik órája,
de a napban tizenkét óra van, és a kiszabott időben botladozás és tétovázás
nélkül elvégzem majd a számomra kijelölt munkát. Ez az idő adatott nekem a

munkám elvégzésére. Nem várhatom meg az éjjelt, amikor talán elcsitul az ellenkezés. Aki kibújik
a felelősség alól, és egészen éjszakáig halogatja a munkáját, az megbotlik a sötétségben és
kudarcot vall a feladatában«” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:531).

Olvasd el a János 11:11–15-öt, és nézd meg, mit mondott Jézus Lázár állapotáról.

Meg is jelölheted, hogy mit mondott a Szabadító, miért örül, hogy nem volt ott és
nem tudta meggyógyítani Lázárt a betegségéből: „ti érettetek, hogy higyjetek”
(János 11:15). Utalt arra, hogy amit Bethániában tesz majd, az segíteni fog a
tanítványainak növelni az Őbelé vetett hitüket.

A János 11:16-ban 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.

Olvasd el a János 11:17-et, és figyeld meg, mennyi ideje volt már halott Lázár, mire
Jézus Bethániába ért.

McConkie elder elmagyarázta, 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, 1:533).

Mártha vagy Mária helyében te mit gondoltál vagy éreztél volna, amikor Jézus
egészen addig nem érkezett meg, míg Lázár már négy napja halott nem volt?

Olvasd el a János 11:18–27-et, és nézd meg, miként reagált Mártha erre a
próbatételre. Megjelölheted azokat a kijelentéseket, melyek jelzik, hogy Mártha a
Jézus Krisztusba vetett hitének gyakorlása mellett döntött e próbatétel során.
Gondold végig az általad megjelölt kijelentések mindegyikét, és hogy mi tesz rád
mély benyomást közülük.

Mártha példájából megtudjuk, hogy amikor próbatételekben van részünk,
dönthetünk úgy, hogy Jézus Krisztusba vetett hitet gyakorlunk.

Figyeld meg a következő idézetben Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, hogy mi követeltetik meg tőlünk, amikor Jézus Krisztusba vetett hitet
gyakorlunk:
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„Az evangélium első tantétele az Úr Jézus Krisztusba vetett hit. A hit bizalmat
jelent – bizalmat Isten akaratában, bizalmat a dolgoknak az Ő módján történő
rendezésében, és bizalmat az Ő időbeosztásában. Ne próbáljuk meg
rákényszeríteni a mi időbeosztásunkat az Övére! […]

Valóban, nem lehet igazi hitünk az Úrban anélkül, hogy ne lenne tökéletes
bizodalmunk az Úr akaratában és az Úr időzítésében is” (vö. Időzítés. Liahóna,

2003. okt. 12.).

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Szerinted miért fontos hitet gyakorolnunk az Úr akaratában és
időbeosztásában, amikor próbatételekben van részünk?

b. Te miként döntesz a hit gyakorlása mellett a jelenlegi próbatételeid során?
(Vagy miként döntesz majd a hit gyakorlása mellett, amikor próbatételek
érkeznek az életedbe?)

Nézd át a János 11:25–26-ot, és keresd ki, milyen igazságokat tudhatunk meg
abból, amit Márthának tanított a Szabadító. Hasznos lehet, ha tudod, hogy a „soha
meg nem hal” kifejezés a 26. versben arra utal, hogy soha nem tapasztalja meg a
második halált, vagyis az Isten királyságától és jelenlététől való elszakítottságot.

A Szabadító szavaiból megtudhatjuk a következő két igazságot: Jézus Krisztus a
feltámadás és az élet. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor örök életet
nyerhetünk.

Olvasd el a János 11:28–37-et, és figyeld meg, hogy mit mondott Mária Jézusnak,
és Ő hogyan reagált erre.

Mit árul el Máriának a 32. versben található kijelentése a Szabadítóba vetett
hitéről?

Gondold át a János 11:35-öt. Szerinted miért fakadt könnyekre Jézus?

Olvasd el a János 11:38–46-ot, és nézd meg, hogy mit tett a Szabadító, miután
együtt sírt Máriával és Márthával.

Tartsd szem előtt, hogy Lázár nem abban az értelemben támadt fel a halálból, hogy
halhatatlanná vált volna. Lélekteste ugyan visszavitetett a fizikai testébe, azonban a
fizikai teste halandó maradt, és ismételten ki volt téve a halálnak.

McConkie elder tanított az egyik fontos célról, melyet azzal ért el a Szabadító,
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, 1:531).
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Miként vetítette előre ez a csodatétel a Szabadító feltámadását, és mutatta meg,
hogy hatalma van a halál felett? Miként áldhat meg minket annak megértése, hogy
a Szabadítónak hatalmában áll halhatatlanságot és örök életet adni?

Figyeld meg a János 11:40-ben, hogy Jézus emlékezteti Márthát: ha hisz, akkor meg
fogja látni Isten dicsőségét. Gondold át, hogyan mutatta ki Mártha és Mária a Jézus
Krisztusba vetett hitét e próbatétel alatt. Emlékezz vissza, hogy már eredetileg is
megmutatták a Jézus Krisztusba vetett hitüket, amikor Lázár beteg volt és ők
elküldettek Őérte, majd továbbra is hittek és bíztak Benne, miután Lázár meghalt.

A János 11-ből megtudjuk, hogy ha úgy döntünk, hogy a próbatételeink során
Jézus Krisztusba vetett hitet gyakorlunk, akkor megerősítést nyer és elmélyül
az Őbelé vetett hitünk. Fontos szem előtt tartani azonban, hogy Mártha és Mária
esetéhez hasonlóan a hit ilyesfajta megerősítése az Úr bölcsessége és időzítése
szerint következik be.

Hogyan erősíthette meg nem csupán Márthának és Máriának, hanem Jézus
tanítványainak is a Szabadítóba vetett hitét az, hogy Lázárt azt követően hozta
vissza az életbe, hogy már négy napja halott volt?

3. Válaszolj a következő kérdések egyikére vagy mindkettőre a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Előfordult-e már veled, hogy egy próbatétel során a Jézus Krisztusba vetett
hit gyakorlása mellett döntöttél, és ennek eredményeként megerősítést nyert
az Őbelé vetett hited? Mikor?

b. Mit fogsz tenni, ami segíteni fog neked Jézus Krisztusba vetett hitet
gyakorolni az általad éppen megtapasztalt vagy esetleg rád váró
próbatételek során?

János 11:47–57
A főpapok és a farizeusok tanácskoznak egymással, hogy megölik Jézust
Lázárnak a halálból való feltámasztása bizonyítékául szolgált annak, hogy Jézusnak
hatalma van a halál felett. Olvasd el a János 11:47–48-at, és nézd meg, hogyan
reagáltak a főpapok és a farizeusok arra a hírre, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt a
halálból.

Amint azt a János 11:49–57 feljegyzi, Kajafás, a főpap, támogatta Jézus megölését,
hogy a rómaiak ne vegyék el „mind e helyet, mind e népet” (János 11:48). „A papi
mesterkedések és a gonosztevések miatt” (2 Nefi 10:5) a zsidó elöljárók nem
akarták elveszíteni a nemzetükben betöltött, befolyással járó beosztásukat.
Eltökélték, hogy kivégeztetik Jézust, és megparancsolták, hogy aki tudja, hogy hol
van, az értesítse őket, hogy elfoghassák.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a János 11-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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15. RÉSZ: 2. NAP

János 12
Bevezetés
Mártha és Lázár testvére, a bethániai Mária, Jézus közelgő halálának és
temetésének jelképeként megkeni Jézus lábát. Másnap Jézus diadalmasan bevonul
Jeruzsálembe, és megjövendöli a halálát. Csodatételei ellenére vannak, akik nem
hiszik, hogy Ő a Szabadító, a megígért Messiás. Tanít annak következményeiről, ha
valaki hisz, és ha valaki nem hisz Őbenne.

János 12:1–19
Mária megkeni Jézus lábát, és Jézus diadalmasan bevonul Jeruzsálembe

1. Rajzold le a szentírás-tanulmányozási naplódba a Szabadító
Újszövetségben feljegyzett valamelyik csodatételét. Gondold végig,

milyen hatással lenne a Szabadítóba vetett hitedre az, ha tanúja lennél egy ilyen
csodának.

A János 12 tanulmányozása során figyeld meg, milyen különböző módokon
reagáltak az emberek a Szabadító csodatételeire, és milyen igazságok segíthetnek
nekünk megérteni a reakcióikat.

A János 12:1–9-ben azt olvassuk, hogy húsvét előtt hat nappal Jézus néhány
barátjával vacsorázott Bethániában, egy Jeruzsálem közelében lévő kisvárosban.
Mária – Mártha és Lázár testvére – drága kenettel kente meg Jézus lábát. Iskariotes
Júdás tiltakozott a drága olaj ilyetén való felhasználása ellen, mondván, hogy a
pénzt odaadhatták volna a szegényeknek (lásd János 12:4–5). Nem „mintha néki a
szegényekre volna gondja, hanem mivelhogy tolvaj vala, és nála vala az erszény”
(János 12:6) – a valódi motivációja a pénz ellopása volt. A „nála vala az erszény”
kifejezés arra utal, hogy Júdás volt mindazok kincstárnoka, akik a Szabadítóval
jártak-keltek.

Sokan hallották, hogy Jézus Bethániában van, és eljöttek, hogy lássák Őt és Lázárt,
akit Jézus korábban feltámasztott a halálból. Emlékezz vissza, hogy mivel Jézus
visszahozta Lázárt az életbe, a zsidó elöljárók elkezdték megtervezni Jézus
megölését.

Olvasd el a János 12:10–11-et, és nézd meg, mit akartak tenni Lázárral a főpapok.

Miért akarták a főpapok megölni Lázárt?

A főpapok azért akarták megölni Lázárt, hogy megsemmisítsék a Szabadító
csodatételének bizonyítékát. Hogyan jellemeznéd a különböző emberek reakcióját,
akik tanúi voltak annak, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból, vagy hallottak
erről? ____________________

A János 12:12–16-ból megtudjuk, hogy annak másnapján, hogy Mária megkente
Jézus lábát, Jézus diadalmasan bevonult Jeruzsálembe. Olvasd el a János
12:17–19-et, és nézd meg, mit tettek a Szabadító Jeruzsálembe történő diadalmas
bevonulása során azok, akik hallották, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból.
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A 19. vers-ben figyeld meg, hogyan reagáltak a farizeusok a történésekre. Úgy
érezték, kudarcot vallott azon erőfeszítésük, hogy megakadályozzák, hogy az
emberek Jézust kövessék. Szerinted miért van az, hogy egyesek Jézus
csodatételeiről hallva hittek és követték Őt, míg mások az elutasítása mellett
döntöttek?

János 12:20–36
Jézus megjövendöli a halálát
A János 12:20–22-ből megtudjuk, hogy „néhány görög” ember (János 12:20) –
valószínűleg olyanok, akik zsidó hitre tértek, és eljöttek Jeruzsálembe a húsvéti
ünnepre – szeretett volna találkozni Jézussal. Jézus a kérésükről értesülve tanított
közelgő szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról.

Olvasd el a János 12:23–24-et, és nézd meg, mit tanított Jézus a haláláról. Meg is
jelölheted, amit találsz.

Amikor a Szabadító azt mondta, hogy a gabonamagnak a földbe kell esnie és el kell
halnia (lásd János 12:24) ahhoz, hogy sok gyümölcsöt teremjen, ezzel a metaforával
a halál és a bűn feletti győzelmére utalt. Engesztelése lehetővé fogja tenni minden
ember feltámadását, és örök életet hoz mindazoknak, akik hisznek Őbenne,
bűnbánatot tartanak és engedelmeskednek a parancsolatainak. A János
12:25–26-ban azt olvassuk, hogy az Úr mindenkit arra biztatott, hogy veszítsék el
magukat az Ő szolgálatában.

A János 12:27–31-ből megtudjuk, hogy Jézus közelgő szenvedésének súlyát érezve
eltökélte, hogy továbbhalad céljának elérése felé. Azért imádkozott, hogy
megdicsőíttessen az Atya neve, és a hallgatósága hallotta, amint egy hang
bizonyságot tesz arról, hogy meg is dicsőíttetik. Az Atya kijelentése tükrözte,
mennyire megbízik a Fiában, hogy véghez fogja vinni az engesztelést.

Olvasd el a János 12:32–33-at, és nézd meg, hogy mit mondott a Szabadító, milyen
halált fog elszenvedni, és annak milyen hatása lesz az emberiségre.

Jézus tanításai hallatán az emberek megkérdezték, vajon ki „ez az ember Fia”,
akinek „fel kell emeltetnie” (János 12:34). A János 12:35–36-ból megtudjuk, hogy
Jézus válaszában a világosságként utalt magára. Arra biztatta az embereket, hogy
járjanak a világosságban, míg Ő velük van.

János 12:37–50
Jézus tanít annak következményeiről, ha valaki hisz, és ha valaki nem hisz Őbenne
Emlékszel, hogy a János 12:9–11-ben olvastál róla, hogyan reagáltak az emberek a
Szabadító csodatételeire? Olvasd el a János 12:37-et, és nézd meg, hogy az
emberek egy másik csoportja hogyan reagált Jézus csodatételeire.

A Jézus által véghezvitt csodákra adott e különböző reakciókból kiderül, hogy a
csodák önmagukban nem eredményeznek Jézus Krisztusba vetett hitet.

Bár a csodák önmagukban nem eredményeznek Jézus Krisztusba vetett hitet,
gondold át, milyen hatással lehetnek az Őbelé vetett hitünkre.
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A János 12:38–41-ből megtudjuk, hogy Ésaiás próféta jövendöléseit (lásd Ésaiás
6:9–10; 53:1–3) töltötték be azok az emberek, akik úgy döntöttek, hogy nem
hisznek Jézusban. A Szabadító nagyszerű cselekedetei ellenére voltak, akik úgy
döntöttek, hogy vakká teszik a szemüket és megkeményítik a szívüket Ővele
szemben.

Gerrit W. Gong elder a Hetvenektől 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).

2. Gondolkodj el Gong elder állításán, mely szerint „a hit egy tudatos
döntés eredménye”. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le,

hogy mit jelent számodra ez az állítás.

Olvasd el a János 12:42–43-at, és nézd meg, hogy a zsidó főemberek némelyike
miért nem vállalta fel nyilvánosan a Jézusba vetett hitét.

Saját szavaiddal magyarázd el, szerinted mit jelent az, hogy „inkább szerették az
emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét” (János 12:43):
____________________

Ezekből a versekből megtudjuk, hogy 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. Ezt az igazságot bele is írhatod a szentírásodba.

3. Válaszolj egy vagy több kérdésre a következők közül a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Milyen mai példák mutatják, hogy ha az emberek mások véleménye miatt
aggódnak, az megakadályozhatja őket abban, hogy nyilvánosan felvállalják
a Krisztusba és az Ő evangéliumába vetett hitüket?

b. Miként mutathatjuk ki, hogy jobban igyekszünk Isten kedvében járni, mint a
körülöttünk lévő emberek kedvében?

c. Milyen pozitív következményei lehetnek annak, ha kimutatjuk, hogy
hiszünk Jézus Krisztusban és az Ő evangéliumában?

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor teljes sötétségben voltál. Gondolj bele, milyen
érzés volt. Úgy érezted, hogy esetleg veszélyben lehetsz? Hogyan segített volna
neked ebben a helyzetben az, ha van nálad valamilyen fényforrás?

Milyen tekintetben hasonlít egymáshoz az, ha fizikai sötétségben és ha lelki
sötétségben vagyunk? ____________________

Milyen veszélyekkel járhat az, ha lelki sötétségben élünk? ____________________
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Olvasd el a János 12:44–46-ot, és nézd meg, milyen áldásban részesülhet az, aki
hisz Jézus Krisztusban.

A 46. versből megtudható egyik tantétel az, hogy ha hiszünk Jézus Krisztusban,
akkor nem kell lelki sötétségben élnünk.

Gondold át, milyen értelemben világosság Jézus Krisztus, és hogyan távolíthatja el
valakinek az életéből a lelki sötétséget az, ha hisz Őbenne.

4. Válaszd ki az alábbi témák közül az egyiket, majd válaszold meg a
szentírás-tanulmányozási naplódban az itt található két kérdést:

fizikai testünk célja, szórakozás és média, béke és boldogság elnyerése,
házasság és család, élet a halál után. Ha meg is tudod beszélni valakivel ezeket
a kérdéseket, akkor azt írd le, hogy miről beszélgettetek.

a. Mit gondolhatnak erről a témáról a lelki sötétségben lévő emberek?

b. Miként világosítja meg Jézus Krisztus és az Ő evangéliuma ezt a témát,
milyen útmutatást ad vagy mi módon tisztázza azt?

Gondold át, hogyan segíthet nekünk a János 12:46-ban tanított tantétel megérteni,
hogy miért szemlélünk másoktól eltérően bizonyos témákat és kérdéseket. Ne
feledd, hogy az is előfordulhat, hogy más hitet valló emberekhez hasonlóan
tekintünk bizonyos témákra és kérdésekre. Vannak, akik nem rendelkeznek a
Szentlélek ajándékával, de azért szilárdan hisznek Jézus Krisztusban, és döntéseiket
megvilágosítja Krisztus világossága (lásd Moróni 7:16–19; T&Sz 88:7, 11) és az Ő
tanításai.

Amint azt a János 12:47–50 feljegyzi, Jézus elmagyarázta, hogy aki nem hisz a
szavaiban és elutasítja Őt, azt az Őáltala elmondott szavak kárhoztatni fogják, és
ezeket a szavakat Mennyei Atyánk adta meg Neki.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a János 12-t, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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15. RÉSZ: 3. NAP

János 13
Bevezetés
A húsvéti vacsora elfogyasztása után a Szabadító megmossa az apostolai lábát,
megnevezi Júdást árulójaként, és „új parancsolatot” (János 13:34) ad az
apostolainak. Halandó szolgálata utolsó hetében Jézus Krisztus az
engedelmességet, a szolgálatot és a szeretetet állítja tanításai középpontjába –
azokat a tulajdonságokat, melyek meghatározták az életét, és amelyeknek az Ő
tanítványaiként a mi életünket is meg kell határozniuk.

János 13:1–17
Jézus megmossa az apostolai lábát

Gondold át a következő kérdéseket:

• Hol helyeznéd el magadat ezen a vonalon?

• Szeretnél boldogabb lenni annál, mint amilyen most vagy?

• Ismersz valakit, akinek szeretnél segíteni, hogy boldogabb legyen?

A János 13 tanulmányozása közben keress egy olyan tantételt, amely megtanítja,
mit tehetünk azért, hogy boldogabbak legyünk.

Jézus Jeruzsálembe való diadalmas bevonulása után az apostolai társaságában
elfogyasztotta a húsvéti ünnepi lakomát. A János 13:1–3 felidézi, hogy amikor Jézus
apostolai társaságában elfogyasztotta ezeket az ételeket (az utolsó vacsorát), tudta,
hogy hamarosan meghal, és a lelke visszatér Mennyei Atyjához.

Olvasd el a János 13:4–5-öt, és nézd
meg, mit tett Jézus, miután Ő és
apostolai befejezték a húsvéti vacsorát.
A János 13:4-ben található „leveté a
felső ruháját” kifejezés azt jelenti, hogy
Jézus egy kívül hordott ruhadarabot vett
le, hasonlóképpen ahhoz, amikor ma
valaki leveszi a zakóját.

„Az újszövetségi időkben az emberek nyitott szandálokat viseltek, leginkább 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.).
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1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Ha ott lettél volna, amikor Jézus megmosta az apostolok lábát, hogyan
reagáltál volna, amikor Jézus a te lábadat kezdi mosni?

b. Mit árul el Jézus jelleméről az, hogy megmosta az apostolai lábát?

Olvasd el a Joseph Smith fordítás, János 13:8-at (a Kalauz a szentírásokhoz 239.
oldalán), és nézd meg, hogy mit mondott Péter, amikor a Szabadító elkezdte
megmosni a lábát.

Azután olvasd el a Joseph Smith fordítás, János 13:9–10-et (a Kalauz a
szentírásokhoz 239. oldalán), és nézd meg, hogyan reagált Péter arra, amit az Úr
mondott neki.

A János 13:9-ben mit tudunk meg Péterről abból, ahogyan az Úr által mondottakra
reagált?

Apostolai lábának megmosásával a Szabadító nem csupán a szolgálat egy gyönyörű
tettét vitte véghez, hanem Mózes törvényének egy részét is betöltötte, és bevezetett
egy szent szertartást, mely hithű követőinek segít megtisztulni a bűntől. Ez a
szertartás Joseph Smith prófétán keresztül vissza lett állítva a mi adományozási
korszakunkban (lásd T&Sz 88:74–75, 137–141).

Olvasd el a János 13:11-et, és nézd meg, miért mondta Jézus, hogy az apostolok
„nem …mindnyájan tiszták”?

Iskariotes Júdásra utalt, aki hamarosan elárulja Őt.

Olvasd el a János 13:12–17-et, és nézd meg, mit tanított a Szabadító az
apostolainak, miután megmosta a lábukat. Megjelölheted azokat a kifejezéseket,
amelyek leírják, milyen példát állított a Szabadító az apostolai elé, amelynek a
követésére meg is kérte őket.

Igyekezz hasonlóbbá válni Jézus Krisztushoz!
Jézus Krisztus halandó életének utolsó hetét tanulmányozva igyekezz hasonlóbbá válni Őhozzá.
A János 13-ban például láthatod, hogyan szolgált másokat a Szabadító, amikor megmosta a
tanítványai lábát. Kövesd a Szabadító példáját, és szolgáld a körülötted lévőket. Az evangéliumi
tantételek szerinti élet megígért áldásokat hoz, elmélyíti a tudást és a megtérést, valamint segít
nekünk egyre inkább hasonlóvá válni a Szabadítóhoz.

A Szabadító apostolainak adott, a János 13:17-ben feljegyzett ígérete szerint milyen
áldást kapunk, ha példáját követve szolgálunk másokat? Válaszold meg ezt a
kérdést a következő tantétel kiegészítésével: Ha a Szabadító példáját követve
szolgálunk másokat, akkor ____________________.

2. Végezd el a következő feladatokat a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Válaszold meg a következő kérdést: Szerinted miért leszünk boldogabbak,
ha a Szabadítóhoz hasonlóan szolgálunk másokat?
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b. Gondolj egy olyan alkalomra, amikor boldog voltál, mert másokat szolgálva
követted a Szabadító példáját.

Olvasd el a következő idézetet M. Russell Ballard eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és nézd meg, hogy mit mondott, hogyan találhatunk lehetőséget
mások szolgálatára: „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.).

A Ballard eldertől származó idézetet leírhatod egy papírlapra, és elhelyezheted
valahova, ahol emlékeztetni fog téged arra, hogy imádkozz mások szolgálatának a
lehetőségeiért. A szentírás-tanulmányozási naplódban feljegyezheted és másokkal
is megoszthatod azt, hogy mi módon kapsz választ az imáidra Ballard elder
tanácsát alkalmazva.

János 13:18–30
Jézus megnevezi árulóját
A János 13:18–30 szerint miután Jézus arra tanította az apostolait, hogy másokat
szolgálva boldogok lesznek, azt mondta, hogy az egyikük el fogja árulni Őt. Amikor
János megkérdezte a Szabadítót, hogy ki fogja elárulni, Jézus megmondta neki,
hogy „az, a kinek én a bemártott falatot adom” (János 13:26), majd Iskariotes
Júdásnak adta azt.

János 13:31–38
Jézus arra tanítja tanítványait, hogy szeressék egymást
Vádolt már téged valaki azzal, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza tagjaként nem vagy keresztény, vagyis nem vagy Jézus Krisztusnak igaz
követője? Ez amiatt is előfordulhat, mert a visszaállítás révén vannak bizonyos, csak
ránk jellemző hitelvek, például hiszünk a Mormon könyvében, valamint abban,
hogy három különböző, egymástól különálló lény alkotja az Istenséget. Hogyan
reagáltál? (Ha még nem tapasztaltál ilyesmit, hogyan reagálnál, ha valaki azt
mondaná neked, hogy nem vagy keresztény?) ____________________

Olvasd el a János 13:34–35-öt, és nézd meg, mit mondott Jézus, mi segít majd
másoknak felismerni azt, hogy az apostolok Jézus Krisztus tanítványai. A János
13:34-ben meg is jelölheted, hogy milyen parancsolatot adott Jézus az apostolainak.

Figyeld meg, hogy a János 13:35 szerint az árulja majd el másoknak, hogy az
apostolok Jézus Krisztus tanítványai, ha az apostolok úgy szeretik egymást,
ahogyan Jézus szereti őket. Ezekből a versekből megtudjuk, hogy ha úgy szeretjük
egymást, ahogyan Jézus Krisztus szeret minket, arról felismerik majd az
emberek, hogy az Ő tanítványai vagyunk.
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3. Az alapján, amit idén Jézus Krisztusról tanultál, sorold fel a
szentírás-tanulmányozási naplódban öt módját annak, ahogyan Ő

kimutatja, hogy szereti az embereket.

Olvasd el a következő történetet, melyet Paul E. Koelliker elder mesélt el a
Hetvenektől, és nézd meg, hogyan követték az Úr egymás szeretetére vonatkozó
tanácsát a történetben szereplő misszionáriusok:

„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.).

4. Olvasd el a Mindenkit szeress! című himnusz szövegét (Himnuszok,
196. sz.), és gondolj egy olyan ismerősödre, akiben a mások iránt

tanúsított szeretete miatt könnyű felismerni Jézus Krisztus tanítványát. Írd le a
szentírás-tanulmányozási naplódba, hogyan mutatja ki ez a személy a mások
iránti szeretetét, és te hogyan szeretnéd követni a példáját. Egy arra vonatkozó
célt is írj le, hogy mit teszel majd azért, hogy úgy szeress másokat, ahogyan a
Szabadító szereti őket.

A János 13:36–38 szerint miután Péter kijelentette, hogy az életét adná Jézus
Krisztusért, Jézus megmondta Péternek, hogy még a kakas kukorékolása előtt
háromszor meg fogja tagadni Őt.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a János 13-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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15. RÉSZ: 4. NAP

János 14–15
Bevezetés
A húsvéti vacsorát követően Jézus arról tanítja az apostolait, hogy mi módon
térhetnek vissza Mennyei Atyánkhoz, és hogyan mutathatják ki az Őiránta érzett
szeretetüket. Jézus ezt követően megígéri apostolainak, hogy egy másik Vigasztalót
küld majd nekik. Azt tanítja, hogy ő az igazi szőlőtő, a tanítványai pedig a
szőlővesszők. A Szabadító továbbá megparancsolja tanítványainak, hogy szeressék
egymást, és figyelmezteti őket, hogy az Őhozzá fűződő kapcsolatuk miatt
üldöztetésben lesz részük.

János 14:1–14
A Szabadító arról tanítja az apostolait, hogy mi módon térhetnek vissza Mennyei
Atyánkhoz
Képzeld el, hogy egy barátod így szól hozzád: „Hallottam, hogy sok út vezet a
mennybe, és a különböző vallások más-más utat mutatnak nekünk Isten
királyságába. Szerinted ez igaz?” Az itt rendelkezésre álló helyen írd le, hogyan
válaszolnál erre a kérdésre, és magyarázd el, szerinted miért igaz vagy nem igaz ez
az állítás. ____________________

Olvasd el a János 14:1–6-ot, és nézd meg, mit tanított a Szabadító, hogyan
térhetünk vissza Mennyei Atyánk királyságába. (A János 14:6 szentírás-memoriter.
Megjelölheted valamilyen egyedi módon, hogy később könnyen megtalálhasd.)

A János 14:6-ból megtudjuk, hogy kizárólag Jézus Krisztus engesztelése által és
az Ő útját követve léphetünk be Mennyei Atyánk királyságába.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen tekintetben a Szabadító az egyetlen olyan „út”, melyen keresztül
visszatérhetünk Mennyei Atyánkhoz?

b. Milyen tekintetben lehet Jézus Krisztus „az igazság”?

c. Milyen tekintetben lehet Jézus „az élet”?

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.

Olvasd el a János 14:7–14-et, és nézd meg, mit mondott Jézus a tanítványainak az
Atyjához fűződő kapcsolatáról. Meg is jelölheted az „a ki engem látott, látta az
Atyát” kifejezést a 9. versben.

Jeffrey R. Holland elder, a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjának tanítása szerint az
Atya azért küldte el a Fiát, hogy segítsen nekünk megismerni és megszeretni
Atyánkat a Mennyben, és engedelmeskedni Neki:
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„…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 a gyermekei iránt minden korban és nemzetben.
Szavaiban és tetteiben Jézus megpróbálta feltárni és személyessé tenni
számunkra Atyja, a mi Mennyei Atyánk valódi természetét.

Ezt – legalábbis részben – azért tette, mivel akkor és most is mindannyiunknak teljesebben kell
ismernünk Istent ahhoz, hogy igazabban tudjuk szeretni Őt, és fokozottabban tudjunk
engedelmeskedni Neki. […]

Miután próféták nemzedékei próbálták az emberiséget megtanítani az Atya akaratára és útjára –
általában kevés sikerrel –, Isten utolsó próbálkozásában, hogy megismertesse magát velünk,
elküldte a földre Egyszülött és tökéletes Fiát, aki az Ő pontos képmására teremtetett, hogy a
halandók között éljen és szolgáljon az élet mindennapi kihívásai közepette. […]

Jézus… azért jött, hogy …jobbá tegye az emberek Istenről alkotott képét, valamint hogy
könyörögve kérje az embereket, hogy szeressék Mennyei Atyjukat, ahogy Ő is mindig szerette és
szeretni fogja őket. Korábban volt már alkalmuk megismerni Isten tervét, Isten hatalmát, Isten
szentségét, sőt, még Isten haragját és ítéletét is. Isten szeretetét, gyermekei iránti odaadásának
mélységét azonban nem ismerték teljességgel – mígnem Krisztus eljött.

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« [Lectures on Faith (1985), 42]. Krisztus életében, különösen
pedig halálában ezt üzente: »A sajátom mellett Isten irgalmát mutatom most néktek«” (vö. Isten
nagysága. Liahóna, 2003. nov. 70–72.).

Szentírás-memoriter – János 14:6
2. A János 14:6-ban található szentírás-memoriter memorizálása

segíthet neked megválaszolni a lecke elején feltetthez hasonló
kérdéseket. Memorizáld ezt a verset úgy, hogy többször is felolvasod, majd
felmondod egy családtagodnak vagy barátodnak. Utána írd be a
szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy memorizáltam a János 14:6-ot, és kérd
meg azt, akinek felmondtad, hogy írja alá.

János 14:15–31
Jézus elmondja az apostolainak, hogy mi módon mutathatják ki az Őiránta érzett
szeretetüket
Gondolj valakire, akit szeretsz. Hogyan mutatod ki az illető iránti szeretetedet?
____________________

Olvasd el a János 14:15-öt, és nézd meg, mit mondott Jézus az apostolainak, mit
tegyenek, hogy kimutassák az Őiránta érzett szeretetüket. (A János 14:15
szentírás-memoriter. Megjelölheted valamilyen egyedi módon, hogy később
könnyen megtalálhasd.)

Annak alapján, amit Jézus az apostolainak tanított, egészítsd ki a következő
igazságot: Azáltal mutatjuk ki a Jézus Krisztus iránti szeretetünket, hogy
____________________.
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Gondold át, hogy a következő parancsolatok betartása hogyan mutatja ki a Jézus
Krisztus iránti szeretetedet: a sabbat napjának megszentelése, édesapád és
édesanyád tisztelete, tizedfizetés, és az, ha szereted a felebarátaidat.

Szakíts három-négy percet annak átgondolására, hogy mennyire mutatod ki a
Szabadító parancsolatainak betartása által az Őiránta érzett szeretetedet.

Olvasd el a János 14:16–17, 26-ot, és keresd ki, hogy mit ígért a Szabadító az
apostolainak.

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. Valamilyen oknál fogva a
Szentlélek Jézus halandó szolgálata alatt nem teljesen fejtette ki hatását, bár a
Szabadító halandó szolgálata előtt és után is teljes mértékben kifejtette azt (lásd
Bible Dictionary, “Holy Ghost”).

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következőképpen
magyarázta a Szentlélek Vigasztalóként betöltött szerepét:

„Amíg Jézus velük volt, Ő volt a Vigasztalójuk; Ő szólt békességet a lelkükhöz;
őhozzá jöttek és találtak nyugalmat a lelküknek azok, akiket oly nagyon
megterhelt a világ bánata, szenvedése és küzdelmei. Megvigasztalta az
özvegyeket és atyja volt az árváknak. Szavai a derű és a békesség új
magaslataiba emelték a hívő lelkeket. Most elmegy, azonban küld majd egy
másik Vigasztalót – a Szentlelket –, hogy örökre a hithűekkel lakozzon.

Azon kevesek kivételével, akik a halandóságban hallották hangját, az emberek számára a
Szentlélek az első Vigasztaló. Az Istenség e tagja minden korban békességet szól az igazlelkűek
lelkéhez. A Szentlélek »Isten ajándéka mindazoknak, akik szorgalmasan keresik őt, éppen úgy a
régi időkben, mint abban az időben, amikor kinyilvánítja magát az emberek gyermekeinek«
(1 Ne. 10:17), valamint az eljövendő időkben. Ő az igazság Lelke – miként Krisztus is –, de a világ
nem tudja befogadni a Szentlelket, mert a Lélek nem lakik tisztátalan hajlékokban” (The Mortal
Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 4:74–75).

A János 14:16–17, 26 szerint milyen három dolgot tehet meg értünk a Szentlélek?
Válaszold meg ezt a kérdést a következő igazság kiegészítésével: A Szentlélek
____________________.

3. Válaszolj egy vagy több kérdésre a következők közül a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Milyen alkalmakkor érezted már, hogy a Szentlélek megvigasztal téged?

b. Milyen alkalmakkor érezted már, hogy a Szentlélek tanít téged?

c. Milyen alkalmakkor segített már neked a Szentlélek az emlékezetedbe
idézni valamit?

Olvasd el a János 14:18–23-at, és keresd ki, hogy mit ígért a Szabadító azoknak,
akik parancsolatainak betartása által kimutatják az Őiránta érzett szeretetüket.

Ezekből a versekből megtudjuk, hogy ha betartjuk a parancsolatokat, akkor
Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus velünk lesz.
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Olvasd el a Tan és a szövetségek 130:3-at, és nézd meg, hogy mit jelent az, hogy
velünk van Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus.

Olvasd el a János 14:27-et, és keresd ki a Szabadítónak az apostolaihoz intézett
biztató szavait.

Gondold át, hogy mi a különbség a Szabadító által kínált békesség és a világ által
kínált békesség között.

McConkie elder így jellemezte a Szabadító által felkínált békességet: „Az Úr földi
királysága isteni eredetének bizonyosságából fakadó belső békesség ez; olyan
békesség, amely egy eljövendő jobb világ bizonyosságát hordozza magában;
olyan békesség, mely ott lakozik az emberek lelkében, legyenek akár háború vagy
zűrzavar közepette is” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:742).

A János 14:28–30-ból megtudjuk, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak:
örvendezzenek, mert nemsokára elmegy tőlük, hogy visszatérjen Mennyei
Atyjához. A Joseph Smith fordítás tisztázza, hogy Jézus azt is megmondta nekik,
hogy mivel Ő legyőzte a világot, Sátánnak nincs hatalma Felette, rájuk viszont
hatást gyakorolhat, mert ők még nem végezték el munkájukat a földön (lásd Joseph
Smith fordítás, János 14:30 [a Kalauz a szentírásokhoz 239–240. oldalán]).

Olvasd el a János 14:31-et, és nézd meg, hogy mi módon mutatta ki a Szabadító az
Atyja iránti szeretetét. Meg is jelölheted, amit találsz.

Szentírás-memoriter – János 14:15
4. Figyeld meg, mennyi idődbe telik a János 14:15 memorizálása.

Olvasd fel hangosan, majd emlékezetből írd le a
szentírás-tanulmányozási naplódba.

Olvasd el újra a János 14:31-et, és nézd meg, hogy milyen példát mutatott nekünk
Jézus Krisztus az általa a János 14:15-ben tanított tantételre. Figyeld meg a
„keljetek fel, menjünk el innen” (János 14:31) felszólítást. A Szabadító valószínűleg
a felsőház, a felső szoba elhagyására utalt, ahol az utolsó vacsorát elfogyasztották,
és arra, hogy hozzá fog kezdeni Isten iránti kötelessége teljesítéséhez a
Gecsemánéban és a Golgotán. Az Atya által a Fiúnak adott legnehezebb
parancsolat az volt, hogy szenvedjen és meghaljon értünk (lásd 3 Nefi 27:13–14).
Gondolj az Úr olyan parancsolataira és normáira, amelyek betartása nehéz neked.
Gondold át, hogyan mutatná ki ezen parancsolatok betartása a Szabadító iránti
szeretetedet. Írj le a szentírás-tanulmányozási naplódba egy arra vonatkozó célt,
hogy engedelmes leszel az általad átgondolt módokon.

János 15:1–11
Jézus elmagyarázza, hogy Ő az igazi szőlőtő
Képzeld el, hogy 60 év múlva visszatekintesz az életedre. Karikázd be, hogy mit
szeretnél, az alábbi szavak közül végül melyek jellemezzék az életedet: sikeres,
boldogtalan, örömteli, méltó, meddő, gyümölcsöző, termékeny, bővelkedő és sikertelen.

15.  RÉSZ,  4 .  NAP

322



Jézus a szőlőtőke metaforáját használva segített a tanítványainak megérteni,
hogyan éljenek gyümölcsöző, termékeny és bővelkedő életet.

Olvasd el a János 15:1–5-öt, és nézd
meg, hogy mit jelképeznek ennek a
metaforának az egyes elemei.

Ezekből a versekből megtudjuk, hogy a
szőlőtő Jézus Krisztust, a szőlővesszők
pedig Jézus Krisztus tanítványait
jelképezik. A gyümölcs jelképezheti
Jézus Krisztus tanítványainak igazlelkű
munkáját és cselekedeteit, melyeket
teremniük kell. Írd oda ezeket az értelmezéseket a képen található feliratokhoz. A
szőlőműves, amint azt a Szabadító a János 15:1-ben megmondta, Mennyei Atyánk.
A szőlőműves olyan valaki, aki a szőlőskertet gondozza.

Megjelölheted a marad szó különböző előfordulásait a János 15:4–5-ben. A marad
szót abban az értelemben használják ezek a versek, hogy valaki szilárdan és
végérvényesen hozzá van rögzítve Jézus Krisztushoz és az Ő egyházához.

A János 15:5-ből megtudjuk, hogy ha megmaradunk a Szabadítóban, akkor
igazlelkű cselekedeteket fogunk teremni.

A János 15:6–8-ból megtudjuk, hogy a
Szabadító azt tanította, hogy akik nem
maradnak meg Őbenne, azok a levágott
ághoz hasonlítanak, mely elszárad és
elpusztul. Akik megmaradnak Jézus
Krisztusban, azok Istent dicsőítő igazlelkű cselekedeteket teremnek.

Mit tehetünk azért, hogy megmaradjunk a Szabadítóban, vagyis szilárdan Őhozzá
legyünk rögzítve?

Olvasd el a János 15:9–11-et, és nézd meg, mit tanított Jézus a tanítványainak, mit
tegyenek, és milyen áldásokat fognak kapni. Meg is jelölheted, amit találsz.

Az Atya és a Fiú tökéletes és örökké tartó szeretettel szeretnek bennünket, és
parancsolataik betartása lehetővé teszi számunkra azon áldások teljességének
elnyerését, amelyeket szeretetük miatt adni kívánnak nekünk (lásd 1 Nefi 17:35;
T&Sz 95:12; 130:20–21).

A János 15:10–11-ből megtudjuk, hogy ha betartjuk a parancsolatokat, akkor
megmaradunk a Szabadító szeretetében, és elnyerjük az öröm teljességét.

5. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Szerinted miért teszi lehetővé számunkra az öröm teljességének elnyerését
az, ha megmaradunk a Szabadítóban?

b. Szerinted miért van az, hogy akik megmaradnak a Szabadítóban, azok
igazlelkű cselekedeteket fognak teremni?

Gondold át, hogyan rögzítheted magad továbbra is szilárdan a Szabadítóhoz, és
kaphatsz ezáltal még nagyobb örömöt.
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János 15:12–17
Jézus megparancsolja a tanítványainak, hogy szeressék egymást

Amint azt Russell M. Nelson elnök a Tizenkét Apostol Kvórumából kifejtette: „A
Jézus iránti imádatunk legékesebb bizonyítéka minden bizonnyal az, ha [olyanná
válunk, mint Ő]” (Jézus Krisztus küldetése és szolgálata. Liahóna, 2013. ápr. 24.)

Az imádat mély szeretet és tisztelet; az olyanná válunk, mint Ő pedig utánzást jelent.

Olvasd el a János 15:12-t, és nézd meg, mit kért a Szabadító, hogyan váljunk
olyanná, mint Ő. Meg is jelölheted, amit találsz.

Olvasd el a János 15:13–17-et, és nézd meg, hogyan szeretett és szeret minket a
Szabadító. A 13. versben megjelölheted, hogy mit mondott a Szabadító, mi a
szeretet legnagyszerűbb megnyilvánulása.

Húzd alá, mit javasolt Claudio R. M. Costa elder a Hetvenek Elnökségéből, mit
tehetünk, hogy letegyük az életünket azokért, akiket szeretünk: „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.).

Gondolj valakire, aki e módok valamelyikén letette vagy leteszi érted az életét.

János 15:18–27
Jézus figyelmezteti tanítványait, hogy üldöztetésben lesz részük azért, mert
bizonyságot tesznek Őróla
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 kapcsolatban álltak Ővele. A János 15:18–25-ből megtudjuk, hogy a
világ, vagyis akik bűnösök, gyűlölni fogják az apostolokat. Jézus Krisztus azt
mondta, hogy aki Őt gyűlöli, az Atyát is gyűlöli, és felelősségre lesz vonva a
döntéseiért.

Bár vannak, akik gyűlölik és üldözik a követőit, Jézus Krisztus módot adott a világ
számára a Róla való bizonyság befogadására. Olvasd el a János 15:26–27-et, és
nézd meg, milyen tanúk tesznek majd bizonyságot Jézus Krisztusról a világnak.

6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a János 14–15-öt, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).
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További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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16. RÉSZ: 1. NAP

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 elvezeti őket az igazsághoz. Megjövendöli saját halálát és
feltámadását, és kijelenti, hogy legyőzte a világot.

János 16:1–15
Jézus kifejti a Szentlélek szerepét
Képzeld el, hogy először jársz egy csodaszép, azonban veszélyes vidéken. Egy
tapasztalt jó barátod a kalauz. Az út egy különösen nehéz szakaszához érkezve
egyszer csak észreveszed, hogy a barátod eltűnt, egyedül vagy és eltévedtél. Milyen
aggodalmak és érzések lennének benned egy ilyen helyzetben?
____________________

Voltak már életed kihívásokkal teli vagy magányos időszakaiban hasonló
aggodalmaid és érzéseid? A János 16 tanulmányozása során keress olyan
tantételeket, amelyek segíthetnek neked megtudni, hogyan kaphatsz útmutatást és
békességet, amikor szükséged van rá.

Jézus Krisztus majdnem három évet a tanítványaival töltött, majd megmondta
nekik, hogy el kell mennie (lásd János 14:28). A János 16:1–4-ből megtudjuk, 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.

Olvasd el a János 16:5–6-ot, és nézd meg, mit mondott Jézus a tanítványainak, és
ez milyen érzéseket váltott ki bennük.

Olvasd el a János 16:7-et, és nézd meg, mit ígért Jézus, kit fog elküldeni,
miután elment.

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából ezt tanította: „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], 1:753).

A János 16:8–12-ben Jézus elmagyarázta, hogy a Szentlélek egyik szerepe a világ
bűn miatti megfeddése (lásd János 16:8). Olvasd el a János 16:13-at, és nézd meg,
még milyen szerepeket fog betölteni a Vigasztaló a tanítványok életében Jézus
távozása után.
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A János 16:9–11-hez fűzött magyarázatként McConkie elder azt mondta: „Ezek bonyolult versek,
melyek olyan tömör és kivonatolt formában jutottak el hozzánk, ami megnehezíti az értelmezést.
Úgy tűnik, a jelentésük ez: »Ha elnyeritek a Lélek társaságát, olyannyira, hogy kijelentitek, amit
kinyilatkoztat nektek, akkor a ti tanításaitok fogják megítélni a világot bűn, igazlelkűség és ítélet
tekintetében. A világ bűnösnek ítéltetik, mert elutasítottak engem, mert nem hittek a Lélek által
sugallt bizonyságotokban, mely szerint Én vagyok Isten Fia, aki által szabadulás jő. Elítéltetik
igazlelkűségemről tett bizonyságotok elutasításáért – mert azt hitték, hogy káromló,
megtévesztő, szemfényvesztő vagyok, pedig valójában az én Atyámhoz mentem, melyet csakis
úgy tehettem meg, hogy minden munkám igaz és igazlelkű volt. Elítéltetik hamis ítélkezése miatt,
mert elutasították az akkori vallások ellen szóló bizonyságotokat, és úgy döntöttek, hogy inkább
Sátánt, e világ hercegét követik, aki maga is megítéltetik, minden vallási elképzelésével együtt,
és nem állja ki a próbát.«” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:754).

Hogyan válhatnak a tanítványok javára a Szentlélektől kapott meglátások és
útmutatás?

Milyen igazságot tudhatunk meg a Szentlélekről a János 16:13-ból?
____________________

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen módokon vezet el minket a Szentlélek az igazsághoz?

b. Milyen módokon mutathat meg nekünk a Szentlélek eljövendő dolgokat?

Bízz benne, hogy képes vagy az evangélium megismerésére és
megélésére!
Higgy azon képességeidben, hogy meg tudod érteni a szentírásokat, be tudsz azonosítani tanokat
és tantételeket, el tudod magyarázni másoknak az evangéliumot, és alkalmazni tudod életedben
az evangélium tanításait. A Szentlélek segítségével meg fognak erősödni az evangélium
megismerésére és megélésére irányuló képességeid.

A Szentlélek által Isten bizonyosságot, reményt, éleslátást, figyelmeztetéseket és
útmutatást adhat nekünk a jövőnkre vonatkozóan.

Olvasd el a következő idézetet Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és nézd meg, hogyan hívhatod meg életedbe a Szentlelket, hogy
utat mutasson neked: „Miként fogadjuk vezetőnkül a Szent Lelket? Minden héten
meg kell bánnunk a bűneinket, és meg kell újítanunk a szövetségeinket azáltal,
hogy tiszta kézzel és tiszta szívvel veszünk az úrvacsorából, a parancsolat szerint
(lásd T&Sz 59:8–9, 12). Csak így kaphatjuk meg az isteni ígéretet, hogy mindig

velünk lesz az Ő Lelke (lásd T&Sz 20:77). Az a Lélek a Szentlélek, akinek az a küldetése, hogy
tanítson, az igazsághoz vezessen, és bizonyságot tegyen az Atyáról és a Fiúról (lásd János 14:26;
János 15:26; János 16:13; 3 Nefi 11:32, 36)” („Ne tévelyegjetek!” Liahóna, 2004. nov. 46.).

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:
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a. Milyen alkalmakkor érezted már, hogy a Szentlélek elvezet téged az
igazsághoz, vagy eljövendő dolgokat mutat meg neked?

b. Honnan tudtad, hogy a Szentlélek vezet téged?

Gondold át, milyen döntésekkel hívhatnád meg a Szentlelket, hogy utat mutasson
neked. Próbálj meg oly módon élni, ami meghívja életedbe az Ő útmutató hatását.

A János 16:13-ban Jézus azt tanította, hogy a Szentlélek „nem ő magától szól,
hanem azokat szólja, a miket hall”. Olvasd el a János 16:14–15-öt, és nézd meg,
hogy kinek az üzenetét mondja el nekünk a Szentlélek.

Az e versből tanultak alapján egészítsd ki a következő tant: A Szentlélek a
____________________érkező igazságokat és utasításokat nyilatkoztatja ki.

Miért jó tudni, hogy amikor a Szentlélek szól hozzánk, akkor Mennyei Atyánk és
Jézus Krisztus nevében beszél? ____________________

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. A Szabadító
tanítványainak meg kellett tanulniuk az Úr fizikai távollétében a Szentlélek
vezetésére támaszkodni, éppen úgy, ahogy ma nekünk is a Szentlélekre kell
támaszkodnunk.

János 16:16–33
A Szabadító beszél a haláláról és a feltámadásáról, és azt mondja, hogy legyőzte
a világot
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor hosszabb időre vagy előre nem látható
hosszúságú időtartamra el kellett búcsúznod egy barátodtól vagy családtagodtól.
Mit mondtatok, hogy vigasztaljátok egymást a búcsúzáskor?

Olvasd el a János 16:16-ot, és nézd meg, mit mondott Jézus a tanítványoknak, ami
vigaszt jelenthetett nekik, amikor a távozására gondoltak.

A János 16:17–19-ben azt olvassuk, hogy a tanítványok nem értették, mire gondolt
Jézus, amikor azt mondta, hogy most elmegy, de újra látni fogják Őt.

Olvasd el a János 16:20–22-t, és nézd meg, mit mondott az Úr, mit fognak érezni a
tanítványai, amikor Ő elmegy, és mit éreznek majd akkor, amikor újra meglátják
Őt.

E vers szerint mit éreznek majd a tanítványok, amikor Jézus elmegy? Mit ígért
nekik, mit éreznek majd, amikor újra látják Őt?

Jézus tudta, hogy a tanítványai újra látni fogják Őt, miután feltámadt. Bár nagy lesz
a halála miatti bánatuk, tartós lesz a feltámadása után érzett örömük.

A János 16:23–32-ben azt olvassuk, hogy Jézus arra tanította a tanítványait, hogy az
Ő (Jézus Krisztus) nevében (lásd János 16:23) közvetlenül Mennyei Atyánkhoz
imádkozzanak, és biztosította őket az Atya irántuk és Őiránta érzett szeretetéről.
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Biztosította őket arról is, hogy a Mennyei Atyánkhoz intézett imáik válaszra
találnak.

Olvasd el a János 16:33-at, és keresd ki, milyen szavakkal és kifejezésekkel
vigasztalta a Szabadító a tanítványait. Meg is jelölheted, amit találsz.

Miért lehet még egy gyötrelmekkel, bűnnel és halállal teli világban is boldogságban
és békességben részünk?

A János 16:33-ból megtudjuk, hogy mivel Jézus Krisztus legyőzte a világot,
bízhatunk és békességben lehet részünk. Szerinted mit jelent az, hogy Jézus
Krisztus legyőzte a világot?

Az Atya Egyszülöttjeként Jézus Krisztus bűntelen életet élt és minden világi
kísértést legyőzött. Mindenfajta fájdalmat és megpróbáltatást is elszenvedett, és
kiengesztelt Mennyei Atyánk minden gyermekének a 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.

3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Milyen tekintetben segíthet neked bízni és békére lelni

annak tudata, hogy Jézus Krisztus legyőzte a világot?

Olvasd el a következő idézetet Thomas S. Monson elnöktől, és nézd meg, hogy
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.).

Gondolkozz el a következő kérdésen: Segített-e már neked bízni és békére lelni
annak tudata, hogy Jézus Krisztus legyőzte a világot? Mikor?

Igyekezz bízni és Jézus Krisztus evangéliuma szerint élni! Ha ezt teszed, akkor
érezni fogod azt a békességet és reményt, mely az Úr engesztelő áldozata és
feltámadása révén lehetséges.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a János 16-ot, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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16. RÉSZ: 2. NAP

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.

János 17:1–8
Jézus Krisztus imában Mennyei Atyjához fordul
Gondolj olyan híres emberekre, akikről tudsz valamit.

Most gondolj azokra az emberekre az életedben, akiket a legjobban ismersz.

Mi a különbség aközött, hogy hallottunk már valakiről vagy tényleg ismerjük is az
illetőt? Az itt rendelkezésre álló helyen írj le néhány dolgot, melyet megtehetnél
azért, hogy valóban megismerj valakit: ____________________

A Szabadító tanított annak fontosságáról, hogy megismerjük Őt és Mennyei
Atyánkat. A János 17-et tanulmányozva keress olyan igazságokat, amelyek segíteni
fognak neked olyan úton járni, amely során nem csupán többet tudsz majd meg
Mennyei Atyánkról és Jézus Krisztusról, hanem jobban meg is ismered Őket.

Az utolsó vacsora után a Szabadító
tanítványaival együtt kiment a
Gecsemáné kertjébe. Mielőtt elérték
volna a kertet, Jézus megállt, hogy
imádkozzon. Ezt az imát
hagyományosan a közbenjáró imaként
ismerjük. 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.

Olvasd el a János 17:1–3-at, és nézd
meg, hogyan jellemezte a Szabadító az
örök életet. (A János 17:3
szentírás-memoriter. Megjelölheted
valamilyen egyedi módon, hogy később
könnyen megtalálhasd.)

A János 17:3-ból a következő igazságot
tudjuk meg: Az örök élet elnyeréséhez meg kell ismernünk Mennyei Atyánkat
és az Ő Fiát, Jézus Krisztust.
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1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Miben különbözik az Atya és a Fiú ismerete attól, ha

egyszerűen csak tudunk Róluk?

Olvasd el a következő idézetet Bruce R. McConkie eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és jelöld be, hogy mit mondott, mit jelent ismerni az Atyát és a Fiút:
„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).

Megismerhetjük Istent és hasonlóvá válhatunk Őhozzá, midőn befogadjuk a
Szentlelket és részesülünk a Szabadító engesztelésének minden áldásában. Ez
azonban egy egész életünkön át, sőt ezen élet után is tartó folyamat (lásd Moróni
7:48; 10:32–33).

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Miért nem nyerhető el az örök élet anélkül, hogy ismernénk az Atyaistent és
Jézus Krisztust?

b. Milyen módjai vannak az Atya és a Fiú jobb megismerésének?

A János 17:4–5-ből megtudjuk, hogy a Szabadító jelentette Atyjának, hogy
elvégezte a munkát, melyet rábízott. Arra kérte Atyját, hogy dicsőítse meg Őt
ugyanazzal a dicsőséggel, mellyel a halandóság előtti életben bírt.

Olvasd el a János 17:6–8-at, és nézd meg, hogy mit tettek a tanítványai, hogy
megismerjék a Szabadítót. Meg is jelölheted, amit találsz.

Szentírás-memoriter – János 17:3
3. Olvasd fel a János 17:3 szentírás-memoriter alább kimásolt

szövegét:

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

Most húzz ki három szót, hogy már ne lásd őket, és olvasd fel újra a verset, a
kihúzott szavakat is beleértve. Folytasd a szavak kihúzását és a vers felolvasását,
mígnem minden szó eltűnik. Ekkor próbáld meg emlékezetből leírni a
szentírás-tanulmányozási naplódba a verset.
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János 17:9–19
A Szabadító imádkozik a tanítványaiért
Olvasd el a János 17:9, 11–18-at, és nézd meg, miért imádkozott Jézus a tanítványai
kapcsán.

Figyeld meg, hogy a Szabadító megemlítette, hogy a tanítványai továbbra is olyan
világban fognak élni, mely gonosz és gyűlöli őket. A János 17:14–16-ból megtudjuk,
hogy Jézus Krisztus tanítványaiként a világban kell élnünk, de ne legyünk a
világból valók. Odaírhatod ezt a tantételt a szentírásod margójára.

Szerinted mit jelent a világban élni, de nem a világból valónak lenni?
____________________

A következő idézet M. Russell Ballard eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából
segíthet neked megérteni, hogyan élj a világban úgy, hogy nem vagy a
világból való:

„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).

Gondolj bele, vajon miért akarja az Úr, hogy a világban maradjunk, de ne legyünk a
világból valók.

4. Fejtsd ki a szentírás-tanulmányozási naplódban, hogy mi módon
lehet valaki a világban, de nem a világból való a következő

helyzetekben: az iskolában, barátok közt, illetve online. Azután írj le egy
konkrét módot, amely által igyekezni fogsz még inkább követni a Szabadítót
azáltal, hogy a világban élsz, de nem vagy a világból való.

János 17:20–26
A Szabadító mindenkiért imádkozik, aki elfogadja az evangéliumát
Legjobb erőfeszítéseink ellenére sem tudunk teljes mértékben tiszták maradni a
világban jelen lévő bűnöktől és gonoszságtól. Ha nem tudnánk megtisztulni a
bűneinktől, akkor örökre ki lennénk zárva Isten színe elől, mert semmi tisztátalan
dolog nem lakhat az Ő jelenlétében (lásd 1 Nefi 15:33–34).

Olvasd el a János 17:20–23-at, és nézd meg, hogy miért imádkozott Jézus Krisztus.
Megjelölheted az egyek szót minden alkalommal, amikor előfordul ezekben a
versekben.
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Figyeld meg, hogy a Szabadító nem csupán az apostolaiért imádkozott, hanem
azokért is, akik hinni fognak a szavukban, hogy mindannyian egyek lehessenek,
ahogyan Jézus és az Atya is egyek. Ezek a versek világossá teszik, hogy az Atya és a
Fiú két különálló személy. Jézus lelki egységért imádkozott, nem pedig fizikai
egységért.

Mi teszi lehetővé számunkra, hogy eggyé váljunk az Atyával és a Fiúval?

Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából kifejtette, hogyan
válhatunk eggyé az Atyával és a Fiúval: „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.).

A János 17:20–23-ból megismerhető egyik fontos igazság az, hogy ha Jézus
Krisztushoz jövünk és elnyerjük engesztelése áldásait, akkor eggyé
válhatunk az Atyával és a Fiúval.

Annak alapján, amit Mennyei Atyánkról és Jézus Krisztusról tudsz, miért akarsz
eggyé válni Ővelük? ____________________

Olvasd el a következő idézetet James E. Faust elnöktől az Első Elnökségből, és
figyeld 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), hogy »hatalmasan megerősödj[ünk] az Ő Lelke által a
belső emberben« (Eféz. 3:16). […]

Bizonyságot teszek arról, hogy nehéz időket élünk. Bátran engedelmeseknek kell
lennünk. Tanúságomat teszem arról, hogy bizonyítanunk kell majd a lelki

állóképességünket, mert az 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).

5. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Mit fogsz megtenni azért, hogy jobban megismerd

Mennyei Atyánkat és Jézus Krisztust, és megerősítsd Velük a kapcsolatodat?

6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a János 17-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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16. RÉSZ: 3. NAP

János 18–19
Bevezetés
Miután a zsidó elöljárók elfogják és kikérdezik Jézust, Pilátushoz viszik, hogy
hallgassa ki és ítélje el. Pilátus beleegyezik Jézus keresztre feszítésébe, bár ő maga
arra a meggyőződésre jut, hogy ártatlan. A kereszten Jézus azt mondja János
apostolnak, hogy viselje gondját édesanyjának, Máriának. Miután Jézus meghal,
testét egy sírboltba helyezik.

János 18:1–32
Jézust elfogják és kikérdezik a zsidó elöljárók, majd átadják Őt Pilátusnak
Mikor a legnehezebb mások jóllétével foglalkoznod? ____________________

1. A szentírás-tanulmányozási naplódba húzz egy függőleges vonalat,
két oszlopot hozva létre ezzel. Az egyik oszlop fejléce legyen: Mit

tartott szem előtt Jézus Krisztus, a másiké pedig: Mit tartott szem előtt Pilátus. A
Szabadító elfogása, kihallgatása és keresztre feszítése során Jézus, valamint a
római helytartó, Pilátus, más-más dolgok előtérbe helyezése mellett döntöttek.
A János 18–19 tanulmányozása során nézd meg, milyen igazságokat tudhatsz
meg Jézus és Pilátus példájából, amelyek segíthetnek neked, hogy tudd, mit kell
előtérbe helyezned az életedben. A lecke során felfedezett igazságokat írd be a
szentírás-tanulmányozási naplód megfelelő oszlopába.

A János 18:1–3-ban azt olvassuk, hogy miután Jézus szenvedett a Gecsemáné
kertjében, Iskariotes Júdás egy csoport katonával megérkezett Jézus elfogására.
Hogyan reagálnál, ha tudnád, hogy felfegyverkezett katonák közelednek, hogy
elfogjanak, és végül kivégezzenek?

Olvasd el a János 18:4–11-et és a Lukács 22:50–51-et, és figyeld meg, hogyan
reagált Jézus, amikor megérkezett ez a csoport.

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?

A János 18:4–11 és a Lukács 22:50–51 elolvasása után írd be a
szentírás-tanulmányozási naplódba a „Mit tartott szem előtt Jézus Krisztus”
oszlopba, hogy miért aggódott a Szabadító.

A János 18:12–32-ben azt olvassuk,
hogy Jézus megengedte a katonáknak,
hogy elfogják. Annáshoz, az előző
főpaphoz vitték, aki kikérdezés végett
vejéhez, Kajafáshoz küldte Jézust (lásd
János 18:13). Ebben az időben Kajafás
volt a kinevezett főpap, és már egy ideje
próbálta elérni Jézus halálra ítélését
(lásd János 18:14). Péter és egy másik
tanítvány követte Jézust, és figyelték,
amint Kajafás kikérdezi (lásd János 18:15–16). Amikor három különböző ember azt
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kérdezte Pétertől, hogy Jézus tanítványai közé tartozik-e, Péter minden alkalommal
megtagadta, hogy ismeri Őt (lásd János 18:17, 25, 26–27). Miután Kajafás
kikérdezte Jézust, a zsidó elöljárók korán reggel Pilátushoz vitték, Júdea római
tartományi helytartójához, hogy hallgassa ki és ítélkezzen felette (lásd János
18:28–30). Csak a rómaiaknak volt felhatalmazásuk halálos ítélet végrehajtására
Jeruzsálemben (lásd János 18:31).

János 18:33–19:16
Pilátus kihallgatja Jézust
Olvasd el a János 18:33–35-öt, és nézd meg, hogy mit akart megtudni Pilátus
Jézusról.

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), tehát halállal büntethető.

Olvasd el a János 18:36–37-et, és nézd meg, hogy mit magyarázott el
Pilátusnak Jézus.

Olvasd el a János 18:38-at, és nézd meg, hogy milyen következtetésre jutott Pilátus
Jézusra vonatkozóan.

A János 18:39–19:5-ből megtudjuk, hogy Pilátus a zsidó szokásnak megfelelően,
melynek értelmében a húsvéti ünnep idején egy foglyot szabadon engednek,
felajánlotta, hogy elengedi Jézust (lásd János 18:39). A főpapok és a többi
hivatalnok úgy döntött, hogy inkább Barabbást, a tolvajt engedjék el (lásd János
18:40), és Jézus keresztre feszítését követelték (lásd János 19:6). Pilátus
megostoroztatta (megkorbácsoltatta) Jézust, és a római katonák töviskoronát tettek
a fejére, úgy gúnyolták (lásd János 19:1–2), majd pedig Pilátus a nép elé
állította Jézust.

Olvasd el a János 19:4, 6-ot, és nézd meg, hogy mit mondott Pilátus ismételten a
zsidóknak.

Valószínűleg mit tartott helyesnek Pilátus, mit kellett volna tenni?

A János 19:7 szerint a zsidó elöljárók elmondták Pilátusnak, hogy Jézus Isten
Fiának mondta magát. Olvasd el a János 19:8–11-et, és figyeld meg, hogyan reagált
Pilátus, amikor meghallotta, hogy Jézus Isten Fiának mondta magát. Azt is nézd
meg, hogy mit mondott Jézus Pilátusnak Pilátus helytartói hatalmáról.

Ha Pilátus helyében lettél volna, mit éreztél volna annak hallatán, hogy nincs
hatalmad Felette, hacsak az a hatalom „felülről nem adatott” (János 19:11)?

Jézusnak a János 19:11-ben található 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.

Olvasd el a Máté 27:19-et, és figyeld meg, milyen tanácsot adott Pilátusnak a
felesége, mit tegyen. Azután olvasd el a János 19:12–15-öt, és nézd meg, mit akart
tenni Pilátus Jézussal, és hogyan reagáltak erre a zsidók, akik meg akarták
ölni Jézust.
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A János 19:12-ben figyeld meg, mivel fenyegették a zsidó elöljárók Pilátust, amikor
megtudták, hogy el akarja engedni Jézust.

A zsidók azzal gyakoroltak nyomást Pilátusra, hogy emlékeztették: ha elengedi
Jézust, az olyan színben tüntetheti fel őt, hogy nem hű a császárhoz. Ha a zsidók
jelentik ezt a hűtlenséget, a császár talán megfosztja majd Pilátust helytartói
kinevezésétől és hatalmától. Ezen a ponton Pilátusnak választania kellett saját
érdekeinek előtérbe helyezése és Jézus elengedése között, akiről tudta, hogy
ártatlan.

Olvasd el a János 19:16-ot, és nézd meg, hogyan döntött Pilátus, mit tesz.

Mit tanítanak nekünk Pilátus tettei,
elsősorban miért aggódott?

Írd be a szentírás-tanulmányozási
naplódba a „Mit tartott szem előtt
Pilátus” oszlopba, hogy mi aggasztotta
leginkább Pilátust.

Pilátusnak a János 18–19-ben található
aggodalmai tanulmányozásából
megtudjuk, hogy bűnbe visz minket, ha a saját érdekeinket előbbre helyezzük
annak megtételénél, ami helyes. Írd be ezt a tantételt a szentírás-tanulmányozási
naplódba a „Mit tartott szem előtt Pilátus” oszlopba.

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen helyzetekben érhet minket az a kísértés, hogy a saját érdekeinket
előbbre helyezzük annak megtételénél, ami helyes?

b. Mit tehetsz annak a kísértésnek a legyőzéséért, hogy a saját érdekeidet
helyezd annak megtétele elé, ami helyes, még akkor is, ha ez nem
népszerű?

János 19:17–42
Jézust keresztre feszítik, majd testét egy sírboltba helyezik
A János 19:17–24-ben azt olvassuk, hogy Jézus a Golgotára vitte a keresztjét, ahol
megfeszítették, amikor „vala pedig három óra” (Márk 15:25; ez a napfelkelte utáni
harmadik óra volt). Olvasd el a János 19:25–27-et, és nézd meg, hogy kik voltak a
kereszt közelében, amikor Jézust megfeszítették.

Még a kereszten függve is kinek a jóllétét tartotta Jézus szem előtt?

A „tanítvány, a kit [Jézus] szeret vala” (János 19:26) János apostolra utal, akit a
szeretett Jánosként is ismerünk. Amikor Jézus azt mondta Jánosnak: „Ímhol a te
anyád!”, arra kérte, hogy gondoskodjon az édesanyjáról, Máriáról, mintha János
saját anyja lenne. Írd be a szentírás-tanulmányozási naplódba a „Mit tartott szem
előtt Jézus Krisztus” oszlopba, hogy mit tükröznek ezek a versek, kikért
aggódott Jézus.

A János 18–19 tanulmányozása során felismert aggodalmak alapján hogyan írnád le
Jézus Krisztus jellemét Pilátus jellemével szemben? ____________________
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A Szabadítónak a János 18–19-ben kibontakozó jelleme tanulmányozásából
megtudjuk, hogy követhetjük a Szabadító példáját, ha mások segítését
választjuk még akkor is, amikor mi magunk is segítségre szorulunk. Írd be ezt
a tantételt a szentírás-tanulmányozási naplódba a „Mit tartott szem előtt Jézus
Krisztus ” oszlopba.

David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította: „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], byui.edu/
devotionalsandspeeches).

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Láttál-e már valakit, aki a Szabadító példáját követve mások segítését
választotta még akkor is, amikor ő maga is segítségre szorult? Mikor?

b. Szerinted hogyan fejleszthetjük ki magunkban ezt a fajta krisztusi jellemet,
és törekedhetünk még akkor is mások segítésére, amikor mi magunk is
segítségre szorulunk?

c. Mit fogsz tenni azért, hogy a Szabadító példáját követve mások segítését
válaszd még akkor is, amikor te magad is segítségre szorulsz?

A János 19:28–42-ből megtudjuk, hogy Jézus „kilencz órakor” (Márk 15:34)
bekövetkezett 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.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a János 18–19-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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16. RÉSZ: 4. NAP

János 20–21
Bevezetés
A keresztre feszítés utáni vasárnap Mária Magdaléna felfedezi, hogy üres a sírbolt,
ahová Jézus testét tették. Megy és elmondja ezt Jánosnak és Péternek, akik erre
odarohannak a sírbolthoz. A feltámadt Krisztus megjelenik Máriának, majd később
a tanítványainak is. A Galileai-tenger partján Jézus felhívást intéz Péterhez, hogy
juhainak legeltetése által mutassa ki az Őiránta érzett szeretetét.

János 20:1–10
Mária Magdaléna üresen találja Jézus sírboltját, ezt elmondja Jánosnak és Péternek,
akik erre odarohannak a sírbolthoz
Képzeld el, milyen érzés lett volna jelen
lenni, amikor Jézus testét elhelyezik a
sírboltban. Péntek volt, és a temetésével
végezni kellett még a zsidó sabbat előtt,
mely napnyugtakor kezdődött és
szombat napnyugtáig tartott. Miközben
elolvasod a következő idézetet
Joseph B. Wirthlin eldertől a Tizenkét
Apostol Kvórumából, képzeld el, hogy
mit érezhettek Jézus tanítványai:

„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.

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.
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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.).

1. Képzeld el, hogy tudósító vagy Jézus halála és feltámadása idején,
és felkértek, hogy írj cikksorozatot ezekről az eseményekről. A

szentírás-tanulmányozási naplódban írj híradást egy elképzelt interjúról, mely
Jézus halála és temetése után készült a tanítványaival. Megemlítheted, hogy mit
mondtak, milyen gondolatok és érzések voltak bennük, amikor látták Jézus
sírjának lepecsételését.

A Szabadító halálának és temetésének tragédiája ellenére, Wirthlin elder szavai
szerint: „E napnak a gyásza azonban nem tartott sokáig” (El fog jönni a
vasárnap! 30.).

A János 20 tanulmányozása közben figyeld meg, miért „nem tartott sokáig” „e
napnak a gyásza”.

Olvasd el a János 20:1–2-t, és nézd meg, mit fedezett fel Mária Magdaléna, amikor
vasárnap kora reggel odaért Jézus sírboltjához.

Mit tett Mária, miután felfedezte, hogy a kő már nincs a sírbolt bejáratánál? Mit
gondolt, mi történt?

Olvasd el a János 20:3–10-et, és nézd meg, mit tett Péter és János, aki az itt említett
„másik tanítvány” (2. vers és 3. vers), miután meghallották Mária hírét.

Hogyan reagált János az üres sírbolt látványára? Mit hitt el ekkor?

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.
Az üres sírbolt láttán János emlékezett és hitt (lásd János 20:8–9).

János 20:11–31
A feltámadt Szabadító megjelenik Mária Magdalénának, majd később a
tanítványainak is
Olvasd el a János 20:11–15-öt, és nézd meg, kik szóltak Máriához, miután Péter és
János elment a sírtól.

Képzeld el a szentírások eseményeit!
A szentírás-tanulmányozásod jelentőségteljesebbé válhat, ha magad elé képzeled a
szentírásokban feljegyzett eseményeket. Képzeld el például, milyen érzés lett volna és mit tettél
volna, ha jelen lettél volna a János 20-ban leírt eseményeknél. A képzeletbeli megjelenítés abban
is segíthet, hogy felismerd, miben hasonlítanak a szentírásbeli feljegyzések az életedben lévő
helyzetekhez, és felkészíthet téged a szentírások által tanított igazságok alkalmazására.

Olvasd el a János 20:16–18-at, és keresd meg, hogy milyen utasítást adott Jézus
Máriának.

16.  RÉSZ,  4 .  NAP

339



A feltámadt Jézus megjelent Mária
Magdalénának.

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából kifejtette, mit jelent a
„ne illess engem” kifejezés a János 20:17-ben: „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: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 4:264).

A János 20:17 szerint milyen utasítást
adott Jézus Máriának, mit tegyen?

2. Képzeld el továbbra is,
hogy ezen események

tudósítója vagy. A
szentírás-tanulmányozási
naplódban írj híradást egy elképzelt
interjúról Mária Magdalénával.
Írhatsz arról, hogy tanúja volt a
feltámadt Úrnak, és elmondhatod,
hogy mit válaszolt a következő
kérdésekre: Mire gondoltál, amikor
üresen találtad a sírboltot? Mit tettél
ekkor? Mikor ismerted fel, hogy
Jézus Krisztus életben van? A
híradásodban írd le, hogy hittél
volna-e Mária beszámolójának
és miért.

Emlékezz vissza, hogy a tanítványok
némelyikének gondot jelentett elhinni Mária tanúbizonyságát (lásd Márk 16:11).
Olvasd el a János 20:19–20-at, és nézd meg, hogy mi történt ezen az estén.

Ebből a beszámolóból megtudjuk, hogy Jézus Krisztus a feltámadása által
legyőzte a halált.

A János 20:20 szerint mit éreztek a tanítványok a feltámadt Úr láttán?

Joseph B. Wirthlin elder kifejtette, hogy miért nem tartott sokáig ennek a sötét
pénteknek a gyásza:

„A kétségbeesés nem időzött sokáig, mert vasárnap a feltámadt Úr széttépte a
halál kötelékeit. Felemelkedett a sírból, és dicsőn, győzedelmesen jelent meg az
emberiség Szabadítójaként. […]

Mindegyikünknek meglesznek a saját péntekeink – azok a napok, amikor úgy
tűnik, hogy az egész világ darabokra tört, és mi ott állunk, körülöttünk a világunk
szétszóródott szilánkjaival. Mindannyian meg fogjuk tapasztalni ezeket az időket,
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amikor darabokra esünk, és úgy érezzük, soha nem leszünk újra épek. Mindegyikőnknek kijut egy
ilyen saját péntekből.

Én azonban tanúságomat teszem annak a nevében, aki legyőzte a halált, hogy el fog jönni a
vasárnap! Fájdalmunk sötétségében is jönni fog a vasárnap!

Nem számít a kétségbeesésünk. Nem számít a fájdalmunk. El fog jönni a vasárnap! Akár ebben,
akár a következő életben, de el fog jönni a vasárnap!” (vö. El fog jönni a vasárnap! 30.).

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan segíthet nekünk Jézus Krisztus feltámadásának a tudata, amikor
olyan valaki halálát gyászoljuk, akit szeretünk?

b. Hogyan segíthet nekünk a feltámadás ígérete az élet más nehéz
helyzeteiben?

A János 20:21–23 feljegyzi, hogy miután Jézus megmutatta tanítványainak a kezén
és az oldalán lévő sebeket, megbízta őket munkájának végzésével. Azt mondta
nekik: „Vegyetek Szent Lelket” (János 20:22), ami talán azt jelentette, hogy
megáldotta őket a Szentlélek ajándékának befogadásával, azonban ennek az
áldásait teljes mértékben csak később élvezték. Arról a felelősségükről is tanította
őket, hogy segítsenek másoknak elnyerni bűneik bocsánatát.

Olvasd el a János 20:24–25-öt, és keresd ki annak az apostolnak a nevét, aki nem
volt jelen ezen a szent alkalmon.

Figyeld meg, hogy a 25. vers szerint mit mondott Tamás, mire van szüksége ahhoz,
hogy higgyen. Szerinted miért volt nehéz elhinnie, hogy Jézus feltámadt?

Jézus halandó élete idején a tanítványok többségének – vagy talán mindegyiküknek
– nehézséget jelentett a feltámadás fogalmának megértése. A többi tanítványhoz
hasonlóan Tamás sem értette még, mi is az a feltámadás, és fizikai bizonyítékra
vágyott.

Olvasd el a János 20:26–29-et, és nézd meg, mit tapasztalt meg Tamás nyolc
nappal később.

Figyeld meg, hogy Jézus ezt a felhívást intézte Tamáshoz: „ne légy hitetlen, hanem
hívő” (János 20:27). Tamás történetéből megtudjuk, hogy áldottak leszünk, ha azt
választjuk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, még akkor is, ha nem
láthatjuk Őt.

Gerrit W. Gong elder a Hetvenektől azt tanította:

„A hit egy tudatos döntés eredménye. […]

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).
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4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Miért választod azt, hogy hiszel Jézus Krisztusban, még akkor is, ha halandó
szemeddel még nem láttad Őt?

b. Miként mutathatjuk ki, hogy azt választottuk: hiszünk Jézus Krisztusban?

c. Milyen áldásokat kaptál már azért, mert azt választottad, hogy hiszel Jézus
Krisztusban?

Olvasd el a János 20:30–31-et, és nézd meg, hogy miért jegyezte fel János ezeket az
eseményeket.

Ezekből a versekből a következő igazságokat ismerjük meg: 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, és aztán ehhez a bizonysághoz hűen
élünk, akkor örök életet nyerhetünk.

5. Legalább két bekezdésben válaszold meg a következő kérdést a
szentírás-tanulmányozási naplódban: A Máté, Márk, Lukács és

János evangéliumában leírtak közül a Szabadító földi szolgálatából melyik
történet, esemény vagy tanítás segített neked elhinni, hogy Jézus Krisztus Isten
Fia? Miért? Készülj fel rá, hogy az osztálynak is elmondd, amit leírtál.

János 21:1–17
A feltámadt Úr megjelenik néhány tanítványának a Tibériás-tengernél
A János 21:1–17 feljegyzi, hogy a feltámadt Úr ismét megjelent számos
tanítványának, míg azok halásztak. Jézus láttán gyorsan visszatérek a partra, és
együtt vacsoráztak Vele halat és kenyeret. A vacsora alatt Jézus felhívást intézett
Péterhez, hogy halászéletének hátrahagyásával és az Úr népének szolgálatával
mutassa ki az Őiránta érzett szeretetét.

János 21:18–25
Jézus megjövendöli Péter vértanúhalálát és János átváltozását
A János 21:18–19-ben azt olvassuk, hogy Jézus prófétált arról, hogy amikor Péter
megöregszik, ki fogja nyújtani a kezét (lásd János 21:18), 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 alázatos lévén 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 János apostollal,
vagyis a szeretett Jánossal (lásd János 21:20–21). Olvasd el a János 21:22–23-at, és
nézd meg, hogy mit válaszolt Péternek a Szabadító.

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
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történő feltámadásukig ne éljenek meg fájdalmat, és ne tapasztalják meg a halált”
(Kalauz a szentírásokhoz: Átváltozott lények; scriptures.lds.org).

A János 21:22 szerint mit akart Jézus, mire összpontosítson Péter ahelyett, hogy
azon aggódna, hogy Jánossal mi történik?

Olvasd el a János 21:24–25-öt, és nézd meg, mit akart mindenkivel tudatni János a
feljegyzése végén.

6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a János 20–21-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés az Apostolok
cselekedeteihez
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Az Apostolok cselekedetei összeköti a Jézus Krisztus életéről és tanításairól szóló
feljegyzést, mely a négy evangéliumban található, az Ő apostolainak írásaival és a
munkálkodásukról szóló beszámolóval. Az Apostolok cselekedetei bemutatja,
miként folytatta a Szabadító egyházának irányítását a Szentlélek azoknak adott
sugalmazása révén, akik a papsági kulcsokat viselték. A Szentlélek igazságokat
nyilatkoztatott ki az apostoloknak, akik ezt követően vezették és tanították az
egyházat. Az apostolok csodákat is tettek Jézus Krisztus nevében. E könyv
tanulmányozásán keresztül megtudod majd, hogyan kezdett Jézus Krisztus
egyháza terjeszkedni Jeruzsálemből „a földnek mind végső határáig” (Apostolok
cselekedetei 1:8). E könyv tanulmányozása segít továbbá megértened, milyen
bölcsesség rejlik a modern próféták és apostolok követésében, és arra ösztönözhet,
hogy bátran állj ki Jézus Krisztus tanújaként.

Ki írta ezt a könyvet?
Lukács írta az Apostolok cselekedeteit, mint „egy kétrészes mű második része… Az
első rész Lukács Evangéliumaként ismert” (Kalauz a szentírásokhoz: Az Apostolok
cselekedetei; scriptures.lds.org; lásd még Lukács 1:1–4; Apostolok cselekedetei 1:1).

Hol és mikor íródott?
Az Apostolok cselekedetei Lukács evangéliuma után íródott (lásd Apostolok
cselekedetei 1:1), amely a Kr. u. első század második felében készült.
Keletkezésének helye nem ismert.

Kinek íródott a könyv, és miért?
Lukács az Apostolok cselekedeteinek könyvét egy Theofilus nevű személynek
címezte (lásd Apostolok cselekedetei 1:1).

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
Az Apostolok cselekedetei beszámol a kereszténység felemelkedéséről és
elterjedéséről Jeruzsálemből, a zsidó tartományi fővárosból kiindulva egészen
Rómáig, a birodalom hatalmas központjáig. Az Apostolok cselekedeteiben felvázolt
események egy körülbelül 30 éves időszakot ölelnek fel (mintegy Kr. u. 30–62
között), és főként Péter (lásd Apostolok cselekedetei 1–12), valamint Pál (lásd
Apostolok cselekedetei 13–28) szolgálatára összpontosítanak. Az Apostolok
cselekedeteinek könyve nélkül az egyház korai történelmével kapcsolatos
ismereteink az újszövetségi levelek által nyújtott szerény információkra
korlátozódnának. Az Apostolok cselekedetei ezenfelül értékes történelmi hátteret is
biztosít Pál leveleihez.

344



A korai egyház növekedéséhez létfontosságú volt Pál megtérése (lásd Apostolok
cselekedetei 9) és azt követő missziói; Péter látomása azon pogányoknak az
egyházba fogadásáról, akik korábban nem tértek át a júdaizmusra (lásd Apostolok
cselekedetei 10:9–16, 34–35); valamint a jeruzsálemi zsinaton (konferencián)
tanított tanok (lásd Apostolok cselekedetei 15).

A Lukács 24:49 feljegyzése szerint a Szabadító arra utasította apostolait, hogy csak
azt követően kezdjék meg szolgálatukat, miután „felruháztatt[ak] mennyei erővel”.
Az Apostolok cselekedetei feljegyzi a Szentlélek által történt e mennyei erővel való
felruházást, és leírja annak drámai hatásait, kezdve több ezer ember megtérésével
pünkösd napján (lásd Apostolok cselekedetei 2). Az Apostolok cselekedeteiben
Lukács végig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogyan munkálkodik a Szentlélek az
egyéneken és a gyülekezeteken. A „felruháztattok mennyei erővel” kifejezés
valószínűleg azt is jelentette, hogy az apostolok „bizonyos tudást, hatalmakat és
különleges áldásokat nyertek el, amelyeket rendes körülmények között csak az Úr
templomaiban adnak át” (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:859).

Vázlat
Apostolok cselekedetei 1–2. Jézus Krisztus a feltámadását követően 40 napon át
szolgál tanítványainak, majd felmegy a mennybe. Az apostolok sugalmazás által
Mátyást hívják el a Tizenkét Apostol Kvórumában megüresedett hely betöltésére. A
Szentlélek kiárasztatik pünkösd napján. Péter bátran tanúbizonyságot tesz a
feltámadt Szabadítóról, és mintegy háromezer ember tér meg.

Apostolok cselekedetei 3–8. Péter és János meggyógyít egy születésétől fogva
sánta embert. Pétert és Jánost letartóztatják azért, mert Jézus Krisztus nevében
prédikálnak és gyógyítanak, majd kiszabadulnak a börtönből. Az apostolok hét
férfit hívnak el, hogy segítsenek nekik a szolgálatban; e férfiak egyike – István –
bizonyságot tesz a zsidó tanács előtt, a tanács tagjai pedig kivégeztetik. Filep
Samária-szerte prédikál.

Apostolok cselekedetei 9–12. Saul megtér és megkezdi szolgálatát. Egy látomás
révén Péter megtudja, hogy az evangéliumot a nemzsidóknak is prédikálni kell. I.
Heródes Agrippa kivégezteti Jakab apostolt (János testvérét), és bebörtönzi Pétert.

Apostolok cselekedetei 13–15. Sault és Barnabást misszionáriusnak hívják el.
Ellenállásba ütköznek a zsidók részéről, néhány nemzsidó azonban elfogadja őket.
Az egyházi vezetők Jeruzsálemben gyűlnek össze, és eldöntik, hogy a nemzsidó
megtérteknek nem szükséges körülmetélkedniük – vagyis betartaniuk Mózes
törvényét –, amikor csatlakoznak az egyházhoz. Pál (ahogyan Sault innentől
nevezik) elindul második missziós utazására Silással.

Apostolok cselekedetei 16–20. Pál és Silás különböző korábban megalapított
gyülekezeteket erősít meg. Az athéni Mars-dombon Pál azt prédikálja, hogy „az
Istennek nemzetsége vagyunk” (Apostolok cselekedetei 17:29). Pál befejezi
második misszióját, és egy harmadikra indul Kis-Ázsiába. Pál úgy dönt, hogy
visszatér Jeruzsálembe.

Apostolok cselekedetei 21–28. Jeruzsálemben Pált letartóztatják, mégis folytatja a
bizonyságtételt Jézus Krisztusról. Az Úr ismét megjelenik Pálnak. A zsidók közül
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sokan Pál megölésére szövetkeznek. Czézáreában bizonyságot tesz Félix, Festus és
Agrippa előtt. Pál hajótörést szenved a Rómába vezető útja során. Római házi
őrizete során az evangéliumot prédikálja.
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17. RÉSZ: 1. NAP

Apostolok cselekedetei
1:1–8
Bevezetés
Jézus Krisztus 40 napon keresztül szolgál apostolainak a feltámadását követően.
Felkészíti őket, hogy tanúi lehessenek az egész világon.

Apostolok cselekedetei 1:1–8
Jézus 40 napon keresztül szolgál tanítványainak
Képzeld el, hogy egy másik hitet valló barátod szeretne többet tudni az egyházról,
ezért megkérdezi tőled: „Ki vezeti az egyházatokat?” Mit válaszolnál?
____________________

Az Apostolok cselekedetei 1:1–8 tanulmányozása során keress olyan igazságokat,
melyek segíthetnek megválaszolnod ezt a kérdést, és megértened, hogy az ókori
egyházat vezető apostolok Jézus Krisztus tanúi voltak, és kötelességük volt
világszerte megosztani ezt a tanúságot. Az egyházat napjainkban vezető apostolok
ugyanezzel az áldással és felelősséggel rendelkeznek.

Lapozz az Apostolok cselekedetei könyvéhez, és gondolkodj el azon, hogy mi lehet
e könyv fő témája.

Az Apostolok cselekedetei fontos váltás az Újszövetségben. Máté, Márk, Lukács és
János evangéliuma a Szabadító halandó szolgálatáról és engeszteléséről tartalmaz
beszámolókat. Az Apostolok cselekedetei ezzel szemben az apostolok szolgálatát
mutatja be a Szabadító mennybemenetelét követően.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 1:1–2-t, és keresd meg, kinek íródott ez
a könyv.

Lukács az Apostolok cselekedetei könyvének szerzője, és az 1. versben hivatkozott
„első könyv” Lukács evangéliuma, amely szintén egy Theofilus nevezetű, az utókor
számára már ismeretlen személynek címezve íródott. Lukács azzal a céllal írt, hogy
segítsen Theofilusnak saját bizonyságot nyerni Jézus Krisztusról (lásd Lukács
1:1–4).

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 1:2-t, és keresd meg, hogyan folytatta Jézus
Krisztus az egyháza irányítását a feltámadását követően.

A 2. vers szerint hogyan irányította Jézus Krisztus az egyházát, miután elhagyta a
halandóságot?

Az Apostolok cselekedetei 1:2-ből megtudjuk, hogy Jézus Krisztus úgy irányítja
egyházát, hogy a Szentlelken keresztül kinyilatkoztatja akaratát az
apostolainak.

Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította, hogy Jézus
Krisztus folytatta egyháza vezetését a feltámadása után is:
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„[Az Apostolok cselekedetei könyvének] első versével kezdődően az a kijelentés
él, hogy az egyházat továbbra is isteni vezetés irányítja, nem pedig halandó
vezetés. […] Valójában az Apostolok cselekedetei könyvének sokkal
helyénvalóbb címe lehetne valami olyasmi, hogy »A feltámadott Krisztus
cselekedetei a Szent Lelken keresztül munkálkodva elrendelt apostolai életében
és szolgálatában«. […]

Az egyház irányítása ugyanilyen. A Szabadító holléte megváltozott, az egyház irányítása és
vezetése azonban pontosan ugyanolyan” (“Teaching, Preaching, Healing,” Ensign, Jan.
2003, 37).

Gondold át, miért fontos tudnunk, hogy Jézus Krisztus napjainkban továbbra is
kinyilatkoztatás által vezeti az egyházát.

1. Gondolkodj el olyan élményeidről, amelyek megerősítették a
bizonyságodat arról, hogy napjainkban Jézus Krisztus

kinyilatkoztatás által irányítja az egyházát. Írj az élményeidről a
szentírás-tanulmányozási naplódba. Ha úgy érzed, hogy nem volt ilyen
élményed, akkor kérj meg egy hithű egyháztagot, hogy mondja el neked,
honnan tudja, hogy az Úr kinyilatkoztatás által vezeti az egyházát. Írd le a
szentírás-tanulmányozási naplódba, mit tudtál meg ebből a beszélgetésből.

Jézus 40 napot töltött azzal, hogy személyes képzést nyújtson az apostoloknak a
mennybemenetele előtt, az apostolok pedig a Szentlelken keresztül kezdték vezetni
az egyházat itt, a földön. Olvasd el az Apostolok cselekedetei 1:3-at, és keresd meg,
miben volt részük és mit tanultak az apostolok e 40 nap alatt.

A 3. versben a szenvedése szó a Szabadító engesztelő áldozata során megtapasztalt
szenvedéseire utal. A „sok jel” azokra a tagadhatatlan bizonyítékokra utal,
amelyeket Jézus adott arról, hogy feltámadt.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 1:4–5-öt, és keresd meg, mit parancsolt Jézus
az apostoloknak, mit tegyenek. Meg is jelölheted, amit találsz.

Jézus azt parancsolta az apostoloknak, hogy maradjanak Jeruzsálemben, amíg meg
nem kereszteltetnek a Szentlélekkel. Ez arra utal, hogy elnyerik a Szentlélek
állandó társaságát, amelyre addig nem volt szükségük, amíg az Úr fizikailag is
velük volt.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 1:8-at, és keresd meg, milyen utasítást kaptak
az apostolok, mit tegyenek, miután elnyerték a Szentlelket.

A Szabadítónak a 8. versben szereplő tanításából megtudjuk, hogy az apostolok
Jézus Krisztus tanúi, és az egész világon tanúbizonyságot tesznek Róla.

Gordon B. Hinckley elnök napjaink apostolainak azon feladatáról tanított, hogy
Jézus Krisztus tanúi legyenek: „Napjainkban az Úr elhívott tizenöt különleges
tanút, hogy az egész világ előtt bizonyságot tegyenek az Ő isteni mivoltáról.
Rendkívüli elhívás az övék az Úr Jézus Krisztus apostolaiként, akiket Ő választott
ki és bízott meg. Parancsolatot kaptak arra, hogy a rájuk ruházott szent

17.  RÉSZ,  1 .  NAP

348



apostolság hatalma és felhatalmazása által tanúságot tegyenek Krisztus élő valóságáról”
(Krisztus különleges tanúi. Liahóna, 2001. ápr. 5.).

Olvasd el „Az élő Krisztus: Az apostolok tanúbizonysága” című dokumentumot,
amely ehhez a leckéhez csatolva található. Jelöld be az apostolok bizonyságának
azon részeit, amelyek a legnagyobb hatással vannak rád.

2. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Milyen hatással van az újkori apostolok tanúbizonysága

a személyes bizonyságodra Jézus Krisztusról?
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Bár az Apostolok cselekedetei 1:8 konkrétan az apostolok szerepére utal, amelyet a
Szabadító különleges tanúiként töltenek be, arról is tanít bennünket, hogy mi
segíthet nekünk, hogy Jézus Krisztus tanúi legyünk az egész világon.

Az Úr ígérete alapján, melyet az Apostolok cselekedetei 1:8-ban adott az
apostoloknak, megtudjuk, hogy a Szentlélek hatalma által Jézus Krisztus
tanúivá válhatunk.

Hogyan segít nekünk a Szentlélek hatalma, hogy a Szabadító tanúi lehessünk?

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen helyzetben érezted már a Szentlelket, miközben mások
megosztották bizonyságukat Jézus Krisztusról?

b. Milyen helyzetben érezted már, hogy a Szentlélek segít neked abban, hogy
bizonyságot tegyél másoknak Jézus Krisztusról?

Keress lehetőségeket a bizonyságod másokkal való megosztására, és bízz abban,
hogy a Szentlélek megerősíti majd a tanúságod igazságát.

Apostolok cselekedetei – Jelenések: Az Újszövetség
második felének áttekintése
Az Apostolok cselekedetei 1:8 nem csupán igazságokat tanít az apostolok
feladatairól, hanem áttekintést is nyújt az Újszövetség második feléről. Az
Apostolok cselekedetei 1:8 szerint mit jövendölt a Szabadító, hol tesznek majd Róla
tanúbizonyságot a tanítványai?

A Kalauz a szentírásokhoz részben található térképek segítségével keresd meg a
szentírásokban említett helyeket, hogy segítsenek elképzelni az apostolok
utazásait, és a Szabadító próféciájának beteljesedését.

Használj szentírás-tanulmányozási segédleteket!
Az egyház számos tanulmányi segédlettárat készített a szentírások tanulmányozásához, amelyek
megtalálhatóak a szentírások bizonyos nyelveken kiadott változataiban és a Kalauz a
szentírásokhoz fejezetben. Ezek közé tartoznak a keresztutalásokat és szómagyarázatokat
tartalmazó lábjegyzetek, részletek a Joseph Smith fordításból, a tárgymutatók, valamint térképek
és képek. Ezek alkotják a szentírás-tanulmányozásod során használt legértékesebb forrásokat.
Áldásokat kapsz, ha használod a tanulmányi segédleteket a szentírás-tanulmányozásod során.

Az Apostolok cselekedetei 1–5 az apostolok jeruzsálemi szolgálatát örökíti meg, az
Apostolok cselekedetei 6–9 a júdeai és samáriai szolgálatukkal foglalkozik, míg az
Apostolok cselekedetei 10–28 a Római Birodalomban, vagyis „a földnek mind
végső határáig” (Apostolok cselekedetei 1:8) végzett tevékenységüket
dokumentálja. Be is írhatod az Apostolok cselekedetei könyvének e vázlatát a
szentírásod margójára az Apostolok cselekedetei 1:8 mellé.
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Lapozz a Bibliád tartalomjegyzékéhez, és nézd meg az Újszövetség könyveit,
amelyek az Apostolok cselekedeteit követik. A Rómabeliektől a Zsidókig a Pál
apostol által írt leveleket találhatjuk. Az Apostolok cselekedetei 9 és 13–28
tanulmányozása során megismerkedsz majd Pál megtérésével és szolgálatával.

Nézd meg „Az Apostolok cselekedeteinek áttekintése” című térképet, amely azokat
a városokat és területeket mutatja, amelyek Pál számos leveléhez kapcsolódnak. Az
újszövetségi levelek közül sok az egyház különböző városokban lévő
gyülekezeteihez szólt, hogy az ő konkrét szükségleteikben segítsen. A
Thessalonikabeliekhez írott levél például az azonos nevű városban élőkhöz szólt, az
1 Thessalonikabeliekről pedig úgy tartják, hogy Pál legkorábbi levele volt. Pál a
szentek gyülekezetein kívül személyre szóló leveleket is írt, például Timótheusnak,
Titusnak, valamint Filemonnak.

Nézd meg a tartalomjegyzékben, milyen levelek követik a Zsidókhoz írt levelet.
Pálon kívül a többi apostol és egyházi vezető is írt leveleket az egyháztagoknak. E
levelek közül néhány Jakab, Péter, János és Júdás levelei között található. A
Jelenések könyve egy olyan látomást jegyez fel, amelyet János apostol kapott.

Az Újszövetség második felének tanulmányozása során is legyél imádságos lelkű,
hogy a Szentlélek megvilágosíthasson, és segíthessen még többet megértened az
újszövetségi apostolok tanításaiból.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az Apostolok cselekedetei 1:1–8-at, és a mai napon elvégeztem ezt a
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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17. RÉSZ: 2. NAP

Apostolok cselekedetei
1:9–26
Bevezetés
Miután 40 napon át oktatja tanítványait, Jézus Krisztus felmegy a mennybe. Az
apostolok másokkal együtt imában és fohászkodásban egyesülnek. Sugalmazás
által Mátyást hívják el a Tizenkét Apostol Kvórumában Iskariotes Júdás árulása és
halála miatt megüresedett hely betöltésére.

Apostolok cselekedetei 1:9–12
A Szabadító felmegy a mennybe
Olvasd el a következő állításokat Jézus Krisztus második eljövetelével
kapcsolatosan, és a megadott helyre írd be mindegyikhez, hogy igaz (I) vagy hamis
(H). A kapcsolódó szentírásokat használhatod segítségként a döntéshez.

____ 1. Jézus Krisztus az utolsó napokban visszatér majd a földre. (Lásd Mózes
7:60.)

____ 2. Második eljövetelekor Jézus Krisztus csak az igazlelkűeknek jelenik
majd meg. (Lásd T&Sz 101:23; Joseph Smith – Máté 1:26.)

____ 3. Mivel Jézus Krisztus titokban jön majd el, ezért a legtöbb ember nem is
veszi majd észre, hogy már megtörtént a második eljövetel. (Lásd T&Sz
49:22–23.)

Halandó szolgálata során Jézus Krisztus megjövendölte, hogy az utolsó napokban
néhányan hamis tanításokat terjesztenek majd a második eljöveteléről (lásd Joseph
Smith – Máté 1:22–25). Megtudhatjuk, hogy egy adott tanítás Jézus Krisztus
második eljöveteléről igaz-e vagy sem, ha követjük a Szabadító és az Ő prófétáinak
szavait. Ezzel elkerülhetjük a megtévesztést (lásd Joseph Smith – Máté 1:37).

Az Apostolok cselekedetei 1:9–12 tanulmányozása során keress Jézus Krisztus
második eljövetelével kapcsolatos igazságokat.

A Szabadító a feltámadását követő 40 nap során oktatta apostolait (lásd Apostolok
cselekedetei 1:3). Olvasd el az Apostolok cselekedetei 1:9–12-t, és keresd meg, mi
történt, miután a Szabadító befejezte a képzésüket.

Képzeld el, hogy jelen vagy a Szabadító mennybemenetelekor. Szerinted mit
gondoltál vagy éreztél volna?
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Az ősi Izráelben a felhő olykor Isten
jelenlétének és dicsőségének látható
jelképeként is szolgált (lásd 2 Mózes
40:34). Az Apostolok cselekedetei
1:9-ben említett felhő a dicsőség fellege
volt (lásd Bible Dictionary, “Cloud”), az
Apostolok cselekedetei 1:10-ben
említett két férfi pedig két angyal volt.

Figyeld meg az Apostolok cselekedetei
1:11-ben, mit mondtak az angyalok az
apostoloknak. Az egyik igazság, amelyet az angyalok kijelentéséből
megismerhetünk az, hogy a Szabadító dicsőségben száll majd alá a mennyből a
második eljövetelekor.

Figyeld meg az Apostolok cselekedetei 1:12-ben, hogy a Szabadító
mennybemenetelére az Olajfák hegyén került sor. Amikor a Szabadító ismét eljön,
az egyik megjelenésére akkor kerül majd sor, amikor leszáll, és megáll az Olajfák
hegyén (lásd Zakariás 14:4; T&Sz 45:47–53; 133:19–20). Ez még a világ számára
nyilvánvaló nagyszerű és csodás megjelenése előtt történik majd (lásd Ésaiás 40:5).

Gondolkozz el a következő kérdésen: Miközben a Szabadító második eljövetelére
várunk, hogyan segíthet elkerülnünk a félrevezetést az, ha tudjuk, hogy Ő milyen
módon tér majd vissza?

Apostolok cselekedetei 1:13–26
Mátyást választják a Tizenkét Apostol Kvórumában megüresedett hely betöltésére
Miután az apostolok az Olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe, összegyűltek
néhány hithű férfival és nővel – köztük Máriával is, Jézus anyjával –, hogy
imádkozzanak és hódoljanak. Olvasd el az Apostolok cselekedetei 1:13-at, és
számold össze a felsorolt apostolokat.

Miért csak 11 apostol volt ott abban az időben?

Az Apostolok cselekedetei 1:15–20-ból megtudjuk, hogy Péter 120 tanítvány előtt
beszámolt Iskariotes Júdás haláláról. Mivel Júdás a tizenkét apostol egyike volt, a
tanítványok összegyűltek, hogy új apostolt válasszanak.

Gondold végig, milyen módon választják ki a következő vezetőket: csapatkapitány,
önkormányzati vezető, király vagy királynő, valamint egy vállalat elnöke. Milyen
követelményekkel járhatnak e vezetői pozíciók? ____________________

Gondold át, miként választják ki Jézus Krisztus apostolait, és mi teszi őket
alkalmassá az apostoli szolgálatra.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 1:21–26-ot, és keresd meg, hogyan választották
ki az új apostolt Iskariotes Júdás halála után.

A 26. versben olvasható „sorsot vetének azért reájok” kifejezés a döntéshozatal egy
ókori módszerére utal. A hithűek között Isten keze irányította az eredményt (lásd
Példabeszédek 16:33).
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Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt mondta: „Ha sorsot
vetettek, akkor az olyan alkalom volt, melynek kimenetelét az Úr határozta meg.
Valószínűbb azonban, hogy »szavazatot vetettek«, feltételezhetően »támogató
szavazatot«, hogy a mellé állnak, akit Isten kiválasztott a szent apostolságban
történő szolgálatra” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 2:32).

Az Apostolok cselekedetei 1:21–22 szerint Péter azt mondta, hogy az új apostol
azok közül kerül kiválasztásra, akik személyesen ismerték Jézust, és tanúi voltak az
Ő szolgálatának a kezdetektől egészen feltámadásáig.

Mi tűnik fel neked leginkább az apostolok imájában, amelyet az Apostolok
cselekedetei 1:24–25-ben jegyeztek fel? ____________________

Az egyik igazság, melyet ebből a történetből megismerhetünk az, hogy Jézus
Krisztus apostolait Isten hívja el kinyilatkoztatás révén. Beírhatod ezt az
igazságot a szentírásodba az Apostolok cselekedetei 1:24 mellé.

1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Szerinted miért fontos, hogy az apostolokat Isten hívja

el kinyilatkoztatás révén, és nem úgy választják őket, ahogyan a világban a többi
vezetőt?

Olvasd el például a következő beszámolót Heber J. Grant elnök életéből arról, hogy
napjainkban hogyan választottak kinyilatkoztatás által új apostolt:

„[Heber J.] Grant elnök… az egyház elnökeként kinyilatkoztatásokat kapott az
egyház egészére vonatkozóan is. Az egyik ilyen kinyilatkoztatás rögtön azután
érkezett, hogy elválasztották az egyház elnökévé, amikor az Úr szándékait
szerette volna megtudni azzal kapcsolatban, ki legyen a Tizenkét Apostol
Kvórumának új tagja. E feladaton elmélkedve gondolatai állandóan Richard W.
Youngra terelődtek, egy hithű utolsó napi szentre és kipróbált vezetőre, aki egész

életében jó barátja volt. Grant elnök megvitatta ezt a lehetőséget a tanácsosaival, akik
támogatták választását. Amikor végül bizonyosságot érzett afelől, hogy ez a helyes lépés, barátja
nevét leírta egy darab papírra, amit magával vitt az Első Elnökség és a Tizenkettek Kvóruma heti
templomi gyűlésére. Azonban amikor elő akarta terjeszteni a nevet, hogy a [Fivérek]
jóváhagyását kérje, képtelen volt megtenni. Richard W. Young nevének előterjesztése helyett
Melvin J. Ballardot javasolta, akit szinte nem is ismert. Grant elnök később így mesélt arról, hogy
ez az élmény milyen hatással volt rá:

»Éreztem azt, hogy az élő Isten utat mutat munkámban. Attól a naptól fogva, hogy egy
viszonylag idegen embert választottam apostolnak életre szóló és legkedvesebb élő barátom
helyett, tudom, ahogy azt tudom, hogy élek, hogy jogosult vagyok Isten világosságára,
sugalmazására és útmutatására munkájának e földön történő igazgatásához’” (Az egyház
elnökeinek tanításai: Heber J. Grant [2003]. 191–192.).

Gondold át, miként szemlélteti ez a beszámoló egy modern kori apostol elhívásáról
az Apostolok cselekedetei 1:24-ben tanított igazságot.

Hogyan mutatja meg egy apostol elhívásának folyamata, hogy a Szabadító továbbra
is irányítja az egyházát? (Ne feledd az Apostolok cselekedetei 1:2-ben tanított
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igazságot, mely szerint Jézus Krisztus úgy irányítja egyházát, hogy a Szentlelken
keresztül kinyilatkoztatja akaratát az apostolainak.)

2. Válaszolj egy vagy több kérdésre a következők közül a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Milyen alkalommal voltál már tanúja annak, hogy egy új apostolt hívtak el a
Tizenkét Apostol Kvórumába, és milyen érzéseid voltak a támogatása során?

b. Milyen élmények segítettek neked megtudni, hogy az élő apostolokat Isten
hívta el?

c. Miért fontos számodra, hogy bizonyságod legyen arról, hogy az élő
apostolokat Isten hívta el?

d. Fel tudod sorolni a jelenleg az egyházban szolgáló összes apostol nevét?
Sorolj fel annyi apostolt név szerint, ahányra csak emlékszel. (Hogy
ellenőrizd, hogyan teljesítettél az apostolok megnevezése terén, nézd meg a
Liahóna legutóbbi általános konferenciai számának középső oldalát az
általános felhatalmazottak fényképével és nevével, vagy keress rá az
LDS.org oldalon.)

3. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az Apostolok cselekedetei 1:9–26-ot, és a mai napon elvégeztem ezt a
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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17. RÉSZ: 3. NAP

Apostolok cselekedetei 2
Bevezetés
A tanítványok pünkösd napján eltelnek a Szentlélekkel, és az evangélium
prédikálása során megáldatnak a nyelveken szólás ajándékával. Péter kijelenti, hogy
Jézus Úr és Krisztus (lásd Apostolok cselekedetei 2:36), valamint bűnbánatra,
keresztségre és a Szentlélek ajándékának elnyerésére szólítja az embereket.
Mintegy háromezer ember tér meg és keresztelkedik meg azon a napon, majd
marad hithű az egyházban.

Apostolok cselekedetei 2:1–13
Jézus Krisztus tanítványai pünkösd napján eltelnek a Szentlélekkel
Gondolkodj el a legutóbbi alkalmon, amikor lehetőséged volt az egyházban
beszédet mondani, egy leckét tanítani, vagy megosztani valakivel az evangéliumot.
Mi jelent kihívást számodra abban, hogy beszélj, taníts vagy bizonyságot tegyél
valakinek Jézus Krisztus evangéliumáról? ____________________

Az Apostolok cselekedetei 2:1–13 tanulmányozása során keress egy olyan
igazságot, amely segít majd, amikor ideges vagy, illetve félsz attól, hogy a
visszaállított evangéliumról taníts vagy bizonyságot tegyél másoknak.

Körülbelül egy héttel a Szabadító mennybemenetelét követően a zsidók számos
nemzetből Jeruzsálembe érkeztek, hogy részt vegyenek a pünkösdi ünnepségen, és
hódoljanak a templomnál, valamint hálát adjanak az Úrnak. „Mózes törvényének
részeként a pünkösd, vagyis az első termés ünnepét ötven nappal húsvét ünnepe
után tartották meg (3 Móz. 23:16). A pünkösd az aratást ünnepelte, és az
Ószövetségben az aratás ünnepének, illetve a hetek ünnepének nevezik” (Kalauz a
szentírásokhoz: pünkösd; scriptures.lds.org).

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 2:1–4-et, és keresd meg, milyen élményben
volt részük pünkösd napján Jézus Krisztus tanítványainak.

A „kettős tüzes nyelvek” kifejezés szó szerinti értelmezésben olyan nyelvekre utal,
amelyek felhasítottak vagy villásak, illetve olyanok, amelyek úgy látszanak, mintha
lángnyelvek lennének. Amikor a Szentlélek kiáradt a tanítványokra, a „kettős tüzes
nyelvek” (Apostolok cselekedetei 2:3) a Lélek jelenlétének megnyilvánulásai voltak.

Keresztelő János a Szentlélek elnyerését a „tűzzel” (Máté 3:11; Lukács 3:16) való
kereszteléshez hasonlította. Az ősi Izráelben a tűz gyakran jelképezte Isten
jelenlétét. A „tüzes nyelvek” képe – melyet a pünkösd napján megjelenő isteni tűz
jellemzésére használnak – azt jelképezi, hogy a tanítványok a Szabadító ígérete
szerint elnyerték a Szentlélek ajándékát (lásd Apostolok cselekedetei 1:8).

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 2:5–8-at, és keresd meg, mi történt, amikor a
tanítványok elteltek a Szentlélekkel. Képzeld el, milyen lett volna, ha te is tanúja
vagy ennek az eseménynek.

Fusd át az Apostolok cselekedetei 2:9–11-et, és számold meg, hány különböző
népcsoport vagy nemzet hallotta, amint az apostolok a Szentlélek hatalma által
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nyelveken szóltak. A kapcsolódó térképen keress meg néhányat az említett
helyek közül.

Figyeld meg, hogy mindezen csoportok a saját nyelvükön hallották, amint „az
Istennek nagyságos dolgait” prédikálják nekik (Apostolok cselekedetei 2:11).
Napjainkban hogyan hallhatják az emberek világszerte az evangélium igazságait a
saját nyelvükön prédikálni?

Annak eredményeként, hogy elteltek a Szentlélekkel, a tanítványok képesek voltak
Jézus Krisztus evangéliumának igazságait megosztani másokkal, az általuk
tanítottak saját nyelvén. Az egyik igazság, amelyet ebből a történetből
megismerhetünk az, hogy amikor eltelünk a Szentlélekkel, akkor Ő segít
nekünk, hogy tanítsunk és bizonyságot tegyünk másoknak.

Ezen igazság egyik megnyilvánulása az, amikor a Szentlélek segít nekünk a saját
anyanyelvünktől eltérő nyelvet beszélőknek tanítani az evangéliumot.

Hogy jobban megértsd, mit jelent eltelni a Szentlélekkel, nézd meg a következő
rajzot, és képzeld el, hogy vizet próbálsz önteni a poharakba. Figyeld meg, miért
lenne nehéz megtölteni ezeket a poharakat.

Gondold végig, hogyan hasonlíthatóak
a poharak az emberekhez, a víz pedig a
Szentlélekhez. Mit jelképezhetnek a
poharak megtöltését akadályozó
tényezők? Milyen viselkedés és
hozzáállás gátolhat meg bennünket
abban, hogy a Szentlélek
eltöltsön minket?

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:
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a. Mit tehetsz azért, hogy eltöltsön a Szentlélek, hogy ezáltal segítsen neked
tanítani és bizonyságot tenni másoknak?

b. Hogyan segített már neked a Szentlélek az evangélium tanításában vagy a
bizonyságod másokkal való megosztásában?

c. Hogyan teszi lehetővé az úrvacsoravétel azt, hogy a Szentlélek velünk
lehessen?

Az Apostolok cselekedetei 2:12–13-ban azt olvassuk, hogy néhányan a zsidók közül
elcsodálkoztak azon, amit hallottak, amikor a tanítványok nyelveken szóltak, míg
mások kigúnyolták a tanítványokat, és azzal vádolták őket, hogy túl sok bort ittak.

Apostolok cselekedetei 2:14–47
Péter bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, és arról tanítja az embereket, hogyan
nyerhetünk szabadítást
Olvasd el az Apostolok cselekedetei 2:14-et, és figyeld meg, ki kezdte tanítani a
sokaságot.

Képzeld magadat Péter apostol helyzetébe, ahogyan a sokaság előtt áll. Az
evangélium mely igazságairól tanítottál volna és tettél volna bizonyságot? Miért?
____________________

Az Apostolok cselekedetei 2:15–35 feljegyzése szerint Péter kijelentette, hogy a
nyelveken szólás ajándékának, valamint a Lélek egyéb megnyilatkozásainak
megjelenése a tanítványok között Jóel próféciájának egyik beteljesedése és jelentése
volt (lásd Jóel 2:28–32). Péter ezt követően Dávid király szavait és zsoltárait
felhasználva tanította az embereket, és tett bizonyságot nekik.

Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította, hogy a Jóel
2:28–32 jó példa az olyan szentírásokra, amelyeknek több jelentése és beteljesedése
is lehet:

„[S]ok szentírásbeli próféciának és tanbéli szakasznak több jelentése is van. […]

A többes jelentés [egyik] példája a Jóel könyvében található jövendölés, amely
szerint az utolsó napokban az Úr kiárasztja majd az Ő Lelkét minden testre, és
fiaink és leányaink prófétálnak majd (lásd Jóel 2:28). Pünkösd napján Péter
apostol kijelentette, hogy azok az események, amelyeknek tanúi lehettek, az volt,
ami »megmondatott Jóel prófétától« (Apostolok cselekedetei 2:16).

Ezernyolcszáz évvel később Moróni angyal ugyanezen próféciát idézve azt mondta, hogy »ez még
nem teljesedett be, de hamarosan be fog« (Joseph Smith története 1:41)” (“Scripture Reading
and Revelation,” Ensign, Jan. 1995, 8).

Péter és Moróni is helyesen jelentette ki, hogy a Jóel próféta által mondott
jövendölés beteljesedéssel, jelentéssel és vonatkozással bír pünkösd napjára éppen
úgy, mint ahogyan az utolsó napokra is.

2. Olvasd el az Apostolok cselekedetei 2:22–24, 29–33, 36-ot, majd
válaszold meg a következő kérdéseket a szentírás-tanulmányozási

naplódban:
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a. Milyen fontos igazságokról tanított és tett bizonyságot Péter?

b. Mi tűnik fel neked Péter zsidóknak tett tanúbizonyságában?

Gondold át, mit mondott és tett Péter, amikor a Szabadító letartóztatásának éjjelén
arról kérdezték, milyen kapcsolatban áll Jézussal (lásd Lukács 22:54–62).

Gondold át, miben különböztek Péter szavai és tettei pünkösdkor attól az esettől,
amikor háromszor megtagadta, hogy ismeri Jézust. Szerinted mi indította el ezt a
változást Péterben?

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 2:37-et, és keresd meg, milyen hatással voltak
Péter szavai a tömegre. (Az Apostolok cselekedetei 2:36–38 szentírás-memoriter.
Megjelölheted ezeket a verseket valamilyen egyedi módon, hogy később könnyen
megtalálhasd őket.)

Figyeld meg a „szívökben megkeseredének” kifejezést az Apostolok cselekedetei
2:37-ben. Azért éreztek keserűséget a szívükben, mert a zsidók népként és
nemzetként megfeszítették az Urukat, Jézus Krisztust. Péter nem azt sugallta, hogy
a különböző nemzetekből származó zsidók, akiket pünkösdkor tanított,
személyesen lennének felelősek a Szabadító keresztre feszítéséért.

Az Apostolok cselekedetei 2:37 szerint milyen kérdést tettek fel az emberek?
Gondold át, hogyan mutatja ez a kérdés azt, hogy az emberek egyfajta szívbéli
változást kezdtek megtapasztalni.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 2:38–41-et, és keresd meg, mire kérte Péter az
embereket.

Az Apostolok cselekedetei 2:41 szerint hogyan reagáltak az emberek Péter
tanításaira, valamint a bűnbánatra és a keresztelkedésre szólító felhívására?

Sokan befogadták az igazságot és megkeresztelkedtek

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 2:42–47-et, és keresd meg, mit tettek a Jézus
Krisztus evangéliumához újonnan megtértek, miután a Szentlélek hatalma által
elnyerték az igazságot, és megkeresztelkedtek.

Hogyan mutatták meg a tetteik, hogy valóban megtértek?
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A „kenyérnek megtörésében” (Apostolok cselekedetei 2:42) kifejezés az úrvacsora
szertartásában való részvételre utal, míg a „mindenük köz vala” (Apostolok
cselekedetei 2:44) azt sugallja, hogy a szentek a felajánlás törvénye szerint éltek,
amelyhez hozzátartozott a közöttük élő szegényekről és szükséget látókról való
gondoskodás.

Ne feledd, hogy mielőtt hallották volna Péter szavait, és azok szerint cselekedtek
volna, ezek a zsidók nem fogadták el Jézust a Szabadítójukként, és nem követték a
tanításait sem. Gondold végig, mekkora változáson mentek keresztül ezek az
emberek.

Az egyik tantétel, amelyet az Apostolok cselekedetei 2:37–47-ből megismerhetünk,
az, hogy amikor a Szentlélek hatalma által elnyerjük Isten szavát, akkor
megváltozik a szívünk, és megtérünk Jézus Krisztushoz.

3. Végezd el a következőket a szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Írd le, mit tehet valaki azért, hogy a Szentlélek hatalma által elnyerje
Isten szavát.

b. Tedd fel a következő kérdést egy családtagnak, barátnak vagy ismerősnek, és
írd le a válaszukat (leírhatod a saját válaszodat is erre a kérdésre): Miközben
igyekeztél megismerni az evangélium igazságait és azok szerint élni, hogyan
segített neked a Lélek, hogy megváltozz, és megtérj Jézus Krisztushoz?

4. Szánj néhány percet arra, hogy mélyen elgondolkodj arról, mit
tehetsz azért, hogy a Szentlélek ereje által még inkább befogadd

Isten szavát és tanításait. Milyen konkrét változásokat tehetsz, miközben
igyekszel a kapott késztetések szerint cselekedni? Jegyezd fel a gondolataidat és
az érzéseidet a szentírás-tanulmányozási naplódban. Tűzz ki egy célt arról, mit
teszel majd azért, hogy a Szentlélek ereje által még inkább befogadd Isten
szavát és tanításait.

Szentírás-memoriter – Apostolok
cselekedetei 2:36–38
Olvasd el újra az Apostolok cselekedetei 2:38-at, és keresd meg, mit mondott Péter,
milyen áldást kapnak az emberek a bűnbánat és a keresztség eredményeképpen.

Ebből a versből megtudjuk, hogy amikor hiszünk Jézus Krisztusban,
megbánjuk a bűneinket és megkeresztelkedünk, akkor felkészültek leszünk
a Szentlélek ajándékának elnyerésére. Hogyan készíti fel a bűnbánat és a
keresztség az embert a Szentlélek ajándékának elnyerésére? A Mormon könyvéből
megtudjuk, hogy „a Szentlélek befogadása megszentelhe[t]” bennünket (3 Nefi
27:20), valamint hogy a Szentlélek által elnyerhetjük bűneink bocsánatát (lásd 2
Nefi 31:17).

5. Hasonlítsd össze az Apostolok cselekedetei 2:36–38-at a negyedik
hittétellel, és nevezd meg azokat a szavakat és kifejezéseket az

Apostolok cselekedetei 2:36–38-ban, amelyek az evangélium első tantételeit és
szertartásait szemléltetik vagy tanítják. Írd le az Apostolok cselekedetei 2:38
minden szavának első betűjét a szentírás-tanulmányozási naplódba (például: P
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p m n: T m é…). Ezután a leírtak segítségével tanuld meg fejből ezt a
szentírás-memoritert. Ismételd addig a verset, amíg nem megy kívülről.
Képzeld el, hogy felkérsz valakit, keresztelkedjen meg, hogy élvezhesse a
Szentlélek ajándékát az életében.

6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az Apostolok cselekedetei 2-t, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Péter meggyógyítja a sántát a templomnál

17. RÉSZ: 4. NAP

Apostolok cselekedetei 3–5
Bevezetés
A templom kapujánál Péter és János meggyógyítanak egy születésétől fogva sánta
férfit, majd Péter tanítja azokat, akik tanúi voltak e férfi meggyógyításának. Emiatt
Pétert és Jánost letartóztatják, és a Szanhedrin tagjai megparancsolják nekik, hogy
hagyjanak fel a Jézus nevében történő tanítással. Az egyháztagok a felajánlás
törvénye szerint élnek, ketten azonban meghalnak közülük, annak
eredményeképpen, hogy hazudnak Péternek és Istennek. Péter és János tovább
folytatják a csodákat, ami feldühíti a főpapokat. Ismét letartóztatják és börtönbe
vetik őket, egy angyal azonban kiszabadítja őket. Az angyal azt mondja nekik, hogy
menjenek a templomhoz, és prédikálják az evangéliumot.

Apostolok cselekedetei 3:1–11
Péter meggyógyít egy születése óta sánta férfit
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor valamilyen konkrét dolgot kértél (például
születésnapodra vagy karácsonyra), de valami mást kaptál helyette. Miben
hasonlíthat ez az élmény ahhoz, amikor valamilyen áldásra törekszünk Mennyei
Atyánktól az imán keresztül?

Az Apostolok cselekedetei 3 tanulmányozása során keress egy olyan tantételt,
amely segít majd, amikor nem azokat a válaszokat vagy áldásokat kapod,
amelyekre számítasz az Úrtól.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 3:1–3-at, és keresd meg, kivel találkozott Péter
és János a templom kapujánál.

Gondold végig, milyen érzés lehetett volna a sánta ember helyében lenni.
Tapasztalataid szerint milyen tipikus módjai vannak annak, ahogyan az emberek
egy másik ember alamizsna, vagyis pénz- vagy ételadomány iránti kérésére
reagálnak?

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 3:4–7-et, és keresd meg, mit tett Péter ezért az
emberért.

Mi tűnik fel neked abban, amit Péter mondott és tett?

Olvasd el az Apostolok cselekedetei
3:8-at, és figyeld meg, mit tett a férfi,
miután Péter „felemelé” (Apostolok
cselekedetei 3:7).

Milyen értelemben volt az az áldás,
amelyet ez a férfi kapott, nagyobb annál
az alamizsnánál (pénznél), melyet
eredetileg kért?

Ezt a történetet a saját életünkhöz is
hasonlíthatjuk. Mennyei Atyánk talán
nem mindig úgy válaszolja meg az

362



imáinkat, ahogyan szeretnénk vagy várnánk Tőle, a válaszai azonban mindig
a mi javunkra szolgálnak.

Az Apostolok cselekedetei 3:1–8-ban feljegyzett beszámolóból nyilvánvaló, hogy ez
az ember nagyobb dolgot kapott annál, mint amit kért. Más esetekben azonban
nem biztos, hogy ilyen egyértelmű az, hogy amit kapunk, az nagyobb, mint
amit kérünk.

1. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan élményedről,
amely során az Úr válasza az imáidra eltért attól a választól, amit

szerettél volna, a végén azonban még inkább a javadra vált.

Képzeld el, milyen lett volna, ha azok között lettél volna, akik a templomnál
szemtanúi annak, amint a sánta meggyógyul. A templomkapun belépve gyakran
láthattad a sántát koldulni, majd egy nap látod, ahogyan szökdécselve szalad,
miután meggyógyult. Szerinted hogyan változott volna meg a Péterről és Jánosról
alkotott képed, miután tanúja voltál ennek a csodának?

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 3:9–11-et, és keresd meg, hogyan reagáltak az
emberek ennek a férfinak a meggyógyítására.

Apostolok cselekedetei 3:12–26
Péter tanúbizonyságot tesz Jézus Krisztusról, és bűnbánatot prédikál
Olvasd el az Apostolok cselekedetei 3:12–18-at, és figyeld meg, hogyan magyarázta
el Péter a sánta férfi meggyógyítását a tömegnek. Figyeld meg, kinek tulajdonította
Péter az érdemet a férfi meggyógyításáért.

Péter tetteiből és szavaiból megtudjuk, hogy Jézus Krisztus szolgái az Ő nevébe
vetett hit által csodákat vihetnek véghez.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 3:19-et, és keresd meg, milyen kéréssel fordult
Péter az emberekhez. (Az Apostolok cselekedetei 3:19–21 szentírás-memoriter.
Megjelölheted ezeket a verseket valamilyen egyedi módon, hogy később könnyen
megtalálhasd őket.)

Péter reményt adott a hallgatóságának, amikor azt tanította nekik, hogy idővel ők is
megtisztulhatnak a Jézus Krisztusba vetett hitük és az Ő engesztelése által.

Figyeld meg az Apostolok cselekedetei 3:19-ben a „felüdülés idei” kifejezést.
Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt mondta:

„Ez a kijelölt időszak, a felüdülés idei, az Ember Fia második eljövetelekor
következik majd be, azon a napon, amikor az Úr ismét a földre küldi Krisztust.

[E]z lesz az a nap, amikor »a föld megújul és elnyeri paradicsomi dicsőségét«
(Tizedik Hittétel). Ez lesz az »új föld« napja, melyet Ésaiás látott (Ésa. 65:17),
azon földé, amely győzedelmeskedik, amikor a gonoszság megszűnik, amikor a
millenniumi időszak bevezetésre kerül” (Conference Report, Oct. 1967, 43).
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Olvasd el az Apostolok cselekedetei
3:20–21-et, és figyeld meg, mi történik
még ebben az időszakban.

Az „újjá teremtetnek mindenek”
kifejezés az Apostolok cselekedetei
3:21-ben az evangélium ezen utolsó
napokban történő visszaállítására utal.
Az Apostolok cselekedetei 3:20–21-ből
megtudhatjuk, hogy a próféták
minden korban megjövendölték az
evangélium utolsó napokban történő
visszaállítását.

Az Apostolok cselekedetei 3:22–26
feljegyzése szerint Péter
tanúbizonyságot tett arról, hogy Mózes
és „a próféták is mindnyájan Sámueltől
és a következőktől fogva” (Apostolok
cselekedetei 3:24) beszéltek Jézus
Krisztusról, és figyelmeztettek arra,
milyen következményekkel jár, ha valaki elutasítja Őt (Apostolok cselekedetei
3:23). A modern kori kinyilatkoztatásban Moróni angyal megismételte ezt a
szakaszt Joseph Smithnek, megerősítve ezzel Jézus Krisztus elutasításának
következményeit (lásd Joseph Smith története 1:41).

Szentírás-memoriter – Apostolok
cselekedetei 3:19–21

2. Képzeld el, hogy misszionárius vagy, és egy érdeklődő azt kérdezi:
„Hol mondja azt a Biblia, hogy az evangélium visszaállításra kerül

majd az utolsó napokban?” A szentírás-tanulmányozási naplódban válaszolj
erre a kérdésre az Apostolok cselekedetei 3:19–21, valamint legalább még egy
bibliai rész felhasználásával. Megnézheted Az evangélium visszaállítása címszót
a Kalauz a szentírásokhoz 12. oldalán.
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Pétert és Jánost letartóztatják, és a
Szanhedrin elé viszik

Apostolok cselekedetei 4–5
Pétert és Jánost letartóztatják, majd szabadon engedik; Anániás és Safira hazudnak
Péternek
Az Apostolok cselekedetei 4:1–31-ből
és az Apostolok cselekedetei
5:12–42-ből a következőket tudjuk
meg: Pétert és Jánost letartóztatták,
mert Jézus Krisztus nevében
gyógyítottak és prédikáltak. Péter
bátran kijelentette az evangéliumot a
Szanhedrin előtt, amely „a zsidó
szenátus és a legmagasabb zsidó
esküdtszék, mind polgári, mind papsági
ügyekben” (Kalauz a szentírásokhoz:
főtanács (Újszövetség);
scriptures.lds.org). Kiszabadulásukat
követően Péter és János ismét
prédikálni kezdtek Jézus nevében, majd
újra letartóztatták őket. Megverték őket,
és megint megparancsolták nekik, hogy
hagyjanak fel a Jézus Krisztus nevében
történő szólással, majd elengedték őket.
Ők azonban nem szűntek meg Jézus
nevében tanítani.

Gondold át a következő élethelyzetet: Egy fiatal férfi misszióba készül. Tudja, hogy
a püspök a misszionáriusi szolgálatra való érdemességével kapcsolatosan is
kérdezni fogja majd, és azt fontolgatja, hogy beszámoljon-e a püspöknek arról a
súlyos bűnről, amelyet régebben elkövetett.

Az Apostolok cselekedetei 4:32–5:11 tanulmányozása során keress egy olyan
tantételt, amely segíthet megértened annak fontosságát, hogy őszinték legyünk
Isten szolgáival.

Az Apostolok cselekedetei 4:32-ből megtudjuk, hogy a szentek (az egyháztagok)
Péter idejében a felajánlás törvénye szerint éltek, vagyis szövetséget kötöttek
Istennel, hogy önként megosztják tárgyi vagyonukat, hogy mindenkinek
kielégíttessenek a szükségletei.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 4:34–35-öt, és keresd meg, hogyan ajánlották
fel tulajdonukat az Úrnak.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 5:1–2-t, és keresd meg, mit tett egy házaspár –
akiket Anániásnak és Safirának hívtak – a földjük eladásából származó pénzzel.
Figyeld meg a 2. versben, hogy a feleség is tudatában volt a történteknek.

Mit tett Anániás és Safira, ami súlyos bűn volt?

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 5:3–4-et, és keresd meg, mit mondott Péter
Anániásnak.

A 4. vers szerint végső soron kinek hazudott Anániás?
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Péter válaszából megtudjuk, hogy ha Isten szolgáinak hazudunk, az ugyanaz,
mintha Neki magának hazudnánk.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 5:5–11-et, és figyeld meg, mi történt
Anániással és Safirával szövetségük megszegése, valamint annak következtében,
hogy hazudtak Péternek és Istennek.

Gordon B. Hinckley elnök tanított néhány következményről, amelyeket
megtapasztalhatunk akkor, ha hazudunk az Úrnak vagy az Ő szolgáinak:
„Napjainkban azok, akiket becstelenségen kapnak, nem halnak meg Anániáshoz
és Safirához hasonlóan, azonban valami meghal bennük. A lelkiismeret
fulladozik, a jellem elsorvad, az önbecsülés elillan, a feddhetetlenség pedig
meghal” (“We Believe in Being Honest,” Ensign, Oct. 1990, 4).

3. Tekintsd át a missziós interjújára készülő fiatal férfiról szóló
helyzetleírást. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy levelet

ennek a fiatal férfinak, melyben kifejted mindazt, amit tudnia kellene a papsági
vezetőknek való hazugsággal kapcsolatosan.

Gondold át, milyen áldások származnak abból, ha őszinték vagyunk az Úr
szolgáival.

Anániás és Safira történetéből megtudjuk, hogy teljesen őszintének kell lennünk a
papsági vezetőinkkel. Ezenfelül pedig őszintének kell lennünk a másokkal való
összes ügyünkben is. Hogyan fogalmaznád meg, mit jelent őszintének lenni a
másokkal való ügyeidben?

Hinckley elnök a továbbiakban azt tanította: „Azok, akik a becsületesség tantétele szerint élnek,
tudják, hogy az Úr tényleg megáldja őket. Azon becses jog birtokosai ők, melynek köszönhetően
az igazság napfénye felé fordíthatják arcukat, hiszen egyetlen ember előtt sem kell
szégyenkezniük. Másfelől pedig, ha bárminemű megújításra van szüksége ezen egyház bármely
tagjának, annak onnan kell kiindulnia, ahol jelenleg állunk” (“We Believe in Being Honest,” 5).

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az Apostolok cselekedetei 4–5-öt, és a mai napon elvégeztem ezt a
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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18. RÉSZ: 1. NAP

Apostolok cselekedetei 6–7
Bevezetés
Az apostolok elrendelnek hét tanítványt, hogy segítsenek az Úr munkájában.
István, a kiválasztottak egyike, sok csodát tesz. Néhány zsidó istenkáromlással
vádolja, és a Szanhedrin elé hurcolja, ahol színeváltozik, hogy nyilvánvalóvá tegye
Isten jóváhagyását. Miután megfeddi a zsidókat, amiért elvetik a Szabadítót, István
látja Mennyei Atyát és Jézus Krisztust. Ezt követően kiűzik a városból és halálra
kövezik.

Apostolok cselekedetei 6:1–8
Hét tanítványt választanak, hogy segítsenek az apostoloknak a munkában
Az Apostolok cselekedetei 6:1–8 tanulmányozása során keress egy konkrét gondot,
amellyel a korai egyházi vezetők szembekerültek.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 6:1–2-t, és keresd meg, milyen gonddal álltak
az apostolok elé a görögök.

„Az egyház gyors növekedése miatt az apostolok többé már nem voltak képesek az összes
egyháztag szükségleteiről gondoskodni. A »görögök« – akik görögül beszélő zsidó-keresztények
voltak – úgy érezték, hogy az özvegyeiket elhanyagolják, és szót emeltek a »zsidók« ellen, akik
palesztin zsidó-keresztények voltak” (Újszövetség tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási Szervezet
kézikönyv, 2014]. 288.).

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 6:3–6-ot, és keresd meg, hogyan oldották meg
az apostolok azt a gondot, hogy az egyháztagok egyéni szükségleteiről úgy
gondoskodjanak, hogy az ne hátráltassa őket azon apostoli feladatukban, hogy
eljuttassák az evangéliumot „minden népek[hez]” (Máté 28:19).

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következőket tanította
e hét férfi feladatairól: „A rájuk bízott munka a rendes körülmények között az
ároni papság által elvégzett világi ügyek körébe tartozott, ezzel szabadságot
biztosítva az apostoloknak, hogy a melkisédeki szolgálat nehezebb ügyeire
figyeljenek” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 2:65).

Milyen tulajdonságokat kellett keresniük az embereknek, amikor a segítőket
kiválasztották?

Mennyiben hasonlít ez a folyamat ahhoz, ahogyan az Úr napjainkban gondoskodik
az egyházában arról, hogy a tagok szükségleteit kielégítsék?
____________________

Az egyik igazság, amelyet ebből a történetből megismerhetünk, az, hogy érdemes
egyháztagokat hívnak el arra, hogy segítsenek mások szükségleteinek
kielégítésében.

367



1. Az egyházi elhívások konkrét kötelességeket ruháznak az
egyénekre, hogy gondoskodjanak mások szükségleteiről. Gondold

át, hogy az egyén érdemessége milyen hatással van azon képességére, hogy
mások szükségleteiről gondoskodjon. Ezután a szentírás-tanulmányozási
naplódban írj egy élményedről valakivel kapcsolatban, aki segített neked vagy
valaki másnak azzal, hogy érdemes szolgálatot nyújtott egy elhívásban. Jegyezd
fel a gondolataidat és érzéseidet arról, milyen hálás vagy ezért a szolgálatért.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 6:7–8-at, és keresd meg azokat a pozitív
eredményeket, amelyek e hét tanítvány mások szolgálatára történő elhívásából
származtak.

Apostolok cselekedetei 6:9–7:53
Istvánt a Szanhedrin elé viszik, ahol bizonyságot tesz nekik arról, hogy elutasították
a Messiást
Előfordult már veled, hogy visszautasítottad valakinek a segítségét, vagy valaki más
visszautasította a tiédet, amikor segíteni próbáltál? Milyen hozzáállást tanúsított a
segíteni próbáló személy és a segítséget visszautasító egyén?

Miért utasítjuk el olykor mások segítségét? Gondold át, milyen következményei
lehetnek, ha megpróbálnánk elutasítani valakinek a segítségét a következő
helyzetekben: házi feladat elkészítése, főzés, egy fontos gond megoldása az
életükben, illetve annak eldöntése, hogy szolgáljunk-e teljes idejű missziót.

Az egyik segítő mód, melyet Mennyei Atyánk biztosított számunkra, a Szentlélek
révén valósul meg. Az Apostolok cselekedetei 6:9–7:53 tanulmányozása során
figyeld meg, milyen következményekkel jár a Szentlélek visszautasítása.

Az Apostolok cselekedetei 6:9 feljegyzése szerint sokan – akik nem hittek Jézus
Krisztusban – vitatkoztak Istvánnal, amikor ő az evangéliumot tanította. Olvasd el
az Apostolok cselekedetei 6:10–11-et, és keresd meg, mit tettek ezek az emberek,
amikor nem tudtak ellenállni az István tanításaiból származó bölcsességnek és
léleknek. (A felbujtottak kifejezés a 11. versben azt jelenti, hogy
megvesztegették őket.)

Az Apostolok cselekedetei 6:12 feljegyzi, hogy Istvánt a zsidó kormányzótanács (a
Szanhedrin) elé vitték, valamint hogy hamis tanúk istenkáromlással vádolták meg,
amely azt jelenti, hogy valaki gyűlölettel beszél Istenről vagy „valamilyen Istennel
szent kapcsolatban álló dologról, például az Ő templomáról, az Ő törvényéről vagy
az Ő prófétájáról” (Bible Dictionary, “Blasphemy”). István esetében a Szanhedrin
hamisan azzal vádolta őt, hogy a templom és Mózes törvénye ellen beszél (lásd
Apostolok cselekedetei 6:13–14). A Szanhedrin tagjai ellenálltak és ellenkeztek is
Istvánnal, végül pedig az életére törtek.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 6:15-öt, és figyeld meg, mi volt szokatlan
István megjelenésében, amikor a tanács elé állt.

István színeváltozott a tanács előtt. A színeváltozás „annak állapota, 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 a szent
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színeváltozás volt az egyik módja annak, ahogyan Isten megmutatta, hogy az Ő
jóváhagyása nyugszik Istvánon és üzenetén (lásd Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 2:67).

Az Apostolok cselekedetei 7:1–50 kifejti, hogy az ellene felhozott vádakra István
Izráel történelmének felidézésével válaszolt, különös tekintettel arra, ahogyan az
izráeliták ismétlődően elutasították Mózest és a törvényt, melyet az Úr a
Sínai-hegyen adott nekik. Olvasd el az Apostolok cselekedetei 7:37-et, és keresd
meg, kiről jövendölte Mózes, hogy Izráel gyermekei egy napon majd meghallják.

A „próféta”, akiről ebben a versben szó van, Jézus Krisztus.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 7:51–53-at, és keresd meg, mi módon
hasonlította István a korabeli zsidó vezetőket az általa jellemzett ókori
izráelitákhoz. A „kemény nyakú és körülmetéletlen szívű” kifejezés a zsidók bűnös
kevélységére és gonosz szívére utal.

Az Apostolok cselekedetei 7:52 feljegyzi, hogy István azzal vádolta a zsidó
vezetőket, hogy elutasítják az „Igaz[at]”, vagyis a Szabadítót.

Az egyik igazság, amelyet ezekből a versekből megismerhetünk, az, hogy a
Szentléleknek való ellenszegülés a Szabadító és az Ő prófétáinak az
elutasításához vezethet.

A Szentlélek bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, és tanúsítja az Ő szavainak,
valamint az Ő prófétái szavainak igaz voltát. Éppen ezért a Szentléleknek való
ellenszegülés meggyengíti az ember bizonyságát, valamint a Szabadító és az Ő
prófétái követésére irányuló elkötelezettségét.

Gondold át, hogyan érezhet valaki kísértést arra, hogy ellenszegüljön a
Szentléleknek a következő helyzetekben:

• média és szórakozás megválasztása

• annak eldöntése, hogy valaki követi-e a próféták randevúzással kapcsolatos
tanácsát

• annak eldöntése, hogy valaki alkalmazza-e a Jézus Krisztus és az Ő prófétái
által tanított tantételeket a bűnbánattal kapcsolatosan

2. Gondolkozz el azon, te magad mennyire fogadod el a Szentlélek
késztetéseit. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan

alkalomról, amikor a Szentlélek késztetéseinek követése helyes döntéshez,
illetve a próféták és az ő tanításaik elfogadásához vezetett téged. Gondold át,
mit tehetsz azért, hogy készségesen fogadd a Szentlélek hatását.

Gondold végig, mi lenne egyvalami, amit megtehetsz a következő hét során, hogy
tevékenyen meghívd a Szentlélek befolyását az életedbe. Leírhatod egy papírlapra a
célodat, és azt, hogyan fogod megvalósítani ezt a célt.

Apostolok cselekedetei 7:54–60
Istvánt halálra kövezik
A gyötrelem gondot vagy szenvedést jelent. Szerinted Jézus Krisztus követői miért
számíthatnak arra, hogy gyötrelmeket tapasztalnak meg?
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István látja Mennyei Atyánkat és Jézus
Krisztust

Ismerd fel a tanokat és a tantételeket!
Gondos erőfeszítést és gyakorlatot kíván az evangéliumi tanok és tantételek beazonosítása a
szentírásokban. A szentírások tanulmányozása során keresd meg a tanított fő igazságokat.
Tegyél fel olyan kérdéseket, mint például: „Mit tanulhatok ezekből a részekből?” vagy „Mi az
erkölcsi tanulság ebben a történetben?”.

Az Apostolok cselekedetei 7:54–60 tanulmányozása során keress egy olyan
tantételt, amely segíthet neked, amikor gyötrelmeken mész keresztül.

Miután István megfeddte a gonosz zsidó vezetőket, ők dühödten reagáltak. Olvasd
el az Apostolok cselekedetei 7:54–56-ot, és figyeld meg, mit élt át István a részükről
megnyilvánuló üldöztetés során. A „fogaikat csikorgatják vala ő ellene” (Apostolok
cselekedetei 7:54) kifejezés egyik jelentése az, hogy erőszakos indulat töltötte el
őket István ellen, és holtan akarták őt látni.

Milyen alapvető tant ismerhetünk meg az Istenségről az István látomásáról szóló
beszámolóból?

Odaírhatod a következő tant az
Apostolok cselekedetei 7:55–56
közelébe: Mennyei Atyánk, Jézus
Krisztus és a Szentlélek három
különálló, különböző személy.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei
7:57–60-at, és keresd meg, mit tettek az
emberek Istvánnal.

Mi tűnik fel neked István imájában?
____________________

Lukács úgy jellemezte István tragikus
halálát, hogy „elaluvék” (Apostolok
cselekedetei 7:60). Ez a megfogalmazás
utalhat az igazlelkű lélek
megpihenésére a halandóság
gondjaitól, valamint arra a békességre
is, amellyel az ilyen személy áthalad
ebből az életből a következőbe (lásd
T&Sz 42:46).

Gondolkozz el azon, mit élt át István a
Szanhedrin előtt, majd pedig mielőtt kiűzték és megölték.

Hogyan erősítette meg Isten Istvánt a zsidó vezetők előtti megjelenése során?

A tanulmányozottak alapján egészítsd ki a következő tantételt: Ha hűek
maradunk Jézus Krisztushoz a gyötrelmeink során, akkor
____________________.

Gondolkozz el a következő kérdéseken: Hogyan lehet velünk az Úr, amikor
gyötrelmekkel kerülünk szembe? Bár István elveszítette az életét, mit nyert mégis?
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3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. István számára hithűnek maradni magában foglalta életének feláldozását.
Nem valószínű, hogy tőlünk ilyen áldozatot követelnének meg napjainkban,
azonban milyen áldozatot várhatnak el tőlünk?

b. Szerinted mit nyersz azzal, ha hithű vagy az Úrhoz a gyötrelmek során, és
meghozod azokat az áldozatokat, amelyeket Ő kér tőled?

c. Mit nyertél már eddig is?

Általában Istvánt tekintik az első keresztény vértanúnak. Továbbá Krisztus
jelképének is tekinthető: Ő és a Szabadító is egy tanács előtt álltak vádlottként,
kijelentették az igazságot az ellenségeik előtt, életüket adták egy igazlelkű ügyért,
valamint még hasonló kifejezéseket is használtak, miközben meghaltak (lásd
Lukács 23:33–34, 46; Apostolok cselekedetei 7:59–60).

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az Apostolok cselekedetei 6–7-et, és a mai napon elvégeztem ezt a
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:

18.  RÉSZ,  1 .  NAP

371



18. RÉSZ: 2. NAP

Apostolok cselekedetei 8
Bevezetés
Az egyház elleni üldöztetés Jeruzsálemben azt eredményezi, hogy az egyháztagok
szétszóródnak Júdeában és Samáriában. Filep Samáriában szolgál, ahol sokan
elfogadják Jézus Krisztus evangéliumát. Miután Péter és János ráruházzák a
Szentlélek ajándékát az új megtértekre, egy Simon nevű varázsló megpróbálja
megvásárolni a papságot. Isten később egy etióp hivatalnokhoz vezeti Filepet, akit
ő tanít Jézus Krisztusról és meg is keresztel.

Az egész lecke folyamán jó, ha használod a 13. számú bibliai térképed, melynek
címe: Pál apostol misszionáriusi utazásai, és megkeresed a különböző városokat és
helyeket, amelyekről olvasol.

Az evangélium tanításának és tanulásának alapjai
Az ifjúsági hitoktatás minden szentírás-alapú leckéje egy adott szentírásblokkra összpontosít,
nem csupán egy bizonyos elgondolásra, témára, tanra vagy tantételre. Ezek a leckék beépítik az
evangélium tanításának és tanulásának alapjait, köztük egy adott szentírásblokk
szövegösszefüggéseinek és tartalmának megértését, az evangélium tanainak és tantételeinek
felismerését és megértését, valamint az igazságuk és jelentőségük átérzését, illetve a tanok és
tantételek alkalmazását. A szentírások e célkitűzéseket szem előtt tartva történő tanulmányozása
segíthet elmélyíteni a szentírásokkal és a bennük tanított igazságokkal kapcsolatos ismereteidet
és bizonyságodat.

Apostolok cselekedetei 8:1–25
Filep Samáriában szolgál, ahol Simon, a varázsló megpróbálja megvásárolni a
papságot
Ha komoly pénzösszeghez jutnál, mire költenéd? ____________________

Néhányan úgy vélik, pénzzel bármit megvásárolhatnak, az életben azonban a
legértékesebb dolgok nem megvásárolhatók. Az Apostolok cselekedetei 8
tanulmányozása során keress egy Istentől származó olyan ajándékot, amelyet nem
lehet megvásárolni.

Az Apostolok cselekedetei 7-ben István haláláról tanultál, akit az üldözői öltek
meg. Olvasd el az Apostolok cselekedetei 8:1–5-öt, és figyeld meg, mit tettek az
egyháztagok az egyház elleni üldöztetés következtében Jeruzsálemben.

Figyeld meg a Filep nevet az 5. versben. Filep a hét tanítvány egyike volt, akiket arra
rendeltek el, hogy segítsék a tizenkét apostolt az egyháztagok szükségleteiről való
gondoskodásban (lásd Apostolok cselekedetei 6:5).

Lapozz „Az Apostolok cselekedeteinek áttekintése” című grafikához a 17. rész: 1.
nap leckéjében, és olvasd el a Szabadító parancsát, melyet az apostolaihoz intézett
az Apostolok cselekedetei 1:8 feljegyzése szerint. Az Apostolok cselekedetei 8:5
szerint hogyan segített Filep betölteni ezt a parancsot?
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Olvasd el az Apostolok cselekedetei 8:6–8-at, és keresd meg, hogyan reagáltak a
szamaritánusok Filep tanításaira, valamint az általa végzett csodákra.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 8:9–11-et, és figyeld meg, hogyan jellemzik
Simont, egy helyi férfit.

Milyen hatással volt Simon az emberekre?

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából úgy határozta meg a
varázslást, mint „amikor valaki gonosz lelkek segítsége vagy irányítása révén
nyert hatalmat használ” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 747).

Az ördögi mesterségek kifejezés az Apostolok cselekedetei 8:11-ben hasonló
tevékenységekre utal.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 8:12–13-at, és keresd meg, hogyan reagált
Simon Filep prédikálására.

A 13. vers szerint milyen hatással voltak Simonra a „jelek és nagy erők”,
amelyeket látott?

Az Apostolok cselekedetei 8:14–16-ból megtudjuk, hogy Péter és János azt
követően érkeztek Samáriába, hogy hallották, hogy az ott élők elfogadták Isten
szavát. Azért imádkoztak, hogy a megtért szamaritánusok elnyerjék a Szentlélek
ajándékát.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 8:17-et, és keresd meg, mit tett Péter és János
az új egyháztagokért Samáriában.

Ez a történet a következő tant szemlélteti: A Szentlélek ajándékát a keresztelő
után adományozzák a felhatalmazott papságviselők kézrátétele által.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 8:18–19-et, és keresd meg, mi volt az, amit
Simon felkínált Péternek.

Hogyan reagáltál volna Péter helyében Simon ajánlatára? ____________________

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 8:20–24-et, és keresd meg, mit tanított
Simonnak Péter a papság elnyeréséről.

A papságot nem lehet pénzért
megvásárolni. Mivel a papság Istené,
csakis az Ő akarata szerint lehet
ráruházni valakire. Isten határozza meg,
mi módon tehetünk szert a papságra
(lásd Hittételek 1:5).

Az Apostolok cselekedetei 8:21–23 szerint miért nem nyerhette még el Simon a
papságot? Szerinted a szíve milyen értelemben „nem [volt] igaz az Isten előtt”
(Apostolok cselekedetei 8:21)? Lásd az Alma 41:11-et további meglátásokért azzal
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kapcsolatosan, hogy mit jelent „keserűséges méregben” (Apostolok cselekedetei
8:23) lenni.

Ez a történet a következő igazságot tanítja: A papságot Isten akarata és az
érdemesség mércéje szerint ruházzák rá valakire.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Szerinted miért fontos tudnunk azt, hogy a papságot csak Isten akarata és az
érdemesség mércéje szerint ruházzák rá valakire?

b. Olvasd el a Tan és a szövetségek 121:36–42-t. Milyen tantételek szerint kell
gyakorolni a papságot? Mi történik azokkal, akik megkísérlik a papságot „a
hamislelkűség bármilyen mértékében” (T&Sz 121:37) gyakorolni?

Az Apostolok cselekedetei 8:25-ből megtudjuk, hogy Péter és János sok samáriabeli
faluban prédikálta az evangéliumot.

Apostolok cselekedetei 8:26–40
Filep tanít és megkeresztel egy szerecsen (etiópiai) főkomornyikot

2. Gondolj olyan helyzetekre, amelyek során szükséged volt vagy lett
volna valakire, aki utat mutathatott volna neked. A

szentírás-tanulmányozási naplódban sorolj fel néhány helyzetet, amelyekben
utat mutathatsz valakinek. (Gondolj olyan helyekre vagy témakörökre,
amelyekről sokat tudsz, illetve olyan tehetségekre, amelyeket már
kifejlesztettél.)

Az Apostolok cselekedetei 8 hátralévő részének tanulmányozása során keresd meg
egy fontos módját annak, hogy mások számára utat mutass.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 8:26-ot, és keresd meg, ki kérte Filepet, hogy
utazzon Gázába. (Megkeresheted Gázát a 11. számú bibliai térképen, melynek
címe „A Szentföld az újszövetségi időkben”.)

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 8:27–28-at, és keresd meg, kivel találkozott
Filep útközben.

Mit csinált éppen ez az etióp hivatalnok a szekerén?

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 8:29–35-öt, és figyeld meg, mi történt Filep és
az etióp hivatalnok között.

A 29. versben megjelölheted, ki miatt ment oda Filep az etióp hivatalnok
szekeréhez. Azt is bejelölheted a 31. versben, mit mondott az etióp, mire volt
szüksége ahhoz, hogy megértse Ésaiás írásait. Beírhatod az Ésaiás 53:7–8-at
keresztutalásként a szentírásodban az Apostolok cselekedetei 8:32–33 mellé.

A vezetni, késztetések és a lehetőségek kifejezések megfelelő alakjainak segítségével
egészítsd ki a következő tantételt, amelyet Filep élményéből tanulhatunk: Amikor
hallgatunk az Istentől származó ____________________ , akkor
____________________ kaphatunk arra, hogy segítsünk másokat Jézus
Krisztushoz ____________________ .
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Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következőket mondta
annak jelentőségéről, hogy másokat a Szabadítóhoz vezessünk: „Mindannyiunk
számára kétségtelenül az emberi létezés legmagasabb és legszentebb célja az,
hogy Krisztushoz jöjjünk [lásd T&Sz 20:59], hogy betartsuk az Ő parancsolatait,
valamint hogy kövessük az Ő példáját vissza az Atyához. Minden bizonnyal a
második legjelentősebb feladatunknak annak kell lennie, hogy segítsünk

másoknak is ezt megtenni – hogy tanítsuk, meggyőzzük, és imádságos lélekkel vezessük őket is a
megváltás eme ösvényén. Talán éppen ezért mondta David O. McKay elnök egyszer ezt: »Senkin
nem nyugodhat nagyobb felelősség, mint hogy Isten gyermekeinek tanítója legyen« [Conference
Report, Oct. 1916, 57]” (vö. „Istentől jöttél tanítóul”. Liahóna, 1998. júl. 27.).

3. Válassz egyet vagy többet az alábbi helyzetek közül:

1. helyzet: Egy fiatal barátod egy másik keresztény egyházhoz tartozik. Egyik nap
ebéd közben késztetést érzel arra, hogy beszélj vele az egyházról.

2. helyzet: Iskolából hazafelé sírni látsz egy fiatal nőt. Felismered, hogy az
egyházközséged tagja, de már évek óta nem jött semmilyen egyházi gyűlésre.
Késztetést érzel arra, hogy beszélj vele. Miközben igyekszel megvigasztalni,
elmondja a gondjait, és azt kérdezi: „Miért nem lehetek egyszerűen csak
boldog?”

3. helyzet: Egy fiatal férfi, aki az egyik közösségi oldalon az ismerősöd,
nemrégiben elveszítette az édesanyját. Késztetést érzel rá, hogy reagálj az általa
megosztott következő bejegyzésre: „Olyan egyedül érzem magam. Bárcsak
valaki megértene!”

A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, mit mondanál vagy tennél, hogy
ezt az embert Jézus Krisztushoz vezesd. Foglald bele, mit válaszolnál a
következő kérdésekre:

a. Milyen evangéliumi igazságokat osztanál meg ezzel az emberrel, hogy Jézus
Krisztushoz vezesd őt?

b. Melyik szentírásrész tanulmányozására kérnéd fel?

c. Mit kérnél tőle, mit tegyen?

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 8:36–40-et, és figyeld meg, mi történt Filep
Jézusról szóló tanításainak köszönhetően, amelyeket az etióp hivatalnoknak
tanított.

4. Válaszolj az egyik vagy mindkét következő kérdésre a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Mikor és hogyan vezettél már valakit Jézus Krisztushoz?

b. Mikor és hogyan vezetett téged valaki Jézus Krisztushoz?

Miközben a napodat személyes imával kezded, törekedj a Szentlélek útmutatására,
hogy sugalmazást adjon neked. Aztán a nap során figyelj az Istentől származó
benyomásokra, amelyek segíteni fognak másokat Jézus Krisztushoz vezetni.
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5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az Apostolok cselekedetei 8-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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18. RÉSZ: 3. NAP

Apostolok cselekedetei 9
Bevezetés
Jézus megjelenik Saulnak (akit később Pálnak neveznek), miközben ő a
Damaszkuszba vezető úton halad, s ezt követően Saul megvakul. Miután Ananiás
meggyógyítja, Saul megkeresztelkedik és prédikálni kezd Damaszkuszban. Saul
később Jeruzsálembe megy, és csatlakozik az ottani tanítványokhoz, amikor
azonban a jeruzsálemi görög zsidók az életére törnek, az apostolok Tárzusba
küldik. Péter csodákat tesz Liddában és Joppéban.

Apostolok cselekedetei 9:1–9
Jézus megjelenik Saulnak a Damaszkuszba vezető úton
Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából ezt tanította arról, hogy
meg kell bocsátanunk:

„Sokunkban van valami, ami nem hagyja, hogy megbocsássu[k] és elfeledjük a
múltbéli hibákat – legyen szó akár a sajátunkról, akár mások hibáiról. Ez nem jó.
Nem keresztényi magatartás. Szörnyű ellentétben áll [Jézus] Krisztus
engesztelésének fenségével és méltóságával. […]

Engedjük, hogy az emberek megbánják a bűneiket. Engedjük őket fejlődni.
Higgyünk abban, hogy az ember képes változni és javulni. Ez vajon hit? Igen!

Remény? Igen! Jószívűség? Igen! Elsősorban jószívűség, Krisztus tiszta szeretete” (A legjobb
még hátra van. Liahóna, 2010. jan. 19–20.).

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen helyzetekben lehet fontos, hogy lehetőséget adj másoknak a
változásra, a fejlődésre, illetve hogy el is hidd, hogy képesek erre?

b. Miért fontos hinned abban, hogy képes vagy megváltozni és jobbá válni?

Az Apostolok cselekedetei 9 tanulmányozása során keress néhány igazságot,
amelyet egy olyan ember tapasztalataiból ismerhetünk meg, aki megváltozott és
jobbá vált.

Az Apostolok cselekedetei 9 szövegének nagy része egy Saul nevezetű férfi
történetével foglalkozik, akire gyakran Saulus néven is utalnak. „Saul Tárzusban,
egy kilikiai görög városban született (lásd Apostolok cselekedetei 21:39).
Születésénél fogva római polgár volt (lásd Apostolok cselekedetei 16:37), aki
beszélt egy »zsidó nyelven« (valószínűleg arámiul) és görögül is (Apostolok
cselekedetei 21:37–40). Zsidó származású volt Benjámin törzséből (lásd Rómabeliek
11:1), és buzgó farizeus (lásd Apostolok cselekedetei 23:6), aki tűzzel-vassal üldözte
és gyötörte Jézus Krisztus követőit (lásd Apostolok cselekedetei 9:1–2). Később latin
nevén, Pálként lett ismert [lásd Apostolok cselekedetei 13:9]” (Újszövetség tanulói
kézikönyv [Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014]. 294.). Saul Gamáliel keze
alatt nevelkedett Jeruzsálemben (lásd Apostolok cselekedetei 22:3), aki jól ismert
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farizeus volt, valamint a zsidó törvény köztiszteletben álló tanítója (lásd Apostolok
cselekedetei 5:34–40).

Először az Apostolok cselekedetei 7-ben olvasunk Pálról, ahol István
megkövezéséről írnak. Talán még emlékszel arra, hogy az Istvánt megkövezők
felsőruháikat Saul lábai elé helyezték (lásd Apostolok cselekedetei 7:58–59).

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 8:1–3; 9:1–2-t, és keresd meg, hogyan bánt
Saul Jézus Krisztus követőivel. Segíthet, ha tudod, hogy az elővonszolva (Apostolok
cselekedetei 8:3) szó azt jelenti: erőszakkal elhurcolva.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 9:3–6-ot, és figyeld meg, mi történt Saullal,
miközben Damaszkuszba tartott, hogy letartóztassa Jézus Krisztus ott élő
tanítványait.

Figyeld meg „az ösztön ellen rúgódoznod” kifejezést az Apostolok cselekedetei
9:5-ben. „Az »ösztön« szó az ösztökére, vagyis egy hegyes végű botra utal, amelyet
az állatok megbökésére használnak, hogy mozgásra bírják őket. A nyakas állat –
ahelyett, hogy elindulna – olykor visszarúg, szó szerint az ösztöke (vagy ösztön)
ellen rugdalózva. Az ilyen reagálás csak még nagyobb nehézséget eredményez,
hiszen az állat így még fájdalmasabb ösztökélést tapasztal az ura részéről. A
Szabadító egyértelművé teszi, hogy ha Saul tovább harcol Ellene, azzal csak bajt
hoz magára. A görög irodalomban az »ösztön ellen rúgódozni« ismert metafora
volt az Istenségnek való ellenszegülésre” (Újszövetség tanulói kézikönyv, 295.).

Figyeld meg Saul kérdését az Apostolok cselekedetei 9:6-ban. Mit tanít neked ez a
kérdés Saulról?

Az Apostolok cselekedetei 9:7–9 Joseph Smith fordítása szerint azok, akik Saullal
utaztak, látták a fényt, de nem hallották Jézus hangját, amikor Saulhoz szólt (lásd
az Apostolok cselekedetei 9:7 Joseph Smith fordítását a Kalauz a szentírásokhoz
240. oldalán; lásd még Apostolok cselekedetei 22:9).

A látomást követően Saul fizikailag megvakult. Úgy vezették el Damaszkuszba, és
három napig nem evett és nem ivott semmit.

Képzeld magad Saul helyébe. Ha korábban hevesen üldözted volna Jézus Krisztus
tanítványait, mit gondoltál vagy éreztél volna ekkor?

Apostolok cselekedetei 9:10–22
A damaszkuszi Ananiás meggyógyítja Sault, aki ezután megkeresztelkedik és Jézus
Krisztusról prédikál
Olvasd el az Apostolok cselekedetei 9:10–12-t, és figyeld meg, mire utasította az Úr
Ananiást, egy damaszkuszi egyháztagot.

Emlékezz rá, hogy Saul eredeti szándéka a damaszkuszi utazással az volt, hogy
letartóztassa az Ananiáshoz hasonló embereket. Tudván, hogy milyen híre volt
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Ananiás megáldja Sault, hogy az visszanyerje
szeme világát

Saulnak, mit gondoltál volna Ananiás helyében, miután megkapod az Úr
utasítását?

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 9:13–16-ot, és keresd meg, mit tanított az Úr
Ananiásnak Saulról.

Miben különbözött az, ahogyan az Úr és ahogy Ananiás tekintett Saulra?
____________________

Figyeld meg az Apostolok cselekedetei 9:15-ben, milyen konkrét munkára
választotta ki az Úr Sault. Mindabból, amit Saul előéletéről tudsz, mi készíthette fel
őt arra, hogy „a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt” prédikáljon?
(Visszatekinthetsz Saul jellemzésére, amelyet a lecke korábbi részében olvastál.)

Az Apostolok cselekedetei 9:16 szerint mit mondott az Úr, mi történik majd Pállal,
annak ellenére, hogy az Úr választott edénye lesz a pogányok és királyok előtt?

Az Apostolok cselekedetei 9:13–16-ból két igazságot ismerhetünk meg: az Úr
olyannak lát bennünket, amilyenekké válhatunk, illetve az Úr látja a bennünk
rejlő lehetőséget arra, hogy segítsünk Neki a munkájában.

2. Miközben ezen igazságokon gondolkodsz, képzeld el, hogyan lát
téged Isten. A szentírás-tanulmányozási naplódba rajzolj egy

egyszerű képet magadról, és sorold fel néhány képességedet és
jellemvonásodat, amelyekről úgy véled, az Úr használhatja arra, hogy segíts
Neki az Ő munkájában.

Figyeld meg az Apostolok cselekedetei
9:17-ben, hogy Ananiás megáldotta
Sault, hogy nyerje vissza a látását, és
hogy teljen el a Szentlélekkel. Az
Apostolok cselekedetei 9:18–20 szerint
miután Isten visszaadta Saul látását,
hogyan változott meg az, ahogyan ő az
Úrra tekintett a korábbi
hozzáállásához képest?

Saul bűnbánata, megkeresztelkedése,
valamint prédikálása megmutatta a
Jézus Krisztusba vetett hitét, illetve azt,
hogy alárendeli akaratát az Úr
akaratának.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 9:21–22-t, és figyeld meg, hogyan reagáltak az
emberek Saul prédikálására.

A kérdés, amelyet Saul az Apostolok cselekedetei 9:6-ban az Úrnak feltett, jól
mutatja alázatosságát és azon vágyát, hogy alávesse magát az Úr akaratának.
Saulhoz hasonlóan, ha alávetjük magunkat az Úr akaratának, akkor
megváltozhatunk, és betölthetjük azon lehetőségeket, melyeket Ő lát
bennünk.
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Segítségképpen, hogy megértsd, mit jelent alávetni magunkat az Úr akaratának,
képzelj el egy puha és egy már megszilárdult agyagtömböt. Miben különbözik
valaminek a megformázása a puha és a kemény agyagból?

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan hasonlítható a kétféle agyag ahhoz, ahogyan valaki aláveti magát az
Úr akaratának?

b. Amikor te vagy egy ismerősöd alávetette magát az Úr akaratának, ez miként
segített betölteni olyan lehetőségeket, melyeket az Úr látott benne
vagy benned?

Gondold át, hogy az „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” kérdés (Apostolok
cselekedetei 9:6) miként vonatkozik a te életedre.

Ezra Taft Benson elnök ezt tanította: „[Senki] sem tehet fel fontosabb kérdést az
életében annál, amit Pál is feltett: »Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?« [Senki]
sem vihet véghez nagyobb tettet, mint hogy olyan úton jár, amely eljuttatja őt az
e kérdéshez tartozó válaszhoz, majd pedig véghezviszi, ami abban a válaszban
áll” (“Listen to a Prophet’s Voice,” Ensign, Jan. 1973, 57).

Továbbra is buzgón imádkozz, és keresd a választ erre a kérdésre, majd pedig
cselekedj a kapott késztetések szerint.

Apostolok cselekedetei 9:23–31
Saul élete veszélybe kerül Damaszkuszban, majd Jeruzsálemben, s az apostolok
Tárzusba küldik
Az Apostolok cselekedetei 9:23–26-ban azt olvassuk, hogy a damaszkuszi zsidók
szövetkeztek Saul megölésére, az egyháztagok azonban segítettek neki
elmenekülni a városból. Arról is szó esik, hogy Saul Jeruzsálembe ment, ahol „a
tanítványokhoz próbált csatlakozni; de mindnyájan féltek tőle, nem hivén, hogy ő
tanítvány” (Apostolok cselekedetei 9:26).

Szerinted miért fogadták az egyháztagok kétkedve azt, hogy Saul Jézus Krisztus
tanítványa lett?

Az Apostolok cselekedetei 9:27–31-ben azt olvassuk, hogy Barnabás, az egyház
egyik tagja (lásd Apostolok cselekedetei 4:36–37), az apostolok elé vitte Sault, és
beszámolt nekik Saul látomásáról, valamint bátor prédikálásáról Damaszkuszban.
Az egyháztagok ezután befogadták Sault körükbe. Amikor a görög zsidók meg
akarták ölni Sault Jeruzsálemben, az egyházi vezetők Tárzusba küldték őt. Az
Apostolok cselekedetei 9:31-ből megtudjuk azt is, hogy az egyház békét és
növekedést tapasztalt Júdeában, Galileában és Samáriában.
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Apostolok cselekedetei 9:32–43
Péter csodákat tesz Liddában és Joppéban
Gondolj valakire, akit szeretnél hozzásegíteni ahhoz, hogy megtérjen az Úrhoz, és
higgyen Őbenne. Az Apostolok cselekedetei 9 fennmaradó részének
tanulmányozása során keress egy módot arra, hogy miként segíthetnéd ezt a
személyt és másokat is megtérni az Úrhoz.

Az Apostolok cselekedetei 9:32–35 és az Apostolok cselekedetei 9:36–42 olyan
csodákat írnak le, amelyeket Péter tett Liddában és Joppéban. E versek olvasása
közben keresd meg, milyen csodákat tett Péter, és hogyan reagáltak ezekre az
emberek. Az alábbi magyarázatok is hasznosak lehetnek: Az Apostolok
cselekedetei 9:32 Joseph Smith fordítása: „…Péter, mikor mindezen régiókat bejárá”
(kiemelés hozzáadva). Az alamizsnák (Apostolok cselekedetei 9:36) szó a szegények
javára történő adakozást jelenti.

Hogyan reagáltak a Liddában és Joppéban élők Péter szolgálatára? Az egyik
tantétel, melyet Péter példájából megismerhetünk az, hogy azzal, hogy másokat
szolgálunk, segíthetünk az embereknek az Úrhoz fordulni, és hinni Őbenne.

Az egyik módja annak, hogy másokat szolgáljunk az, ha papsági áldásban
részesítjük őket. Tábitha (vagy Dorkás) példája az Apostolok cselekedetei 9:36,
39-ben egy másik módját szemlélteti annak, ahogyan másoknak szolgálhatunk. Ha
gazdagok vagyunk jó cselekedetekben (lásd Apostolok cselekedetei 9:36), és
másokat szolgálunk, azzal segíthetünk nekik az Úrhoz térni.

4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen alkalommal segített már valakinek a jó cselekedete neked (vagy
másoknak), hogy az Úrhoz fordulj és higgy Őbenne?

b. Mi módon tudsz másoknak szolgálni? (Legyél konkrét, és jegyezz fel két
vagy három ötletet.)

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az Apostolok cselekedetei 9-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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18. RÉSZ: 4. NAP

Apostolok cselekedetei
10–12
Bevezetés
Isten egy látomásban kinyilatkoztatja Péternek, hogy az evangéliumot a
nemzsidóknak is prédikálni kell. Péter tanítja az evangéliumot Kornéliusnak és
háza népének, majd később elsimít egy nézeteltérést a zsidó szentek között azzal
kapcsolatosan, hogy az evangéliumot a nemzsidóknak is prédikálják. Az Úr
munkája az üldöztetés ellenére is tovább halad előre. I. Heródes Agrippa, Nagy
Heródes unokája, megöleti Jakab apostolt, és letartóztatja, majd bebörtönzi Pétert.
A tervezett kivégzése előtti éjjelen egy angyal segít Péternek kiszabadulni a
börtönből. Heródesre lesújt Isten angyala, az evangélium pedig továbbra is
halad előre.

Apostolok cselekedetei 10
Isten egy látomásban kinyilatkoztatja Péternek, hogy az evangéliumot a
nemzsidóknak is prédikálni kell
Mitől alakul ki benned olyan bizalom valaki iránt, hogy hallgatsz rá?

Képzeld el, hogy egy olyan embercsoporttal vagy, akik eltévedtek. A csoport több
tagja is felajánlja, hogy biztonságba vezet benneteket, mindegyikük más-más úton.
Mi határozná meg vagy befolyásolná azt, hogy kit követsz? ____________________

Az Apostolok cselekedetei 10–12 tanulmányozása során keress olyan igazságokat,
amelyek segíthetnek, hogy bizalommal kövesd azokat, akiket az Úr elhívott az Ő
egyházának vezetésére.

Az újszövetségi időkben az evangéliumot eddig – néhány kivételtől eltekintve –
kizárólag a zsidóknak prédikálták. Még Jézus is csak „Izráel házának eltévelyedett
juhai[nak]” prédikált, és ugyanezt parancsolta az apostolainak is (lásd Máté
10:5–6). A Szabadító azonban elmondta a tanítványainak, hogy miután a
Szentlélek leszáll rájuk, „a földnek mind végső határáig” fogják prédikálni az
evangéliumot (Apostolok cselekedetei 1:8). Az Apostolok cselekedetei 10-ben egy
jelentős változásról olvashatunk az egyház működési rendjében, amely
elősegítette ezt.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 10:1–2-t, és keress a Kornélius nevű
nemzsidóra utaló részleteket.

Kornélius százados volt. A százados egy „tiszt a római hadseregben, aki 50–100
embernek parancsolt. Egy ilyen csoport a római légió egyhatvanad részét alkotta”
(Kalauz a szentírásokhoz: százados; scriptures.lds.org).

A korabeli egyházi eljárásrend szerint Kornélius nemzsidóként csak úgy
csatlakozhatott Krisztus egyházához, ha előtte áttért a júdaizmusra. Bár Kornélius
nemzsidóként nem csatlakozhatott az egyházhoz, hogyan mutatta ki mégis az
Istenbe vetett hitét?
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Az Apostolok cselekedetei 10:3–48
feljegyzése szerint Péternek látomása
volt, melyet először nem értett.
Azonban azáltal, hogy követte a Lelket,
megismerte Kornéliust, akinek szintén
látomása volt, melyben egy angyal
elmondta neki, hogy az Úr
meghallgatta Kornélius imáit. Péter
Kornélius házába ment, és tanította
neki és családjának az evangéliumot. A
Szentlélek leszállt mindenkire a
házban. Péter felismerte, hogy a látomása – amelyben parancsot kapott arra, hogy
olyan állatokat egyen, amelyek tisztátalannak számítottak – mennyei utasítás volt
arra, hogy a nemzsidóknak is prédikálja az evangéliumot, és engedje nekik a
keresztelkedést a júdaizmusra való áttérés nélkül is.

1. Végezd el a következő feladatokat a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Olvasd el az Apostolok cselekedetei 10:34–35-öt, és jegyezd fel a
gondolataidat és érzéseidet arról, amit e két vers elmond, hogy Péter
megtudott.

b. Olvasd el a 2 Nefi 26:33-at, és válaszold meg a következő kérdést: Mit jelent
az, hogy „nem személyválogató az Isten” (Apostolok cselekedetei 10:34)?

Gondold végig, mit jelent ki a következő idézet arról, hogy Isten nem
„személyválogató”:

„Jézus Krisztus evangéliuma mindenkinek szól. A Mormon könyve kijelenti, hogy Isten szemében
mindenki egyenlő, fekete és fehér, nő és férfi egyaránt (lásd 2 Nefi 26:33). Ez az egyház hivatalos
tanítása.

Az egyházban a kezdetektől szívesen fogadtak mindenkit, faji hovatartozásra való tekintet
nélkül. […]

Az egyház egyhangúlag elítéli a rasszizmust, beleértve bármely és minden múltbéli rasszizmust,
mind az egyházban, mind azon kívül. 2006-ban Gordon B. Hinckley, az egyház [akkori] elnöke
kijelentette: »Emlékeztetlek benneteket, hogy egyetlen ember sem tekintheti magát Krisztus igaz
tanítványának, aki becsmérlő megjegyzéseket tesz a másik fajból valókra. Sőt, nem gondolhatja
azt sem magáról, hogy összhangban él Krisztus egyházának tanításaival. […] Ismerjük fel
mindannyian, hogy mindenki Mennyei Atyánk gyermeke, aki minden gyermekét szereti« [Több
kedvességre van szükség. Liahóna, 2006. máj. 58.]” (“Race and the Church: All Are Alike unto
God,” mormonnewsroom.org/article/race-church).

Apostolok cselekedetei 11:1–18
Péter elsimít egy nézeteltérést a zsidó szentek között azzal kapcsolatosan, hogy az
evangéliumot a nemzsidóknak is prédikálják
Az Apostolok cselekedetei 10:28-ban olvasottak alapján szerinted mit érezhetett
néhány zsidó szent, amikor tudomást szerzett arról, hogy Péter kapcsolatban áll egy
nemzsidóval?
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Olvasd el az Apostolok cselekedetei 11:1–3-at, és keresd meg, hogyan reagáltak a
tanítványok arra, amit Péter tett.

Az Apostolok cselekedetei 11:4–15 feljegyzése szerint Péter beszámolt a
tanítványoknak azokról a látomásokról, melyeket ő és Kornélius kapott. Elmondta,
hogy Kornélius és háza népe elfogadta Jézus Krisztus tanításait, és ugyanolyan
módon megtapasztalták a Szentlélek hatalmát, mint Péter és a többi tanítvány.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 11:16–17-et, és keresd meg Péternek a
tanítványokhoz intézett zárószavait.

Szerinted mire gondolt Péter, amikor azt mondta: „kicsoda voltam én, hogy az
Istent eltilthattam volna” (Apostolok cselekedetei 11:17)? ____________________

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 11:18-at, és figyeld meg, hogyan reagáltak a
tanítványok Péter magyarázatára.

Hogyan reagáltak a tanítványok, amikor megtudták, hogy Pétert Isten vezette?

Az egyik tantétel, amelyet megismerhetünk ezekből a versekből, a következő:
Amikor tudjuk, hogy az egyház felett elnöklőket Isten vezeti, akkor
bizalommal telve támogathatjuk és követhetjük őket. Ez a tantétel
megerősítésre került az utolsó napi szentírásokban is, amelyek feljegyzik, hogy
Isten kinyilatkoztatta akaratát azoknak, akik az egyház feletti elnöklésre jogosító
papsági kulcsokat viselik (lásd T&Sz 1:38; 28:2, 7; 42:11; 107:65–66).

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan alakult ki az arról való tudásod, hogy az egyház felett elnöklőket
Isten vezeti?

b. Milyen prófétai tanács követése mellett döntöttél már azért, mert tudod,
hogy a prófétákat Isten vezeti?

3. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj le egy célt, mely segít
majd erősebb bizonyságot nyerned arról, hogy az egyház felett

elnöklőket Isten vezeti.

Apostolok cselekedetei 11:19–30
Az Úr munkája az üldöztetés ellenére is tovább halad előre
Az Apostolok cselekedetei 11:19–26 feljegyzi, hogy az üldöztetés miatt néhány
tanítvány szétszóródott a régióban, de hithűen prédikálták Jézus Krisztus
evangéliumát, bármerre is jártak. Az Apostolok cselekedetei 11:27–30 feljegyzi,
hogy próféták jártak „Jeruzsálemből Antiókhiába”, és egyikük – Agabus –
bizonyságot tett arról, hogy éhínség lesz. Ezután igyekeztek segélyt biztosítani az
embereknek Júdeában.
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Apostolok cselekedetei 12:1–17
Heródes megöli Jakabot, majd letartóztatja Pétert, aki csodálatos módon
megszabadul a börtönből
Az iránytű azért mutat mindig észak
felé, mert a föld mágneses északi pólusa
vonzza az iránytű mágnesének északi
végét. Rajzolj egy X-et valahová az
iránytű közelébe (de ne az északi irányt
mutató kar közelébe), és képzeld el,
hogy az X egy kézben tartható mágnes
helyét jelöli.

Hogyan befolyásolná ez a mágnes az
iránytű hegyének a viselkedését?

Hogyan befolyásolná ez azon
képességünket, hogy helyes döntést
hozzunk arról, milyen irányba
menjünk?

Az Apostolok cselekedetei 12 tanulmányozása során keress egy olyan hatást, amely
megzavarhatja azon képességünket, hogy helyes döntéseket hozzunk.

István vértanúságától fogva az egyháztagok Jeruzsálemben és környékén egyre
növekvő üldöztetést tapasztaltak. Olvasd el az Apostolok cselekedetei 12:1–4-et, és
figyeld meg, hogyan járult hozzá I. Heródes Agrippa király ehhez az üldöztetéshez.

Kit öletett meg Heródes?

A 2. versben említett Jakab az apostol volt, János apostol testvére és Zebedeus fia.
A feljegyzések szerint Jakab volt az első apostol, aki a kora keresztény egyházban
vértanúhalált halt. Péterrel és Jánossal együtt ők alkották az Első Elnökséget.

Az Apostolok cselekedetei 12:3 szerint kinek az örömére szolgált Jakab halála?

A „zsidók” kifejezés a 3. versben a jeruzsálemi befolyásos zsidó vezetőkre utal, akik
szorgalmazták Jézus Krisztus egyházának üldözését. Heródes Agrippa számára
„fontos volt, hogy ortodox zsidónak tartsák” (Bible Dictionary, “Herod”), és
igyekezett ezen zsidó vezetők kedvére tenni. Az iránytű melletti X közelébe írd fel:
Ha Isten helyett inkább mások kedvére igyekszünk tenni, akkor…

Mit tett Heródes, amikor látta, hogy Jakab meggyilkolása a zsidó vezetők kedvére
való volt?

Az iránytű és az X képét figyelembe véve hogyan befolyásolta Heródes életének
alakulását azon vágya, hogy Isten helyett másoknak a kedvére tegyen?

A Heródes példájából tanultak alapján egészítsd ki a következő tantételt: Ha Isten
helyett inkább mások kedvére igyekszünk tenni, akkor
____________________.

4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

18.  RÉSZ,  4 .  NAP

385



Az Úr egy angyala kiszabadítja Pétert a
börtönből

a. Heródes példáján kívül milyen további példák mutatják azt, hogy amikor
valaki mások kedvére igyekszik tenni ahelyett, hogy Isten kedvére tenne,
akkor az bűnbe viheti őt?

b. Hogyan téríthet el téged Mennyei Atyádtól azon vágyad, hogy mások
kedvére tegyél? Te mit teszel majd annak elkerüléséért, hogy bűnbe
vigyenek?

Gondolkozz el azon, hogyan téríthet el téged Mennyei Atyádtól azon vágyad, hogy
mások kedvére tegyél.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 12:5–6-ot. Mit tettek „szüntelen” az
egyháztagok ez idő tájt? ____________________

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 12:7–10-et. Milyen akadályokat és
nehézségeket küzdött le Péter a menekülése során? ____________________

Olvasd el az Apostolok cselekedetei
12:11–15-öt. Mikor ébredt rá Péter arra,
hogy ami történt, az valóság volt és
nem látomás? ____________________

Mi történt, amikor Péter kopogtatott
Mária házának ajtaján?

Olvasd el az Apostolok cselekedetei
12:16–17-et. Kinek tulajdonította Péter
a börtönből való szabadulását?
____________________

Nézd meg ismét az Apostolok
cselekedetei 12:5-öt, és gondold át,
hogyan kapcsolódik ez a vers Péter
börtönből való szabadulásához.

Szerinted mit sugall a „szüntelen
könyörög vala” kifejezés (Apostolok
cselekedetei 12:5) az egyháztagok
imájának őszinte és buzgó voltáról?

Ez a történet azt az igazságot
szemlélteti, mely szerint őszinte és
buzgó imáink elhozzák Isten csodáit
és áldásait az életünkbe és mások életébe.

Mit jelent őszintén és buzgón imádkozni? ____________________

Ez a tantétel nem azt jelenti, hogy ha az imáink őszinték és buzgók, akkor
automatikusan megkapjuk, amiért imádkozunk. Isten csodáinak és áldásainak
elnyerése olyan további tényezőktől is függ, mint Isten akarata és időzítése,
valamint az egyéni önrendelkezés.

Olvasd el a következő idézetet, és keresd meg, miért fontos az ima: „Az ima az a cselekedet,
amely által összhangba kerül egymással az Atya akarata és a gyermek akarata. Az ima célja nem
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Isten akaratának a megváltoztatása, hanem az, hogy olyan áldásokat biztosítsunk magunknak és
másoknak, amelyek megadására Isten már eddig is készen állt, de kérnünk kell ahhoz, hogy el is
nyerjük azokat. Az, hogy megkapjuk az áldásokat, némi munkát igényel részünkről. Az ima a
munka egyik fajtája, és ez a kijelölt módja annak, hogy elnyerjük minden áldások
legnagyobbikát” (Bible Dictionary, “Prayer”).

5. Válaszolj legalább kettőre az alábbi kérdések közül a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. A Bibliai szótár e kijelentése szerint mi az ima egyik fontos célja?

b. Miért fontos emlékeznünk arra, hogy az ima célja nem az, hogy
megváltoztassuk Isten akaratát?

c. Milyen helyzetben hozta már el az ima Isten csodáit és áldásait az életedbe
vagy azok életébe, akikért imádkoztál?

Gondold át, kiért vagy miért imádkozhatnál. Gondold át, miként imádkozhatnál
őszintébben és buzgóbban annak érdekében, hogy valóra váljanak azok az áldások
és csodák, amelyeket Isten hajlandó megadni neked és másoknak.

Apostolok cselekedetei 12:18–25
Heródesre lesújt Isten angyala, az evangélium pedig továbbra is halad előre
Az Apostolok cselekedetei 12:18–25 feljegyzi, hogy Heródes megtudta, hogy Péter
elmenekült, és kivégeztette azokat az őröket, akikről úgy érezte, hogy felelősek,
mert szökni hagyták Pétert. E versekből azt is megtudjuk, hogy Heródes beszédet
intézett a néphez, akik dicséretekkel árasztották el, és kijelentették, hogy istenként
szólt. Mivel Heródes nem Istennek adta a dicsőséget, egy angyal betegséggel sújtott
le rá, s ez a halálához vezetett.

Fontos megérteni, hogy Isten büntetése a gonoszokra az Ő akarata és időzítése
szerint következik be. Nem minden gonosz ember nyeri el azonnal a büntetését
(lásd Alma 14:10–11).

Az Apostolok cselekedetei 12:24 szerint mi történt az egyház misszionáriusi
munkájával az egyháztagokat ért üldöztetések ellenére is? ____________________

Tekintsd át az ebben a leckében megismert igazságokat, és gondold végig, hogyan
alkalmazod majd azokat az életedben.

6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az Apostolok cselekedetei 10–12-t, és a mai napon elvégeztem ezt a
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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19. RÉSZ: 1. NAP

Apostolok cselekedetei
13–14
Bevezetés
Pál (akit korábban Saulnak hívtak) első misszionáriusi útjára indul Barnabással a
társaként. A folyamatos üldöztetés ellenére prédikálják az evangéliumot, és
megalapítják az egyház gyülekezeteit. Amikor a zsidók elutasítják Isten szavát, Pál
és Barnabás a nemzsidók közötti prédikálásra összpontosít.

Apostolok cselekedetei 13:1–13
Pál és Barnabás misszionáriusi utazásra indulnak, és megfeddnek egy hamis prófétát
A következő skála azt az ellenállást jelzi, amellyel valaki szembekerülhet, amikor az
evangélium szerint igyekszik élni. A skála egyik végén nincsen ellenállás (nincs
ellentét), míg a másik vége a folyamatos ellenállást (állandó ellentétet) jelzi.

Írd be Mózes nevét arra a helyre a skálán, amely szerinted az ellenállás azon szintjét
jelképezi, amelyet Mózes tapasztalt. Tégy ugyanígy Joseph Smith és Nefi esetében
is. Azon ellenállás alapján, amelyet te tapasztalsz meg, miközben igyekszel az
evangélium szerint élni, hová helyeznéd a saját nevedet a skálán?

Jézus Krisztus minden tanítványa szembesül különböző szintű ellenállással az
életének különböző szakaszaiban. Az Apostolok cselekedetei 13–14
tanulmányozása során keress olyan tantételeket, amelyek segíthetnek utat mutatni
neked, amikor ellenállásba ütközöl azon erőfeszítésed során, hogy igazlelkű
életet élj.

Az Apostolok cselekedetei 13:1–2-ből megtudjuk, hogy amikor bizonyos próféták
és tanítók összegyűltek Antiókhiában, a Szentlélektől azt az iránymutatást kapták,
hogy Sault és Barnabást kell elhívniuk, hogy együtt prédikálják az evangéliumot.

Misszionáriusi elhívását megelőzően Pál Jézus Krisztus evangéliuma
megismerésének szentelte idejét, már egészen a megtérésétől kezdve (lásd
Galátziabeliek 1:17–18), majd Damaszkuszban, Jeruzsálemben, Tárzusban,
Szíriában, Kilikiában és Antiókhiában tanította és prédikálta az evangéliumot (lásd
Bible Dictionary, “Paul”). Barnabás ciprusi zsidó volt, aki megtért Jézus Krisztus
evangéliumához (lásd Apostolok cselekedetei 4:36).

Az Apostolok cselekedetei 13:3–6-ból megtudjuk, hogy miután elválasztották őket,
Saul és Barnabás Antiókhiából Ciprus szigetére utazott, és egy zsinagógában
prédikált Szalamisz városában. Innen a sziget másik oldalára, Páfus (Páfosz)
városába utaztak.
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Pál első missziós utazása (lásd Apostolok cselekedetei 13–14)

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 13:6–8-at, és keresd meg, mi történt, amikor
Saul és Barnabás megérkezett Páfusba.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 13:9–12-t, és figyeld meg, mi történt Elimással
(akit az Apostolok cselekedetei 13:6-ban Barjézusnak neveznek) a varázslóval és
hamis prófétával. A 12. versben megjelölheted, milyen hatással volt a római
tiszttartóra az, hogy tanúja volt Isten hatalmának.

Az egyik tantétel, amelyet az Apostolok cselekedetei 13:9–12-ből megismerhetünk,
az, hogy Isten hatalma sokkal nagyobb az ördög hatalmánál. Beírhatod ezt a
tantételt a szentírásodba e versek mellé.

1. Válaszolj a következőkre a szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Fejtsd ki, hogyan segíthet neked az, ha megérted, hogy Isten hatalma sokkal
nagyobb az ördög hatalmánál, amikor ellenállással találod szembe magad.

b. Sorolj fel két vagy három olyan helyzetet, ahol segíthet neked, ha emlékszel
erre a tantételre.

Figyeld meg, hogy az Apostolok cselekedetei 13:9 jelöli az átmenetet, amelytől
kezdve a szentírások Pálként említik Sault (lásd Apostolok cselekedetei 13:13).
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Apostolok cselekedetei 13:14–43
Pál felidézi az izráeliták történetét, és bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus
Isten ígéreteinek beteljesítéseként jött el
Gondolj egy elkövetett hibádra, amely
kapcsán szeretnéd, ha visszamehetnél
az időben és kitörölhetnéd azt. Olykor
az ellenállás, amelybe ütközünk, a saját
bűnös döntéseink miatt következik be.
Az Apostolok cselekedetei 13:14–43
tanulmányozása során keress egy olyan
tantételt, amely segíthet neked legyőzni
ezt a fajta ellenkezést.

Az Apostolok cselekedetei 13:14–37
feljegyzi, hogy Pál és Barnabás
elhagyták Ciprust és Pamfiliába hajóztak, mely a mai Törökország déli partvidékén
fekszik. Valamilyen nem meghatározott okból kifolyólag az egyik társuk, János
Márk úgy döntött, hogy elhagyja őket, és visszatér otthonába. A sabbaton Pál a
zsinagógában a férfiak elé állt a pisidiai Antiókhia városában, és felidézte az
izráelita történelem eseményeit, köztük az egyiptomi fogságot, az ígéret földjének
birtokba vételét, ahogyan Isten elhívta Dávid királyt, valamint a Dávid magjából
származó Szabadító eljövetelét. Pál ezután Jézus Krisztus életéről és küldetéséről
tanított.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 13:32–33-at, és keresd meg, mit tanított Pál
Jézus Krisztusról. Meg is jelölheted a szentírásodban, mit tanított a Szabadítóról.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 13:38–39-et, és keresd meg, hogy Pál tanítása
szerint milyen áldást nyerhetünk el Jézus Krisztus engesztelése révén.

Az Apostolok cselekedetei 13:38–39-ből a következő tantételt ismerjük meg:
Bocsánatot nyerhetünk a bűneinkre és megigazulhatunk Jézus Krisztus
engesztelése révén.

A megigazíttatik vagy megigazul kifejezés, ahogyan azt a 39. versben használják, azt
jelenti, hogy „felmentetni [vagyis bocsánatot nyerni] a bűnért járó büntetés alól, és
ártatlannak minősíttetni” (Kalauz a szentírásokhoz: igazol, megigazulás;
scriptures.lds.org). Amikor valaki Jézus Krisztus engesztelése révén megigazul,
akkor ismét helyre áll a kapcsolata Istennel.

Miközben elolvasod, mit tanított D. Todd Christofferson elder a Tizenkét Apostol
Kvórumából arról, mit jelent megigazulni Jézus Krisztus engesztelése révén, jelöld
meg a bűnbánatból származó áldásokat: „Jézus… szenvedett és életét adta
bűneink kiengeszteléséért. Engesztelésének ereje eltörölheti bennünk a bűn
hatásait. Amikor bűnbánatot tartunk, engesztelő kegyelme felment és megtisztít
minket (lásd 3 Nefi 27:16–20). Olyan, mintha nem is botlottunk volna el, mintha

nem is engedtünk volna a kísértésnek” (vö. „Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk”. Liahóna,
2002. nov. 71.).
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2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Mit kell tennünk ahhoz, hogy bűnbocsánatot nyerjünk és megigazuljunk
Jézus Krisztus engesztelése révén?

b. Kik olyan személyek a szentírásokban, akik bűnbocsánatot nyertek és
megigazultak Jézus Krisztus engesztelése révén?

Ha van a közeledben himnuszoskönyv, akkor énekeld vagy olvasd el az Ámulok
Jézus szeretetén című himnusz (Himnuszok, 115. sz.) első két versszakát. Éneklés
vagy olvasás közben figyeld meg, hogyan fejezte ki háláját a himnusz szerzője a
Szabadító engeszteléséért és megbocsátásáért.

3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Mit érzel Jézus Krisztus iránt, amikor arra gondolsz,

hogy engesztelése lehetővé teszi számodra, hogy bocsánatot nyerj a bűneidre?

Kövesd a Szentlélektől kapott késztetéseket, melyek segíthetnek neked
bűnbocsánatot és megigazulást nyerni Jézus Krisztus engesztelése révén.

Az Apostolok cselekedetei 13:40–43 kifejti, hogy Pál prédikációját követően sok
nemzsidó arra kérte őt, hogy tanítson ismét a következő sabbaton.

Apostolok cselekedetei 13:44–52
Pál és Barnabás bátran prédikál az egyre növekvő üldöztetés ellenére is
A következő sabbaton szinte az egész város eljött, hogy hallja, amint Pál és
Barnabás Isten szavát tanítja.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 13:44–52-t, és hasonlítsd össze a zsidók és a
nemzsidók hozzáállását és tetteit, amikor összegyűltek, hogy Pált és Barnabást
hallgassák. Az 50. versben említett „istenfélő és tisztességbeli asszonyok” olyan
nők voltak, akik komoly megbecsülést élveztek a közösségükben.

Figyeld meg, hogy az Apostolok cselekedetei 13:48 Joseph Smith fordítása
pontosítja, hogy „és a kik csak hivének, elrendeltettek az örök életre”. A választattak
(elrendeltettek) szó ebben a versben azt is sugallhatja, hogy ezek az emberek
megtértek, és megtették a szükséges lépéseket az örök élet elnyeréséhez. E lépések
között lehettek a keresztelkedés, a Szentlélek ajándékának elnyerése, valamint a
hittel való mindvégig kitartás.
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Apostolok cselekedetei 14
Pál és Barnabás csodákat tesz, miközben a folytatódó üldöztetés ellenére is
prédikálják az evangéliumot
Szerinted miért hagyja az Úr, hogy a jó
emberek nehéz megpróbáltatásokat
tapasztaljanak meg?
____________________

Az Apostolok cselekedetei 14
tanulmányozása során keress egy olyan
tantételt, amely segíthet megértened,
hogyan válaszold meg ezt a kérdést.

Az Apostolok cselekedetei 14:1–21
néhány olyan gyötrelmet ír le, amelyet
Pál és Barnabás állt ki, miközben
folytatták a prédikálást. Olvasd el a
következő részeket, és keresd meg,
milyen nehézségekkel kerültek szembe
a misszionáriusok, majd meg is
jelölheted ezeket a szentírásodban:

• Apostolok cselekedetei 14:1–2

• Apostolok cselekedetei 14:8–18

• Apostolok cselekedetei 14:19–20

4. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Mit gondoltál volna, ha Pállal és Barnabással lettél

volna e megpróbáltatások során?

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 14:22-t, és keresd meg, mit tanított Pál a
gyötrelmekről.

Ebből a versből a következő tantételt ismerjük meg: Amikor hithűen haladunk át
a gyötrelmeken, felkészültek leszünk a celesztiális királyságba való
belépésre.

Gondolkodj el azokon az áldásokon, amelyeket te magad vagy az ismerőseid
kaptak, amikor hithűen haladtatok át a gyötrelmeken. Szerinted hogyan készíthet
fel bennünket a mennyek királyságára az, ha hithűen kitartunk a
megpróbáltatásaink során?

Válassz ki egy olyan tantételt az Apostolok cselekedetei 13–14 tanulmányozása
folyamán megismertek közül, amely a leginkább segít majd neked a
megpróbáltatások során. Írd le a kiválasztott tantételt egy kis kártyára vagy
papírcetlire, amelyet kirakhatsz valamilyen jól látható helyre (tükörre,
öltözőszekrényre vagy olyan helyre, ahol gyakran látod), hogy erőt és biztatást
nyújtson neked, amikor nehézségekkel kerülsz szembe.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:
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Tanulmányoztam az Apostolok cselekedetei 13–14-et, és a mai napon elvégeztem ezt a
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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19. RÉSZ: 2. NAP

Apostolok cselekedetei 15
Bevezetés
Júdeai egyháztagok Antiókhiába utaznak, és azt tanítják a megtért nemzsidóknak,
hogy körül kell metélkedniük ahhoz, hogy szabadítást nyerhessenek. Pál és
Barnabás az apostolok elé viszik az ügyet Jeruzsálemben. Erre az eseményre –
melyet olykor a jeruzsálemi zsinatnak is neveznek – körülbelül Kr. u. 49–50-ben
került sor. Ezen a konferencián Péter bizonyságot tesz, hogy Isten megszabadítja a
hithű zsidókat és nemzsidókat is, függetlenül attól, hogy körülmetélkedtek-e vagy
sem. Jakab a szentírások szavainak segítségével igazolja Péter szavait. Az apostolok
leveleket küldenek szét az egyháztagoknak Antiókhiába, Szíriába és Kilikiába,
elmagyarázva, hogy a körülmetélés nem szükséges a szabadításhoz. Pál Silást
választja misszionáriustársául, és második missziós útjára indul.

Apostolok cselekedetei 15:1–29
Sugalmazott tanácskozás eredményeként Péter és a többi apostol úgy határoz, hogy
a körülmetélés többé már nem követelmény
Írj le legalább öt olyan fontos döntést, amelyet most és a jövőben meg kell hoznod:
____________________

Gondold át, hogyan válaszolnál a következő kérdésekre:

• Miért bölcs dolog Isten segítségéért folyamodni a fontos döntések
meghozatala során?

• Mit tehetsz azért, hogy megismerd Isten rád vonatkozó akaratát?

Az Apostolok cselekedetei 15 tanulmányozása során keress olyan igazságokat,
amelyek útmutatást nyújthatnak számodra, amikor igyekszel megtudni Isten rád
vonatkozó akaratát.

Az Apostolok cselekedetei 15 jobb megértése érdekében fontos tudni, hogy míg Pál
és Barnabás az antiókhiai szenteket látogatta éppen, néhány zsidó Júdeából – aki
már áttért a kereszténységre – bizonyos kijelentéseket tett arról, hogy a nemzsidó
megtérteknek mit kell tenniük a szabadításhoz. Ezek az emberek és a hozzájuk
hasonlók „júdaizálók” néven lettek ismeretesek, mivel ragaszkodtak ahhoz, hogy a
nemzsidó megtérteknek meg kell térniük a júdaizmushoz is.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 15:1-et, és keresd meg, mit állítottak ezek a
júdeai férfiak, mit kell tennie minden nemzsidó megtértnek a szabadítás
elnyeréséhez.

Az Ábrahámmal kötött szövetség részeként Isten megparancsolta, hogy minden
férfi, aki Vele szövetségre lép, metéltessen körül. „A körülmetélés újszülött fiúk és
felnőttek esetében egyaránt a »férfitest előbőrének« levágásával történt. Akik
részesültek ebben, azok élvezték a szövetség kiváltságait és elfogadták annak
felelősségeit” (Kalauz a szentírásokhoz: körülmetélkedés; scriptures.lds.org). A
körülmetélkedés azon szövetség jegye, vagyis emlékeztetője lett, amelyet az
emberek Istennel kötöttek. Ezt a gyakorlatot ismételten bevezették Mózes
napjaiban, majd a Szabadító idejéig folytatták Izráel hívő háza körében.

394



Olvasd el az Apostolok cselekedetei 15:2–3-at, és figyeld meg, mi történt, miután
Pál és Barnabás hallotta, hogy ezek a férfiak azt állítják: a nemzsidó megtérteknek
körül kell metélkedniük. A „nagy háborúsága és vetekedése lőn azok ellen”
(Apostolok cselekedetei 15:2) kifejezés azt sugallja, hogy az egyháztagok
vitatkoztak Pállal és Barnabással, azt állítva, hogy a nemzsidóknak körül kell
metélkedniük.

A 2. vers szerint mit határoztak el, mit kell tenni?

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 15:4–6-ot, és keresd meg, mi történt, amikor
Pál és a többiek megérkeztek Jeruzsálembe. Az „e dolog felől végezzenek” kifejezés
a 6. versben azt jelenti, hogy közösen tanácskozzanak.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 15:7–11-et, és keresd meg, mit mondott Péter a
tanácsnak. A „mikor nagy vetekedés támadt” kifejezés a 7. versben azt jelenti, hogy
az apostolok heves vitát folytattak a körülmetélés kérdéséről.

1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Szerinted mit értett Péter az alatt, amikor azt mondta,

hogy Isten „semmi különbséget sem tett mi köztünk [a megtért zsidók] és azok
között [a megtért nemzsidók]” (Apostolok cselekedetei 15:9)?

Péter volt a rangidős apostol a földön, és éppen ezért ő rendelkezett
felhatalmazással arra, hogy az Úr nevében szóljon. Péter sugalmazott kijelentése
arról, hogy a nemzsidóknak nem szükséges körülmetélkedniük, példa arra, hogy az
Úr úgy vezeti egyházát, hogy kinyilvánítja akaratát apostolainak (lásd Apostolok
cselekedetei 1:2).

Kutasd az utolsó napi próféták és apostolok szavait!
Az utolsó napi próféták és apostolok szavai segíthetnek nekünk megérteni a szentírásokat,
valamint az azokban található tanokat és tantételeket. Az Úr rangidős apostola – a próféta –
Isten nevében szól (lásd T&Sz 1:37–38).

Ezekből a versekből a következő igazságot ismerjük meg: Az Úr élő prófétáin és
apostolain keresztül megtudhatjuk az Úr akaratát. Beírhatod ezt az igazságot a
szentírásodba az Apostolok cselekedetei 15:6–7 mellé.

Napjainkban miként segítenek nekünk az élő apostolok, hogy megismerjük az
általuk kapott kinyilatkoztatásokat? ____________________

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 15:12–15-öt, és figyeld meg, hogyan reagált a
sokaság Péter kijelentésére, hogy a körülmetélés nem szükséges a szabadításhoz.

Péter elnökölt a konferencián, és úgy tűnik, Jakab vezette a gyűlést. Jakab Jézus
Krisztus féltestvére volt, és az egyház jeruzsálemi gyülekezetének első püspöke. Az
Apostolok cselekedetei 15:16–18 feljegyzése szerint Jakab Ámós prófétát idézte
(lásd Ámós 9:11–12), igazolásként arra, hogy Péter kijelentése összhangban áll a
próféták szentírásokban feljegyzett szavaival.

Jakab tanításai alapján a következő igazságot ismerjük meg: A szentírások
tanulmányozásán keresztül megtudhatjuk az Úr akaratát. Beírhatod ezt az
igazságot a szentírásodba az Apostolok cselekedetei 15:15–18 mellé.
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Olvasd el az Apostolok cselekedetei 15:19–20-at, és keresd meg, mit tanácsolt
Jakab, mit tegyenek az egyházi vezetők.

Jakab a támogatásának adott hangot azon irányelvvel kapcsolatosan, amelyet Péter
– aki az egyház felett elnökölt – az Apostolok cselekedetei 15:7–11-ben bejelentett
(lásd Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3. vols. [1965–73],
2:143). Az Apostolok cselekedetei 15:20-ban figyeld meg, Mózes törvényének mely
részeire mondta Jakab, hogy a nemzsidó megtérteknek is meg kell tartaniuk.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 15:22–27-et, és keresd meg a tanács döntését.

A tanács úgy döntött, hogy levelet küldenek szét az egyház tagjainak, melyben
kijelentik, hogy a körülmetélés nem követelmény a szabadításhoz, és hogy ez az
apostolok egységes döntése volt. Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma
ugyanezen gyakorlatot követik napjainkban, hogy sugalmazott iránymutatást
biztosítsanak az egyház tagjainak.

Az Apostolok cselekedetei 15-ben szereplő e beszámolóból a következő igazságot
ismerjük meg: Az egyházi vezetők közös tanácskozás és az Istentől származó
kinyilatkoztatásra való törekvés révén kapnak sugalmazást a nehéz
problémákat illetően.

Hogy jobban megértsd, hogyan vonatkozik ez az igazság az egyházra
napjainkban, gondold át a következő idézetet D. Todd Christofferson eldertől a
Tizenkét Apostol Kvórumából, aki a következőket mondta, miután az Apostolok
cselekedetei 10-ben és 15-ben szereplő példákkal szemléltette, hogy a Szabadító
„szólhat egyénileg is a szolgáihoz, vagy miközben azok tanácskoznak”: „Ma
Jézus Krisztus visszaállított egyházában is ugyanezt a mintát követjük. Az egyház

elnöke jelenthet be vagy értelmezhet tanokat, a neki adott kinyilatkoztatások alapján (lásd
például T&Sz 138). Tanbéli kifejtésre sor kerülhet az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma
közös tanácskozása által is (lásd például 2. Hivatalos nyilatkozat). A tanács gyakran mérlegeli a
hiteles szentírásokat, az egyházi vezetők tanításait és a korábbi gyakorlatokat. A végső cél
azonban, akárcsak az újszövetségi egyházban, nem csupán a tanács tagjai közötti egyetértés,
hanem az Istentől érkező kinyilatkoztatás. Ebben a folyamatban az érvek és a hit is szerepet
játszanak az Úr szándékának és akaratának megismerésében” (Krisztus tana. Liahóna, 2012.
máj. 88.).

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 15:28–29-et, és keresd meg, mit írtak az
apostolok és az elderek az egyháztagoknak szóló levélben. A „semmi több teher ne
vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül” kifejezés a 28. versben azt
jelenti, hogy az embereknek nem kellett eleget tenniük semmilyen további
követelménynek, amely nem Istentől, hanem az emberektől származott volna.

Az Apostolok cselekedetei 15:28 szerint hogyan tudták meg az apostolok Isten
akaratát a megtért nemzsidókra vonatkozó követelményekkel kapcsolatosan?

A Szentlélek nemcsak sugalmazást adott az apostoloknak, miközben közösen
tanácskoztak, hanem megerősítő tanúságot is biztosított arról, hogy a döntésük
helyes. Az Apostolok cselekedetei 15:28-ból azt tanuljuk, hogy a Szentlélek
sugalmazása az egyik módja annak, hogy megtudjuk az Úr akaratát.
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2. Gondold át a lecke elején készített listádat a fontos döntésekről. A
szentírás-tanulmányozási naplódban fejtsd ki, hogy a modern

próféták szavait és a szentírásokat miként használod majd fel az Úr
útmutatásának elnyerésére jelenlegi és jövőbeli helyzetedben.

Apostolok cselekedetei 15:30–41
Pál és társai eljuttatják az apostolok levelét az antiókhiai egyháztagoknak
Az Apostolok cselekedetei 15:30–41 kifejti, hogy számos egyházi vezető juttatta el
az apostolok levelét az egyház tagjaihoz Antiókhiában. Miután pedig Pál prédikált
Antiókhiában, megkérte Barnabást, hogy kísérje el mindazon helyekre, ahol az első
missziós útjuk során prédikáltak. Barnabás Márkot is szerette volna magukkal
vinni, de Pál nemet mondott erre, mivel Márk az első missziójuk során otthagyta
őket. E két nemes egyházi vezető közötti vita azzal zárult, hogy Barnabás úgy
döntött, magával viszi Márkot Ciprusra, így Pál Silást választotta misszióstársnak,
és elindult második missziójára.

Nem bűn másoktól eltérő véleményen lenni, ahogyan azonban ez a történet is
illusztrálja, a vitatkozás helyett közösen kell megoldást találnunk a
véleménykülönbségekre.

3. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az Apostolok cselekedetei 15-öt, és a mai napon elvégeztem ezt a
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:

19.  RÉSZ,  2 .  NAP

397



19. RÉSZ: 3. NAP

Apostolok cselekedetei
16–17
Bevezetés
A Szentlélek arra indítja Pált és társait, hogy Macedóniában (Görögország északi
részén) prédikálják az evangéliumot. Miután Pál kiűz egy gonosz lelket egy
szolgálóleányból, Pált Silással együtt megverik és bebörtönzik. Aznap éjjel
csodálatos módon kiszabadulnak a börtönből, majd megkeresztelik a börtönőrt és
háza népét. Pál és Silás Thessalonikában és Béreában is tanítja az evangéliumot. A
hitetlenek részéről ezekben a városokban megnyilvánuló üldöztetés miatt Pál
Athénba kényszerül menekülni, ahol a Mars-dombon Isten valódi természetéről
tanítja az embereket.

Apostolok cselekedetei 16:1–15
Pál társaival Macedóniában prédikálja az evangéliumot
A késztetés olyan érzésekre vagy benyomásokra utal, amelyeket a Szentlélektől
kapunk arra, hogy mondjunk vagy tegyünk valamit.

Thomas S. Monson elnök megosztott egy élményt, amelyben akkor volt része,
amikor egy késztetést követve elment egy kórházba, hogy papsági áldást adjon
az egyik barátjának. Ennek eredménye végül a barátja életének megmentése lett.
Monson elnök azt mondta, hogy a következő leckét tanulta meg azon a napon:
„Soha, soha, soha ne halogasd egy késztetés követését!” (“The Spirit Giveth
Life,” Ensign, June 1997, 5).

1. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd fel: Soha ne halogasd, hogy
reagálj az Úrtól jövő sugalmazásra! A kijelentés alá írj azokról a

pozitív következményekről, amelyekkel az jár, ha mindig követjük a Szentlélek
késztetéseit.

Az Apostolok cselekedetei 16 tanulmányozása során keress egy olyan tantételt,
amely segíthet jobban megértened, miért fontos, hogy hallgassunk a Szentlélek
késztetéseire.

Az Apostolok cselekedetei 16:1–5-ben azt olvassuk, hogy Pál, Silás és Timótheus az
egyház számos gyülekezetéhez elutazott, hogy bejelentsék a jeruzsálemi egyházi
vezetők döntéseit, amelyek az egész egyházra hatással voltak, és hogy
megerősítsék az egyháztagokat a hitben.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 16:6–10-et, és keresd meg, honnan tudták Pál
és társai – valószínűleg Lukács is –, hogy merre menjenek az utazásaik során.
Odalapozhatsz a 13. számú bibliai térképhez, melynek címe: Pál apostol
misszionáriusi utazásai, hogy megkeresd a helyeket, ahová Pál elutazott.

398



„Lidia…, [a] bíborárús asszony” (Apostolok
cselekedetei 16:14)

Figyeld meg az Apostolok cselekedetei 16:10-ben, hogy Pál és társai
engedelmeskedtek a Léleknek, és „azonnal” reagáltak Pál látomására.

Az Apostolok cselekedetei 16:11–13-ban azt olvassuk, hogy Pál és Silás Troásból
indultak útnak, mígnem Filippibe, egy macedóniai városba értek. A sabbat napján
elhagyták a várost, hogy a közeli folyóparton imádkozzanak, és beszélgetésbe
elegyedtek az ott egybegyűlt asszonyokkal.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei
16:14–15-öt, és figyeld meg, hogyan
reagált egy Lidia nevű asszony Pál
tanításaira. A „bíborárús” a 14. versben
arra a tényre utal, hogy Lidia bíbor
kelmefestéket árult, amely igen drága
volt, és valószínűleg azt is jelzi, hogy
vagyonos és befolyásos asszony volt. A
hallgata szó azt jelenti, hogy odafigyelt
vagy megszívlelte.

Az Apostolok cselekedetei 16:14-ben
milyen kifejezések jelzik, hogy Lidia
készen állt az evangélium
befogadására?

Pál élményéből megtudjuk, hogy
amikor követjük az Istentől
származó kinyilatkoztatást, akkor
olyan emberekhez juthatunk el, akik
készen állnak az evangélium
elfogadására.

Olvasd el a következő idézetet Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és jelöld meg, mit mondott, mit kell tennünk, hogy eljussunk
azokhoz, akik már készek elfogadni az evangéliumot:

„Imádkoznunk kell az Úr segítségéért és útmutatásáért, hogy eszközök lehessünk
az Ő kezében valaki olyan számára, aki most készen áll – akin ma segíthetnénk.
Ezután pedig oda kell figyelnünk, hogy meghalljuk és megszívleljük az Ő Lelkének
késztetéseit azzal kapcsolatosan, hogyan cselekedjünk.

Ezek a késztetések jönni fognak. Számtalan személyes bizonyságból tudjuk, hogy
az Ő saját módján és saját idejében az Úr embereket készít fel arra, hogy

elfogadják az evangéliumot. Az ilyen emberek keresnek valamit, és amikor arra törekszünk, hogy
felismerjük, kik is ők, az Úr válaszolni fog imáikra azáltal, hogy válaszol a mieinkre. Sugalmazást
és irányítást ad azoknak, akik vágynak és őszintén törekszenek az útmutatásra azzal
kapcsolatosan, hogyan, hol, mikor és kivel osszák meg az Ő evangéliumát” (vö. Az evangélium
megosztása. Liahóna, 2002. jan. 8.).

2. Gondolkodj el egy olyan eseten, amikor te vagy egy ismerősöd
megszívlelte a Lélek késztetéseit, és rátalált valakire, aki készen állt

az evangélium elfogadására; illetve amikor valaki hallgatott a Szentlélek
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késztetéseire, hogy rád találjon, amikor készen álltál az evangélium
elfogadására. Jegyezd fel ezt az élményt a szentírás-tanulmányozási naplódban.

Igyekezz követni Oaks elder tanácsát azzal, hogy imádkozol az Úr segítségéért,
majd pedig követed a Lélek késztetéseit, hogy megoszd az evangéliumot a
körülötted élőkkel.

Apostolok cselekedetei 16:16–40
Pált és Silást bebörtönzik, majd kiszabadulnak
Olvasd el az Apostolok cselekedetei 16:16–18-at, és keresd meg, mit tett Pál,
amikor eléjük került a „szolgálóleányka” (Apostolok cselekedetei 16:16), akit egy
gonosz lélek szállt meg. A jövendőmondás (lásd Apostolok cselekedetei 16:16)
„bármely babonán alapuló módszer a jövendőbeli események folyásának
megismerésére. Az efféle gyakorlat minden nemzet körében, minden korban
megtalálható; és a szentírások gyakorta elítélik” (Bible Dictionary, “Divination”).

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 16:19–21-ben, hogyan reagáltak a
szolgálóleány gazdái Pál tettére.

Az Apostolok cselekedetei 16:19 szerint miért lettek dühösek?

Az Apostolok cselekedetei 16:22–24-ből megtudjuk, hogy a sokaság és a helyi
tisztviselők parancsba adták, hogy Pált és Silást verjék meg, és börtönözzék be.

3. Másold be az alábbi táblázatot a szentírás-tanulmányozási
naplódba. Olvasd el a táblázatban felsorolt szentírásrészeket, és

rajzolj egyszerű ábrákat a saját táblázatodba, melyek az egyes részekben vázolt
eseményeket jelenítik meg.

ApCsel. 16:25 ApCsel. 16:26 ApCsel. 16:27–28

Apcsel. 16:29–30 ApCsel. 16:31–32 ApCsel. 16:33–34

Figyeld meg az Apostolok cselekedetei 16:31-ben, hogyan válaszolt Pál és Silás a
börtönőr kérdésére: „Mit kell nékem cselekednem, hogy idvezüljek?” (Apostolok
cselekedetei 16:30). Mit tett a börtönőr ezután azért, hogy kimutassa a Jézus
Krisztusba vetett hitét?

Pálnak a börtönőrhöz szóló tanításából megtudjuk, hogy a szabadítás
megköveteli a Jézus Krisztusba vetett hitet, valamint azt, hogy ezt a hitet a
keresztelkedés által kinyilvánítsuk.

A szabadítás jelentése ez: „mind a fizikai, mind a lelki haláltól történő
megszabadulás” (lásd Kalauz a szentírásokhoz: szabadítás, szabadulás;
scriptures.lds.org). Hogyan mutatja meg a keresztelkedés a Jézus Krisztusba vetett
hitünket? ____________________

Azonfelül, hogy megkeresztelkedünk, milyen egyéb módon mutathatjuk még ki a
Jézus Krisztusba vetett hitünket? ____________________

Az Apostolok cselekedetei 16:35–40-ből megtudjuk, hogy a bírák üzenetet küldtek
a börtönőrnek, hogy engedje el Pált és Silást. Pál azonban nem volt hajlandó
elmenni, mert római polgárként ismerte a jogait, és tudta, hogy jogellenesen bántak
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vele. Törvénybe ütköző volt ugyanis tárgyalás nélkül megveretni egy római polgárt.
Amikor a bírák megtudták, hogy Pál és Silás rómaiak, megijedtek. A bírák a
börtönhöz mentek, kiengedték Pált és Silást, majd azt kérték, hogy hagyják el
a várost.

Apostolok cselekedetei 17:1–15
Néhányan a thessalonikabeli zsidók közül megpróbálják megakadályozni, hogy Pál
az evangéliumot prédikálja
Gondold át, milyen tanácsot adnál a következő helyzetekben lévő embereknek:

• Egy fiatal férfi, aki az egyház tagja, hallja a Tizenkét Apostol Kvórumának egyik
tagját a házasság és a család fontosságáról beszélni Mennyei Atyánk tervében.
A fiatalember néhány barátja kifejezésre juttatja, hogy nem ért egyet az apostol
tanításaival. A fiatal férfi szeretné saját maga is megtudni, hogy az apostol
tanításai igazak-e.

• Egy fiatal nő megkérdőjelezi a sabbat megszentelésének jelentőségét. A legtöbb
barátja vasárnaponként találkozik egymással, hogy vásároljanak, étterembe
vagy moziba menjenek. Édesanyja elmondja neki, milyen áldások származnak
abból, ha vasárnap megtiszteli az Urat, a fiatal nő azonban még mindig
nehezen hiszi el, hogy a sabbat megszentelése fontos.

Az Apostolok cselekedetei 17 tanulmányozása során keress olyan tantételeket,
amelyek segítenek majd saját magad számára is megtudni, hogy az Úr szolgáitól
kapott üzenetek igazak.

Az Apostolok cselekedetei 17:1-ből megtudjuk, hogy Pál és Silás Thessalonikába
utaztak, ahol a zsidók zsinagógájában tanítottak.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 17:2–3-at, és figyeld meg, mit használt Pál,
hogy megtanítsa a zsidóknak, hogy Jézus volt a Krisztus, a Messiás.

A vetekedék kifejezés a 2. versben arra utal, hogy Pál evangéliumi témájú
beszélgetéseket folytatott velük. Pál szentírásbeli részeket használt bizonyítékként
azon bizonysága alátámasztására, hogy Jézus a Krisztus.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 17:4–5-öt, és figyeld meg, hogyan reagáltak a
thessalonikabeliek Pál tanításaira.

Az Apostolok cselekedetei 17:6–9-ből megtudjuk, hogy egy hitetlenekből álló
csőcselék próbált Pál és Silás nyomára akadni, amikor azonban nem találták őket,
akkor elfogtak néhány hívőt, és Thessalonika kormányzójához fordultak azt állítva,
hogy Pál tanításai a császár hatalmát veszélyeztetik.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 17:10–12-t, és keresd meg, hová menekült Pál
és Silás, illetve hogyan reagáltak az ottani zsidók Pál tanításaira.

Az Apostolok cselekedetei 17:11-ben bejelölheted, mit tettek az emberek, ami oda
vezetett, hogy hittek Pál tanításaiban, majd egészítsd ki a következő képletet a
megjelölt cselekedetekkel:

__________________________ + _____________________________ = hit
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Pál a Mars-dombon tanít

Hogy jobban megértsd, mit jelent „az ígét teljes készséggel” befogadni (Apostolok
cselekedetei 17:11), képzeld el, hogyan néz ki, amikor valaki éppen egy labda
elkapására készül. Most képzeld el, milyen az, ha nem áll készen a labda elkapására.
Hogyan nézhet ki, amikor valaki kész befogadni Isten szolgáinak a szavait? Hogyan
nézhet ki, amikor valaki nem kész befogadni Isten szolgáinak a szavait?

Aki készséges elmével fogadja az igét, az alázatos, türelmes, és hajlandó követni az
Úr akaratát, ahogy megismeri azt (lásd Móziás 3:19).

Az Apostolok cselekedetei 17:10–12-ből megtudjuk, hogy ha teljes készséggel
fogadjuk Isten szolgáinak szavait, és naponta kutatjuk a szentírásokat, akkor
a szavaikba vetett hitünk megerősödik.

4. Tekintsd át az e rész elején felvázolt helyzeteket, majd válaszold
meg a következő kérdéseket a szentírás-tanulmányozási

naplódban:

a. Hogyan segíthet ez a tantétel az e helyzetekben szereplő embereknek?

b. Hogyan segítheti a tanulásra való hajlandóság azon képességünket, hogy
elhiggyük az igazságot?

c. Hogyan befolyásolhatja a napi szentírás-tanulmányozás azon
képességünket, hogy elhiggyük az igazságot?

Gondold át, milyen helyzetekben voltál már tanúja e tantétel igaz voltának.
Megoszthatod az élményedet egy barátoddal vagy családtagoddal.

Az Apostolok cselekedetei 17:13–15-ből megtudjuk, hogy amikor a zsidók
Thessalonikában hallották, hogy Pál Béreában prédikál, odamentek, hogy
felhergeljék a béreaiakat. Pálnak így ismét menekülnie kellett, ezért Athénba
utazott.

Apostolok cselekedetei 17:16–34
Pál a Mars-dombon prédikál
Az Apostolok cselekedetei 17:16–34-ből
megtudjuk, hogy Athénban Pál
felfigyelt egy oltárra, amelyen az
„Ismeretlen Istennek” (Apostolok
cselekedetei 17:23) felirat állt. Ezután
tanította az athéniakat az igaz Isten –
Mennyei Atyánk – természetéről, akit
ők nem ismertek.

5. Írd le a következőket a
mai feladatok alá a

szentírás-tanulmányozási
naplódban:

Tanulmányoztam az Apostolok cselekedetei 16–17-et, és a mai napon elvégeztem ezt a
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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19. RÉSZ: 4. NAP

Apostolok cselekedetei
18–19
Bevezetés
Pált sokan elutasítják a korinthusi zsidók közül, az ottani nemzsidók körében
azonban sikeresnek bizonyul. Efézusban egy igazlelkű házaspár – Akvila és
Prisczilla – tanítja Apollóst (egy alexandriai zsidót), és segít neki megérteni Isten
útjait. Pál a Szentlélekről prédikál, csodákat tesz, és az efézusi színháznál elkerül
egy lázongó csődületet.

Apostolok cselekedetei 18:1–17
Pál Korinthusban prédikál

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen módokon vettél már részt az Úr munkájában?

b. Milyen nehézségeket tapasztaltál már meg, miközben igyekeztél az Úr
munkáját végezni?

Az Apostolok cselekedetei 18 tanulmányozása során keress egy olyan tantételt,
amely segíthet, miközben igyekszel az Úr munkáját végezni.

Az Apostolok cselekedetei 18:1–5-ből megtudjuk, hogy Pál Athénból Korinthusba
ment, ahol tanított a zsinagógában. Olvasd el az Apostolok cselekedetei 18:6-ot, és
keresd meg, milyen kihívásokkal került szembe Pál, amikor a korinthusi zsidókat
Jézus Krisztusról tanította.

Mit szándékozott tenni amiatt, hogy a zsidók a zsinagógában elvetették az
üzenetét?

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 18:7–10-et, és keresd meg, mi történt, ami
bátorítást nyújthatott Pálnak. A 10. versben megjelölheted, mit ígért az Úr Pálnak,
ha tovább prédikálja az evangéliumot Korinthusban.

E versekből megtudjuk, hogy ha érdemesen élünk, az Úr velünk lesz, miközben
az Ő munkáját végezzük. Beírhatod ezt a tantételt a szentírásod margójára az
Apostolok cselekedetei 18:9–10 közelébe.

Thomas S. Monson elnök a következőképpen buzdított: „[E]lőfordulhat, hogy
néhányatok természeténél fogva félénkebb, vagy úgy érzi, hogy nem tudna
megfelelően helytállni egy elhívásban. Emlékezzetek azonban, hogy ez a munka
nem csak egyedül a tiétek és az enyém. Ez az Úr munkája, és mi az Úr
megbízottjaiként jogosultak vagyunk az Úr segítségére. Ne feledjétek, hogy az Úr
majd megerősíti [a] vállunkat, hogy elbírj[u]k a rá[nk] nehezedő terheket”

(Tanulni, cselekedni és fejlődni. Liahóna, 2008. nov. 62.).
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2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Miért fontos tudni, hogy az Úr velünk lesz, miközben az Ő munkáját
végezzük?

b. Milyen helyzetben volt már az Úr veled, miközben az Ő munkáját végezted?
Honnan tudtad, hogy veled van?

Az Apostolok cselekedetei 18:11–17 feljegyzi, hogy Pál másfél éven át folytatta a
prédikálást Korinthusban. Mialatt Korinthusban tartózkodott, bizonyos zsidó körök
megkísérelték bíróság elé hurcolni a tanításai miatt, de a jogi ügyekért felelős
hivatalnok elutasította az ügyet, beteljesítve ezzel az Úr Pálnak tett ígéretét.

Apostolok cselekedetei 18:18–28
Akvila és Prisczilla segít Apollósnak megérteni Isten útjait
Az Apostolok cselekedetei 18:18–23-ból megtudjuk, hogy egy házaspár – Akvila és
Prisczilla – elkísérte Pált Efézusba. A párt Efézusban hagyva Pál Jeruzsálem
környékére, majd onnan északra, Antiókhiába utazott, ahol befejezte második
missziós utazását, amely három éven át tartott. Ezalatt Pál mintegy 4800 kilométert
tett meg.

Valamivel később elhagyta Antiókhiát, és megkezdte harmadik misszionáriusi
utazását (lásd a 13. számú bibliai térképet, melynek címe: Pál apostol
misszionáriusi utazásai). Ezen útja során ismét elutazott azokra a területekre, ahol
korábban gyülekezeteket alapított, megerősítve a tanítványokat.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 18:24–25-öt, és figyeld meg, mi történt
Efézusban, miután Pál elment onnan.

Mit értett már meg Apollós „az Úrra tartozó dolgok[ból]” (25. vers)?

Azzal, hogy „csak a János keresztségét tudja vala” (25. vers), Apollós nem értette
még teljesen Jézus Krisztust és az Ő küldetését. Olvasd el az Apostolok
cselekedetei 18:26-ot, és keresd meg, mit tett Akvila és Prisczilla, amikor hallották
Apollóst tanítani.

A „nyilvábban kifejtették előtte az Istennek útát” (26. vers) kifejezés azt jelenti,
hogy Akvila és Prisczilla többet tanított Apollósnak Jézus Krisztusról és az Ő
evangéliumáról, ami kibővítette Apollós ismereteit és tudását.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 18:27–28-at, és keress bizonyítékokat arra,
hogy Akvila és Prisczilla segített Apollósnak tökéletesebben megérteni Isten útjait.

Apostolok cselekedetei 19:1–20
Pál a Szentlélek ajándékát adományozza, és csodákat tesz
Amikor Pál megkezdte harmadik missziós utazását, Galácia és Frigia tartományaiba
ment (lásd Apostolok cselekedetei 18:23), majd visszatért Efézusba. Olvasd el az
Apostolok cselekedetei 19:2–6-ot, és keresd meg, hogyan segített Pál az
efézusiaknak tökéletesebben megérteni Isten útjait.
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Az efézusi görög színház romjai, ahol Pál
apostol prédikált

Milyen tant segített Pál jobban
megérteni az efézusbeli
tanítványoknak?

Miközben a következő kijelentést olvasod, melyet Joseph Smith próféta irányításával adtak ki,
figyeld meg, miért kellett ezeknek az efézusbelieknek újrakeresztelkedniük: „…úgy tűnik, hogy
néhány szakadár zsidó [Keresztelő] Jánoshoz hasonlóan keresztelt, de elfelejtette tájékoztatni a
megkeresztelteket, hogy eljön majd Jézus Krisztus névvel az, aki tűzzel és Szentlélekkel keresztel:
– ami jelezte e megtértek felé, hogy első keresztelésük nem volt jogszerű, amikor pedig ezt
meghallották, örömmel keresztelkedtek meg ismét, és miután kezeket helyeztek a fejükre, az
ígéret szerint elnyerték az ajándékokat” (“Baptism,” Times and Seasons [Idők és korszakok],
Sept. 1, 1842, 904).

Ebből az esetből megtudjuk, hogy ahhoz, hogy az érvényes legyen, a
keresztelést Isten felhatalmazott szolgájának kell végeznie, illetve hogy a
keresztelés teljessé válásához a Szentlélek elnyerésének is társulnia
kell hozzá.

Joseph Smith próféta azt tanította, hogy a keresztelést muszáj kísérnie a
„kézrátétel[nek] a Szentlélek ajándékáért”: „Akár egy zsák homokot is
megkeresztelhetsz ember gyanánt, ha azt nem a bűnök bocsánata és a Szentlélek
elnyerése miatt teszed. A víz általi keresztelés csak fél keresztség, és semmire
sem jó a másik fele nélkül – vagyis a Szentlélek általi keresztség nélkül” (vö. Az
egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 98.).

Az Apostolok cselekedetei 19:7–10-ből megtudjuk, hogy Pál még több mint két
évig folytatta a prédikálást Efézusban. Olvasd el az Apostolok cselekedetei
19:11–12-t, és figyeld meg, milyen csodákat vitt véghez Isten Pál révén.
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Az egyik tan, amelyet ebből a történetből megismerhetünk az, hogy az egyik
módja annak, ahogyan Isten kinyilvánítja hatalmát, az Ő felhatalmazott
szolgái révén valósul meg.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 19:13–16-ot, és keresd meg, mi történt, amikor
néhány zsidó megpróbált Pálhoz hasonlóan ördögöt űzni.

Mivel Skéva fiai nem rendelkeztek papsági felhatalmazással arra, hogy Jézus
Krisztus nevében szolgáljanak, a gonosz lélek nem ismerte fel vagy nem ismerte el
a felhatalmazásukat, hiába állították, hogy a Szabadítót képviselik.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 19:17–20-at, és keresd meg, mit tettek sokan,
miután tudomást szereztek erről az esetről. Az „ördögi mesterségek” kifejezés a 19.
versben boszorkányságra vagy egyéb gonosz tevékenységre utal.

Hogyan mutatták meg ezek az emberek a Jézus Krisztusba vetett hitüket?

E versekből a következő tantételt ismerhetjük meg: Azzal mutatjuk ki a Jézus
Krisztusba vetett hitünket, hogy bevalljuk és elhagyjuk a gonosz
cselekedeteinket.

3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Milyen áldozatokra lehet szüksége valakinek ahhoz,

hogy elhagyjon egy olyan bűnt, amelyet már bevallott?

Gondolkozz el azon, van-e bármilyen olyan bűn, amelyet az Úr szeretné, ha
megvallanál és elhagynál. Dönts úgy, hogy az e lecke során érzett késztetések
szerint cselekszel.

Apostolok cselekedetei 19:21–41
Diána – egy hamis istennő – hódolói szót emelnek Pál ellen, és fellázítják a várost
Az Apostolok cselekedetei 19:21–41-ből megtudjuk, hogy néhány efézusi üzletet a
hamis istennő, Diána, hódolata tartott fenn. Mivel Pál a hamis istenek hódolatát
elítélően prédikált, a Diána-bálványokat készítő kézművesek Pál ellen fordították a
népet. Az emberek elfogták Pál két társát, és a város amfiteátrumába gyűltek, ahol
akár 24 000 ember is elfért. Pál szeretett volna szólni a tömeghez, néhány tanítvány
és kormányzati tisztviselő azonban meggyőzte, hogy inkább ne lépjen a teátrumba.
A város jegyzője végül megnyugtatta és feloszlatta a tömeget. Pál és társai
megvédelmezése példa arra, hogy Isten munkája folytatódik, még a gonosz
tiltakozások és üldözések ellenére is.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az Apostolok cselekedetei 18–19-et, és a mai napon elvégeztem ezt a
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:

19.  RÉSZ,  4 .  NAP

406



20. RÉSZ: 1. NAP

Apostolok cselekedetei
20–22
Bevezetés
Pál Kis-Ázsiában (a mai Törökország területén) prédikálja az evangéliumot; az
Efézus melletti Milétus városában való tartózkodása során figyelmeztet egy közelgő
hitehagyásra; és az egyháztagok építésére buzdítja az egyházi vezetőket. Ezután
Jeruzsálembe utazik, ahol üldözik és letartóztatják. Az Antónia-erőd (a római
katonák laktanyája) lépcsőjén Pál elmondja megtérésének történetét.

Apostolok cselekedetei 20–21
Pál Kis-Ázsiában szolgál, majd Jeruzsálembe utazik, ahol megverik és letartóztatják
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor el kellett hagynod a családodat, a barátaidat
vagy más számodra fontos személyeket néhány napra, hétre vagy hónapra.

• Milyen érzések voltak benned vagy a többiekben az indulásodat megelőzően?

• Mit mondtatok egymásnak az elválás előtt?

Pál a harmadik misszionáriusi utazása során Macedóniában, Görögországban és
Kis-Ázsiában időzött (lásd a 13. számú bibliai térképet, melynek címe: Pál apostol
misszionáriusi utazásai, a hármas szentíráskötet függelékében). Útja során
késztetést érzett arra, hogy visszatérjen Jeruzsálembe. Utazása során több helyen is
megállt, hogy prédikáljon és búcsút vegyen az egyháztagoktól. Troásból való
indulásának előestéjén Pál éjszakába nyúlóan beszélgetett a szentekkel.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 20:9–12-t, és keresd meg, mi történt az
Eutikhus nevű fiatalemberrel, miután elaludt Pál prédikációja alatt. Megjelölheted a
szentírásodban, mivel mutatta ki Pál az Eutikhus iránti szeretetét és aggodalmát.

Miben hasonlítottak Pál tettei a Szabadító szolgálata során tett cselekedeteihez?
____________________

Pál harmadik missziós útja részeként mintegy három évet töltött Efézusban, az
ottaniak között munkálkodva. Az Apostolok cselekedetei 20:13–17-ből megtudjuk,
hogy Pál a Jeruzsálem felé vezető útja során megállt Milétusban, Efézus határában,
és üzenetet küldött az efézusi egyházi vezetőknek, hogy találkozzanak vele.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 20:18–23-at, és keresd meg, mit mondott el Pál
saját misszionáriusi szolgálatáról.

Pál kijelentette, hogy „semmitől sem vonogattam magamat, a mi hasznos, hogy
hirdessem néktek” (Apostolok cselekedetei 20:20). Az Apostolok cselekedetei
20:21-ben figyeld meg, hogyan tanította Pál azt, ami a leghasznosabb volt –
bizonyságot tett, hogy mindenkinek szükséges, hogy bűnbánatot tartson és az Úr
Jézus Krisztus nevébe vetett hittel rendelkezzen.

A 22–23. vers szerint Pál hajlandó volt bármilyen csapással szembenézni, ami csak
várt rá Jeruzsálemben. Jeruzsálemben különösképpen veszélyes helyen volt, hiszen
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a zsidó vezetők árulónak tartották, amiért Jézus Krisztus evangéliumát igyekezett
prédikálni. Az egyik oka azonban annak, hogy Pál mégis hajlandó volt
Jeruzsálembe menni, az volt, hogy az Úr Lelke erre indította.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 20:24–27-et, és keresd meg, mit volt kész Pál
megtenni az Úr szolgájaként. A 24. versben meg is jelölheted, amit mondott.

Az Apostolok cselekedetei 20:24–27-ből megtudjuk, hogy az Úr igaz szolgái
hithűen teljesítik kötelességüket, és emiatt öröm tölti el őket. Beírhatod ezt az
igazságot a szentírásodba vagy a szentírás-tanulmányozási naplódba.

Gondold át, mit jelen számodra a lehető legtöbbet nyújtani Isten szolgálatában.

Hogyan alkalmazhatnád ezt a tantételt az életedben? ____________________

1. Gondolj egy olyan alkalomra az életedben vagy az egyik ismerősöd
életében, amikor te vagy az adott személy minden energiájával és

erejével szolgálta az Urat, és hatalmas örömet tapasztalt meg. A
szentírás-tanulmányozási naplódba röviden írd le ezt az élményt, és a
tanulságot, melyet levontál belőle.

Pál utoljára látogatta meg az efézusi egyházi vezetőket, mielőtt Jeruzsálembe indult
volna. Milyen tanácsot adnál Pál helyében az efézusi egyházi vezetőknek, ha
tudnád, hogy ez az utolsó alkalom, amikor találkoztok?

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 20:28–31-et, és keresd meg, mire
figyelmeztette Pál ezeket az egyházi vezetőket.

Pál farkasokhoz hasonlította a hitetlen egyháztagokat és embereket, akik
félrevezetik a hithű egyháztagokat.

Pál emlékeztette az egyháztagokat, hogy „jobb adni, mint venni” (Apostolok
cselekedetei 20:35), és miután imádkozott velük, búcsút intett nekik és megkezdte
útját Jeruzsálem felé (lásd Apostolok cselekedetei 20:36–38).

Az Apostolok cselekedetei 21:1–10-ből megtudjuk, hogy Pál folytatta útját
Jeruzsálem felé, és megállt a különböző régiókban, hogy némi időt töltsön
útközben az egyháztagokkal. Amikor Tirus városában állt meg, néhány tanítvány –
akik láthatóan aggódtak a biztonsága miatt – azt tanácsolta neki, hogy ne menjen
Jeruzsálembe (lásd Apostolok cselekedetei 21:4).

Czezáreában egy Agabus nevezetű próféta arról jövendölt, mi történik majd Pállal
Jeruzsálemben.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 21:11-et, és keresd meg, mit jövendölt Agabus,
mi történik majd Pállal Jeruzsálemben. A pogányok kifejezés a nemzsidókra utal.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 21:12–14-et, és figyeld meg, hogyan reagált Pál
és a társai a jövendölésre.

Mi tűnik fel neked Pál reakciójában? ____________________

Az Úr nem minden szolgájától kérik, hogy áldozza fel az életét, azonban az Úr
igaz szolgái a személyes áldozatra való tekintet nélkül hajlandóak megtenni
Isten akaratát.
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2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen áldozatokat kérhetnek tőled az Úr szolgájaként?

b. Milyen alkalommal voltál már hajlandó megtenni Isten akaratát, tekintet
nélkül arra, hogy ez mivel járt számodra? Miért voltál hajlandó így
cselekedni?

Az Apostolok cselekedetei 21:17–40-ből megtudjuk, hogy Pál megérkezett
Jeruzsálembe, majd beszámolt a misszionáriusi munkájáról a helyi egyházi
vezetőknek. Elment a templomba is, amikor pedig a zsidók egy csoportja – akik a
misszionáriusi utazásairól ismerték – meglátta őt, kijelentették, hogy hamis tanító,
aki Mózes törvénye ellen beszél, és jogellenesen hozott nemzsidókat a templomba.
E vádak miatt a csőcselék kirángatta Pált a templomból, és ütlegelni kezdte őt. A
római katonák közbeléptek, és bíróság elé hurcolták, Pál pedig arra kérte a
katonákat, hadd szóljon az emberekhez.

Apostolok cselekedetei 22
Pál beszél a megtéréséről, és bizonyságot tesz Jézus Krisztusról
Megtérni azt jelenti, hogy átalakulni, megváltozni. Gondold végig, miként lehet
megváltoztatni a vizet, hogy azt másra is fel lehessen használni. (Át lehet
változtatni például jéggé vagy gőzzé.) Gondolkodj el azon, milyen változást foglal
magában az evangéliumhoz való megtérés.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 22:1–5-öt, és keresd meg, miként jellemezte
Pál magát, amikor a zsidókhoz szólt egy erőd lépcsőjéről Jeruzsálemben.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 22:6–21-et, melyben Pál beszámol
megtérésének történetéről, majd párosítsd össze a következő kérdéseket a
megfelelő válaszokkal úgy, hogy a helyes válasz betűjelét a kérdés melletti üres
helyre írod. (Amikor készen vagy, összevetheted a válaszaidat a lecke végén
szereplőkkel.)

Pál megtérése

____ 1. Mi történt Pállal a Damaszkuszba vezető úton?
(Lásd Apostolok cselekedetei 22:6–8, 14.)

____ 2. Milyen utasítást kapott Pál? (Lásd Apostolok
cselekedetei 22:10–11.)

____ 3. Kivel találkozott Pál Damaszkuszban, és mit nyert
vissza? (Lásd Apostolok cselekedetei 22:12–13.)

____ 4. Mit jövendölt Ananiás Pálról? (Lásd Apostolok
cselekedetei 22:14–15.)

____ 5. Hogyan mutatta meg Pál a Jézus Krisztusba vetett
hitét? (Lásd Apostolok cselekedetei 22:16; lásd még
Apostolok cselekedetei 9:18.)

a. Damaszkuszba
kellett mennie.

b. Ananiással találkozott, egy
igazlelkű férfival, aki visszaadta
a látását.

c. Megkeresztelkedett, és az Úr
nevét szólította.

d. Elhívást kapott, hogy Jézus
Krisztus tanúja legyen.

e. Egy fényt látott, hallotta
Jézus Krisztus hangját, és látta
Őt egy látomásban.

Pál hallgatott Jézus Krisztus szavára és engedelmeskedett annak, így elkezdett
megváltozni. A Galátziabeliek 1:17–18-ból megtudjuk, hogy figyelemre méltó
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Pált megkötözik a rómaiak

látomását követően Pál három évet töltött Arábiában – amely minden bizonnyal a
lelki felkészülést és fejlődést szolgáló időszak volt –, mielőtt visszatért volna
Damaszkuszba, majd pedig Jeruzsálembe ment volna, hogy találkozzon Péterrel.

Gondold át, milyen drámai változáson ment keresztül Pál élete a Szabadítóhoz való
megtérésének eredményeként. Pál megtérése azt tanítja nekünk, hogy amikor
engedelmeskedünk Jézus Krisztus szavának, teljessé válhat a megtérésünk.

Bonnie L. Oscarson nőtestvér, a Fiatal Nők általános elnöke kifejtette, hogyan
kapcsolódik a Krisztus szavai iránti engedelmességünk a valódi megtéréshez:

„A valódi megtérés több az evangéliumi tantételek puszta ismereténél, sőt,
sokkal többet takar az e tantételekről való puszta bizonyságnál is. Lehetséges
bizonysággal rendelkezni az evangéliumról anélkül, hogy aszerint is élnénk. A
valódi megtérés azt jelenti, hogy aszerint cselekszünk, amit hiszünk, és lehetővé
tesszük, hogy az »hatalmas változást vi[gyen] véghez bennünk, vagyis a
szívünkben« [Móziás 5:2]. […]

A megtérésre akkor kerül sor, amikor szorgalmasan imádkozunk, tanulmányozzuk a
szentírásokat, istentiszteletre járunk, és érdemesek vagyunk a templomi szertartásokban való
részvételre. A megtérés akkor történik meg, amikor az otthon és az osztályteremben tanult
igazlelkű tantételek szerint cselekszünk. A megtérés akkor következik be, amikor tiszta és erényes
életet élünk, és élvezzük a Szentlélek társaságát. A megtérés akkor valósul meg, amikor
megértjük Jézus Krisztus engesztelését, elismerjük Őt Szabadítónknak és Megváltónknak, és
engedjük, hogy az engesztelés érvénybe lépjen az életünkben” (Térjetek meg! Liahóna, 2013.
nov. 76–78.)

3. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj levelet magadnak arról,
mit tehetsz, hogy valóban megtérj a Szabadítóhoz.

Az Apostolok cselekedetei 22:22–30-ból
megtudjuk, hogy miután Pál beszámolt
megtérésének történetéről, a
hallgatóság kijelentette, hogy Pálnak
halállal kell lakolnia. A Jeruzsálemben
állomásozó római sereg főparancsnoka
elé vitték, aki úgy határozott, hogy Pált
korbácsolják meg, ami egy korabeli
módszer volt a bűnözők megalázására,
illetve a tőlük történő
információszerzésre. Amikor azonban a
római tisztviselők megtudták, hogy Pál
római polgár, akkor úgy döntöttek,
hogy nem korbácsolják meg, ehelyett a
zsidó kormányzótanács, a Szanhedrin
elé vitték. A római joggal ugyanis
ellentétes lett volna ítélet nélkül
megkötözni vagy megkorbácsolni egy
római polgárt (lásd Apostolok
cselekedetei 22:25).
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4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az Apostolok cselekedetei 20–22-t, és a mai napon elvégeztem ezt a
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:

A párosító feladat megoldása: (1) e, (2) a, (3) b, (4) d, (5) c.
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20. RÉSZ: 2. NAP

Apostolok cselekedetei
23–28
Bevezetés
Jeruzsálemi letartóztatását követően Pált Czézáreába viszik, ahol saját magát védi
számos római vezető előtt a hamis vádak ellen. Felidézi megtérését, és bizonyságot
tesz Jézus Krisztusról. Miközben fogolyként Róma felé tart, Pál hajótörést szenved
egy szigeten, ahol megmarja egy kígyó, mégis sértetlen marad, majd sok beteget
meggyógyít. Végül Rómába viszik, ahol két évig házi őrizetben marad, és Jézus
Krisztusról tanít, illetve tesz bizonyságot.

Apostolok cselekedetei 23–26
Pált üldözik, bebörtönzik, és Agrippa király előtt vádolják

Milyen áldásokat kaptál már azért, mert követted Isten parancsolatait és tanításait?
____________________

Mi csábíthat valakit arra, hogy elforduljon Istentől, és felhagyjon az Ő parancsolatai
és tanításai szerint való élettel?

____________________

Mit eredményezhet, ha valaki elfordul és eltávolodik Istentől?

Az Apostolok cselekedetei 23–26 tanulmányozása során keress olyan igazságokat,
amelyek segítenek majd, amikor úgy érzed, hogy eltávolodtál Istentől és az Ő
áldásaitól.

Idézd fel, hogy Pált Jeruzsálemben, a templom előtt letartóztatták, majd a zsidó
vezetők elé hurcolták (lásd Apostolok cselekedetei 21:30–33; 22:23–30). Az
Apostolok cselekedetei 23–25-ből tudomást szerzünk Pálnak a zsidó vezetőkkel
való találkozásáról, valamint a bebörtönzéséről. Miközben Pál börtönben volt, az
Úr eljött, hogy vigaszt nyújtson neki, és megerősítse őt (lásd Apostolok cselekedetei
23:11). A Pált letartóztató római ezredes Czézáreába küldte őt, hogy megvédje az
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életére törő zsidóktól. Itt Pál ártatlannak vallotta magát Félix római kormányzó
előtt. Bár Félix meg volt győződve Pál ártatlanságáról, két évig továbbra is házi
őrizetben tartotta. Festus került Félix helyére Júdea római kormányzójának
székében, Heródes Agrippa király pedig, aki a Galileai-tenger északkeleti régióját
uralta, meglátogatta Festust, és hallani kívánta Pál ügyét, Pált ezért aztán Agrippa
király elé vitték.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 26:4–11-et, és keresd meg, hogyan jellemezte
Pál a saját múltját Agrippa királynak.

Az Apostolok cselekedetei 26:12–16 feljegyzése szerint Pál ismét beszámolt a
Szabadítóról való látomásáról, melyet a Damaszkusz felé vezető úton élt át.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 26:16–18-at, és figyeld meg, milyen küldetést
bízott az Úr Pálra. Az osztályrész kifejezés a 18. vers szóhasználatában az Isten
celesztiális királyságába való belépés elnyerésére utal.

Gondolkodj el a következő kérdéseken: Szerinted mi segít lelkileg felnyitni
valakinek a szemét? Mi segíthet valakinek, hogy elforduljon a sötétségtől a
világosság, illetve Isten parancsolatai és áldásai felé?

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 26:19–23-at, és keresd meg, mit mondott Pál,
mit tanított mind a zsidóknak, mind a nemzsidóknak, mit kell tenniük, hogy
elnyerjék a 18. versben említett áldásokat.

A 20. vers szerint mit tanított Pál a zsidóknak és a nemzsidóknak is?

Az egyik igazság, amelyet ezekből a versekből megismerhetünk az, hogy ha
bűnbánatot tartunk és Istenhez fordulunk, akkor legyőzhetjük Sátán
hatalmát az életünkben, bocsánatot nyerhetünk a bűneinkre, és jogot
formálhatunk a celesztiális királyságra. Beírhatod ezt az igazságot a
szentírásodba az Apostolok cselekedetei 26:18–20 mellé.

Hogy jobban megértsd ezt a tantételt, olvasd el a következő kijelentést Neil L.
Andersen eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Amikor bűnt követünk el, elfordulunk Istentől. Amikor bűnbánatot tartunk,
visszafordulunk Isten felé.

A bűnbánatra való felhívás ritkán érkezik dorgáló hang formájában, ehelyett
inkább szeretetteljes esdeklés, hogy forduljunk meg, és Isten felé induljunk
tovább [lásd Hélamán 7:17]. Egy szerető Atya és az Ő Egyszülött Fia hívogat
bennünket, hogy legyünk többek annál, mint akik vagyunk, hogy életünket

emeljük egy magasabb szintre, hogy változzunk meg, és érezzük át a parancsolatok betartásából
fakadó boldogságot” („Bánjátok meg bűneiteket, …hogy meggyógyíthassalak benneteket”.
Liahóna, 2009. nov. 40.).
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Pál Agrippa király előtt

1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Az Andersen eldertől tanultak alapján mit érhetünk el,

ha bűnbánatot tartunk és visszafordulunk Mennyei Atyánk és Jézus
Krisztus felé?

Az Apostolok cselekedetei 26 további tanulmányozása során figyeld meg, mi
gátolta meg Festust és Agrippa királyt abban, hogy bűnbánatot tartsanak, Istenhez
forduljanak és megtérjenek Jézus Krisztushoz.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 26:24–29-et, és figyeld meg, hogyan reagált
Festus és Agrippa király Pál tanításaira és a Szabadítóról tett tanúbizonyságára. Az
alábbi táblázatba írd be azokat a kifejezéseket, amelyek a Pál tanításaira adott
reakcióikat jellemzik:

reakciók Pál tanításaira

Festus Agrippa király

Figyeld meg, hogy Festus nem hitte el Pál tanításait. Agrippa király elhitte a
próféták szavait, de nem volt hajlandó teljesen elköteleződni a kereszténnyé válás
mellett.

Az egyik igazság, amelyet Festustól és
Agrippa királytól tanulhatunk, a
következő: ahhoz, hogy megtérjünk
Jézus Krisztushoz, úgy kell
döntenünk, hogy hiszünk az
evangéliumban, és teljes mértékben
elkötelezzük magunkat az a szerinti
életvitel mellett.
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Olvasd el a következő történetet Dieter F. Uchtdorf elnöktől az Első Elnökségből, és
figyeld meg, mit tanított az elkötelezettségről:

„Két fiatal testvér egy kisebb szirtfal tetején állt, mely egy gyönyörű kék tó tiszta
vizére nézett. A hely népszerű volt azok körében, akik onnan ugráltak fejest a
vízbe, és a két fivér is gyakran beszélgetett arról, ők is leugranak egyszer – mert
ezt látták másoktól.

Habár mindketten ugrani akartak, egyikük sem akart az első lenni. A sziklafal
nem volt túl magas, de a két fiatal fiú számára a távolság mindig, mikor

előrehajoltak, egyre nagyobbnak tűnt, bátorságuk pedig hamar elillanni látszott.

Az egyik fivér végül a szikla szélére helyezte az egyik lábát, és elszántan nekirugaszkodott. A
másik testvér abban a pillanatban azt suttogta: »Talán meg kellene várnunk ezzel a következő
nyarat.«

Az első fivért a lendülete azonban már [húzta előre]. »Fivérem – válaszolta –, én
elköteleztem magam!«

Belecsobbant a vízbe, majd nemsokára győzedelmes kiáltással bukkant fel. A másik testvér
azonnal követte. Később mindketten jót nevettek az első fiú ugrás előtti utolsó szavain: »Fivérem,
én elköteleztem magam.«

Az elkötelezettség valamelyest hasonlít a vízbe ugráshoz. Vagy elkötelezted magad, vagy nem.
Vagy előrelépsz, vagy állsz egy helyben. Nincs köztes állapot. Egyháztagokként fel kell
magunknak tenni a kérdést: »Fejest ugrok, vagy csak a szikla szélén fogok álldogálni? Teszek egy
lépést előre, vagy éppen csak belemártom a lábujjamat a vízbe, hogy megnézzem, milyen
hideg?« […]

Azok, akik csak félig-meddig elkötelezettek, a bizonyság, öröm és békesség áldásaira is csak
félig-meddig számítsanak. A menny ablakai is csak félig-meddig lesznek nyitva számukra. […]

Valamelyest mindannyian egyfajta döntéshelyzetben vagyunk, és letekintünk a vízre. Azért
imádkozom, hogy legyen elég hitünk előrehaladni, bátran szembenézni a félelmeinkkel és
kétségeinkkel, és azt mondani magunknak: »Én elköteleztem magam!«” (Fivérem, én
elköteleztem magam. Liahóna, 2011. júl. 4–5.).

Uchtdorf elnök szerint miért fontos, hogy teljesen elkötelezettek legyünk, ahelyett,
hogy csupán „félig-meddig elkötelezettek” lennénk az evangélium szerinti
élet iránt?

2. Végezz el legalább egyet az alábbi tevékenységek közül a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Írd le, hogyan segített már megerősíteni a Jézus Krisztushoz való
megtérésedet azon elkötelezettséged, hogy az evangélium egy adott
parancsolata vagy tantétele szerint élsz.

b. Készíts listát azokról a parancsolatokról vagy evangéliumi tantételekről,
amelyek betartása mellett úgy érzed, teljességgel elkötelezted magad.
Gondold át, melyek az evangélium azon tantételei, amelyek betartása
mellett úgy érzed, hogy már „majdnem”, de még nem „nagyon is”
(Apostolok cselekedetei 26:29) elkötelezett vagy. Írj le egy célt, melynek
teljesítésével jobban megértheted ezeket a tantételeket, és elkötelezettebb
lehetsz irántuk.
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Imádkozz segítségért, miközben igyekszel megtérni Jézus Krisztushoz azáltal, hogy
még teljesebb mértékben élsz az evangélium szerint.

Az Apostolok cselekedetei 26:30–32-ben azt olvassuk, hogy Festus és Agrippa
király ártatlannak találták Pált, és szabadon is bocsátották volna – mivel azonban
Pál a császárhoz fellebbezett az ügyével kapcsolatosan, ezért Rómába kellett őt
küldeniük.

Apostolok cselekedetei 27–28
Pált Rómába viszik, ahol Jézus Krisztusról tanít és bizonyságot tesz
Neil L. Andersen elder a Tizenkét
Apostol Kvórumából a „lelki
forgószelek” megnevezéssel utalt az
élet kihívásaira és próbatételeire (lásd
Lelki forgószelek. Liahóna, 2014. máj.
18–21.).

Gondolkodj el azon, milyen példákat
tudsz mondani olyan
megpróbáltatásokra vagy nehézségekre,
amelyek forgószelekhez hasonlíthatóak
egy ember életében.

Az Apostolok cselekedetei 27–28 tanulmányozása során keress egy olyan tantételt,
amely segíthet hithűen kitartani az életedben támadó lelki forgószelek közepette.

Az Apostolok cselekedetei 27 elmondja, hogyan vitték Pált Rómába a tengeren a
téli hónapok során. A hajó kis híján elpusztult egy viharban, Pál és a hajón utazók
pedig Málta szigetére vetődtek a hajótörés után (lásd a 13. számú bibliai térképet,
melynek címe: Pál apostol misszionáriusi utazásai, a hármas szentíráskötet
függelékében).

3. Olvasd el az Apostolok cselekedetei 28:1–10-et és 28:16–24-et, és
figyeld meg, mit tapasztalt Pál a szigeten és Rómában. A

szentírás-tanulmányozási naplódba rajzolj egy képet vagy írj egy szalagcímet,
amely összegzi az ezekben a szentírásblokkokban leírt eseményeket.

Gondold át azokat a megpróbáltatásokat, amelyeket Pál átélt az Apostolok
cselekedetei 23–28 feljegyzése szerint: jogtalanul bebörtönözték, hajótörést
szenvedett, megmarta egy mérges kígyó, valamint Rómába vitték, ahol házi
őrizetben tartották.

Olvasd el az Apostolok cselekedetei 28:30–31-et, és keresd meg, mit volt képes Pál
véghezvinni Rómában, még a házi őrizete ellenére is.

Pál mely cselekedete mutatja, hogy az átélt megpróbáltatások ellenére is hithű
maradt Istenhez?

Milyen jó származott azokból a megpróbáltatásokból, melyeket Pál a tengeren, a
hajótörés, majd pedig a római bebörtönzés során átélt?
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Az egyik tantétel, amelyet Pál élményeiből megismerhetünk az, hogy ha hithűek
vagyunk, Isten segíthet nekünk abban, hogy a próbatételekből áldásokat
kovácsoljunk magunk és mások számára.

4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen példákat tudnál mondani arra, hogy Isten miként segíthet az
embereknek, hogy a megpróbáltatásaikat áldásokká alakítsák saját maguk és
mások számára?

b. Milyen helyzetben segített már Isten neked vagy az egyik ismerősödnek
abban, hogy egy megpróbáltatást áldássá alakíts saját magad vagy mások
számára?

Döntsd el, hogy követed Pál példáját, és hithű maradsz a megpróbáltatások idején,
hogy Isten segíthessen ezen megpróbáltatások áldásokká alakításában saját magad
és mások számára is.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az Apostolok cselekedetei 23–28-at, és a mai napon elvégeztem ezt a
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés a Rómabeliekhez
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
A rómabeliekhez írt levél Pál apostol leghosszabb levele, és sokan a legnagyszerűbb
levelének is tartják. Ez a levél tartalmazza Pál legteljesebb magyarázatát a Jézus
Krisztusba vetett hit, és nem a Mózes törvényének rendelései általi megigazulás
tanáról. Számos tanítást tartalmaz a szabadítás tanairól, valamint e tanok
mindennapos, gyakorlati alkalmazásáról. E levél tanulmányozása által
megtanulhatod még jobban értékelni Jézus Krisztus engesztelését, valamint azt a
reményt és békességet, amelyre Krisztusban mindenki rátalálhat.

Ki írta ezt a könyvet?
A rómabeliekhez írt levél szerzője Pál (lásd Rómabeliek 1:1). E levél megírásához
Pál felhasználta egy írnok, Tertius segítségét, aki a levél vége felé saját üdvözletét is
közvetítette a rómabeli szenteknek (lásd Rómabeliek 16:22).

Mikor és hol íródott?
Pál a rómabeliekhez írt levelét Korinthusból írta, harmadik misszionáriusi útja vége
felé. Több jel is utal arra, hogy három hónapos korinthusi tartózkodása alatt írta ezt
a levelet (lásd Apostolok cselekedetei 20:2–3, melyben a Görögországba szó
Korinthusra utal), valószínűleg Kr. u. 55 és 56 között. (Lásd Kalauz a
szentírásokhoz: Pál levelei.)

Kinek íródott és miért?
Pálnak a rómabeliekhez írt levele az egyház tagjaihoz szól Rómában (lásd
Rómabeliek 1:7). Nem tudjuk, mikorra nyúlik vissza az egyház története Rómában,
de valószínűleg nem sokkal pünkösd napja utánra, amikor a Rómából látogatóba
érkező zsidók hallották Pétert prédikálni (lásd Apostolok cselekedetei 2:10). Bár Pál
mindaddig még nem járt Rómában, üdvözletét küldte olyan szenteknek, akiket már
korábbról ismert, vagy akikkel Rómában élők által került kapcsolatba – ilyen volt
Prisczilla és Akvila (lásd Apostolok cselekedetei 18:1–2, 18; Rómabeliek
16:1–16, 21).

Úgy tűnik, legalább három fő indoka volt annak, hogy Pál elküldte ezt a levelet a
rómabeliekhez:

(1) Jövendő római látogatásának előkészítése végett. Pál már évek óta szerette volna
prédikálni az evangéliumot Rómában (lásd Apostolok cselekedetei 19:21;
Rómabeliek 1:15; 15:23). Azt is remélte, hogy a római gyülekezetből indulva
missziót szolgálhat Spanyolországban (lásd Rómabeliek 15:22–24, 28).

(2) Tanításai egyértelműsítése és megvédése végett. Pál gyakran tapasztalt ellenállást
olyan személyek részéről, akik félreértették vagy elferdítették tanításait Mózes
törvényéről és a Krisztusba vetett hitről (lásd Apostolok cselekedetei 13:45; 15:1–2;
21:27–28; Rómabeliek 3:8; 2 Péter 3:15–16). Nyilvánvalóan volt oka azt feltételezni,
hogy az ilyen félreértések a római egyháztagokhoz is eljutottak, ezért írt nekik,
hogy még érkezése előtt eloszlassa az esetleges aggodalmaikat.
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(3) Az egyház zsidó és nemzsidó tagjai közötti egységre biztatás végett. Nem sokkal
azelőtt, hogy Pál megírta volna ezt a levelet, a Rómából Klaudius helytartó által
kiűzött zsidók (lásd Apostolok cselekedetei 18:2) kezdtek visszatérni Rómába és a
túlnyomóan nemzsidó keresztény gyülekezetekbe. Ebből a helyzetből adódhattak
feszültségek és gondok a zsidó és a nemzsidó keresztények között. A pogányok,
vagyis a nemzsidók apostolaként (lásd Rómabeliek 11:13) Pál az egyház szerves
részévé akarta tenni a nemzsidó megtérteket; viszont mivel izráelita, vagyis zsidó
volt (lásd Rómabeliek 11:1), azt is nagyon szerette volna, ha saját népe elfogadja az
evangéliumot. Annak tanításával buzdított egységre az egyházban, hogy az
evangélium tanai minden szentre vonatkoznak (lásd Rómabeliek 3:21–4:25;
11:13–36; 14:1–15:13).

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
A kezdeti üdvözlések után a levél kijelenti, hogy mi lesz a témája: Krisztus
evangéliuma Istennek hatalma mindazok szabadítására, akik Jézus Krisztusba
vetett hitből élnek (lásd Rómabeliek 1:16–17).

Bár Pálnak a rómabeliekhez írt levele fontos szerepet játszott a keresztény
történelemben, sajnálatos módon „több tanbéli félreértés, félremagyarázás és
bajkeverés forrásaként szolgált, mint bármely más bibliai könyv” – mondta Bruce R.
McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 2:211). Pál írásairól még a korai keresztények is azt
mondták, hogy „nehezen érthető dolgok”, melyeket időnként elferdítve és tévesen
tanítanak (2 Péter 3:15–16).

Vázlat
Rómabeliek 1–3. Pál elmagyarázza a Jézus Krisztusba vetett hit általi megigazulás
tanát. Leírja, mi vár az egész emberiségre bűnös voltuk miatt, és azt tanítja, hogy
Isten megoldását e problémára minden ember számára Jézus Krisztus engesztelése
jelenti. Krisztus engesztelésének hithű elfogadása által az egész emberiség
megigazulhat (megbocsátást kaphat) és szabadítást nyerhet.

Rómabeliek 4–8. Pál Ábrahám példájával szemlélteti a hit általi megigazulás tanát.
Kifejti a szabadítás tanait, és megtanítja, milyen hatással vannak ezek a tanok
mindazok életére, akik hisznek Krisztusban.

Rómabeliek 9–16. Pál ír Izráel kiválasztott helyzetéről, hogy jelenleg elutasítják az
evangéliumot, valamint eljövendő szabadulásukról. Azt tanácsolja az egyház zsidó
és nemzsidó tagjainak, hogy éljenek az evangélium szerint, és akkor béke és egység
lesz az egyházban. Könyörög a rómabeli szenteknek, hogy továbbra is tartsák be a
parancsolatokat.

RÓMABELIEK
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20. RÉSZ: 3. NAP

Rómabeliek 1–3
Bevezetés
Pál apostol levelet ír a rómabeli szenteknek, melyben kijelenti, hogy Jézus Krisztus
evangéliuma Isten szabadítást eredményező hatalma. Elmagyarázza, hogy mivel
minden ember követ el bűnt, saját cselekedetei által senki nem szabadítható meg.
A szabadításnak Isten kegyelme által kell történnie, mely Jézus Krisztus
engesztelése révén áll rendelkezésre.

Igyekezz jobban megérteni a nehéz szavak és kifejezések jelentését!
A szentírások tanulmányozása során fontos a nehéz szavak meghatározása, mert ez segíteni fog,
hogy jobban megértsd őket. Nézd meg a szentírások lábjegyzeteit, használj szótárat, illetve
fordulj valamelyik szülődhöz vagy oktatódhoz, ha olyan szavakkal vagy kifejezésekkel találkozol
tanulásod során, amelyeket nem értesz. Hasznos lehet, ha beírod e szavak és kifejezések
jelentését a szentírásodba.

A következő felsorolás segíthet neked megérteni néhány olyan szót, melyet Pál a
leveleiben használt:

Evangélium: „Istennek a mi szabad[ít]ásunkra vonatkozó terve, amely Jézus
Krisztus engesztelése által vált lehetővé. Az evangélium magában foglalja azokat az
örök igazságokat vagy törvényeket, szövetségeket és szertartásokat, amelyekre az
emberiségnek szüksége van ahhoz, hogy visszatérve beléphessen Isten színe elé”
(Kalauz a szentírásokhoz: evangélium; scriptures.lds.org).

Szabadítás: „Mind a fizikai, mind a lelki haláltól történő megszabadulás” (Kalauz
a szentírásokhoz: szabadítás, szabadulás; scriptures.lds.org).

Megigazulás: „Felmentetni a bűnért járó büntetés alól, és ártatlannak minősíttetni.
A Szabadító kegyelme igazol, az Őbelé vetett hit által. Ezt a hitet bűnbánat,
valamint az evangélium törvényei és szertartásai iránti engedelmesség mutatja ki.
Jézus Krisztus engesztelése lehetővé teszi az emberiség számára a bűnbánatot,
valamint azt, hogy igazolva legyenek és felmentsék őket azon büntetés alól, melyet
egyébként megkapnának” (Kalauz a szentírásokhoz: igazol, megigazulás;
scriptures.lds.org).

Hit: „Abban az értelemben, ahogyan a szentírások leginkább használják, a hit
olyan bizalom Jézus Krisztusban, amely oda vezet minket, hogy
engedelmeskedjünk Neki. A hit középpontjában Jézus Krisztusnak kell állnia
ahhoz, hogy szabad[ít]áshoz vezessen” (Kalauz a szentírásokhoz: hit;
scriptures.lds.org).

Engesztelő áldozat: Jóvátétel; engesztelés („A szentírások szóhasználatában az
engesztelés annyit tesz, mint elszenvedni egy bűnös cselekedetért járó büntetést, és
ezzel eltávolítani a bűn hatásait a bűneit megbánó bűnöstől, és lehetővé tenni
számára azt, hogy megbékéljen Istennel. Egyedül Jézus Krisztus volt képes arra,
hogy tökéletes engesztelést hozzon az egész emberiségért” [Kalauz a
szentírásokhoz: engesztel, engesztelés; scriptures.lds.org].)
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Kegyelem: „Istentől érkező hatalom, mely férfiak és nők számára lehetővé teszi
azt, hogy áldásokat nyerjenek el ebben az életben, valamint örök életet és
felmagasztosulást azt követően, hogy hitet gyakoroltak, bűnbánatot tartottak, és
minden tőlük telhetőt megtettek a parancsolatok betartásáért. Az ilyen isteni
segítség vagy erő Isten irgalma és szeretete által adatik. Ádám bukása, valamint az
ember gyengesége miatt minden halandó egyénnek szüksége van az isteni
kegyelemre” (Kalauz a szentírásokhoz: kegyelem; scriptures.lds.org).

Cselekedetek: „Valakinek a tettei, jók vagy rosszak. Mindenki a saját cselekedetei
által lesz megítélve” (Kalauz a szentírásokhoz: cselekedetek; scriptures.lds.org).

Törvény: „Isten parancsolatai, illetve szabályai, amelyeken minden áldás és
büntetés alapszik a mennyben és a földön. Akik engedelmeskednek Isten
törvényeinek, elnyerik a megígért áldásokat. […]

Mózes törvénye [melyre Pál egyszerűen »a törvény« megnevezéssel utalt] egy
előkészítő törvény volt, hogy Krisztushoz vezesse a férfiakat és a nőket” (Kalauz a
szentírásokhoz: törvény; scriptures.lds.org).

Rómabeliek 1:1–17
Jézus Krisztus evangéliuma Isten szabadítást eredményező hatalma
Larry Echo Hawk elder a Hetvenektől mesélt egy olyan tapasztalatáról, melyet
fiatalemberként szerzett, miután bevonult az Amerikai Egyesült Államok
Tengerészgyalogságába:

„Harcedzett veterán kiképzőtisztemet is megismertem, amikor berúgta a barakk
ajtaját, és profán kifejezésekkel fűszerezett szavakat ordibálva belépett.

Rémisztő bemutatkozása után a barakk egyik végénél kezdve sorban kérdőre
fogta az újoncokat. A kiképzőtiszt kivétel nélkül mindenkiben talált valamit, amit
hangosan trágárkodva kigúnyolhat. Amint közeledett, minden tengerész a
parancs szerint így felelt neki: »Igenis« vagy »nem, őrmester!«. Nem láttam

pontosan, mit csinál…, mert a parancs szerint előre szegezett tekintettel, vigyázzban kellett
állnom. Amikor hozzám ért, tudtam, hogy vászonzsákomat megragadva annak tartalmát a
mögöttem lévő matracra ürítette. Átnézte a dolgaimat, majd visszajött, hogy szembenézzen
velem. Felkészültem a támadására. Kezében ott volt a Mormon könyvém” („Jöjjetek hozzám, Ó
ti, Izráel háza”. Liahóna, 2012. nov. 32.).

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Te mit éreztél volna Echo Hawk elder helyzetében?

b. Mit gondolsz, mire készült a kiképzőtiszt?

c. Voltál már olyan helyzetben, amikor attól tartottál, hogy ki fogják gúnyolni a
hitelveidet? Ha igen, mik voltak a körülmények?

A Rómabeliek 1 tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek
segíthetnek neked, amikor a hitelveid vagy a normáid miatt gúnyolódással vagy
üldöztetéssel szembesülsz.
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A rómabeliekhez írt levelet misszionáriusi utazásai vége felé írta Pál apostol a
Rómában lévő szenteknek. Azért írt nekik, hogy felkészítse őket az érkezésére,
hogy tisztázza és megvédje a tanításait, és hogy egységre buzdítson az egyház zsidó
és nemzsidó tagjai között. Róma – a Római Birodalom fővárosa – tele volt világi
filozófiákkal, melyek megnehezítették Jézus Krisztus evangéliumának prédikálását.

A Rómabeliek 1:1–14-ben azt olvassuk, hogy Pál azzal kezdte a levelét, hogy
bizonyságot tett Jézus Krisztusról, és kifejezésre juttatta a rómabeli szentek
meglátogatására irányuló reményét és vágyát.

Olvasd el a Rómabeliek 1:15–17-et, és nézd meg, mit tanított Pál a rómabeli
szenteknek Jézus Krisztus evangéliumáról.

Ezek a versek a következő igazságot tanítják: Jézus Krisztus evangéliuma Isten
szabadítást eredményező hatalma mindazok számára, akik Jézus Krisztusba
vetett hitet gyakorolnak. Meg is jelölheted az ezt az igazságot tanító kifejezéseket
a Rómabeliek 1:15–17-ben.

Az evangélium megtanítja nekünk, hogyan szabadulhatunk meg mind a fizikai,
mind a lelki haláltól, és térhetünk vissza Isten színe elé. Jézus Krisztusba vetett
hitet kell gyakorolnunk ahhoz, hogy elnyerjük a szabadítás áldásait, mert Ő
biztosította számunkra az engesztelést, mely lehetővé teszi a szabadítást.

„Pál számára a Jézus Krisztusba vetett hit nem az azzal való csupán elvi egyetértést jelenti, hogy
Jézus Isten Fia, hanem Jézus Krisztus szívből jövő elfogadását, és az abba vetett bizalmat, hogy Ő
az, aki engesztelésként felajánlotta Magát a bűneinkért. Ez a mély bizalom hithű életet
eredményez, mely a bűnök megbánásában, a megkeresztelkedésben és abban nyilvánul meg,
hogy igyekszünk úgy élni, ahogy azt Jézus Krisztus tanította (lásd Apostolok cselekedetei
16:30–33; Rómabeliek 6:1–11; 1 Korinthusbeliek 6:9–11). A »Jézus Krisztusba vetett hit… az
evangélium törvényei és szertartásai iránti engedelmességben, valamint a Krisztusnak nyújtott
szolgálatban nyilvánul meg« (Kalauz a szentírásokhoz: szabadítás, szabadulás;
scriptures.lds.org)” (Újszövetség tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv,
2014]. 334.).

A Rómabeliek 1:16 alapján megfogalmazható az a tantétel, hogy amikor
bizonyságot nyerünk arról, hogy Jézus Krisztus evangéliumának hatalmában
áll megszabadítani minket – mindannyiunkat –, akkor nem szégyelljük
másokkal is megosztani azt.

2. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Szerinted miért segíthet nekünk a Jézus Krisztus

evangéliumáról nyert bizonyság abban, hogy elég bátrak legyünk másokkal is
megosztani azt?

Olvasd tovább Echo Hawk elder és a kiképzőtiszt történetét:

„Arra számítottam, hogy rám kiabál, ehelyett azonban közelebb lépett, és azt suttogta:
»Mormon vagy?«

A parancs szerint kiabálva válaszoltam: »Igenis, őrmester!«
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Megint felkészültem a legrosszabbra. Ehelyett habozott egy kicsit, felemelte a Mormon könyvét
tartó kezét, és egészen csendesen azt kérdezte: »Hiszel ebben a könyvben?«

Ismét felkiáltottam: »Igenis, őrmester!«

Ezen a ponton biztos voltam benne, hogy becsmérlő szavakat kiált majd a mormonokról és a
Mormon könyvéről, de csak csendben állt ott. Egy perc elteltével visszament az ágyamhoz, és
óvatosan letette a Mormon könyvét. Aztán elhaladt mellettem anélkül, hogy megállt volna, majd
profán kifejezésekkel tovább gúnyolta és becsmérelte a többi újoncot” („Jöjjetek hozzám, Ó ti,
Izráel háza”. 32.).

Gondold át, hogy miért példázza jól Echo Hawk elder válasza a Rómabeliek
1:16-ban tanított tantételt.

Olvasd el, még mit mondott Echo Hawk elder: „Gyakran eltűnődtem rajta, miért
kímélt meg engem azon a napon ez a kemény tengerészgyalogos őrmester. De
hálás vagyok azért, hogy habozás nélkül mondhattam: »Igen, Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagja vagyok«, és »igen, tudom, hogy a
Mormon könyve igaz«. Ez a bizonyság becses ajándék számomra, melyet a
Szentlélek által szereztem meg” („Jöjjetek hozzám, Ó ti, Izráel háza”. 32.).

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Te vagy egy ismerősöd mikor tanúsított már bátorságot és nem szégyellte
megosztani Jézus Krisztus evangéliumát?

b. Mi a bizonyságod Jézus Krisztus evangéliumáról?

c. Milyen módokon erősíted meg az evangéliumról való bizonyságodat? Mit
tehetnél még azért, hogy erősebb legyen a bizonyságod? Írj le egy olyan célt,
melyen ezen a héten dolgozhatsz, és amely segíteni fog a bizonyságod
megerősítésében.

Rómabeliek 1:18–3:23
Az egész emberiség követ el bűnt, és nem érnek fel Isten dicsőségéhez
Pál idejében a nemzsidó keresztények némelyike Isten irgalmának
hangsúlyozásával és az Ő tökéletes igazságosságának figyelmen kívül hagyásával
próbálta mentegetni az erkölcstelen vagy bűnös viselkedést. Emellett a zsidó
keresztények némelyike még mindig úgy tartotta, hogy a szabadításhoz szükség
van Mózes törvényének betartására. Pál apostol mindkét téveszmét helyre akarta
igazítani.

Olvasd el a Rómabeliek 1:22–31-et, és nézd meg, hogy milyen bűnöket követtek el
a nemzsidók.

Szerinted mit jelent a Rómabeliek 1:25-ben, hogy „a teremtett dolgokat tisztelték
és szolgálták a teremtő helyett”? ____________________
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A Rómabeliek 1:26-ban található „elváltoztatták a természet folyását
természetellenesre” és a Rómabeliek 1:27-ben található „elhagyván az
asszonynéppel való természetes élést” kifejezések leszbikus és homoszexuális
viselkedésre utalnak. Hogy jobban megértsd az egyház leszbikus és homoszexuális
viselkedéssel kapcsolatos álláspontját, olvasd el az alábbi kijelentéseket:

„A homoszexuális és leszbikus magatartás súlyos bűnnek számít. Amennyiben azt veszed észre,
hogy vonzódsz a saját nemedhez, illetve valaki helytelen viselkedésre próbál meg rávenni, fordulj
tanácsért a szüleidhez és a püspöködhöz! Ők segíteni fognak” (A fiatalság erősségért [füzet,
2011]. 36.).

„…a homoszexuális tevékenység [e]llentétes az emberi nemiség rendeltetéseivel (lásd
Rómabeliek 1:24–32). Eltorzítja a szeretetteljes kapcsolatokat, és meggátolja, hogy az emberek
elnyerjék a családi életben és az evangélium szabadító szertartásaiban rejlő áldásokat” (Hűek a
hithez: Evangéliumi értelmező szótár [2004]. 54.).

„Az egyház tanbéli álláspontja világos: Nemi érintkezés kizárólag olyan férfi és nő között jöhet
létre, akik házasok egymással. Ezt az álláspontot azonban soha nem szabad a rosszindulat
igazolására használni! Jézus Krisztus, akit mi követünk, világosan elítélte a nemi
erkölcstelenséget, de soha nem volt kegyetlen. Mindig arra törekedett, hogy felemelje az egyént,
soha nem arra, hogy megalázza. […]

Az egyház különbséget tesz az azonos nemhez való vonzódás és a viselkedés között. Miközben
fenntartjuk, hogy az azonos nem iránti érzelmek és hajlamok önmagukban nem bűnösek, a
homoszexuális viselkedés ellenkezik azzal »a szentírásokra alapozott tan[tétellel, miszerint] a
férfi és nő közötti házasság nélkülözhetetlen eleme a Teremtő [azon] tervének, amely gyermekei
örökkévaló rendeltetésére vonatkozik« [Első elnökségi nyilatkozat az azonos neműek
házasságáról. mormonnewsroom.org]” (“Same-Sex Attraction” [Azonos nemhez vonzódás],
topics.lds.org).

Miért fontos megértenünk az Úr prófétáinak és apostolainak a leszbikus és
homoszexuális viselkedésre vonatkozó tanításait? ____________________

A Rómabeliek 2:1–3:8-ban Pál azt tanította, hogy minden ember a cselekedetei
szerint lesz megítélve, és a zsidók hamislelkűsége abból ered, hogy külsőleg Mózes
törvénye szerint élnek, belsőleg azonban nem.

Olvasd el a Rómabeliek 3:9–12, 23-at, és nézd meg, hogy mit mondott Pál, kikre
van hatással a bűn.

A 23. versben megjelölheted, hogy milyen hatással vannak ránk a bűneink.

Ezek a versek azt az igazságot tanítják, hogy minden felelősségre vonható ember
követ el bűnt, és szüksége van Isten megbocsátására. Hogyan segít nekünk ez
az igazság jobban megérteni, hogy miért van szükségünk Jézus Krisztusra?
____________________

A Rómabeliek 3 tanulmányozását folytatva keress olyan Pál által tanított
igazságokat, amelyek bűnös állapotunk ellenére reményt adnak nekünk.
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Rómabeliek 3:24–31
Az egész emberiség megigazulhat, ha hithűen elfogadja Krisztus engesztelését
Miután Pál apostol a Rómabeliek 3:24–31-ben elmagyarázta, hogy mindannyian
követünk el bűnt, tehát kárhoztatva állunk Isten előtt, mert Ő nem nézheti el a
bűnt, tanított arról, hogy Jézus Krisztus engesztelése által mi módon győzhető le ez
az állapot. E versek megértéséhez meg kell értened a következő szavak jelentését: a
megigazul azt jelenti, amikor valakit felmentenek a bűnért való büntetés alól, és
ártatlannak minősítik; a kegyelem Isten irgalmából és szeretetéből eredő isteni
segítség vagy erő; az engesztelő áldozat pedig Jézus Krisztus értünk hozott
áldozatára utal.

Olvasd el a Rómabeliek 3:24–26-ot a fenti meghatározások figyelembevételével. A
Rómabeliek 3:24-ben megjelölheted, hogy mi módon igazulunk meg, vagyis
minősíttetünk érdemesnek arra, hogy Isten jelenlétében legyünk.

A Rómabeliek 3:24 Joseph Smith fordítása az ingyen szó helyett a kizárólag kifejezést
használja. Bár a jó cselekedeteink segítenek kifejezésre juttatni a Jézus Krisztusba
vetett hitünket, csupán e cselekedetek által nem érdemelhetjük ki a szabadítást,
mert – amint azt Pál a Rómabeliek 3:23-ban tanította – mindannyian követünk el
bűnt, tehát elesünk a szabadítástól. Kizárólag Isten kegyelméből – az Ő isteni ereje
és képessé tevő hatalma által – szabadulunk meg.

A Rómabeliek 3:25–26-ban figyeld meg, hogy akik hisznek Jézus Krisztusban, azok
Isten kegyelme által megigazulnak. Ne feledd, hogy a hit szó Jézus Krisztus olyan
szívből jövő elfogadását jelenti, melyből eredően az illető az Ő egyházának tagjává
válik, készen arra, hogy betartsa a parancsolatait és engedelmeskedjen az
evangélium szertartásainak. Ezekből a versekből megismerhetjük az alábbi
tantételt: Jézus Krisztus engesztelésének hithű elfogadása által az egész
emberiség megigazulhat és szabadítást nyerhet.

Gondold át, miért van szükséged a Szabadítóra, Jézus Krisztusra ahhoz, hogy
szabadítást nyerj. Írd le annak néhány módját, ahogyan kifejezésre tudod juttatni a
Szabadító engesztelésének hithű elfogadását: ____________________

A Jézus Krisztussal és az Ő engesztelésével kapcsolatos érzéseidet és bizonyságodat
meg is oszthatod valakivel, akinek javára válhat az, ha hall a Szabadítóról.

A Rómabeliek 3:27–31-ben Pál ismételten kihangsúlyozta, hogy a zsidók és a
nemzsidók is a Jézus Krisztusba vetett hit által igazulnak meg. Ha hit által Jézus
Krisztushoz fordulnak, akkor beteljesítik, vagyis megerősítik (lásd Rómabeliek 3:31)
Mózes törvényét, mely Krisztusra mutat.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Rómabeliek 1–3-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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20. RÉSZ: 4. NAP

Rómabeliek 4–7
Bevezetés
Pál elmagyarázza, hogyan igazult meg Ábrahám kegyelem által. Azután leírja,
milyen áldások érik azokat, akik megigazulnak, és azt tanítja, hogy a keresztelkedés
a bűnnel szembeni halált, valamint a Krisztusban való életre kelést jelképezi.

Rómabeliek 4–5
Pál elmagyarázza, hogyan igazult meg Ábrahám kegyelem által
Képzeld el, hogy majd szomjan halsz a sivatagban, és egy közeli domb tetején van
egy üveg víz. Az alábbiak közül melyik fog megmenteni téged:

A. Az abba vetett hited, hogy a víz megmenthet téged.

B. Az erőfeszítésed, hogy odajuss a vízhez és megidd.

C. A víz.

Ez a kitalált történet segíthet nekünk megérteni Pálnak a Rómabeliekhez 4–7-ben
található, arra vonatkozó tanításait, hogy miként kapcsolódik a hit, a cselekedetek
és a kegyelem a megigazulás tanához.

A Rómabeliek 1–3-ból megtudtuk, hogy a megigazulás a bűnért való büntetés alóli
felmentést és azt jelenti, hogy Jézus Krisztus engesztelése által igazlelkűvé tétetünk
(lásd T&Sz 76:69).

A Rómában élő zsidó szentek közül némelyek túlságosan is hangsúlyozták saját
erőfeszítéseiknek, valamint Mózes törvényének fontosságát a megigazulás során.
Milyen tekintetben érthetik félre némelyek ma is hasonlóképpen a megigazulást?

A történetben szereplő három lehetőség közül melyik jelképezhetné azt az
elképzelést, melynek értelmében saját cselekedeteink menthetnek meg
minket? ____

Pál azzal próbálta meg helyreigazítani ezt a félreértést, hogy emlékeztette a
zsidókat az ősi pátriárkára, Ábrahámra, akit a zsidók közül sokan
megigazultnak véltek.

A Rómabeliek 4:2–5 Joseph Smith fordítása egyértelművé teszi, hogy miért igazult
meg Ábrahám, és találtatott igazlelkűnek: „Mert ha Ábrahám a cselekedetek
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törvényéből igazult meg, akkor önmagával dicsekedhetnék, nem az Istennel. Mert
mit mond az írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ő néki
igazságul. Annak pedig, a kit a cselekedetek törvénye igazol, jutalom adatik, nem
kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, a ki nem azon igyekszik,
hogy a cselekedetek törvénye igazolja őt, hanem hisz abban, aki az istentelent nem
igazítja meg, az ő hite tulajdoníttatik igazságul.”

Mi nem igazolta Ábrahámot? ____________________

Tartsd szem előtt Pál tanítását, mely szerint „mindnyájan vétkeztek, és
szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül” (Rómabeliek 3:23), vagyis híján vannak
Isten dicsőségének. Még ha végül tökéletesen be is tartanánk a parancsolatokat, a
múltban elkövetett bűneink és vétkeink akkor is érdemtelenné tennének minket a
cselekedetek törvénye általi megigazulásra. Másképp fogalmazva, a cselekedetek
törvénye akkor igazolhatna bennünket, ha soha nem követnénk el bűnt, és még
tudtunkon kívül sem szegnénk meg Isten bármelyik törvényét.

A Rómabeliek 4:6–15-ből megtudjuk, hogy sem a leszármazásnak, sem a Mózes
törvénye iránti engedelmességnek nem áll hatalmában megtisztítani minket
a bűntől.

Olvasd el a Rómabeliek 4:16 Joseph Smith fordítását (a Kalauz a szentírásokhoz
240. oldalán), és keresd meg annak még teljesebb magyarázatát, hogy mi módon
igazulunk meg.

A Rómabeliek 4:16-ból megismerhetjük azt a tant, hogy hit és cselekedetek útján,
kegyelem által igazulunk meg. (Ezt a tant be is írhatod a szentírásodba a
Rómabeliek 4:16 mellé.)

Ne feledd, hogy a kegyelem azokra az áldásokra, irgalomra, segítségre és erőre utal,
melyek Jézus Krisztus engesztelése révén állnak rendelkezésünkre. Gondolj vissza
a lecke elején felvázolt helyzetre. A három lehetőség közül melyik jelképezhetné
Jézus Krisztus engesztelését és Isten kegyelmét? ____

Melyik lehetőség jelképezhetné az Őbelé vetett hitünket? ____

Ha ebben a helyzetben lennél, akkor a hited és az erőfeszítéseid vajon
megmenthetnének téged, ha nem lenne víz a dombtetőn? A történetben szereplő
víz miben hasonlít Jézus Krisztus engesztelésére és Isten kegyelmére?

Dieter F. Uchtdorf elnök az Első Elnökségből azt tanította:

„A szabadítást nem lehet az engedelmesség valutájával megvenni; Isten Fiának
vére fizetett meg érte [lásd ApCsel. 20:28]. […]

A kegyelem Isten ajándéka, és ha Isten minden egyes parancsolatának
betartására vágyunk, azzal Mennyei Atyánk e szent ajándéka felé nyújtjuk ki
halandó kezünket, hogy megkaphassuk azt” (A kegyelem ajándéka. Liahóna,
2015. máj. 109–110.).

Figyeld meg, hogy bár a sivatagi szomjúságról szóló történet segít nekünk
megérteni, hogyan járul hozzá a megigazuláshoz a hit, a cselekedetek és a
kegyelem, azonban nem szemlélteti azon módok mindegyikét, amelyek által
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elnyerhetjük a Szabadító kegyelmét. Jézus Krisztus nem csupán az Isten kegyelmét
jelképező életmentő vizet biztosítja, mely kegyelem igazol minket és megtisztít a
bűntől, hanem azt is lehetővé teszi számunkra, hogy meglegyen az ahhoz
szükséges hitünk és erőnk, hogy megszerezzük a vizet, vagyis hozzájussunk Isten
kegyelméhez. Ez a kegyelem az előtt, alatt és után is megáldhat minket, hogy
gyakoroljuk a Jézus Krisztusba vetett hitet, és jó cselekedeteket viszünk véghez.

David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította: „Az
engesztelés hatalma lehetővé teszi a bűnbánatot, és lecsillapítja a bűn okozta
kétségbeesést. Megerősít minket, hogy oly módon lássuk és tegyük meg a jót,
illetve váljunk jóvá, amelyet korlátozott halandó képességeinkkel soha nem
ismernénk fel és nem érhetnénk el” (Ezért elcsitították a félelmeiket. Liahóna,
2015. máj. 47.).

Hogyan segít nekünk az engesztelés és Isten kegyelme abban, hogy gyakoroljuk a
Jézus Krisztusba vetett hitet, és jó cselekedeteket vigyünk véghez?
____________________

A Krisztusba vetett hitünket kifejezésre juttató, és az Isten kegyelme általi
megigazulást lehetővé tevő cselekedetek közé tartozik bűneink megbánása, a
parancsolatok iránti engedelmesség, valamint az evangélium szabadító
szertartásainak elnyerése (lásd Moróni 10:32–33).

1. Képzeld el, hogy két barátod azon vitatkozik, hogyan lehet minket
„megszabadítani”. Az egyik barátod azt mondja, hogy a

szabadításhoz csupán kifejezésre kell juttatnunk a Jézus Krisztusba vetett
hitünket. A másik barátod kitart amellett, hogy a parancsolatok iránti
engedelmességünk szabadít meg minket. Írd le a szentírás-tanulmányozási
naplódba, hogyan magyaráznád el a barátaidnak a hit, a cselekedetek és a
kegyelem közötti kapcsolatot.

Amint azt a Rómabeliek 5 feljegyzi, Pál arról tanított, milyen békét érezhetnek
azok, akik a Jézus Krisztusba vetett hit által hozzáférnek Isten kegyelméhez (lásd
1–2. versek). Azt is kifejtette, hogy a Krisztus engesztelése révén rendelkezésünkre
álló kegyelem bőven elég a bukás hatásainak legyőzéséhez.

Rómabeliek 6–7
Pál arról tanít, hogy mi módon szabadulhatunk meg a bűntől és nyerhetünk
örök életet
Képzeld el, hogy a barátod úgy tervezi, hogy idővel majd szolgál missziót, azonban
jelenleg az Úr normáival ellentétes döntéseket hoz. Amikor aggodalmadat fejezed
ki a viselkedése miatt, azt mondja: „Nem nagy ügy. Az engesztelés révén még
mindig bűnbánatot tarthatok, mielőtt misszióba mennék.”

Gondold át, hogy mit válaszolnál a barátodnak. A Rómabeliek 6 tanulmányozása
közben figyeld meg, miért jelzi ez a fajta hozzáállás a kegyelem tanának súlyos
félreértését.
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Olvasd el a Rómabeliek 6:1–6, 11–12-t, és nézd meg, hogyan tehetnék helyre Pál
tanításai a barátod gondolkodását.

Saját szavaiddal magyarázd el, hogyan segíthetnének a barátodnak Pál ezekben a
versekben található tanításai: ____________________

Szerinted mit jelentenek a „meghaltunk a bűnnek” (Rómabeliek 6:2) és az
„eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba” (Rómabeliek 6:4)
kifejezések?

Ezekből a versekből többek között azt az igazságot tudhatjuk meg, hogy az
alámerítéssel történő keresztelkedés jelképezheti azt, hogy meghalunk a
bűnnek és új lelki életre kelünk.

A keresztelkedéskor kezdődő új lelki élet magában foglalja bűneink bocsánatának
elnyerését és azt, hogy elkötelezzük magunkat Isten parancsolatainak betartása
mellett. Akik tudatosan, a későbbi bűnbánat szándékával követnek el bűnt, és ezzel
megszegik a keresztelési szövetségüket, azok csúfot űznek a Szabadító
engeszteléséből, és lelki veszélynek teszik ki magukat.

Ki fizeti az alkalmazottak bérét? Miért nem fizeti ki egy munkaadó valaki más
alkalmazottjának a bérét?

Olvasd el a Rómabeliek 6:13-at, és keresd ki, hogy minek vagy kinek szánhatjuk
oda magunkat, melyik az a két mester, vagyis „munkaadó”, akit szolgálhatunk.
Ebben a versben a szánjátok oda kifejezés azt jelenti, hogy ajánljátok fel vagy adjátok
oda, a tagjaitok szó pedig a test és az elme részeire utal.

Olvasd el a Rómabeliek 6:14–23-at, és nézd meg, mi a bűn „zsoldja” (Rómabeliek
6:23), vagyis következménye, és mi Isten ajándéka. A találtakat írd be az alábbi
táblázatba.

a bűn zsoldja (vagyis bére) Isten ajándékai

A bűn zsoldjának nevezett halál „elválás Istentől és a tőle érkező hatásoktól”, és azt
jelenti, hogy meghalunk, „ami az igazlelkűséghez tartozó dolgokat illeti” (Kalauz a
szentírásokhoz: halál, lelki; scriptures.lds.org).

A Rómabeliek 6:16-ból megtudjuk, hogy ha engedünk a bűnnek, akkor a bűn
szolgáivá válunk. Ezt a tantételt be is írhatod a szentírásodba a Rómabeliek
6:16 mellé.

2. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Hogyan tesz minket egy adott bűn szolgájává az, ha

engedünk annak?

Gondolj olyan alkalmakra, amikor valaki engedett a bűnnek, és ez megfosztotta őt
a szabadságától.

Nézd meg, mi mindent soroltál fel a fenti táblázatban „Isten ajándékai” alatt.
Milyen előnyei vannak annak, ha az igazlelkűséget szolgáljuk, és nem a bűnt?
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3. Írd le a következő tantételt a szentírás-tanulmányozási naplódba:
Ha átengedjük magunkat Istennek, akkor megszabadulhatunk

a bűntől és elnyerhetjük az örök élet ajándékát. Azután válaszold meg a
következő kérdéseket:

a. Hogyan engedhetjük át magunkat Istennek?

b. Milyen tekintetben tapasztaltad már meg azt, hogy megszabadulsz a bűntől,
amikor átengeded magad Istennek?

4. Írj le egy arra vonatkozó célt a szentírás-tanulmányozási naplódba,
hogy mi módon fogod még inkább átengedni magad Istennek

azért, hogy elnyerhesd a kegyelmét az életedben.

Amint azt a Rómabeliek 7 feljegyzi, Pál a házasság metaforáját használva tanított
arról, hogy az egyház tagjait már nem köti Mózes törvénye, hanem Krisztushoz
tartoznak. Arról is írt, hogy milyen küzdelem zajlik a test (lásd Rómabeliek 7:18),
vagyis a testi kívánságok, valamint a „belső ember” (Rómabeliek 7:22), vagyis a
lelkiség között.

A Rómabeliek 7:24–25 Joseph Smith fordítása további meglátásokkal szolgál Pál
erős bizonyságát illetően, midőn tanúbizonyságot tett arról, hogy a test legyőzhető:

„És ha nem győzöm le a bennem lévő bűnt, hanem a bűn törvényét szolgálom a
testtel; Ó én nyomorult ember! ki szabadít ki engem e halálnak testéből?

Köszönöm tehát Istennek, Jézus Krisztus, a mi Urunk által, hogy ilyenképp
elmémmel én magam Isten törvényét szolgálom” (Joseph Smith fordítás,
Rómabeliek 7:26–27 [a Kalauz a szentírásokhoz 241. oldalán]).

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Rómabeliek 4–7-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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21. RÉSZ: 1. NAP

Rómabeliek 8–11
Bevezetés
Pál apostol tanít a lelki újjászületésből és az abból eredő áldásokról, ha alávetjük
magunkat Mennyei Atyánk akaratának. Arról is tanít, hogy Izráel elutasította Isten
Ábrahámmal és leszármazottaival kötött szövetségét. Pál azt tanítja, hogy inkább a
szövetség iránti hithűség, mintsem a leszármazás dönti el azt, hogy ki tartozik Isten
kiválasztott népéhez, és tanít az evangélium elviteléről a nemzsidókhoz.

Az evangélium tanulásának alapjai
A szentírások sorrendben történő tanulmányozása során az evangélium tanulásának alapjai közül
sok mindent felhasználsz, például a szentírások szövegösszefüggésének és tartalmának
megértését; az evangéliumi tanok és tantételek felismerését, megértését, igazságuk és
jelentőségük átérzését; valamint a tanok és tantételek alkalmazását. Ezek az alapok olyan mintát
hoznak létre, melyet követve az evangélium behatol az elmédbe és a szívedbe.

Rómabeliek 8
Pál a lelki újjászületés áldásairól ír
Ismersz valakit, aki nagyon értékes vagy fontos dolgot örökölt valaki mástól?
Előfordulhat például, hogy egy szülő vagy nagyszülő valami nagyon értékeset ad a
gyermekeinek vagy az unokáinak.

Ha bárki vagyonát megörökölhetnéd, akkor kinek a vagyonát választanád, és miért
szeretnéd, ha a tiéd lenne? ____________________

Gondolj bele, milyen áldásokat kapnál, ha örökölnéd mindazt, amivel Mennyei
Atyánk rendelkezik. A Rómabeliek 8:1–18 tanulmányozása során figyeld meg, mit
kell tennünk azért, hogy örökösei legyünk mindannak, amivel Mennyei Atyánk
rendelkezik.

Olvasd el a Rómabeliek 8:1, 5–7, 13-at, és nézd meg, mit tanított Pál apostol, mi
jellemzi azokat, akik „a test szerint valók”, vagyis hajlamosak bűnt elkövetni, illetve
azokat, akik „a Lélek szerint valók”.

Ezekben a versekben Pál két ellentétes hozzáállásról tanított, az egyik „a testnek
gondolata”, a másik pedig „a Lélek gondolata” (Rómabeliek 8:6), vagyis az egyik a
testi gondolkodásmód, a másik pedig a lelki. A testi gondolkodásmód azt jelenti,
hogy valaki a fizikai test élvezeteinek, szenvedélyeinek és kívánságainak
kielégítésére összpontosít. Mit jelent szerinted a lelki gondolkodásmód?
____________________

A „test cselekedeteit a lélekkel megöldököl[ni]” (Rómabeliek 8:13) annyit tesz,
mint leigázni, vagyis megfékezni a halandó testünkhöz kapcsolódó gyengeségeket,
kísértéseket és bűnöket (lásd Móziás 3:19). Ebből a versből megtudjuk, hogy ha
követjük a Lélek befolyását, akkor legyőzhetjük a természetes ember bűnre
való hajlamát.
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Olvasd el a Rómabeliek 8:14–17-et, és keresd ki, milyen szavakkal utal Pál azokra,
akik követik a Lelket. A fiai szó a 14. versben gyermekeket jelent, a lányokat is
beleértve (lásd T&Sz 25:1).

A szentírások több értelemben is mondják azt rólunk, hogy „Isten gyermekei
vagyunk” (Rómabeliek 8:16). Először is, minden emberi lény szó szerint Mennyei
Atyánk szeretett lélekgyermeke. Másodszor, a Jézus Krisztussal kötött szövetségi
kapcsolaton keresztül Isten gyermekeiként újjászületünk, amikor bűnbánatot
tartunk, megkeresztelkedünk és befogadjuk a Szentlelket.

A bibliai versben található »a fiúságnak Lelkét kaptátok« kifejezés az
örökbefogadásra utal, mely a római világban elterjedt gyakorlat és Pál olvasói
számára ismert elképzelés volt. Akit hivatalosan örökbe fogadtak, az minden olyan
jogot és kiváltságot megkapott, amely a saját, természetes módon a családba
született gyermeknek járt volna. Amikor tehát evangéliumi szövetségkötés által
megkapjuk „a fiúságnak Lelkét” (Rómabeliek 8:15), Isten gyermekeivé válunk,
„örököstársai[vá] pedig Krisztusnak” (Rómabeliek 8:17).

A Mormon könyvében Benjámin király is tanított arról, hogy mi módon válhatunk
Krisztus gyermekeivé (lásd Móziás 5:5–10).

Joseph Fielding Smith elnök azt tanította, hogy Jézus Krisztus „azért válik
Atyánkká, mert az értünk hozott engesztelés által életet, örök életet kínál
nekünk”. Kifejtette: „A Neki való engedelmességre kötött szövetségeink révén
Jézus Krisztus gyermekeivé, fiaivá és leányaivá válunk” (Doctrines of Salvation,
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:29).

Olvasd el újra a Rómabeliek 8:17-et. Az örököstárs olyan valaki, aki más
örökösökkel egyforma örökséget kap.

Ha már eleve az Atyaisten gyermekei vagyunk, akkor miért nem kapunk
automatikusan egyforma örökséget Jézus Krisztussal? Miért szükséges Jézus
Krisztus fiaivá és leányaivá válni?

Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következő magyarázatot
fűzte ehhez: „…mindannyian mennyei szüleink örökösei vagyunk. »Isten
gyermekei vagyunk«, tanította Pál apostol – »Ha pedig gyermekek, örökösök is;
örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak« (Rómabeliek 8:16–17). Amint
azt az Újszövetség kifejti, ez azt jelenti, hogy »az örök élet« (Titus 3:7) örökösei
vagyunk, és ha az Atyához jövünk, akkor »örökségül nyer[ünk] mindent«

(Jelenések 21:7), mindent, amije van. Ezt aligha foghatja fel halandó elménk! Azt azonban értjük,
hogy csak akkor érhetünk el ehhez a végső célhoz, ha követjük Szabadítónkat, Jézus Krisztust,
aki azt tanította, hogy »senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam« (János 14:6)”
(Krisztus követői. Liahóna, 2013. máj. 98–99.).

Saját érdemességünk alapján semmit nem kapnánk, mert mindannyian követtünk
el bűnt, és nem érünk fel Isten dicsőségéhez (lásd Rómabeliek 3:23). Amikor
azonban Jézus Krisztus örökbe fogad minket, a tökéletlenségeinket felülírja az Ő
tökéletes élete és engesztelése. Szövetségeink és Jézus Krisztus iránti
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engedelmességünk által így örököstárssá válunk, és Jézus Krisztussal „együtt
szenvedünk” (Rómabeliek 8:17). Ez nem azt jelenti, hogy elszenvedjük mindazt,
amit a Szabadító az engesztelő áldozata részeként elszenvedett, hanem inkább
azáltal szenvedünk vele együtt, hogy követjük Őt, feláldozunk világi dolgokat,
engedelmeskedünk a parancsolatoknak és hithűen kitartunk az ellenállás
közepette.

A Rómabeliek 8:14–18-ból megtudjuk, hogy ha Isten hithű szövetséges
gyermekei vagyunk, akkor Jézus Krisztus örököstársaivá válhatunk mindazt
illetően, amivel Mennyei Atyánk rendelkezik.

1. Rajzolj a szentírás-tanulmányozási naplódba egy három oszlopból
álló táblázatot. Az első oszlop fejléce legyen követelmények, a

középsőé ellenállás, a harmadiké pedig örökség. Azután tedd a következőket:

a. A „követelmények” oszlopban sorolj fel négy vagy öt konkrét parancsolatot
vagy normát, melyet be kell tartanunk ahhoz, hogy Isten hithű szövetséges
gyermekeinek számítsunk.

b. Az „ellenállás” oszlopban sorolj fel néhány példát arra, hogy milyen
ellenállásba ütközhetünk, miközben igyekszünk Isten hithű szövetséges
gyermekeiként élni.

c. Az „örökség” oszlopban sorolj fel jó néhány olyan áldást, melyet Mennyei
Atyánktól örökölhetünk akkor, ha igyekszünk az Ő hithű szövetséges
gyermekeiként élni.

Nézd meg a szentírás-tanulmányozási naplódba írt felsorolásokat, és vesd össze a
Krisztus örököstársaiként elnyerhető áldásokat a követelményekkel és a lehetséges
ellenállással. Mit mondanál, ha valaki megkérdezné tőled, hogy érdemes-e hűnek
lenni az Úr parancsolataihoz?

Olvasd el a Rómabeliek 8:18-at, és nézd meg, hogy mit mondott Pál, amikor
összevetette az áldozathozatalainkat azzal, amit Mennyei Atyánktól
örökségként kapunk.

A Rómabeliek 8:19–30 feljegyzi Pál azon tanításait, hogy a Lélek segít nekünk a
gyengeségeinkben, és Jézus Krisztus már a halandóság előtti életben elhívást
kapott arra, hogy Isten gyermekeinek a Szabadítója legyen. (A Rómabeliek
8:29–30-ban található eleve elrendelt kifejezés előre elrendelést, vagyis elhívást
jelent. Az efézusbeliekhez írt levél tanulmányozásakor még több mindent
megtudsz majd Pál előre elrendelésre vonatkozó tanításairól.)

Olvasd el a Rómabeliek 8:28, 31–39-et, és keresd ki, milyen igazságokat tanított Pál
Isten szeretetéről a halandóságban megtapasztalható ellenállás, kihívások és
megpróbáltatások kapcsán. Meg is jelölheted azokat a szavakat vagy kifejezéseket,
amelyek fontosak számodra.

A Rómabeliek 8:31 Joseph Smith fordításában az áll: „Ha az Isten velünk, kicsoda
győzhet le minket?” (Joseph Smith Translation, Romans 8:31).

Az ezekben a versekben fellelhető igazságok között vannak az alábbiak: Ha
szeretjük Istent, akkor minden dolog összefog a javunkért. Jézus Krisztus
által a halandóság minden kihívását és megpróbáltatását legyőzhetjük.
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Semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől, mely Jézus Krisztus
engesztelésében mutatkozik meg.

2. Végezz el legalább egyet az alábbi tevékenységek közül a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Gondold át az általad megtapasztalt kihívásokat és megpróbáltatásokat, és
írj le két olyan kijelentést a Rómabeliek 8:28, 31–39-ből, melyeket különösen
fontosnak találsz, majd indokold meg, hogy miért.

b. Írd le, hogyan tapasztaltad már meg Isten szeretetét a kihívásaid idején.

c. Írj le néhány olyan módot, ahogyan ki tudod mutatni az Isten iránti
szeretetedet. Tűzd ki célul, hogy a leírtak szerint cselekszel, és bízz benne,
hogy minden dolog összefog a javadért.

Rómabeliek 9–11
Pál arról tanít, hogy Izráel elutasította Isten szövetségét, valamint hogy az
evangéliumot a nemzsidók közé is el kell vinni
Amint azt a Rómabeliek 9–11 feljegyzi, Pál apostol az Izráel és az izráeliták
kifejezéseket használta a zsidók szó helyett. Az Ószövetség idején Isten Jákób,
vagyis Izráel leszármazottait választotta ki arra, hogy az Ábrahámmal kötött
szövetségének részesei legyenek (lásd Rómabeliek 9:4–5). Ez a szövetség magában
foglalt a következőkhöz hasonló áldásokat: föld, papsági felhatalmazás, valamint
annak felelőssége, hogy szerte a világon megáldják az embereket az
evangéliummal, amely az örök élet lehetőségét kínálja nekik.

Olvasd el a Rómabeliek 9:6, 8-at, és nézd meg, hogy mit tanított Pál Izráel házának
tagjairól.

Szerinted mit értett Pál az alatt, hogy „nem mindnyájan izráeliták azok, kik
Izráeltől valók” (Rómabeliek 9:6)?

A zsidók között voltak, akik nem értették, hogy az Izráel házába született emberek
nem mind érdemesek arra, hogy részesei legyenek Isten Izráellel kötött
szövetségének. Tévesen abban bíztak, hogy leszármazásuk automatikusan megadja
nekik a szövetség áldásait.

Olvasd el a Rómabeliek 10:8–13-at, és nézd meg, hogyan válhat valaki részévé
Isten szövetséges népének, függetlenül attól, hogy izráelita-e vagy sem.

Ezekben a versekben a vallást teszel ige görög megfelelője az elfogadás vagy
szövetségkötés nyilvános megvallását jelenti, a hiszed ige görög megfelelője pedig
bizalommal teljes elkötelezettséget. Ez a Szabadítóba vetett mély bizalom indítja az
embereket annak nyilvános megvallására, hogy elfogadják Őt úgy, ahogyan azt
kívánja. Ennek módozataihoz hozzátartozik Isten parancsolatainak betartása, a
bűnbánat, valamint az evangélium szabadító szertartásainak – például a
keresztelkedésnek és a Szentlélek ajándékának – elnyerése.

Pál tanításai szerint ha elfogadjuk és követjük Jézus Krisztust és az Ő
evangéliumát, akkor elnyerhetjük Isten szövetségeinek áldásait, és
megszabadulhatunk.
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3. Némelyek a Rómabeliek 10:9, 13-ra hivatkozva azt állítják, hogy a
szabadításunkhoz mindössze szóban ki kell nyilvánítanunk a Jézus

Krisztusba vetett hitünket. A szentírás-tanulmányozási naplódban írd le, hogy
az ebben a leckében megbeszélt igazságok hogyan segíthetnek neked erre a
hamis állításra reagálni.

A Rómabeliek 10–11 hátralevő részében azt olvassuk, hogy Pál azt tanította, hogy
Isten szavát feltétlenül hallani kell a Jézus Krisztusba vetett hit kifejlesztéséhez.
További magyarázatokat fűzött ahhoz, hogy az izráeliták elutasítják Jézus Krisztus
evangéliumát, és a vadolajfa ágainak a szelíd olajfába való oltásának hasonlatát
felhasználva jelenítette meg a nemzsidók befogadását Izráel házába (lásd Jákób 5).
Azt is tanította, hogy az evangélium ismét fel lesz majd ajánlva a zsidóknak.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Rómabeliek 8–11-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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21. RÉSZ: 2. NAP

Rómabeliek 12–16
Bevezetés
Pál apostol azt tanítja a Rómában lévő egyháztagoknak, hogy testüket élő
áldozatként szánják oda Istennek, és engedelmeskedjenek Isten parancsolatainak.
Arról is tanítja a szenteket, hogy miként kerüljék az összetűzést és segítsék elő a
békét, amikor nézeteltérések támadnak amiatt, hogy ki mit részesít előnyben. E
levelének végén Pál azokra figyelmeztet, akik megtévesztésre törekednek.

Rómabeliek 12–13
Pál azt tanácsolja a szenteknek, hogy testüket élő áldozatként szánják oda Istennek,
és engedelmeskedjenek Isten parancsolatainak
Figyeld meg, milyen alakot ölt a
folyadék az első pohárban. Hogyan
változna meg a folyadék alakja, ha az
első pohárból áttöltenéd a második
pohárba? Hogyan változna meg az
alakja, ha a harmadik pohárba
töltenéd?

Képzeld el, hogy a víz egy embert
jelképez, az edények pedig különböző világi hiedelmeket és szokásokat. Milyen
veszélyekkel járhat az, ha folyamatosan világi hiedelmekhez és szokásokhoz
idomulunk? ____________________

Olvasd el a Rómabeliek 12:1–2-t, és nézd meg, hogy mire buzdította Pál az
egyháztagokat Rómában, mit tegyenek.

Amikor azt a tanácsot adta az egyháztagoknak, hogy testüket élő áldozatként
szánják oda Istennek (lásd Rómabeliek 12:1), Pál azzal az ószövetségi gyakorlattal
vont párhuzamot, amikor állatokat vittek a templom oltárához, hogy feláldozzák
őket. Ezek az állatok Istennek szentelt felajánlások voltak. Pál tehát azt tanította,
hogy az egyháztagok szenteljék életüket – a fizikai testüket, a kívánságaikat, a
döntéseiket, a cselekedeteiket, a javaikat és az idejüket – Istennek. Ezt a bűnös
vágyak feladásával és azzal tudjuk megtenni, hogy engedelmeskedünk Isten
parancsolatainak.

Pál Rómabeliek 12:1–2-ben található tanácsából megtudjuk, hogy Isten elvárja
tőlünk, hogy szenteljük Őneki az életünket, és tartózkodjunk attól, hogy a
világhoz idomuljunk. Ezt az igazságot bele is írhatod a szentírásodba.

1. A Rómabeliek 12–13-ban Pál sok olyan tantételt tanított az egyház
tagjainak, amely segíthetett nekik Istennek szentelni az életüket, és

tartózkodni attól, hogy a világhoz idomuljanak. E tantételek felismeréséhez
rajzolj egy három oszlopból álló táblázatot a szentírás-tanulmányozási
naplódba. Az egyes oszlopok tetejére írj oda egyet-egyet az alábbi
szentírásutalásokból: Rómabeliek 12:9–16; Rómabeliek 12:17–21; Rómabeliek
13:8–13. Ezután végezd el a következő feladatokat:
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a. Olvasd el mindegyik megadott szentírást, majd írj le belőle egy vagy több
tanítást a hozzá tartozó oszlopba.

b. Azt is írd le, hogy ha az egyik általad megnevezett tanítás szerint élsz, akkor
az hogyan segíthet neked Istennek szentelni az életedet, és kerülni azt, hogy
a világhoz idomulj.

Olvasd el a Rómabeliek 13:14-et, és figyeld meg, hogy milyen tanácsot adott Pál a
szenteknek, mit tegyenek.

Az „öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust” kifejezés azt jelenti, hogy váljunk a
Szabadítóhoz hasonlóvá a jellemvonásainkban és a tetteinkben. Gondold át,
hogyan segíthetnek neked a Rómabeliek 12–13-ban eddig tanulmányozott
tanítások hasonlóvá válni Jézus Krisztushoz.

A Rómabeliek 13:14 segít nekünk megérteni, hogy ha Istennek szenteljük az
életünket, és tartózkodunk attól, hogy a világhoz idomuljunk, akkor
hasonlóbbá válhatunk Jézus Krisztushoz.

2. A Szabadító jól példázza azt, amikor valaki Istennek szenteli az
életét, és tartózkodik attól, hogy a világhoz idomuljon. Gondolj

valakire az ismerőseid közül, aki szintén erre törekszik. Írj a
szentírás-tanulmányozási naplódba az illetőről, és írd le, hogy mely tetteivel
példázza az Isten iránti odaadását és azt, hogy tartózkodik attól, hogy a
világhoz idomuljon. Magyarázd el, hogy ennek eredményeként hogyan vált az
illető hasonlóbbá a Szabadítóhoz.

Külön papírlapra írd le egy módját annak, ahogyan még teljesebb mértékben
Istennek szentelheted az életedet, és tartózkodhatsz attól, hogy a világhoz idomulj.
Tedd ezt a lapot olyan helyre, ahol segíteni fog szem előtt tartani a célodat.

Rómabeliek 14:1–15:3
Pál azt tanítja az egyháztagoknak, hogy kerüljék az abból adódó összetűzéseket,
hogy ki mit részesít előnyben
Elfogadható, ha egy utolsó napi szent (1) vegetáriánus étrendet követ? (2)
csokoládét eszik? (3) nyilvánosság előtt rövidnadrágot visel? (4) használja a
technológiát a sabbat napján? (5) más vallási vagy kulturális hagyományokban
gyökerező ünnepen vesz részt?

Mindezen kérdésekre igenlő a válasz. Bár bizonyos viselkedésformákat
egyértelműen tiltanak az Úr parancsolatai, mások attól függnek, hogy az egyes
egyháztagok mit részesítenek előnyben vagy hogyan döntenek. Az utóbbi
csoportba tartoznak a szórakozással, öltözködéssel, étkezéssel, a sabbat nap
megtartásával, valamint a gyermekekre vonatkozó szülői szabályokkal kapcsolatos
döntések. Az Úr parancsolatokat és normákat adott nekünk, melyek irányíthatják
döntéseinket néhány ilyen kérdésben – például hogy viseljünk megfelelő
hosszúságú és visszafogott szabású rövidnadrágot –, de vannak olyan döntések,
amelyek ránk vannak bízva. Az egyháztagok időnként konkrét helyzetek vagy
szükségletek kapcsán sugalmazásra is hagyatkozhatnak bizonyos döntésekben.
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A Rómabeliek 14:1–15:3 tanulmányozása közben figyeld meg, milyen igazságokat
tanított Pál, hogyan kezeljük az egyházban az azzal kapcsolatos kérdéseket, hogy ki
mit részesít előnyben.

A Rómabeliek 14:1–5-ből megtudjuk, hogy Pál napjaiban az étrend volt az egyik
azzal kapcsolatos kérdés, hogy az egyháztagok közül ki mit részesít előnyben.
Voltak, akik semmilyen megkötést nem alkalmaztak az étrendjükben. Mások
tartózkodtak a húsevéstől és csak zöldségeket fogyasztottak. Ráadásul az
egyháztagok némelyike úgy döntött, hogy megtart zsidó hagyományokat,
szokásokat és ünnepeket.

Szerinted milyen gondok adódhattak az egyházon belül abból, hogy az
egyháztagok egymástól eltérő személyes döntéseket hoztak ezekben a
kérdésekben?

Olvasd el a Rómabeliek 14:3-at, és nézd meg, milyen tanácsot adott Pál azoknak az
egyháztagoknak, akik más-más dolgokat részesítettek előnyben.

Szerinted miért fordulhat elő, hogy az egyháztagok némelyike megvet, kicsúfol
vagy elítél olyan egyháztagokat, akik tőle eltérő döntéseket hoznak?

Olvasd el a Rómabeliek 14:10–13, 15, 21-et, és figyeld meg, mit tanított Pál az
egyház tagjainak, mit ne tegyenek ebben a személyes kérdésben.

Pálnak a Rómabeliek 14:13-ban található utasításaiból megtudhatjuk azt az
igazságot, hogy ne ítélkezzünk mások döntései felett olyan kérdésekben,
amelyekre nem vonatkozik konkrét parancsolat.

3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Miért okoz gondot az, ha az egyháztagok lenézik vagy

elítélik azokat az egyháztagokat, akik tőlük eltérő döntéseket hoznak olyan
kérdésekben, amelyekre vonatkozóan nincs valamilyen konkrét viselkedést
megkövetelő vagy tiltó parancsolat?

Figyelj fel a „ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást” kifejezésre a
Rómabeliek 14:13-ban. Ez arra utal, amikor mások lelki megingását vagy bukását
okozzuk az arra tett erőfeszítéseikben, hogy higgyenek Jézus Krisztusban, és az Ő
evangéliuma szerint éljenek. Azt is vedd fontolóra, hogy a Rómabeliek 14:15 Joseph
Smith fordítása így hangzik: „De ha a te atyádfia az ételért megszomorodik, akkor
te nem szeretet szerint cselekszel, ha eszel. Ne veszítsd el hát azt a te ételeddel, a
kiért Krisztus meghalt.”

Pál azt tanácsolta az egyháztagoknak, hogy gondolják át személyes döntéseik
másokra gyakorolt hatását, és legyenek hajlandóak tartózkodni az olyan
cselekedetektől, amelyek miatt mások lelkileg meginoghatnak. Pál utasításaiból azt
is megtudjuk, hogy gondolnunk kell döntéseink másokra gyakorolt hatására
olyan kérdésekben, amelyekre nem vonatkozik konkrét parancsolat.

Gondolj vissza a lecke e részének elején említett, arra vonatkozó kérdésekre, hogy
ki mit részesít előnyben. Gondold át, mit tehetnének napjainkban az egyháztagok
azért, hogy az ilyen kérdésekben kövessék Pál tanácsát. Hogyan vezethetnek az
ilyen döntések „békességre” az egyháztagok között (lásd Rómabeliek 14:19)?
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Rómabeliek 15:4–16:27
Pál befejezi a rómabeliekhez írt levelét
Pál a rómabeliekhez írt levele vége felé tanított egy igazságot a szentírásokról.
Olvasd el a Rómabeliek 15:4-et, és nézd meg, hogy mit tanított Pál, mi végre írattak
a szentírások.

Az olvasottak alapján egészítsd ki a következő igazságot: A szentírások avégre
írattak, hogy ____________________.

4. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan alkalomról,
amikor a szentírások tanulmányozása ismereteket, vigaszt vagy

reményt adott neked.

Pál jó néhány ószövetségi szentírás idézésével szemléltette azt, hogy mi módon
taníthatnak minket a szentírások és adhatnak nekünk reményt, és biztosította a
szenteket arról, hogy a nemzsidók között végzett misszionáriusi munka
összhangban áll Isten tervével (lásd Rómabeliek 15:9–12).

A Rómabeliek 15–16 további buzdítást és tanácsokat tartalmaz a rómabeli
egyháztagoknak. Figyelmeztet azokra, akik megosztottságot okoznak, hamis
tanokat tanítanak és mások megtévesztésére törekednek (lásd Rómabeliek
16:17–18).

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Rómabeliek 12–16-ot, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés az 1
Korinthusbeliekhez
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
A korai egyház Korinthusban élő tagjai sok olyan gonddal küszködtek, amelyek ma
is jelen vannak a világban, például: széthúzás, hamis tanítások és erkölcstelenség.
A korinthusbeliekhez írt első levélből megtudjuk, hogy Pál apostol megtanította
ezeknek a szenteknek, hogyan törekedjenek egységre az egyházban, hogyan
ismerjék meg Isten dolgait, milyen szerepet játszik a fizikai test a Szentlélek
templomaként, mi jellemzi a lelki ajándékokat, miért fontos arra érdemesen venni
az úrvacsorából, valamint a feltámadás valóságáról is tanította őket. Pálnak az 1
Korinthusbeliekben feljegyzett tanításait tanulmányozva olyan tanokat és
tantételeket ismerhetsz meg, amelyek segíteni fognak neked igazlelkűen élni,
mindazon gonoszság ellenére, mellyel esetleg találkozol.

Ki írta ezt a könyvet?
Az 1 Korinthusbeliek nyitó verse jelzi, hogy a levelet Pál apostol küldte, valamint
egy Sosthenes nevű tanítvány, aki talán Pál írnokaként szolgált (lásd
1 Korinthusbeliek 1:1). Bár nem ismerjük annak részleteit, hogy milyen szerepet
játszott Sosthenes, a levél tartalmának szerzője nyilvánvalóan Pál volt (lásd
1 Korinthusbeliek 16:21–24).

Mikor és hol íródott?
Pál az 1 Korinthusbeliek néven ismert levelet három évig tartó efézusi látogatása
vége felé írta (a harmadik missziója alatt), ahonnan valószínűleg Kr. u. 55 és 56
között távozott (lásd Apostolok cselekedetei 19:10; 20:31; Kalauz a szentírásokhoz:
Pál levelei).

Kinek íródott és miért?
Ez a levél a Korinthus városában élő egyháztagoknak íródott. Pál korábban
majdnem két éven keresztül prédikálta Korinthusban az evangéliumot (lásd
Apostolok cselekedetei 18:1–18), és megszervezte ott az egyház egyik gyülekezetét
(lásd Kalauz a szentírásokhoz: Pál levelei). Később, amikor harmadik
misszionáriusi utazása során Pál Efézusban prédikált, üzenetet kapott a
korinthusbeli egyháztagoktól. Válaszként írt a gyülekezetnek (lásd
1 Korinthusbeliek 5:9), de sajnos ez a levél elveszett és nincs benne a
szentírásainkban. Később Pál újabb híreket kapott a korinthusi egyháztagoktól
arról, hogy gondok adódtak ott az egyházban (lásd 1 Korinthusbeliek 1:11),
melyekre reagálva írt egy másik levelet, ezt ismerjük 1 Korinthusbeliek néven. Az 1
Korinthusbeliek tehát tulajdonképpen Pál második levele az egyháztagokhoz
Korinthusban.

Pál napjaiban Korinthus az ősi Görögország Macedóniától délre fekvő nagy részét
lefedő Akhája római tartomány fővárosa volt. Gazdag kereskedelmi központként
Korinthus sok embert vonzott a Római Birodalomból, és ez a terület egyik
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leginkább sokszínű városává tette. Korinthus vallási kultúráját a bálványimádás
jellemezte, és városszerte számos templom és kegyhely volt. Pál szolgálata idején a
korinthusbeliek rendkívüli erkölcstelenségükről voltak híresek. Aphrodité
templománál például állítólag rendszeres volt a rituális prostitúció.

Ebben a levélben Pál nyilvánvalóvá tette, hogy az egyháztagok nem voltak teljesen
egységesek, és néhány pogány hiedelem és szokás kezdett hatással lenni arra,
ahogyan az evangélium tantételeire és szertartásaira tekintettek (lásd
1 Korinthusbeliek 1:11; 6:1–8; 10:20–22; 11:18–22). Azért írt az egyháztagoknak
Korinthusban, hogy segítsen nekik a kérdéseikkel és a gondjaikkal kapcsolatban, és
megerősítse azokat a megtérteket, akiknek nehezére esett múltbéli hiedelmeik és
szokásaik hátrahagyása.

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
Az Újszövetség több tanácsot és tanítást tartalmaz Páltól a korinthusbeli
egyháztagoknak szólóan, mint az egyház bármely más gyülekezetének.
Tulajdonképpen Pál két levele a korinthusbeliekhez Pál máig fennmaradt összes
írásának egynegyedét teszi ki.

Az 1 Korinthusbeliek feljegyzése szerint Pál elmagyarázta, hogy Jézus Krisztus
betöltötte Mózes törvényét. Pál kihangsúlyozta, mennyire fontos „Isten
parancsolatainak megtartása” (1 Korinthusbeliek 7:19) „Krisztus törvényében”
(1 Korinthusbeliek 9:21) ahhoz, hogy az evangéliumon keresztül elnyerjük a
szabadítás áldását.

Vázlat
1 Korinthusbeliek 1–11. Pál óva int az egyházon belüli megosztottságtól, és
hangsúlyozza az egyháztagok közötti egység fontosságát. Figyelmezteti az
egyháztagokat a szexuális erkölcstelenségre, azt tanítja, hogy a test a Szent Lélek
temploma, és önfegyelemre biztat. Válaszol néhány konkrét kérdésre a házasság és
a misszionáriusi szolgálat kapcsán, valamint az úrvacsora szertartásáról, illetve
arról, hogy szabad-e enni a pogány bálványoknak felajánlott áldozati húsból.

1 Korinthusbeliek 12–14. Pál azt tanítja, hogy törekedjünk a Lélek ajándékaira.
Emlékezteti a korinthusbeli szenteket az apostolok, próféták és tanítók
fontosságára, valamint arra, hogy az egyháztagok törődjenek egymással. Kiemeli,
hogy a jószívűség minden más lelki ajándéknál fontosabb.

1 Korinthusbeliek 15–16. Pál bizonyságot tesz arról, hogy ő a feltámadt Krisztus
számos tanúja közé tartozik. Azt tanítja, hogy mindenki fel fog támadni, és hogy a
halottakért végzett keresztelés a jövőbeni feltámadás igaz voltát erősíti meg.
Elmagyarázza, hogy a feltámadt testek dicsőségének más-más fokai lesznek, és
hogy Jézus Krisztus sír feletti győzelme eltávolítja a halál fullánkját. Gyűjtést rendez
a jeruzsálemi szegény szentek számára.

1 KORINTHUSBELIEK
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21. RÉSZ: 3. NAP

1 Korinthusbeliek 1–2
Bevezetés
Pál a Korinthusban lévő egyháztagok gondjainak némelyikéről értesülve ír nekik,
és arra buzdítja őket, hogy hagyjanak fel a viszálykodással és váljanak egységessé.
Azt is elmagyarázza, hogy Isten az erőtleneket és az alázatosakat hívja el az Ő
evangéliumának prédikálására, és hogy Isten dolgai kizárólag a Lélek által tudhatók
és érthetők meg.

1 Korinthusbeliek 1:1–16
Pál ír a Korinthusban lévő szenteknek, és arra buzdítja őket, hogy hagyjanak fel a
viszálykodással és legyenek egységesek
Gondolj egy családra, egy sportcsapatra és egy baráti társaságra.

Mi idézhet elő megosztottságot és
viszálykodást ezekben a csoportokban?
____________________

Milyen hatással lehet az ilyesfajta
megosztottság vagy viszály egy
családra, csapatra vagy baráti
társaságra? ____________________

Gondolj bele, hogy milyen hatással
lehet az egyháztagok közötti ilyesfajta
megosztottság vagy viszály az egyházra.

Az 1 Korinthusbeliek 1 tanulmányozása
közben keress egy olyan igazságot,
melyet a megosztottságról és a
viszálykodásról tanított Pál a
korinthusbeli szenteknek.

Keresd meg Korinthust az alábbi
térképen:
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Második misszionáriusi utazása alkalmával Pál Görögországban elment Korinthus
városába, ahol prédikálta az evangéliumot. Ekkor sokan megkeresztelkedtek (lásd
Apostolok cselekedetei 18:1–18). Később, amikor Pál Efézusban prédikált,
megtudta, hogy gondok adódtak az egyháztagok között Korinthusban, mert a
megtértek közül többen is visszatértek múltbéli hiedelmeikhez és bálványimádó
cselekedeteikhez. Pál írt a korinthusbeli egyháztagoknak, hogy megerősítse őket, és
emlékeztesse őket az Úr szolgálata iránti elkötelezettségükre.

Az 1 Korinthusbeliek 1:1–9-ben azt olvassuk, hogy Pál elmondta a korinthusi
szenteknek, hogy megköszönte nevükben Istennek a Jézus Krisztus által kapott
kegyelmet, mely minden tekintetben megáldotta őket.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 1:10–11-et, és nézd meg, hogy mire buzdította Pál a
korinthusbeli szenteket, mit tegyenek.

Az e versekben feljegyzett igazság megfogalmazásához ezekkel a szavakkal töltsd
ki az alábbi kijelentésben található üres helyeket: egységesek, elvárja, viszály,
ne legyen

Az Úr ____________________ tőlünk, hogy szentekként legyünk
____________________ , hogy ____________________ köztünk megosztottság és
____________________.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen áldásokat kapunk egyháztagokként, ha arra törekszünk, hogy
egységesek legyünk, és ne legyen köztünk megosztottság és viszály?

b. Mikor részesültél már áldásokban abból adódóan, hogy családként,
osztályként, kvórumként, egyházközségként vagy gyülekezetként
egységesek voltatok?

21.  RÉSZ,  3 .  NAP

443



c. Mi mit tehetünk annak érdekében, hogy ne legyen megosztottság és viszály
az egyházban?

Az 1 Korinthusbeliek 1:12–16 szerint a korinthusbeli egyháztagok csoportokra
oszlottak annak alapján, hogy mi módon értelmezték az egyház tanát, és rangos
egyházi vezetőket idézve támasztották alá a nézeteiket.

1 Korinthusbeliek 1:17–31
Pál azt tanítja a szenteknek, hogy Isten az erőtleneket hívja el evangéliuma
prédikálására
Pál napjaiban Görögország római uralom alatt volt, és Korinthusban sok görög élt.
A görögök nagyra tartották a filozófiai eszméket és a világ bölcsességét.

Gondolj bele, miért lehet az, hogy aki nagyra tartja a világi filozófiákat, annak
nehéz elfogadnia az evangéliumot vagy a szerint élnie.

Az 1 Korinthusbeliek 1:17–31 tanulmányozása közben keress egy olyan igazságot,
mely segíthet neked megérteni a világ bölcsességére való támaszkodás balgaságát.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 1:17–22-t, és nézd meg, hogy mit tanított Pál
apostol a világ bölcsességéről Isten bölcsességéhez képest. A „bölcseknek
bölcseségét” (1 Korinthusbeliek 1:19) és az „e világnak bölcseségét”
(1 Korinthusbeliek 1:20) kifejezések az adott kor téves filozófiai hagyományaira
utalnak. Azt is jó, ha tudod, hogy Pál „a kereszt” (1 Korinthusbeliek 1:17–18) szóval
Jézus Krisztus életére, küldetésére és engesztelésére utalt.

Szerinted miért tartották bolondságnak a hitetlenek Jézus Krisztus engesztelésének
üzenetét? ____________________

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 1:25-öt, és nézd meg, mit tanított Pál az emberi
bölcsességről Isten bölcsességéhez képest. Isten nem bolond és nincsenek
erőtlenségei vagy gyengeségei. Pál „az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél”
és „az Isten erőtelensége erősebb az embereknél” kijelentésekkel arra utalt, hogy az
emberek bölcsessége és hatalma semmi Isten bölcsességéhez és
hatalmához képest.

Karikázd be azt az igazságot, mely legjobban kifejezi, hogy mit tanított Pál a
korinthusbelieknek Isten bölcsességéről:

• Isten bölcsessége nagyobb az emberi bölcsességnél.

• Ha valaki bölcs, akkor hatalmas is.

• A mennyből érkező jelek nagyobbak a görögök bölcsességénél.

2. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Szerinted annak az igazságnak a megértése, hogy Isten

bölcsessége nagyobb az emberi bölcsességnél, milyen hatással lehet arra, hogy
valaki mi módon keres megoldást a gondjaira?

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 1:26–27-et, és nézd meg, hogy kiket választ ki Isten
az evangéliuma prédikálására.

Gondold át, vajon miért azokat választja ki Isten az evangéliuma tanítására, akiket
a világ bolondnak és erőtlennek tart.
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Az 1 Korinthusbeliek 1:28–31-ből megismerjük Pál tanítását, mely szerint Jézus
Krisztus tökéletes példája a bölcsességnek, az igazlelkűségnek, a szentségnek és a
megváltásnak (lásd 1 Korinthusbeliek 1:30, ahol a Károli fordításban az
igazlelkűség helyett igazság, a megváltás helyett pedig váltság áll), és nekünk
dicsekednünk kell Őbenne, vagyis dicsőítenünk kell Őt.

1 Korinthusbeliek 2
Pál elmagyarázza, hogyan ismerjük meg Isten dolgait
Olvasd el a következő idézetet Boyd K. Packer elnöktől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, melyben elmesél valamit, ami még azt megelőzően történt vele, hogy
elhívták volna általános felhatalmazottnak:

„Egyszer olyan valaki mellett ültem a repülőgépen, aki ateistának vallotta magát,
és olyan hévvel nyilvánította ki Istenbe vetett hitének hiányát, hogy
bizonyságomat tettem neki. »Téved – mondtam –, van Isten. Én tudom, hogy
Ő él!«

Így tiltakozott: »Nem tudja. Ezt senki nem tudja. Ön sem tudhatja!« Mikor én
nem tágítottam, az ateista, aki ügyvéd volt, feltette a bizonyság témájában szóba

jöhető végső kérdést: »Rendben – mondta csúfondáros, leereszkedő hangnemben –, Ön azt
mondja, hogy tudja. Árulja el nekem: honnan tudja?«

Amikor válaszolni próbáltam, hirtelen nem is tudtam, mit mondjak, bár én is szépen
előrehaladtam már a tudományos ranglétrán. […]

Amikor a Lélek és a tanúbizonyság szót kiejtettem a számon, az ateista azt mondta: »Nem
tudom, miről beszél.« Az ima, a felismerés és a hit szó sem jelentett neki semmit. »Látja –
mondta –, igazából nem is tudja. Ha tudná, akkor meg tudná mondani nekem, hogy honnan
tudja.«

Úgy éreztem, hogy talán nem volt bölcs dolog, hogy a bizonyságomat tettem, és nem tudtam,
mit reagáljak erre” (“The Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 51).

Ha te lettél volna ebben a helyzetben, akkor mit mondtál volna ennek a férfinak,
aki nem hitt Istenben?

Az 1 Korinthusbeliek 2 tanulmányozása során keress egy olyan igazságot, amely
segít neked megérteni, hogy ez a férfi miért nem értette Packer elnök szavait, és te
miért lehetsz biztos a lelki dolgokra vonatkozó tudásodban.

Az 1 Korinthusbeliek 2:1–8-ban azt olvassuk, hogy Pál azt mondta a szenteknek
Korinthusban, hogy nem a világ bölcsességét használva győzte meg őket az
evangélium igaz voltáról. Elmagyarázta nekik, hogy a Lélek hatalma által tanította
őket, hogy lehessen hitük Istenben. Pál azt is elmondta nekik, hogy a hitetlenek
nem tudják megérteni Isten rejtelmeit.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 2:9–16-ot, és nézd meg, mit mondott Pál, miért van
az, hogy egyesek tudják és értik „az Isten dolgait”(1 Korinthusbeliek 2:10–11),
mások viszont nem.
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Törekedj a Szentlélekre!
Ha a Szentlélek bizonyságot tud tenni az általad megismert evangéliumi tanok és tantételek igaz
és fontos voltáról, akkor valószínűbb, hogy alkalmazni is fogod ezeket az életedben. A tanok és
tantételek felismerésekor vesd össze ezeket a saját tapasztalataiddal, és keresd a Szentlélek
megerősítését arról, hogy igazak.

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Az 1 Korinthusbeliek 2:9–10 szerint miért tudta megérteni Pál – és más
hithű emberek – Isten dolgait?

b. Az 1 Korinthusbeliek 2:14 szerint némelyek miért nem tudják megérteni
Isten dolgait?

Ezekből a versekből a következő igazságot ismerjük meg: Csakis az Ő Lelke által
tudhatjuk és érthetjük meg Isten dolgait. Az 1 Korinthusbeliek 2:10–14-ben
meg is jelölheted az ezt az igazságot tanító szavakat vagy kifejezéseket.

Packer elnök a történet befejezését elmesélve elmagyarázta, hogy azt a
sugalmazást kapta, hogy kérdezze meg a repülőgépen mellette ülő férfitól, hogy
tudja-e, milyen íze van a sónak.

„»Természetesen tudom« – válaszolta.

»Utoljára mikor ízlelte meg?«

»Nemrég vacsoráztam a repülőn. «

»Ön csak azt gondolja, hogy tudja, milyen íze van a sónak« – mondtam.

Ő kitartott: »Éppen olyan jól tudom, milyen íze van a sónak, ahogy bármi mást is tudok.« […]

»Akkor – mondtam –, feltételezzük, hogy én soha nem ízleltem meg a sót, és magyarázza el
nekem, milyen íze van. « […]

Többször is megpróbálta, de persze nem tudta megmondani. Még egy olyan hétköznapi dolgot
sem tudott csupán szavakkal leírni, hogy milyen íze van a sónak. Újra bizonyságot tettem neki,
majd azt mondtam: »Tudom, hogy van Isten. Ön kigúnyolta a bizonyságomat, és azt mondta,
hogy ha tudnám, akkor azt is pontosan meg tudnám mondani, hogy honnan tudom. Barátom, én
lelki értelemben ízleltem meg a sót. Nem tudom jobban szavakba önteni azt, hogy mi módon
érkezett el hozzám ez a tudás, mint Ön azt, hogy milyen íze van a sónak. Azonban ismételten
állítom Önnek, hogy van Isten! Ő valóban él! És csupán azért, mert Ön nem tudja ezt, ne próbálja
meg azt mondani nekem, hogy én sem tudom, mert én igenis tudom!«

Elválásunkkor hallottam, amint azt dünnyögi: »Nincs szükségem az Ön vallásának mankójára!
Nincs szükségem rá.«

Ez után az élmény után soha nem jöttem zavarba vagy szégyelltem el magam olyankor, ha nem
tudtam mindazt szavakba önteni, amit lelkileg tudok” (“The Candle of the Lord,” 52).

4. Végezd el a következő feladatokat a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Sorolj fel néhányat Isten azon dolgai közül, amelyek kizárólag a Lélek által
tudhatók és érthetők meg.
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b. Miért fontos hinnünk abban, hogy csak az Ő Lelke által tudhatjuk és
érthetjük meg Isten dolgait?

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor a Lélek által tudtad és értetted meg Isten
egyik olyan dolgát, melyet a szentírás-tanulmányozási naplódban felsoroltál.
Fontold meg, hogy mit tehetnél már most azért, hogy elnyerd a Lélek segítségét,
miközben igyekszel megismerni és megérteni Isten dolgait.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az 1 Korinthusbeliek 1–2-t, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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21. RÉSZ: 4. NAP

1 Korinthusbeliek 3–6
Bevezetés
Pál apostol elmagyarázza a korinthusbeli szenteknek, hogy milyen szerepet
játszanak a misszionáriusok Isten királyságának felépítésében. Azt tanítja, hogy
gyülekezeteik olyan helyek, ahol ott lakozhat a Lélek, és arra buzdítja őket, hogy ne
gondolják, hogy némelyek jobbak másoknál. Pál továbbá óva inti őket annak
megengedésétől, hogy gonosz emberek befolyásolják őket. Arra is figyelmezteti
őket, hogy kerüljék a Korinthusban gyakorta fellelhető erkölcstelen eszméket és
szokásokat.

1 Korinthusbeliek 3
Pál elmagyarázza, hogy milyen szerepet játszanak a misszionáriusok és az
egyháztagok Isten királyságának felépítésében
Képzeld el, hogy egy barátod feliratkozik egy emelt szintű órára, mondjuk
matematikából, ahol differenciál- és integrálszámítást tanítanak, de az előkészítő
algebraórákra még nem járt.

Gondold át, mennyire tudja majd jól elsajátítani ez a barátod az emelt szintű
tananyagot. Miért kell először megérteni egy témakör alapvető elemeit, mielőtt el
tudnád sajátítani az összetettebb elgondolásokat?

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 3:1–3-at, és nézd meg, milyen hasonlattal mutatta
meg Pál apostol a korinthusbeli szenteknek, hogy még nem állnak készen további
evangéliumi igazságokra. Meg is jelölheted a téjnek italával (tejjel) és a kemény
eledellel kifejezéseket az 1 Korinthusbeliek 3:2-ben.

Mire utalhat az 1 Korinthusbeliek 3:1-ben található „a Krisztusban kisdedek…”
kifejezés a korinthusbeli szentek lelki érettségére vonatkozóan?
____________________

Ne feledd, hogy a korinthusbeli szentek nem voltak egységesek, és némelyek
közülük pogány (istentelen) hiedelmeket és szokásokat is megőriztek az
evangélium betartása mellett. Egy olyan folyamat is elindult, hogy csoportokra
oszlottak annak alapján, hogy mi módon értelmezték az egyház tanát, és rangos
egyházi vezetőket idézve támasztották alá a nézeteiket (lásd 1 Korinthusbeliek
1:10–16; 3:4).

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 3:5–8-at, és nézd meg, milyen metaforát használva
segített Pál a szenteknek megérteni azoknak a misszionáriusoknak a szerepét, akik
elhozták Korinthusba az evangéliumot.

1. Rajzold le a szentírás-tanulmányozási naplódba Pál metaforáját, és
írd le, hogy szerinted Pál miért ezzel a metaforával próbálta meg

tanítani a korinthusbeli szenteket.

Az 1 Korinthusbeliek 3:6–7-ben figyeld meg, hogy ki az, aki elindítja az emberek
szívében a megtéréshez vezető változásokat. E versekből megtudhatjuk, hogy bár
segíthetünk másoknak megismerni Jézus Krisztus evangéliumát, az emberek
a Szentlélek hatalma által térnek meg.
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Gondolj bele, miért fontos megértenünk azt, hogy Isten hatalma az, ami térít, nem
pedig a miénk.

Az 1 Korinthusbeliek 3:9–23-ból megtudjuk, hogy Pál arra buzdította a szenteket
Korinthusban, hogy Jézus Krisztus alapjára építsék a hitüket, és engedjék, hogy a
Lélek az egyházban lakozzon. Pál azt is tanácsolta a szenteknek, hogy ne
támaszkodjanak a világi bölcsességre, mert az az Isten bölcsességéhez képest
„bolondság” (1 Korinthusbeliek 3:19).

1 Korinthusbeliek 4
Pál azt mondja a korinthusbeli szenteknek, hogy ne gondolják, hogy némelyek
jobbak másoknál
Pál apostolnak az 1 Korinthusbeliek 4:1–3-ban feljegyzett tanácsából úgy tűnik,
hogy a korinthusbeli gyülekezet tagjai közül néhányan elítélték Pál misszionáriusi
és egyházi vezetői teljesítményét. Talán kétségbe vonták az ítélőképességét, vagy
azt gondolták, hogy valaki más jobb munkát végezne.

Amint azt az 1 Korinthusbeliek 4:3–5 feljegyzi, Pál azt tanította, hogy az Úr lesz az
ő bírája, aki „világra hozza a sötétségnek titkait”, és „megjelenti a szíveknek
tanácsait” (1 Korinthusbeliek 4:5). Ebből megtudjuk, hogy mások rólunk alkotott
ítéleteivel szemben az Úr igazságosan fog minket megítélni, mert mindent tud
– a gondolatainkat és a szívünk szándékát is ismeri.

Az 1 Korinthusbeliek 4:6–21-ből megtudjuk, hogy Pál azt mondta a szenteknek
Korinthusban, hogy ne legyenek a másik kárára büszkék valamelyik egyházi
vezetőjükre. Azt is megmondta nekik, hogy Jézus Krisztus apostolai arra hívattak
el, hogy szenvedjenek a világ gonoszsága miatt. A világ bolondoknak véli az
apostolokat és más egyházi vezetőket (lásd 1 Korinthusbeliek 4:10) azért, mert
igyekeznek Krisztust követni. Pál ezt követően azt tanította, hogy Isten királyságát
Isten hatalma által vezetik azok, akik papsági kulcsokkal rendelkeznek.

1 Korinthusbeliek 5
Pál óva inti a szenteket azok társaságától, akik szándékosan a bűnök elkövetése
mellett döntenek
Képzeld el, hogy van egy tál friss gyümölcsöd, közepén egy rothadt gyümölccsel.
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Mi történne, ha a rothadt gyümölcsöt
benne hagynád a tálban a többi
gyümölcs között?
____________________

A mi életünkben mit jelképezhet a
rothadt gyümölcs?
____________________

Az 1 Korinthusbeliek 5 tanulmányozása
során keress olyan igazságokat, melyek
segíthetnek neked jobban reagálni az
életedet érő káros hatásokra.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 5:1–2-t,
és keresd ki, hogy melyik bűnnel
szemben nem tettek semmilyen fegyelmező lépést a korinthusbeli szentek.

Paráznaságnak nevezünk mindennemű házasságon kívüli szexuális kapcsolatot.
Úgy tűnik, hogy Korinthusban az egyik egyháztag szexuális bűnt követett el a
nevelőanyjával.

Az 1 Korinthusbeliek 5:2-ben található „kivettetnék közületek” kifejezés arra utal,
hogy a bűnöst ki kellene zárni az egyházból. Az egyházi vezetők minden tényezőt
gondosan figyelembe vesznek, mielőtt kizárnának valakit, vagy más egyházi
fegyelmező lépésre kerülne sor. Az egyház vezetői nem csupán azt mérlegelik,
hogy mennyire súlyos a bűn, hanem az egyházi fegyelmezés számos célját is: hogy
segítsenek az illetőnek bűnbánatot tartani; hogy védjék azokat, akikre káros hatást
gyakorolhatnak az illető tettei vagy hitelvei; és hogy védjék az egyház tanításainak
feddhetetlenségét (lásd “Church Discipline” [Egyházi fegyelmezés],
mormonnewsroom.org/article/church-discipline).

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 5:6–7-et, és nézd meg, milyen hasonlatot használt
Pál apostol, hogy elmagyarázza, miért kell elveszítenie az illetőnek a tagságát az
egyházban.

A kovász keleszti meg a kenyeret, azonban miatta van az is, hogy megromlik,
megpenészedik a kenyér. A tészta Jézus Krisztus egyházát jelképezi. Hogyan
foglalnád össze ennek a hasonlatnak a jelentését? ____________________

Pál hasonlatából megtudhatjuk az alábbi igazságot: Ha úgy döntünk, hogy közeli
kapcsolatban maradunk olyanokkal, akik bűnt követnek el, akkor az ő
gonoszságuk hatással lehet ránk is.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 5:9–11-et, és nézd meg, milyen tanácsot adott Pál a
korinthusbeli szenteknek, hogy segítsen nekik a 6. versben tanított tantétel
alkalmazásában.

Gondold át, hogyan kapcsolódik Pál tanítása ahhoz a tál gyümölcshöz, melynek
egy rothadt gyümölcs van a közepén.
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Hogy még jobban megértsd Pál arra vonatkozó tanácsát, hogy ne tölts időt
paráznák vagy olyan emberek társaságában, akik nem hajlandóak bűnbánatot
tartani, olvasd el a következő idézetet Neal A. Maxwell eldertől a Tizenkét
Apostol Kvórumából: „Ne töltsetek időt paráznák társaságában – nem azért,
mert túl jók lennétek hozzájuk képest, hanem [C. S.] Lewis szavaival élve azért,
mert nem vagytok elég jók. Ne feledjétek, hogy a rossz helyzetek még a jó

embereket is lehúzhatják” (“The Stern but Sweet Seventh Commandment,” New Era, June
1979, 42).

2. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Milyen példákat tudsz mondani olyan rossz

helyzetekre, amelyek még a jó embereket is lehúzhatják, és rávehetik őket
normáik feladására, valamint a bűnös viselkedés elfogadására?

Úgy kell törekednünk a bűnnel küzdő emberek segítésére és felemelésére, hogy
közben nem adjuk fel a saját normáinkat. Imádságos lélekkel gondold át, mit
tehetsz annak érdekében, hogy normáid feladása nélkül jó hatással legyél másokra.

Az 1 Korinthusbeliek 5:12–13-ból megtudjuk, hogy az egyházi vezetők feladata a
súlyos vétket elkövető egyének megítélése, és ha arra van szükség, akkor az
egyházból való kizárása.

1 Korinthusbeliek 6
Pál az egységről és a nemi erkölcsösség törvényéről tanítja a szenteket
Az ókori Korinthus hírhedt volt romlottságáról, és a korinthusbeliek közül sokan
támogatták azt az elképzelést, mely szerint a testünk az élvezetekre teremtetett. Az
1 Korinthusbeliek 6:13–17-ben Pál apostol azt tanítja a korinthusbeli szenteknek,
hogy testünk az Úr céljainak véghezvitelére teremtetett, nem pedig szexuális bűnök
elkövetésére, vagy csupán fizikai élvezetekre, mint például az evés. Akik
csatlakoznak az egyházhoz, azok lelki értelemben Krisztus testének „végtagjaivá”
válnak. A nemi erkölcstelenség összeegyeztethetetlen a Jézus Krisztushoz fűződő
lelki kapcsolatunkkal.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 6:18–20-at, és nézd meg, hogy mit tanított Pál a
testünkről. (Az 1 Korinthusbeliek 6:19–20 szentírás-memoriter. Megjelölheted
ezeket a verseket valamilyen egyedi módon, hogy később könnyen
megtalálhasd őket.)

3. Végezd el a következő feladatokat a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Foglald össze azt az igazságot, amelyet az 1 Korinthusbeliek 6:19-ben
tanított Pál.

b. Magyarázd el, milyen hatással kell lennie annak megértésének, hogy a
testünk Isten temploma, arra, ahogyan a saját testünkkel és mások
testével bánunk.

c. Foglald össze azt az igazságot, amelyet az 1 Korinthusbeliek 6:20-ban
tanított Pál.
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Pál apostol azt tanította, hogy a testünk Isten
temploma.

Gondold át a tanokat és a tantételeket!
Az elmélkedés magában foglalja az elgondolkodást, az elmélyült megfontolást, a kérdezést és
mindannak a kiértékelését, hogy mit tudsz már, és mit próbálsz megérteni. Az elmélkedés
gyakran segít nekünk megérteni, hogy mit kell tennünk az evangéliumi tantételek
alkalmazásához. Amikor az 1 Korinthusbeliek 6 kapcsán átgondolod, mit tanított Pál apostol a
nemi erkölcsösség törvényéről és arról, hogy milyen szempontból hasonlít templomhoz a tested,
időt szakíthatsz ezen igazságok és annak átgondolására, hogy miért fontos ezek szerint élni.

Gondold át, hogyan segíthet neked ezeknek a testünkkel kapcsolatos igazságoknak
a megértése abban, hogy akkor is tiszta maradj, ha gonoszság vesz körül téged.

Szentírás-memoriter – 1 Korinthusbeliek 6:19–20
4. Segítségképp e szentírás-memoriter memorizálásához, ismételgesd

az alábbi sorokat, némelyiket papírlappal takarva le, amikor már
tudod, milyen szavakat rejtenek. Addig ismételgesd, amíg kívülről meg nem
tanulod. Azután mondd fel egy családtagodnak vagy barátodnak, és kérd meg,
hogy írja alá a szentírás-tanulmányozási naplódat.

[19.] Avagy

nem tudjátok-é, hogy a ti testetek

a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma,

a melyet Istentől nyertetek;

és nem a magatokéi vagytok?

[20.] Mert áron vétettetek meg;

dicsőítsétek azért az Istent

a ti testetekben és lelketekben,

a melyek az Istenéi.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az 1 Korinthusbeliek 3–6-ot, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).
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További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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22. RÉSZ: 1. NAP

1 Korinthusbeliek 7–8
Bevezetés
Pál apostol a korinthusbeli házas és egyedülálló egyháztagoknak is tanácsokat ad a
házasságra és a misszionáriusi munkára vonatkozóan. Arra a kérdésre válaszolva,
hogy megehetik-e a bálványáldozati húst, azt tanítja a szenteknek, hogy gondolják
át saját tetteik másokra gyakorolt hatását, és legyenek hajlandóak tartózkodni az
olyan cselekedetektől, amelyek miatt mások lelkileg meginoghatnak.

1 Korinthusbeliek 7
Pál tanácsokat ad házas és egyedülálló egyháztagoknak a házasságra vonatkozóan

1. Rajzold le a következő ábrát a szentírás-tanulmányozási naplódba.
Az 1 Korinthusbeliek 7 tanulmányozása során még ki fogod

egészíteni.

Hozzánk hasonlóan a korinthusbeli egyháztagok is olyan társadalomban éltek,
amelyben zavaros és egymásnak ellentmondó elképzelések voltak a házasságról és
a meghitt testi vagy szexuális kapcsolatról. Legyen szó erről vagy más evangéliumi
tanról, illetve tantételről, fontos, hogy különbséget tudjunk tenni az igaz és a hamis
elképzelések között.

Az 1 Korinthusbeliek 5–6-ban olvastál néhány hamis elképzelésről, melyek a
szexuális kapcsolatokra vonatkozóan uralkodtak Korinthusban. Az egyik ilyen
hamis elképzelés ez volt: Bárkivel elfogadhatónak számít a meghitt testi kapcsolat. Írd
le ezt a kijelentést a szentírás-tanulmányozási naplódba, az ábra jobb oldalán
található „hamis hitelv” alá. Gondold át, miért hamis ez az elképzelés.

A korinthusbeli egyháztagok levelet írtak Pál apostolnak, melyben útmutatást
kértek arra vonatkozóan, hogy mi az Úr normája a nemi tisztaság kapcsán. Olvasd
el az 1 Korinthusbeliek 7:1-et, és nézd meg, hogy miről kérdezték Pált a
korinthusbeli szentek.

Az 1. versben található „jó a férfiúnak asszonyt nem illetni” kifejezés arra utal, hogy
a korinthusbeli szenteknek kérdéseik voltak arról, hogy helyénvaló-e a meghitt testi
kapcsolat, és ha igen, mikor. Némelyek talán még azt is megkérdőjelezték, hogy
akár házastársak között legyen-e meghitt testi kapcsolat. Írd le az alábbi kijelentést
a szentírás-tanulmányozási naplódba, az ábra bal oldalán található „hamis hitelv”
alá: Soha nem elfogadható a meghitt testi kapcsolat, még a házasságban sem.

A szentírás-tanulmányozási naplódba leírt mindkét hamis elképzelés szélsőséges
nézeteket képvisel, melyek eltérnek Istennek a meghitt testi kapcsolatra vonatkozó
normájától.
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Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 7:2–3-at, és nézd meg, hogy mit tanított Pál a
korinthusbelieknek a meghitt testi kapcsolatról. A paráznaság szó a 2. versben
házasságon kívüli szexuális kapcsolatokra utal, a „köteles jóakarat” kifejezés a 3.
versben pedig a férj és a feleség között megnyilvánuló szeretetre és intimitásra.

A fiatalság erősségéért kiadványból megtudjuk, hogy „a férj és a feleség közötti bizalmas testi
kapcsolat csodálatos és szent. Ezt a kapcsolatot Isten rendelte el a gyermekek teremtése céljából,
továbbá a férj és a feleség közti szeretet kifejezésére. Isten megparancsolta, hogy a szexuális
kapcsolatot őrizzük meg a házasság idejére” ([füzet, 2011]. 35.).

Írd le a következőket a szentírás-tanulmányozási naplódba az „igazság” felirat alá:
A férj és a feleség közötti meghitt testi kapcsolat Isten rendelése.

Boyd K. Packer elnök a Tizenkét Apostol Kvórumából ezt mondta:

„A sokasodásra és a föld benépesítésére vonatkozó parancsolat azóta sem lett
visszavonva. Erre szükség van a megváltás tervéhez, és ez az emberi boldogság
forrása. E hatalom igazlelkű gyakorlása révén közelebb kerülhetünk Mennyei
Atyánkhoz, és megtapasztalhatjuk az öröm teljességét, igen, az istenséget. A
nemzőerő nem csupán egy mellékes része a tervnek; ez maga a boldogság terve;
ez maga a boldogság kulcsa.

Az emberben állandó és nagyon erős vágy él a nemzésre. Halandó boldogságunk, az örömünk és
a felmagasztosulásunk attól függ, miként reagálunk ezekre a folyamatos, kényszerítő fizikai
vágyakra” (A boldogság terve. Liahóna, 2015. máj. 26.).

Miért annyira fontos Mennyei Atyánk gyermekei szabadítására vonatkozó tervében
a nemzés – a halandó élet teremtésének képessége? ____________________

Amint azt az 1 Korinthusbeliek 7:1–24 feljegyzi, Pál azt tanította, hogy a
házastársak különleges, ideiglenes helyzetektől eltekintve ne tartsák vissza
egymástól a házastársi gyengédséget; hogy az egyház megözvegyült vagy elvált
tagjai újraházasodhatnak, ha így döntenek; és hogy az egyház tagjai a
körülményeiktől függetlenül „maradj[anak] meg az Isten előtt” (1 Korinthusbeliek
7:24). Pál a válás ellen is érvelt.

Korinthusban voltak olyan egyháztagok, akiknek a házastársa nem volt keresztény.
Gondold át, milyen nehézségeket tapasztalhatnak meg a különböző vallású
házastársak.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 7:12–17-et, és keress olyan, Pál által tanított
igazságokat, amelyek segíthetnek napjaink részben egyháztag családjainak.

Többek között az alábbi igazságot tudhatjuk meg ebből a szentírásrészből: Jézus
Krisztus hithű követői megszentelő hatással vannak a családjukra.

2. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Milyen példáját láttad már annak, hogy egy egyháztag

jótékony hatással volt azon családtagjaira, akik nem voltak egyháztagok vagy
nem voltak tevékenyek az egyházban?
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Az 1 Korinthusbeliek 7:25–40-ben Pál kifejtette, milyen előnyei és hátrányai
lehetnek annak, ha valaki egyedülálló vagy házas, amikor „elhívást kap… a
szolgálatra” (Joseph Smith fordítás, 1 Korinthusbeliek 7:29 [a Kalauz a
szentírásokhoz 241. oldalán]), vagyis amikor misszióba hívják. Azt tanította, hogy a
nem házas, egyedülálló misszionáriusok figyelmét kevesebb minden tereli el a
szolgálat idején, mint azokét, akik házasok és világi aggodalmaik vannak a
családjuk eltartásával kapcsolatban. Azt azonban nem tiltotta meg nekik, hogy
megházasodjanak vagy házasok legyenek a misszió szolgálata idején. Napjaink
teljes idejű misszionáriusi szolgálatot teljesítő házaspárjai közé tartoznak például az
idősebb misszionárius házaspárok, a misszióelnökök, a templomelnökök és az
egyház általános felhatalmazottjai.

1 Korinthusbeliek 8
Pál megválaszol egy kérdést a bálványáldozati hús megevésével kapcsolatban
L. Tom Perry elder a Tizenkét Apostol Kvórumából mesélte az alábbi történetet:

„Azt figyeltem meg, hogy ha úgy élünk, ahogy élnünk kell, akkor az emberek
észreveszik a hitelveinket, ezek lenyűgözik őket, és hatással vagyunk mások
életére.

Üzleti pályafutásomat áruházak üzemeltetésével töltöttem. A vezetőség
tagjaként fontos volt számomra, hogy a társasági életben is tartsam a
kapcsolatot a helyi üzleti szervezetekkel. Az ilyen szervezetekkel tartott

találkozók mindig koktélozással kezdődtek [ahol hagyományosan alkoholos italokat szolgálnak
fel]. Ez az idő arra volt fenntartva, hogy beszélgessünk és megismerkedjünk a szervezethez
tartozó emberekkel. Mindig kényelmetlenül éreztem magam ez idő alatt. Kezdetben szódavizes
limonádét kértem. Hamarosan azonban rájöttem, hogy a szódavizes limonádé kinézetre pont
olyan, mint sok más ital. Szódavizes limonádéval a kezemben nem keltettem azt a benyomást,
hogy én nem iszom alkoholt” (“The Tradition of a Balanced, Righteous Life,” Ensign, Aug.
2011, 48–49).

Mi történhetett volna, ha Perry elder továbbra is alkoholos italnak kinéző nem
alkoholos italokat iszik ezeken a társasági összejöveteleken?
____________________

Milyen helyzetekben lehet másokra negatív hatással a példád, bár talán semmi
rosszat nem teszel? ____________________

A korinthusbeli egyháztagokban felmerült, hogy ehetnek-e bálványáldozati, vagyis
pogány isteneknek felajánlott ételt. Ezt megválaszolva Pál elismerte: az
egyháztagok ezt akár elfogadhatónak is tarthatnák, tudván, hogy pogány istenek
igazából nem léteznek (lásd 1 Korinthusbeliek 8:4–6).

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 8:1-et, és nézd meg, hogy mit tanított Pál a
korinthusbeli szenteknek.

Figyeld meg, hogy az 1. vers szerint mit eredményezhet az ismeret (vagyis a tudás),
és mit eredményezhet a szeretet (vagyis a jószívűség). Pál azt mondta, hogy a
szeretet (vagyis a jószívűség, „Krisztus tiszta szeretete” [Moróni 7:47], a mások
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iránti önzetlen szeretet) fontosabb az ételre vonatkozó törvények ismeretének
bizonyításánál.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 8:7–11-et, és nézd meg, mit tanított Pál az olyan
ételek fogyasztásáról, melyek esetleg bálványáldozati ételek voltak. Ezekben a
versekben az erőtelen szó olyan egyháztagokra utal, akiknek gyenge a hite. A
szabadságtok szó a 9. versben arra utal, hogy nincs konkrét parancsolat, mely
megtiltaná bizonyos ételek fogyasztását.

Figyeld meg, hogy az 1 Korinthusbeliek 8:9-ben Pál egy meggyőző érvet hozott fel
arra, hogy esetleg miért ne egyék meg a szentek a bálványoknak felajánlott ételt.
Milyen példát említett Pál az 1 Korinthusbeliek 8:10–11-ben arra, miként okozhat
botránkozást az, ha valaki eszik a bálványáldozati húsból?

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 8:12–13-at, és nézd meg, hogy végezetül mire
figyelmeztetett Pál, miért ne tegyünk olyan dolgokat, melyek esetleg
megbotránkoztatnak másokat. (A 13. versben álló kifejezés: „hogy az én atyámfiát
meg ne botránkoztassam”, magában foglalhatja azt a jelentést is, hogy „ne idézzem
elő atyámfia botlását vagy megingását”.)

A Pál tanításaiból megismerhető egyik tantétel ez: Jószívűséget tanúsítunk
másokkal szemben, ha kerüljük az olyan tetteket, amelyek a lelki
megingásukhoz vezethetnek. (Talán emlékszel még a Rómabeliek 14
tanulmányozásából, hogy Pál hasonló tantételt tanított a rómabeli szenteknek is.)

Olvasd el Perry elder történetének hátralevő részét arról, hogy milyen döntéseket
hozott a koktélozáson. Figyeld meg, hogy mi módon alkalmazta ezt a tantételt.

„Eldöntöttem, hogy olyan italt fogok fogyasztani, mely egyértelműen jelzi, hogy
nem iszom alkoholt. Odamentem a bárpulthoz, és kértem egy pohár tejet. A
pultoshoz még soha nem fordultak ilyen kéréssel. Bement a konyhába, és töltött
nekem egy pohár tejet. Most már olyan italom volt, mely kinézetre is nagyon
különbözött a többiek által fogyasztott alkoholos italoktól. Hirtelen az érdeklődés
középpontjába kerültem. Sokan viccelődtek az italom kapcsán. A tej

beszélgetések tárgya lett. […]

Ezentúl mindig tejet kértem a koktélozás során. Hamarosan köztudottá vált, hogy mormon
vagyok. Nagyon meglepett, milyen tiszteletet ébresztettem, és történt még valami igen érdekes
dolog. Hamarosan mások is elkezdtek tejet inni koktél gyanánt!

Merjetek mások lenni! Éljetek az evangéliumban tanított normák szerint!” (“The Tradition of a
Balanced, Righteous Life,” 49).
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3. Válaszolj a következő
kérdésre a

szentírás-tanulmányozási
naplódban: Milyen példákat tudsz
mondani arra, hogyan tanúsíthatsz
jószívűséget másokkal szemben, ha
kerülöd az olyan tetteket, amelyek
mások lelki megingásához
vezethetnek?

4. Írd le a következőket a
mai feladatok alá a

szentírás-tanulmányozási
naplódban:

Tanulmányoztam az 1 Korinthusbeliek
7–8-at, és a mai napon elvégeztem ezt
a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és
meglátások, amelyeket szeretnék
megosztani az oktatómmal:

22.  RÉSZ,  1 .  NAP
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22. RÉSZ: 2. NAP

1 Korinthusbeliek 9–10
Bevezetés
Pál apostol beszél a korinthusbeli szentek azon aggodalmáról, mely szerint egyházi
forrásokból fedezi létfenntartásának költségeit. Kifejti, hogy azért prédikál, hogy
szabadítást hozzon Isten gyermekeinek. Buzdítja őket, hogy kerüljék a bűnök
elkövetését és azt is, hogy megsértsenek másokat azok vallási hitelvei miatt.

1 Korinthusbeliek 9
Pál azért prédikálja az evangéliumot, hogy ő is és a hallgatói is
megszabadulhassanak
Esett már valaha is nehezedre reggel felkelni, és maradtál már le valami fontosról
ennek eredményeképpen? Milyen érzés az a felismerés, hogy lemaradtál valamiről,
vagy nem értél el valami fontosat azért, mert nem készültél fel rá?

A legfontosabb dolog ebben az életben, aminek az eléréséért meg kell dolgoznunk,
az örök élet kiérdemlésének lehetősége.

1. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, hogy te miért vágysz
az örök életre.

Éppen úgy, ahogy a reggeli felkeléssel való küszködés miatt eleshetünk fontos
dolgok elérésétől, van néhány olyan viselkedésmód, mely miatt lemaradhatunk a
legfontosabb dolog, az örök élet eléréséről. Az 1 Korinthusbeliek 9 tanulmányozása
során keress egy olyan tantételt, mely segíthet megtudnod, hogyan biztosíthatod az
örök élet elnyerését.

Az 1 Korinthusbeliek 9:1–21-ben Pál a korinthusbeli szentek számos kérdését
megválaszolta. Azt írta, hogy bár teljesen jogosan elvárhatná, hogy az egyház tagjai
támogassák őt a fizikai szükségletei kielégítésében, ő nem támaszkodott rájuk a
megélhetése biztosítása érdekében. Elmagyarázta, hogy az evangélium normáit
betartva alkalmazkodott több különböző körülményhez, és ezzel hozzá tudott
segíteni zsidókat, nemzsidókat, valamint az evangéliumban erőtleneket is az
evangélium elfogadásához.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 9:17-et, és nézd meg, hogyan prédikálta Pál az
evangéliumot.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 9:22–23-at, és nézd meg, hogy miért prédikálta Pál
készségesen az evangéliumot.

Gondolj egy olyan időszakra, amikor valamilyen eseményre gyakoroltál vagy
edzettél. Mennyire foglalt le téged a gyakorlás vagy az edzés? Hogyan motivált
téged az, hogy egy adott célért dolgozol?

Pál elmagyarázta, hogy a sportolók le tudják győzni az edzés kihagyására irányuló
kísértést azzal, ha a céljukra összpontosítanak. Olvasd el az 1 Korinthusbeliek
9:24–25-öt, és nézd meg, hogy milyen sportversenyt említve tanította Pál a
korinthusbeli szenteket.
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Mit mondott Pál, milyen tulajdonságra vagy jellemvonásra van szükségük a
futóknak ahhoz, hogy sikeresek legyenek?

A „mindenben magatűrtető” azt jelenti, hogy önuralmat gyakorol. A Pál által
említett romolhatatlan koszorú, mely örökké megmarad, az örök élet.

Az 1 Korinthusbeliek 9:25-ből megismerhetjük az alábbi tantételt: Az örök élet
elnyeréséhez meg kell tanulnunk mindenben önuralmat gyakorolni. Végső
soron azonban az örök élet egyedül Jézus Krisztus „érdemei, és irgalma és
kegyelme által” (2 Nefi 2:8) érkezik, nem pedig a saját önuralmunk által.

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Szerinted miért van szükség önuralom gyakorlására az örök élet
elnyeréséhez?

b. Életünk mely területein kell mindannyiunknak önuralmat gyakorolnunk
ahhoz, hogy örök életet nyerhessünk?

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 9:26–27-et, és nézd meg, hogy mit mondott Pál az
önuralom gyakorlására irányuló saját erőfeszítéseiről. A 27. versben található
„megsanyargatom” szó azt jelenti, hogy igazlelkűen megfegyelmezem, nevelem.

Szerinted mire gondolt Pál a 27. versben, amikor ezt írta: „Hanem
megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok,
magam valami módon méltatlanná ne legyek”? ____________________

Gondold át Brigham Young elnök alábbi megállapításait:

„Nem örökölhetitek az örök életet, ha vágyaitokat nem rendelitek alá annak a
léleknek, mely bennetek él, a léleknek, melyet Mennyei Atyánk adott nekünk. A
lelketek Atyját értem ezalatt, azoknak a lelkeknek, melyeket ezekbe a testekbe
helyezett. A testet tökéletesen alá kell vetni a léleknek, különben nem támadhat
fel a testetek, és nem örökölheti az örök életet. […] Szorgalmasan kutassatok,
míg mindent alá nem vettek Krisztus törvényének!” (vö. Az egyház elnökeinek

tanításai: Brigham Young [1997]. 204.).

„Ha a lélek enged a testnek, akkor az [a lélek] romlottá válik, de ha a test enged a léleknek,
akkor az [a test] tiszta és szent lesz” (vö. Tanítások: Brigham Young. 205.).

3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Milyen dolgokat tehetsz, amivel hozzásegíted a

testedet, hogy engedjen a lelkednek?
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1 Korinthusbeliek 10
Pál figyelmezteti a korinthusbeli szenteket, hogy kerüljék a bűnt és mások
megbántását

James E. Faust elnök az Első Elnökségből a következőképp figyelmeztetett: „Az
élet egyik rejtélye az, amikor [egyének] úgy vélik, hogy legyőzhetetlenek. Túl
sokan hiszik, hogy acélból vannak, és elég erősek, hogy ellenálljanak mindenféle
kísértésnek. Elhitetik magukkal: »Velem ez nem történhet meg«” (Velem ez nem
eshet meg. Liahóna, 2002. júl. 51.).

Gondolj olyan helyzetekre, melyekben az emberek esetleg kísértésnek teszik ki
magukat, azt gondolva, hogy elég erősek, hogy ellenálljanak annak.

Amint azt az 1 Korinthusbeliek 10:1–5 feljegyzi, Pál említett néhány dolgot, melyet
Izráel gyermekei tapasztaltak meg Mózes idejében, és amelyeknek lelkileg erőssé
kellett volna tenni őket. Bár a pusztában megáldotta őket az Úr, és sok csodának
voltak tanúi, sokukkal nem volt elégedett az Úr, és büntetést kaptak.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 10:6–11-et, és nézd meg, mit akart Pál, mit
tanuljanak meg a korinthusbeli szentek az ősi izráeliták példájából.

Bár az ősi izráeliták hatalmas áldásokat tapasztaltak meg, úgy döntöttek, hogy
engednek a kísértésnek. Pál figyelmeztetni akarta a korinthusbeli szenteket, hogy
ne kövessék el ők is az ősi izráeliták bűneit.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 10:12-t, és foglald össze saját szavaiddal Pál
üzenetét: ____________________

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 10:13-at, és nézd meg, hogy mit tanított Pál a
kísértésről. Meg is jelölheted, amit találsz.

Mit tanulhatunk ebből a versből a kísértésről? ____________________

Gondold át a következő kérdést: Ha Isten nem enged minket azon felül kísértetni,
mint aminek ellen tudunk állni, akkor miért engedtek a kísértésnek az ősi
izraeliták?

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 10:14-et, és nézd meg, hogy mit tanított Pál a
korinthusbeli szenteknek, mit tegyenek. A bálványimádás olyan bűn volt, mellyel az
ősi izráeliták és a korinthusbeli szentek is küszködtek.

Az 1 Korinthusbeliek 10:13–14-ből megtudhatjuk, hogy Isten módot ad nekünk
arra, hogy megmeneküljünk a kísértéstől, de nekünk is úgy kell döntenünk,
hogy elkerüljük a kísértést.

Olvasd el az Alma 13:28-at, és nézd meg, mit tehetünk azért, hogy elkerüljük a
kísértést. Ezt a keresztutalást be is írhatod a szentírásodba az 1 Korinthusbeliek
10:13–14 közelébe.

4. A szentírás-tanulmányozási naplódban végezd el a következő
feladatot és válaszold meg a kérdést:
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a. Az 1 Korinthusbeliek 10:13–14-ből és az Alma 13:28-ból tanultak alapján írj
egy újságban feltüntethető szalagcímet vagy plakátra írható jelmondatot,
mely elmondja az embereknek, hogy mi módon kerülhetik el a kísértést.

b. Hogyan segíthet nekünk elkerülni a kísértést az, ha megalázkodunk,
valamint folyamatosan éberek vagyunk és imádkozunk?

Talán nem mindig tudod majd elkerülni a kísértést, ezért már most el kell
döntened, hogy mit fogsz tenni, ha kísértéssel kerülsz szembe. Gondold át a
következő idézeteket Spencer W. Kimball elnöktől:

„Helyes döntéseket hozni akkor a legkönnyebb, amikor végső célunkat
elménkben tartva már jó előre meghozzuk őket; ez számos gyötrődéstől
megkímél bennünket [a döntéshozatal perceiben], amikor fáradtak vagyunk, és
[komoly] kísértésekkel nézünk szembe. […]

Most van itt az ideje, hogy eldöntsük, nem elégszünk meg kevesebbel annál, mint
hogy örökké Atyánkkal együtt élhessünk, hogy így minden általunk hozott

döntésre hatással legyen azon elhatározásunk, hogy nem engedjük, hogy bármi is
megakadályozzon bennünket végső célunk elérésében” (vö. Az egyház elnökeinek tanításai:
Spencer W. Kimball [2006]. 118.).

„Mind jobban és jobban fejlesszétek ki magatokban az önfegyelmet olyannyira, hogy ne kelljen
újra meg újra elhatároznotok, hogy mit fogtok tenni, amikor ismételten szembetalálkoztok
ugyanazzal a kísértéssel. Vannak dolgok, amelyeket csak egyszer kell eldöntenetek!

Milyen nagyszerű áldás mentesnek lenni attól, hogy újra és újra gyötrődjünk egy kísértés miatt!
Ez időrabló és nagyon kockázatos tevékenység” (Tanítások: Spencer W. Kimball. 118.).

„Azelőtt kell abbahagynunk a gonosz cselekedeteket, mielőtt elkezdenénk azokat. A boldog élet
titka a megfelelő védelemben és a megelőzésben rejlik. Általában azok engednek a gonosznak,
akik sebezhető állapotba helyezték magukat” (vö. Tanítások: Spencer W. Kimball. 119.).

Gondold át, melyek azok a kísértések, amelyekkel leginkább küzdesz. Min tudnál
változtatni, hogy elkerüld a kísértést, még mielőtt szembe találnád magad vele?

Szakíts néhány percet egy olyan téma elolvasására A fiatalság erősségéért
kiadványból, mely segíthet neked tudni, hogy mi módon kerüld el a kísértést. Az
olvasottak alapján egy célt is leírhatsz, és egy ideig magaddal hordhatod, hogy
emlékeztessen téged a kísértésből való kimenekülésre.

Az 1 Korinthusbeliek 10:15–33-ban Pál azt tanácsolta a korinthusbeli szenteknek,
hogy saját vallásgyakorlásuk feladása nélkül tartsák tiszteletben mások
vallásgyakorlását, és újra leírta, hogy prédikálásának célja sokak hozzásegítése a
szabaduláshoz.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:
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Tanulmányoztam az 1 Korinthusbeliek 9–10-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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22. RÉSZ: 3. NAP

1 Korinthusbeliek 11
Bevezetés
Pál apostol megválaszolja a korinthusbeli szentek közötti, vallásgyakorlással
kapcsolatos vitás kérdéseket. Kihangsúlyozza, hogy a férfiaknak és a nőknek örök
és isteni szerepköreik vannak, és az Úr tervében nélkülözhetetlenek egymás
számára. Az úrvacsorára történő felkészülés megfelelő módjáról is tanítja az
egyháztagokat.

1 Korinthusbeliek 11:1–16
Pál szót ejt vallási szokások vitás kérdéseiről
Olvasd el a következő, azt tükröző
megállapításokat, hogy némelyeknek
milyen érzései lehetnek a házasságról:

• „A sikeres karrier nagyon fontos
számomra. Nem akarom
megosztani a figyelmemet az
előmenetelemre vonatkozó céljaim
és a házasság között.”

• „Nem akarom elkötelezni magam
egy hosszútávú kapcsolat mellett.
Aggaszt, hogy olyan döntést
hoznék, melyet aztán később
megbánok.”

• „A házasság korlátok közé
szorítana. Nem tudnám azt csinálni,
amit csak akarok.”

• „Tudom, hogy a házasság a
legfontosabb döntés, amelyet valaha is meghozok, és örömmel tekintek elébe.”

1. Jegyezd fel a szentírás-tanulmányozási naplódba a házassággal
kapcsolatos érzéseidet.

Az 1 Korinthusbeliek 11-ben még több mindent olvashatunk arról, hogy mit írt Pál
apostol a korinthusbeli egyháztagok kérdéseire válaszolva. Olvasd el az
1 Korinthusbeliek 11:3-at, és nézd meg, hogy mit tanított Pál a férj feladatairól.

Az „asszonynak feje pedig a férfiú” kifejezés azt jelenti, hogy a férjnek szent
feladata elnökölni otthon. Elnökölni annyit tesz, mint igazlelkűen vezetni és utat
mutatni másoknak a lelki és a világi dolgokban.

Nézd meg a 3. versben, hogy ki elnököl a családjában elnöklő férj felett, ki mutat
utat neki. Miért fontos, hogy a férj és az apa Krisztusra tekintsen vezetőjeként és
útmutatójaként? ____________________

Ha átlátjuk, hogy mi módon elnököl Mennyei Atyánk az Ő királyságában, akkor
megértjük, hogy Ő a rend, nem pedig a zűrzavar Istene (lásd T&Sz 132:8).
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Amint azt az 1 Korinthusbeliek 11:4–16 feljegyzi, Pál megválaszolta a korinthusbeli
szentek arra vonatkozó kérdéseit, hogy a férfiak és a nők hagyományosan mikor
imádkoznak és prófétálnak a hódolati gyűléseken. E hagyományok közé tartozott
az, hogy a nők fedjék be a fejüket.

Az Újszövetség olvasói időnként félreértik Pál tanításait, és úgy gondolják, hogy a
férfi szerepe fontosabb a nő szerepénél. M. Russell Ballard elder a Tizenkét Apostol
Kvórumából tisztázta ezt a félreértést:

„A férfiak és a nők egyenlők Isten és az egyház szemében, de az egyenlő nem
jelenti azt, hogy azonosak. A férfiak és nők feladatai és isteni ajándékai
különböznek a természetükben, ám a fontosságukban vagy a hatásukban nem.
Egyházunk tana a nőket a férfiakkal egyenlőnek, ám tőlük mégis eltérőnek tartja.
Isten az egyik nemet sem tartja a másiknál jobbnak vagy fontosabbnak. […]

A férfiaknak és a nőknek eltérő ajándékaik, eltérő erősségeik, valamint eltérő
szemléletmódjuk és hajlamaik vannak. Ez az egyik alapvető ok, amiért szükségünk van
egymásra” (Férfiak és nők az Úr munkájában. Liahóna, 2014. ápr. 48.).

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 11:11-et, és nézd meg, hogy mit tanított Pál a férj és
a feleség közötti kapcsolatról. Az „Úrban” kifejezés az Úr tervére utal, mely segít
nekünk olyanná válni, mint Ő, és örök életet nyerni.

Az 1 Korinthusbeliek 11:11-ből megismerhetjük az alábbi igazságot: Az Úr
tervében a férfi és a nő egymás nélkül nem nyerhet örök életet (lásd még T&Sz
131:1–4).

A férfi és nő közötti házasság része Isten tervének. Gondolkodj el a következő
kérdéseken: Hogyan segíti elő Isten tervét az, ha valaki igazlelkű apa vagy anya?
Hogyan készít fel ez minket még jobban arra, hogy olyanná váljunk, mint
Mennyei Atyánk?

Gondolj bele, hogyan működik az olló.
Mennyire működne az olló, ha
szétválasztanánk, és csak az egyik
felével próbálnánk meg papírt vagy
anyagot vágni? Miben hasonlít az olló
az örök élet elnyerésén igyekvő férjhez
és feleséghez?
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Olvasd el a következő idézetet David A. Bednar eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és nézd meg, hogy mi módon kell együtt munkálkodnia a férjnek és
a feleségnek az örök élet elnyeréséhez: „Az isteni terv szerint a férfiaknak és a
nőknek együtt kell haladniuk a tökéletesség irányában, a dicsőség teljessége felé.
Mivel különböző a vérmérsékletük és eltérőek a képességeik, a férfiak és a nők is
sajátos látásmódot és tapasztalatokat hoznak a házastársi kapcsolatba. A férfi és

a nő is más-más módon, de ugyanolyan mértékben járul hozzá egy olyan egységhez, mely
másképp nem érhető el. A férfi kiegészíti és tökéletesíti a nőt, a nő pedig kiegészíti és tökéletesíti
a férfit, miközben tanulnak egymástól, és kölcsönösen megerősítik és megáldják egymást”
(“Marriage Is Essential to His Eternal Plan,” Ensign, June 2006, 83–84).

2. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódba férfiak és nők néhány
olyan, egymástól eltérő jellemvonásáról és feladatáról, melyek a

családban támogatják és erősítik egymást.

A család: Kiáltvány a világhoz e szavakat tartalmazza az Első Elnökségtől és a Tizenkét Apostol
Kvórumától: „Isten terve szerint az apáknak szeretetben és igaz módon kell családjukat
irányítaniuk, valamint gondoskodniuk kell a család szükségleteiről és annak védelméről. Az
anyák elsősorban gyermekeik gondozásáért felelősek. Az anyáknak és az apáknak egyaránt
kötelességük, hogy egyenlő partnerekként segítsék egymást e szent feladatok ellátásában.
Cselekvőképtelenség, halál vagy más körülmények szükségessé tehetik ezen szerepek egyéni
átalakítását” (Liahóna, 2010. nov. 129.).

3. Gondolj bele az óra elején elolvasott megállapításokban tükröződő
különböző hozzáállásokra a házasság kapcsán, majd válaszolj a

következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási naplódban: Az
1 Korinthusbeliek 11:1–16 tanulmányozása után mit mondanál annak, aki nem
érti a házasság fontosságát Isten tervében?

1 Korinthusbeliek 11:17–34
Pál azt tanítja a korinthusbeli szenteknek, hogy ne vegyék félvállról az úrvacsorát
Mi jut eszedbe az alábbi megállapítások elolvasásakor?

• „Igazán lelki élmény.”

• „Megújulás a léleknek.”

• „A sabbatnapom fénypontja.”

Gondolkodj el a legutóbbi úrvacsoravételeden, és gondold át, hogy vajon e
megállapítások illenek-e az élményedre.

Az 1 Korinthusbeliek 11:17–34 tanulmányozása során keress olyan igazságokat,
amelyek segíthetnek neked lelkibb és jelentőségteljesebb élménnyé tenni az
úrvacsoravételt.

Pál idejében az egyház tagjai az utolsó vacsorához hasonló szokást folytattak.
Időnként összegyűltek, hogy együtt étkezzenek, majd pedig vegyenek az
úrvacsorából. Pál apostol elítélte ezeket a gyűléseket, mert a szentek hétköznapi
étkezésekké tették őket, és nem őrizték meg az úrvacsoravétellel járó szentséget. A
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Joseph Smith fordítás pontosítja, hogy mit mondott Pál az összegyűlésük céljáról:
„Mikor tehát egybegyűltök egyazon helyre, nem azért teszitek-e, hogy egyetek az
Úr vacsorájából?” (Joseph Smith Translation, 1 Corinthians 11:20).

Bár ezeknek a gyűléseknek a közösségi érzés és az egység erősítése volt a céljuk,
gyakran fajultak versengéssé. Amint azt az 1 Korinthusbeliek 11:17–22 feljegyzi, Pál
elítélte az általa szakadásoknak nevezett versengést vagy viszálykodást, melyek
jelen voltak ilyenkor a korinthusbeli szentek között.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 11:23–26-ot, és nézd meg, mire buzdította Pál az
egyháztagokat, mire emlékezzenek az úrvacsorát illetően.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek
11:27–30-at, és nézd meg, mire
figyelmeztette Pál a korinthusbeli
szenteket az úrvacsora kapcsán.

Ezekből a versekből megtudjuk, hogy
akik méltatlanul vesznek az
úrvacsorából, ítéletet és kárhozatot
vonnak magukra.

Ezt az igazságot a Mormon könyve is
megerősíti, melyben Jézus Krisztus arra figyelmeztet, hogy aki méltatlanul vesz az
úrvacsorából, az kárhozatot eszik és iszik a lelkére (lásd 3 Nefi 18:29). A Szabadító a
papsági vezetőknek azt is megmondta, hogy a méltatlanokat ne engedjék venni az
úrvacsorából (lásd 3 Nefi 18:29). Ha kérdéses számodra, hogy méltó vagy-e az
úrvacsoravételre, beszélj a püspököddel vagy a gyülekezeti elnököddel.

Az 1 Korinthusbeliek 11:29-ben található „ítélet” szó helyett a fordításban állhatna
kárhoztatás is, mely azt jelenti, hogy Isten vétkesnek ítél valakit (lásd Kalauz a
szentírásokhoz: kárhoztat, kárhoztatás; scriptures.lds.org). A kárhozat szó olyan
állapotra utal, „amikor akadályoztatva vagyunk az előrehaladásban és nem
léphetünk be Isten színe elé és az Ő dicsőségébe. A kárhozatnak különböző
fokozatai vannak. Mindazok, akik nem nyerik el a celesztiális felmagasztosulás
dicsőségét, bizonyos fokig akadályoztatva lesznek az előrehaladásukban és a
kiváltságaik tekintetében és ennek mértékében el lesznek kárhoztatva” (vö. Kalauz
a szentírásokhoz: kárhozat; scriptures.lds.org).

Ne feledd, hogy „nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy az úrvacsorából
vehess, azonban az alázat és bűnbánat lelkiségének kell a szívedben lenni” (Hűek a
hithez: Evangéliumi értelmező szótár [2004]. 206.). Ha úgy veszünk az úrvacsorából,
hogy nem bűnbánó a szívünk, és nem akarunk emlékezni a Szabadítóra, illetve
követni Őt, akkor méltatlanul veszünk az úrvacsorából.

Gondold át, vajon miért vonhat kárhoztatást a lelkünkre az, ha méltatlanul veszünk
az úrvacsorából.

Olvasd el újra az 1 Korinthusbeliek 11:28-at, és nézd meg, hogy milyen tanácsot
adott Pál az egyháztagoknak, mit tegyenek az úrvacsoravétel alatt. Meg is
jelölheted, amit találsz.

Ez a vers arra tanít minket, hogy az úrvacsoravételkor meg kell vizsgálnunk az
életünket.
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Szerinted milyen szempontok szerint kell megvizsgálnunk az életünket?

Életünk megvizsgálásának nem csupán az a célja, hogy átgondoljuk, vajon
érdemesek vagyunk-e az úrvacsoravételre, hanem az is, hogy átgondoljuk, vajon
mennyire igyekszünk betartani az Istennel kötött szövetségeinket, és hogyan
törekedhetnénk a bűnbánatra és a fejlődésre.

Olvasd el az alábbi idézeteket, és gondold át, te hogyan tudnád megvizsgálni az
életedet az úrvacsoravételkor.

Howard W. Hunter elnök azt mondta egy úrvacsoravétel során szerzett
élményéről: „Ezt kérdeztem magamtól: »Vajon minden más dolog elé helyezem
Istent, és betartom az összes parancsolatát?« Ezután elmélkedés és elhatározás
következett. Szövetséget kötni az Úrral arra, hogy mindig betartjuk a
parancsolatait, komoly kötelezettség. E szövetség megújítása az úrvacsoravétel
révén ugyanilyen komoly. Nagy jelentőséggel bírnak az elgondolkodás

ünnepélyes pillanatai az úrvacsora kiosztása alatt. Ezek az önvizsgálat, a befelé tekintés, az
önismeret pillanatai – az elmélkedés és az elhatározás ideje” (“Thoughts On the Sacrament,”
Ensign, May 1977, 25); lásd még Az egyház elnökeinek tanításai: Howard W. Hunter
[2015]. 211.).

Tad R. Callister, a Vasárnapi Iskola általános elnöke azt tanította, még mikor a
Hetvenek tagja volt, hogy az úrvacsoravétel az elmélkedés és az önvizsgálat
ideje: „Az úrvacsora …a mélyen magunkba tekintés és az önvizsgálat ideje. […]
Az úrvacsoravétel alkalmával nem csupán emlékezünk a Szabadítóra, hanem
össze is vetjük az életünket Nagy Példaképünk [Jézus Krisztus] életével. Az
önámítás teljes mértékű félretételének ideje ez; a teljes, magasztos igazság ideje.

Útfélre kell esnie minden kifogásnak, minden látszatnak, hogy lelkünk a maga valójában
kommunikálhasson lélektől Lélekig az Atyánkkal. Ebben a pillanatban saját magunk bíráivá
válunk, átgondolva, hogy milyen is valójában az életünk, és milyennek kellene lennie igazán”
(The Infinite Atonement [2000], 291).

Ezt a tantételt, mely szerint úrvacsoravételkor meg kell vizsgálnunk az életünket,
úgy is alkalmazhatod, hogy kigondolsz olyan kérdéseket, amelyeken az
úrvacsoravételre készülve elmélkedhetsz. Például megkérdezheted magadtól:
„Hogyan lehetnék Jézus Krisztus jobb tanítványa?” „Miben hasonlít az életem a
Szabadító életéhez? Miben nem hasonlít?” „Milyen gyengeségekkel küzdök,
melyek visszatartanak engem a lelki növekedéstől?” „Ezen a héten mit tehetek
azért, hogy egy kicsit jobbá váljak?”

Alkalmazd a tanokat és a tantételeket!
Alkalmazásra akkor kerül sor, amikor a szentírások tanulmányozása során megismert tanok és
tantételek szerint gondolkodsz, beszélsz és élsz. Ha alkalmazod életedben a tanokat és a
tantételeket, akkor áldott lesz az életed. Az 1 Korinthusbeliek 11-ből az úrvacsoráról tanultakat
alkalmazva például jobban meg fogod érteni ezt a szertartást és elmélyül róla a bizonyságod.
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4. Sorolj fel a szentírás-tanulmányozási naplódban még néhány olyan
kérdést, melyet az úrvacsora előtt és alatt feltehetsz magadnak.

5. Írj le a szentírás-tanulmányozási naplódba egy arra vonatkozó
tervet, hogy mit fogsz tenni azért, hogy jobban felkészülj a

következő úrvacsoravételi lehetőségedre.

Ha az úrvacsoravétel előtt és alatt megvizsgálod az életedet, akkor az Úr segíthet
megtudnod, hogyan tehetnél még jobban eleget a szövetségeidnek, és miként
válhatsz még méltóbbá azon áldások elnyerésére, amelyeket Ő adni kíván neked.
Kötelezd el magad a kapott sugalmazások követése mellett!

Az 1 Korinthusbeliek 11:33–34-ben azt olvassuk, hogy Pál további útmutatást adott
a korinthusbeli szenteknek az akkor elfogyasztott étkezésre vonatkozóan, amikor
találkoztak, hogy vegyenek az úrvacsorából. Azt mondta a szenteknek, hogy
gondoljanak egymásra és kerüljék a viszálykodást.

6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az 1 Korinthusbeliek 11-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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22. RÉSZ: 4. NAP

1 Korinthusbeliek 12–14
Bevezetés
Pál apostol a lelki ajándékok sokaságáról ír. Fizikai testhez hasonlítja az egyházat,
és elmagyarázza, hogy miként a testnek is minden részére szüksége van a
megfelelő működéshez, úgy az egyháznak is szüksége van rá, hogy a Lélek
ajándékait használva minden egyháztag hozzájáruljon és megerősítse. Pál azt a
tanácsot adja a szenteknek, hogy törekedjenek a jószívűségre és a prófétálás lelki
ajándékára.

1 Korinthusbeliek 12
Pál a lelki ajándékokról tanít
Olvasd el a következő kijelentéseket, és karikázd be azt, amelyik szerinted jobban
fedi a valóságot:

• A bizonyságot kiérdemeljük.

• A bizonyság ajándék.

Indokold meg a döntésedet: ____________________

Az 1 Korinthusbeliek 12 tanulmányozása során keress egy olyan tantételt, mely
segíthet megtudnod, hogyan nyerhetsz erős saját bizonyságot Jézus Krisztusról és
az Ő evangéliumáról.

Az 1 Korinthusbeliek 12:1–2-ben azt olvassuk, hogy Pál apostol a lelki ajándékokról
akarta tanítani a korinthusi egyháztagokat.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 12:3-at, és nézd meg, hogyan tudhatjuk meg mi
magunk azt, hogy Jézus az Úr és a Szabadító. Joseph Smith tanítása szerint a
mondhatja szó helyett az 1 Korinthusbeliek 12:3-ban a tudhatja szónak kellene állnia
(lásd History of the Church, 4:602–3).

Az 1 Korinthusbeliek 12:3-ból tanultak alapján egészítsd ki a következő igazságot:
Csak a ____________________ által kaphatunk személyes bizonyságot arról,
hogy Jézus Krisztus a Szabadítónk.

Dieter F. Uchtdorf elnök az Első Elnökségből ezt tanította a saját bizonyság
elnyerésének szükségességéről:
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„A bizonyság nagyon értékes tulajdon, mert nem szerezhető meg pusztán
gondolkodással vagy érveléssel, nem lehet földi javakkal megvenni, és nem lehet
ajándékba adni, vagy az őseinktől megörökölni. Nem függhetünk mások
bizonyságától. Saját magunknak kell megtudnunk. Gordon B. Hinckley elnök azt
mondta: »Minden utolsó napi szent felelőssége, hogy minden kétséget kizáró
bizonyossággal tudja önmaga számára, hogy Jézus az élő Isten feltámadt, élő

Fia« (‘Fear Not to Do Good,’ Ensign, May 1983, 80). […]

Akkor nyerjük el ezt a bizonyságot, amikor a Szent Lélek szól a bennünk lévő lélekhez. Ilyenkor
egy megnyugtató, megingathatatlan bizonyosságot kapunk, amely bizonyságunk és
meggyőződésünk forrása lesz” (vö. A személyes bizonyság hatalma. Liahóna, 2006. nov. 38.).

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Miért fontos megértenünk, hogy kizárólag a Szentlélek által érkezik
bizonyság Jézus Krisztusról?

b. Mit tehetünk azért, hogy meghívjuk életünkbe a Szentlelket, és elnyerjük ezt
a bizonyságot?

Amint azt az 1 Korinthusbeliek 12:4–31 feljegyzi, Pál azt tanította a korinthusbeli
szenteknek, hogy lelki ajándékok sokasága adatott Mennyei Atyánk minden
gyermekének javára és azért, hogy segítsen az egyháztagoknak szolgálni egymást.
A Lélek ajándékai a Szentlélek által kapott áldások vagy képességek, és Isten az
egyház minden tagjának ad legalább egy ajándékot (lásd T&Sz 46:11). Pál fizikai
testhez hasonlította az egyházat. Miként minden egyes testrészre szükség van a test
megfelelő működéséhez, úgy lelki ajándékait használva minden egyháztag is hozzá
tud járulni az egyház működéséhez és megerősítéséhez. Pál ezért azt a tanácsot
adta a szenteknek, hogy buzgón törekedjenek a „hasznosabb”, vagyis legjobb
ajándékokra (lásd 1 Korinthusbeliek 12:31).

1 Korinthusbeliek 13
Pál a szeretet, vagyis a jószívűség meglétének fontosságáról tanít
Olvasd el az alábbi helyzetleírásokat, és gondold át, hogy milyen káros hatásai
lehetnek ezeknek a hozzáállásoknak és viselkedésformáknak.

• Gyakran bosszant és idegesít valamelyik testvéred viselkedése.

• Az egyik osztálytársad goromba veled, tehát úgy érzed, hogy te is jogosan vagy
goromba ővele.

• Irigyled az egyik barátod tehetségeit és eredményeit.

• Nem jelent nehézséget számodra időnként kibeszélni a papsági kvórumod vagy
a fiatal nő osztályod tagjait, és rosszat mondani róluk.

Tűzz ki célokat a tanultak alkalmazására!
Ha célokat tűzöl ki a tanultak alkalmazására, az segíthet hittel cselekedned, még többet
magadévá tenned a tanultakból, és lelkileg fejlődnöd. Törekedj a Szentlélek útmutatására a
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céljaid kitűzésében. Győződj meg arról, hogy a céljaid erőfeszítést követelnek, ám reálisak és
elérhetőek. Írd le konkrétan, hogy mit fogsz tenni, mikorra tervezed, hogy megteszed, és hogyan
szeretnéd megtenni. Azután rendszeresen tekintsd át, mennyit haladtál előre.

Az 1 Korinthusbeliek 13 tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek
segíthetnek neked kerülni az olyan hozzáállásokat és viselkedésformákat, amelyek
útjába állhatnak saját boldogságodnak és a másokkal kialakított jó kapcsolataidnak.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 13:1–3-at, és nézd meg, hogy milyen tulajdonságot,
a Lélek mely ajándékát dicsérte annyira Pál.

A jószívűség „a legmagasabb, legnemesebb, legerősebb fajta szeretet, nem csak
egyfajta érzelem” (Kalauz a szentírásokhoz: jószívűség).

Figyeld meg ezekben a versekben, hogyan jellemezte Pál azokat, akiknek vannak
ugyan más lelki ajándékaik, de nincsen bennük jószívűség (lásd még T&Sz 88:125).

Az 1. versben található „zengő ércz” és „pengő czimbalom” kifejezések hangos,
cifra hangokat kiadó hangszerekre utalnak. Az 1 Korinthusbeliek 13:1
szövegkörnyezetében ezek a kifejezések olyan kimondott szavakra célozhatnak,
melyek üresek vagy semmitmondók akkor, ha a beszélőt nem a jószívűség vezérli.

Pál leírta a jószívűség tulajdonságait és jellemvonásait, hogy segítsen a
korinthusbeli szenteknek jobban megérteni ezt az ajándékot. Olvasd el az 1
Korinthusbeliek 13:4–8-at, és figyeld meg, hogyan jellemzi Pál a jószívűséget. Meg
is jelölheted, amit találsz.

Vedd figyelembe az esetleg nehezen érthető kifejezések alábbi magyarázatát: A
„hosszútűrő” (4. vers) jelző olyan valakire utal, aki türelmesen viseli a
próbatételeket. A „nem irígykedik” (4. vers) olyan valakire utal, aki nem féltékeny
másokra. A „nem kérkedik” (4. vers) olyan valakire utal, aki nem dicsekvő. A „nem
fuvalkodik fel” (4. vers) az alázatosság tulajdonságát írja le. A „nem cselekszik
éktelenül” (5. vers) olyan valakire utal, aki nem durva és nem tapintatlan. A „nem
keresi a maga hasznát” (5. vers) azt a tulajdonságot írja le, amikor valaki önmaga
elé helyezi Istent és másokat. A „nem gerjed haragra” (5. vers) olyan valakire utal,
akit nem könnyű feldühíteni. A „mindent hiszen” (7. vers) olyan valakire utal, aki
minden igazságot elfogad.

Kinek az élete példázza a jószívűség Pál által leírt mindezen tulajdonságait?

A Moróni 7:47-ben azt olvassuk, hogy Mormon próféta tanítása szerint „a
jószívűség Krisztus tiszta szeretete”. Odaírhatod ezt a meghatározást és hivatkozást
az 1 Korinthusbeliek 13:4–8 mellé.

2. Válaszd ki a jószívűség két vagy három jellemvonását az
1 Korinthusbeliek 13:4–8-ból. Fejtsd ki a szentírás-tanulmányozási

naplódban, hogyan illenek ezek Jézus Krisztusra, és minden általad kiválasztott
jellemvonáshoz írj egy példát az életéből.

Az 1 Korinthusbeliek 13:4–8-ból megtudható egyik igazság az, hogy a jószívűség
lelki ajándékának elnyerésére törekedve hasonlóbbá válunk a
Szabadítónkhoz, Jézus Krisztushoz.
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Szerinted mit jelent a 8. versben az, hogy „a szeretet soha el nem fogy”?
____________________

Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következő szavakkal írta
le egy módját annak, ahogy a szeretet soha el nem fogy: „Az életnek megvannak
a maga félelmei és kudarcai. Időnként nem jönnek össze a dolgok. Előfordul,
hogy cserbenhagynak bennünket az emberek – esetleg a gazdaság, egy vállalat
vagy a kormány. De van valami, ami sem az időben, sem az örökkévalóságban
nem hagy cserben minket: Krisztus tiszta szeretete” (Christ and the New

Covenant [1997], 337).

Az 1 Korinthusbeliek 13:9–12-ben azt olvassuk, hogy mit tanított Pál, végül miért
tűnik majd el a tudás és a prófétálás lelki ajándéka. Pál megjegyezte, hogy az ebben
az életben elérhető tudás hiányos, és az örökkévalóságban teszünk majd szert
tökéletes tudásra.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 13:13-at, és keresd ki, hogy a Lélek mely három
ajándékáról tanította azt Pál, hogy megmarad.

Az 1 Korinthusbeliek 13:13 alapján egészítsd ki a következő igazságot:
____________________ a Lélek legnagyobb ajándéka.

Szerinted miért a jószívűség a Lélek legnagyobb ajándéka? ____________________

Amint azt az 1 Korinthusbeliek 14:1 feljegyzi, Pál ezt tanácsolta a szenteknek:
„Kövessétek a szeretetet”. Olvasd el a Moróni 7:48-at, és nézd meg, hogy mit
tanított Mormon a népének, mit tegyenek a jószívűség ajándékának elnyeréséért.

Miként nyerhetjük el ezt és más lelki ajándékokat? Mormon szerint kire árasztja ki
Mennyei Atyánk a jószívűség ajándékát?

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan javíthat a családtagjainkhoz, barátainkhoz és kortársainkhoz fűződő
kapcsolatainkon az, ha jószívűség van bennünk?

b. Mikor láttál már jószívűséget megnyilvánulni abban, ahogyan valaki veled
vagy másokkal bánt?

c. Szerinted a jószívűségnek az 1 Korinthusbeliek 13:4–7-ben felsorolt
jellemvonásai közül neked melyikkel a legnehezebb rendelkezni? Miért? Írj
le egy arra vonatkozó célt, hogy mit fogsz megtenni azért, hogy kövesd,
vagyis elnyerd a jószívűség ajándékát.

1 Korinthusbeliek 14
Pál azt tanítja, hogy a prófétálás ajándéka nagyobb a nyelvek ajándékánál
Az 1 Korinthusbeliek 14:1–3-ban Pál azt tanácsolta a szenteknek, hogy
törekedjenek a prófétálás ajándékára. Azt mondta, hogy a prófétálás ajándéka
jobban épít, vagyis okít másokat a nyelvek ajándékánál.
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„A prófécia Istentől ihletett szavakból vagy írásokból áll, amelyeket a Szentlélektől kapott
kinyilatkoztatás által kap valaki. A Jézusról alkotott bizonyság a prófétálás lelke (Jel. 19:10). […]
Amikor valaki prófétál, azt mondja el vagy írja le, amit Isten tudatni akar vele, saját maga vagy
mások érdekében” (Kalauz a szentírásokhoz: prófécia, prófétál; scriptures.lds.org).

Az 1 Korinthusbeliek 14:1–3-ból megtudjuk, hogy sugalmazás által tanítva és
bizonyságot téve elősegíthetjük mások épülését, és vigaszt nyújthatunk
nekik. Mások intésének (lásd 3. vers) egyik módja a buzdítás.

Gondolj bele, hogy mikor okított, buzdított vagy vigasztalt meg téged valakinek a
tanítása vagy a bizonysága.

Az 1 Korinthusbeliek 14:4–40-ben Pál figyelmeztette a korinthusbeli szenteket a
nyelveken szólás ajándékával kapcsolatosan. Arra intette őket, hogy ha helytelenül
használják, akkor a nyelvek ajándéka nem építeni fogja az egyházat, hanem elvonja
az egyháztagok figyelmét a jobb lelki ajándékokra való törekvéstől. Pál azt is
tanította, hogy „Isten nem a visszavonásnak… Istene” (1 Korinthusbeliek 14:33), és
hogy az egyházban minden dolognak a megfelelő rendben kell történnie.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az 1 Korinthusbeliek 12–14-et, és a mai napon elvégeztem ezt a
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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23. RÉSZ: 1. NAP

1 Korinthusbeliek 15:1–29
Bevezetés
Pál apostol megtudja, hogy Korinthusban némely egyháztag azt tanítja, hogy a
halottak nem támadnak fel. Bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus feltámadt a
halálból, és elmagyarázza, hogy mit jelent a feltámadás Mennyei Atyánk minden
gyermeke számára.

1 Korinthusbeliek 15:1–10
Pál bizonyítékkal szolgál Jézus Krisztus feltámadására

Olvasd el a következő idézetet Thomas S. Monson elnöktől: „Kedves fivéreim és
nőtestvéreim, nevetünk, sírunk, dolgozunk, játszunk, szeretünk és élünk. Utána
pedig meghalunk. A halál a mi egyetemes örökségünk. Mindenkinek át kell
haladnia a kapuin. A halál igényt tart az öregekre, akik elfáradtak és kimerültek.
Meglátogatja a fiatalokat üde reménységük és dicső várakozásaik közepette.
Szorításából még a kisgyermekek sem szabadulnak ki. Pál apostol szavaival:

»[E]lvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak.« [Zsidók 9:27]” (Tudom, hogy él
kegyes Megváltóm! Liahóna, 2007. máj. 24–25.).

Gondolj vissza, milyen gondolatokat vagy érzéseket tapasztaltál meg, amikor
meghalt valaki, akit ismertél.

Az 1 Korinthusbeliek 15:1–29 tanulmányozása során keress olyan tantételeket,
amelyek segíthetnek, amikor meghal valaki, akit ismersz.

Pál apostol a korinthusbeli szentekhez írt levele végén beszélt egy hamis
elképzelésről, melyet néhány egyháztag tanított. Olvasd el az 1 Korinthusbeliek
15:12-t, és nézd meg, hogy milyen hamis elképzelést tanítottak.

Szerinted miért aggasztotta Pált ez a hamis elképzelés? ____________________

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 15:3–8-at, és nézd meg, mit írt Pál, hogy segítsen az
egyháztagoknak megérteni a Szabadító feltámadásának valóságát. (Tartsd szem
előtt, hogy a Kéfás név itt Péter apostolra utal.)

Ezekből a versekből megtudhatjuk, hogy az apostolok bizonyságot tesznek
arról, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért és feltámadt a halálból. (Ezt
az igazságot meg is jelölheted a szentírásodban vagy be is írhatod.)

Monson elnök a következő bizonyságot osztotta meg erről: „Teljes szívemből és
lelkem erejéből, különleges tanúként bizonyságomat teszem arról, és kijelentem,
hogy Isten valóban él. Jézus az Ő Fia, az Atya Egyszülöttje a testben. Ő a mi
Megváltónk, és Ő a Közbenjárónk az Atyánál. Ő az, aki meghalt a kereszten,
hogy engesztelést hozzon a bűneinkért. Ő lett a feltámadás zsengéje. Mivel Ő
meghalt, mindenki újra élni fog. »Így zengem szívem örömét: Tudom, hogy jó
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Megváltóm él!« [Tudom, hogy jó Megváltóm él. Himnuszok, 78. sz.]. Tudja meg az egész világ, és
éljen e tudás szerint” (vö. Tudom, hogy él kegyes Megváltóm! 25.).

Gondold át, hogyan segített megerősíteni a Szabadítóba és az Ő feltámadásába
vetett hitedet az apostolok Jézus Krisztus feltámadásáról tett bizonysága.

1 Korinthusbeliek 15:11–29
Pál kifejti a feltámadás tanát
Amint azt az 1 Korinthusbeliek 15:11–15 kifejti, Pál apostol kérdőre vonta a
korinthusbeli szenteket, amiért kételkedni kezdtek a feltámadás valóságában. Azzal
érvelt, hogy ha nincsen halottak feltámadása, akkor Jézus Krisztus sem támadt fel.
És ha Jézus Krisztus nem támadt volna fel a halálból, akkor feltámadásának minden
tanúja hamis tanú lenne, és nem lenne értelme hirdetni az evangéliumot.

Joseph Smith próféta azt tanította: „Vallásunk alapvető tantételei az apostolok
és a próféták bizonysága Jézus Krisztusról; az, hogy Ő meghalt, eltemették, és
harmadnap feltámadt, és felemelkedett a mennybe; és a vallásunkra vonatkozó
minden más dolog ennek csupán függeléke” (Az egyház elnökeinek tanításai:
Joseph Smith [2007]. 52.).

1. Másold be ezt a táblázatot a szentírás-tanulmányozási naplódba,
majd olvasd el a táblázat bal oszlopában feltüntetett

szentírásrészeket, és nézd meg, te hogyan egészítenéd ki a jobb oszlopban
található, hozzájuk kapcsolódó mondatokat. Ezután egészítsd ki ezeket a
mondatokat a szentírás-tanulmányozási naplódban.

Tartsd szem előtt, hogy a zsengéjök szó az 1 Korinthusbeliek 15:20-ban a
terménynek a földműves által elsőként learatott részére utal. Éppen úgy,
ahogyan az aratás zsengéje kerül mind közül először learatásra, Jézus Krisztus
volt az első, aki feltámadt. (Ne feledd, hogy az 1 Korinthusbeliek 15:20–22
szentírás-memoriter. Megjelölheted valamilyen egyedi módon, hogy később
könnyen megtalálhasd.)

1 Korinthusbeliek 15:16–19 Ha Jézus nem támadt volna fel a halálból, akkor…

1 Korinthusbeliek 15:20–22 Mivel Jézus feltámadt a halálból,…

Nézd meg Pál kijelentését az 1 Korinthusbeliek 15:19-ben: „Ha csak ebben az
életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak
vagyunk.” Pálnak a 20–22. versekben található bizonyságából megismerhetjük azt
az igazságot, hogy Jézus Krisztus feltámadása miatt remény adatott
számunkra.

2. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogyan adhat neked
reménységet Jézus Krisztus feltámadása olyankor, amikor meghal
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egy ismerősöd, vagy amikor félelem fog el téged annak kapcsán, hogy végül te
is meg fogsz halni.

3. Végezd el az alábbi feladatok közül az egyiket, vagy akár mindkettőt
a szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Írd le a bizonyságodat a feltámadás valóságáról, valamint annak
fontosságáról Mennyei Atyánk szabadítástervében. Meg is oszthatod
valakivel bizonyságodat a feltámadásról.

b. Kérd meg az egyik szülődet, barátodat vagy egyházi vezetődet, hogy ossza
meg veled bizonyságát a feltámadásról. Írd le, hogy mit tudtál meg, és
milyen érzések voltak benned e bizonyság hallatán.

Amint azt az 1 Korinthusbeliek 15:23–24 feljegyzi, Pál azt tanította, hogy a
feltámadásnak lesz egy rendje. Először Jézus Krisztus támad fel, azután pedig a
hithű követői. A Tan és a szövetségek azt tanítja, hogy ezek a hithű követők
celesztiális dicsőséget fognak örökölni (lásd T&Sz 76:50–70; 88:97–98). Akik nem
hősiesek a bizonyságukban Jézus Krisztusról, és akik gonoszok, azok később
fognak feltámadni (lásd T&Sz 76:71–86; 88:99–101). Pál azt is tanította, hogy
amikor itt „a vég” (a millennium), akkor Jézus Krisztus „átadja [a királyságot]” a
Mennyei Atyának, miután eltörölt „minden [világi] hatalmat és erőt” (1
Korinthusbeliek 15:24).

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 15:25–26-ot, és nézd meg, hogy mit tanított Pál, mi
történik majd Jézus Krisztus ellenségeivel a millennium idején.

Figyeld meg, hogy mi az utolsó ellenség, melyet Jézus Krisztus elpusztít, eltöröl.
Miért tekinthető a halál Jézus Krisztus és Mennyei Atyánk terve ellenségének?
(Lásd Mózes 1:39.) ____________________

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 15:29-et, és nézd meg, hogy milyen szertartást
végeztek a korinthusbeli szentek.

Saját szavaiddal foglald össze, mit kérdezett Pál a szentektől a halottakért végzett
keresztelkedésekben való részvételük kapcsán: ____________________

Az 1 Korinthusbeliek 15:29-ből megismert egyik igazság az, hogy akik
keresztelkedés nélkül haltak meg, azok is részesülhetnek ebben a
nélkülözhetetlen szertartásban.

Gordon B. Hinckley elnök kifejtette, hogy a templomok a feltámadásba vetett
hitünket jelképezik: „Minden templom, legyen bár nagy vagy kicsi, régebbi vagy
új, azt a bizonyságunkat juttatja kifejezésre, hogy a sír utáni élet olyan valós és
biztos, akárcsak a halandóság. Nem lenne szükség templomokra, ha az emberi
lélek és lény nem volna örökkévaló. Az ezekben a szent házakban végzett
szövetségek mindegyikének örökké tartó következményei vannak” (“This

Peaceful House of God,” Ensign, May 1993, 74).
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A Utahi Payson templom

Ha egy templom közelében laksz, akkor
gondolj egy olyan alkalomra, amikor
keresztelkedéseket végeztél a
halottakért vagy templomi
szertartásokra készítetted elő őseid
neveit. Milyen érzéseid voltak, amikor
templomi szertartásokra készítettél elő
neveket, vagy munkát végeztél értük a
templomban? Ha nem laksz templom
közelében, akkor gondod át, mit
tehetnél azért, hogy segédkezz a
halottak szabadításának munkájában.

4. Válaszolj a következő
kérdésre a

szentírás-tanulmányozási
naplódban: Mit tehetsz azért, hogy
még teljesebb mértékben részt
vegyél a családtörténeti és a
templomi munkában, és szerinted
hogyan segíthet a részvételed
megerősíteni a feltámadásról való bizonyságodat?

Írj le egy papírlapra egy arra vonatkozó személyes célkitűzést, hogy mi módon
vehetsz részt még jobban a családtörténeti és a templomi munkában. Tedd ezt a
lapot olyan helyre, ahol emlékeztetni fog téged arra, hogy munkálkodj a célod
elérésén.

Szentírás-memoriter – 1 Korinthusbeliek 15:20–22
5. Ennek a szentírásrésznek (1 Korinthusbeliek 15:20–22) a

memorizálása segíteni fog, hogy meglegyenek a megfelelő szavaid
és tudásod ahhoz, hogy tanítani tudd másoknak a feltámadás tanát. Tölts
néhány percet a 22. vers memorizálásával, majd mondd fel anélkül, hogy
belepillantanál a szentírásodba. Tedd meg ugyanezt a 21. verssel, és mondd fel a
21–22. verseket; majd a 20. verssel, és mondd fel sorrendben mind a három
verset. Végezetül próbáld meg emlékezetből leírni az egész
szentírás-memoritert a szentírás-tanulmányozási naplódba.

6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az 1 Korinthusbeliek 15:1–29-et, és a mai napon elvégeztem ezt a
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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23. RÉSZ: 2. NAP

1 Korinthusbeliek
15:30–16:24
Bevezetés
Pál apostol tovább tanítja a korinthusbeli szenteket a feltámadásról. Örvend Jézus
Krisztus halál feletti győzelmének. Pál arra buzdítja még a korinthusbeli
egyháztagokat, hogy nagylelkű adományokkal segítsék a Jeruzsálemben élő
szegény szenteket.

Tanulmányozás előtt imádkozz!
Az őszinte ima segít összehangolni az akaratunkat Istenével, és meghívja életünkbe a
Szentlelket. Alakítsd ki azt a szokást, hogy imádkozol a szentírásaid, valamint az ifjúsági
hitoktatási kurzus leckéinek tanulmányozása előtt.

1 Korinthusbeliek 15:30–52
Pál a feltámadásról tanít
Gondolkoztál már azon, hogy miben lenne más az életed, ha nem hinnél a halál
utáni életben? Miként élnék az emberek az életüket, ha nem hinnék, hogy a halál
után újra élni fognak? ____________________

Az 1 Korinthusbeliek 15:1–29-ből megtudjuk, hogy Pál apostol helyreigazította a
korinthusbeli szentek némelyikének azt a hamis elképzelését, mely szerint a
halottak nem fognak feltámadni. Az 1 Korinthusbeliek 15:30–34-ban azt olvassuk,
hogy Pál annak átgondolására kérte a szenteket, hogy miért viselné el egy Jézus
Krisztusban hívő ember az üldöztetést és kockáztatná a halált, ha nem volna
feltámadás. Emellett figyelmeztette a szenteket, hogy ne tévessze meg őket azon
emberek viselkedése, akik azt mondják: „Együnk és igyunk, holnap úgyis
meghalunk” (1 Korinthusbeliek 15:32), mert e mögött az a hamis elképzelés áll,
hogy azt tehetünk, amit csak akarunk, hiszen nincs élet a halál után, tehát nincs
isteni ítélkezés sem.

Tekintettel arra, hogy a feltámadás valós, miért veszélyes ilyen hozzáállást felvenni?

Az 1 Korinthusbeliek 15 hátralévő részének tanulmányozása során keress olyan
igazságokat, amelyek segíthetnek neked megérteni, milyen hatással lehet a
halandóságban meghozott döntéseidre a feltámadás ismerete.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 15:35-öt, és keresd ki, hogy milyen kérdéseik
lehetnek az embereknek a feltámadásról.

Az 1 Korinthusbeliek 15:36–38-ból megtudjuk, hogy Pál azzal segített
megválaszolni ezeket a kérdéseket, hogy maghoz hasonlította a halandó testet,
mely – halála és a földbe temetése után – előjön a feltámadáskor.
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Gondold át, te hogyan írnád le a nap
által kibocsátott világosság és a hold
felől érkező világosság mennyisége
közötti különbséget. Mi a különbség a
hold és a csillagok fényessége között?

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek
15:39–42-t, és nézd meg, hogyan használta fel Pál a nap, a hold és a csillagok
fényességét a feltámadt testek közötti különbség elmagyarázására. Olvasd el az
1 Korinthusbeliek 15:40 Joseph Smith fordítását is (a Kalauz a szentírásokhoz 241.
oldalán). Ebben a szövegkörnyezetben a dicsőség szó jelenthet világosságot,
ragyogást vagy fényességet is. (Ne feledd, hogy az 1 Korinthusbeliek 15:40–42
szentírás-memoriter. Megjelölheted valamilyen egyedi módon, hogy később
könnyen megtalálhasd.)

A Pál apostol által e versekben tanított egyik igazság az, hogy a feltámadt testek
számára a dicsőség különböző fokai léteznek. Más szóval, a feltámadt testek
némelyike sokkal fényesebb és ragyogóbb lesz, mint a többi.

Olvasd el az alábbi idézetet Joseph Fielding Smith elnöktől, és figyeld meg, miben
térnek majd el egymástól a feltámadt testek különböző dicsőségei. (Smith elnök a
„celesztiális testek” szavakkal azokra utalt, akik a celesztiális királyság dicsőségének
legmagasabb fokát nyerik el [lásd T&Sz 131:1–4].)

„A feltámadáskor különböző fajtájú testek lesznek; nem lesznek mind egyformák.
Az ember által megkapott test határozza majd meg, hová kerül ezután. Lesznek
celesztiális testek, terresztriális testek és telesztiális testek. […]

Némelyek celesztiális testet kapnak, a felmagasztosulás minden hatalmával és
örök gyarapodással. Ezek a testek úgy ragyognak majd, mint a nap – akárcsak a
Szabadítónk teste. […] A terresztriális királyságba lépőknek terresztriális testük

lesz, és nem a naphoz hasonlóan fognak ragyogni, azonban dicsőségesebbek lesznek azok
testénél, akik a telesztiális dicsőséget kapják” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie,
3 vols. [1954–56], 2:286–87).

Figyeld meg, hogy Smith elnök magyarázata szerint a feltámadáskor kapott
dicsőség vagy test határozza majd meg, hogy melyik királyságban fogunk élni.

Smith elnök szóhasználatában a
„felmagasztosulás hatalmai” magukban
foglalják azt, hogy olyan életet tudjunk
élni, amilyent Isten él; az „örök
gyarapodás” pedig annak képességét
jelenti, hogy az örökkévalóságokban is
lehetnek majd gyermekeink. Ezek az
áldások csak azok számára elérhetőek,
akik felmagasztosulnak a celesztiális
királyság legmagasabb fokán (lásd
T&Sz 131:1–4; 132:19–20).
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Olvasd el a Tan és a szövetségek 88:21–22-t, és nézd meg, mit kell tennünk azért,
hogy a feltámadáskor celesztiális testet kapjunk. A „megmaradni a celesztiális
királyság törvényében” (22. vers) azt jelenti, hogy minden olyan szertartásban
részesülni, és minden ahhoz szükséges szövetséget megkötni és betartani, amelyre
szükség van a celesztiális királyságba történő belépéshez.

1. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy milyen hatással
lehet valakinek a halandóságban hozott döntéseire az, ha tudja,

milyen dicsőség és áldások állnak rendelkezésére kizárólag azoknak a feltámadt
lényeknek, akik a celesztiális királyság legmagasabb fokán vannak.

Amint azt az 1 Korinthusbeliek 15:42–52 feljegyzi, Pál még világosabbá tette, hogy
milyen lesz majd a feltámadt test. A halandó testre az „érzéki” (44., 46. vers) és a
romlandó jelzőt használta, a feltámadt testről pedig azt mondta, hogy „lelki”
(44., 46. vers) és romolhatatlan (lásd 52. vers).

Szentírás-memoriter – 1 Korinthusbeliek 15:40–42
2. Tanítsd meg egy családtagodnak vagy barátodnak, hogy mit tudtál

meg a feltámadt testek közti különbségről. A tanításhoz használd
fel az 1 Korinthusbeliek 15:40–42 szentírás-memoritert. Tanítás után kérd meg
az általad tanított illetőt, hogy egészítse ki a tőled hallottakat. Az általad tanított
személlyel oszd meg a bizonyságodat a feltámadásról. Jegyezd fel a
szentírás-tanulmányozási naplódban, hogy mit tanultál ebből az élményből.

1 Korinthusbeliek 15:53–58
Pál örvend Jézus Krisztus halál feletti győzelmének
Karikázd be az alábbi állapotok között azokat, amelyeket meg szeretnél tapasztalni:

betegség éhezés fájdalom

nincs betegség nincs éhezés fájdalommentesség

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 15:53-at, és nézd meg, milyen tant tanított Pál a
testünk állapotáról feltámadásunkkor.

Ebből a versből megtudjuk, hogy romolhatatlan és halhatatlan állapotban
fogunk feltámadni. Feltámadt testünk romolhatatlan lesz, ami azt jelenti, hogy
soha nem hal meg, és nem tapasztal meg kórt, betegséget vagy fájdalmat. Ennek
tudata segít nekünk megérteni, hogy a halállal kapcsolatos aggodalmainkat
elnyelheti (lásd 1 Korinthusbeliek 15:54) a dicsőséges feltámadás reménye.

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor téged vagy egy ismerősödet megcsípte egy
rovar. Szerinted melyik a legfájdalmasabb rovarcsípés?

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 15:54–55-öt, és nézd meg, hogy mit mondott Pál,
minek nincs többé fullánkja.

Milyen tekintetben lehet számunkra fullánkja – vagyis látszólagos diadalma
felettünk – a fizikai halálnak?

23.  RÉSZ,  2 .  NAP

481



Miként nyeletett el a fizikai halál fullánkja diadalmasan Jézus Krisztus révén (lásd 1
Korinthusbeliek 15:54)?

Ezekből a versekből többek között azt az igazságot tudhatjuk meg, hogy Jézus
Krisztus feltámadása miatt a fizikai halálnak nincs felettünk diadalma.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 15:56-ot, és nézd meg, még milyen fullánk
maradhat hátra, amikor meghalunk.

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 15:57–58-at, és nézd meg, hogy mit tanított Pál, mi
távolíthatja el a halál fullánkját.

Jézus Krisztus diadala az Ő engesztelése, mely által a bűnt és a fizikai halált is
legyőzte. Az 58. vers szerint milyen felhívást intézett Pál az olvasóihoz, mit
tegyenek Jézus Krisztus halál feletti győzelme miatt?

Az 1 Korinthusbeliek 15:56–58-ból többek között ezt az igazságot tudjuk meg: Ha
állhatatosan és rendíthetetlenül az evangélium szerint élünk, akkor Jézus
Krisztus engesztelése eltávolítja a halál bűnből eredő fullánkját.

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Mit jelent állhatatosan és rendíthetetlenül az evangélium szerint élni?

b. Milyen szerepet játszik a bűnbánat az állhatatosságban és a
rendíthetetlenségben?

4. Az 1 Korinthusbeliek 15:30–58-ban Pál apostol tanításait olvassuk a
feltámadásról, valamint az érvelését azok filozófiájával szemben,

akik azt tanították, hogy nincs feltámadás. Ők úgy gondolták, hogy bármit
megtehetünk, amit csak akarunk, hiszen „holnap úgyis meghalunk”
(1 Korinthusbeliek 15:32), és mivel azt gondolták, hogy nincs feltámadás, úgy
hitték, hogy ítélet sem lesz. A szentírás-tanulmányozási naplódban az ebben a
leckében tanultakat felhasználva magyarázd el, hogy miért hibás ez a filozófia.

Vedd fontolóra, hogy mit fogsz megtenni azért, hogy igazlelkűbben élj, ami által a
halál fullánkja eltávolíttathatik majd számodra, neked pedig dicső feltámadásban
lehessen részed a jövőben. Tűzz ki célul valamit, amit megtehetsz azért, hogy még
állhatatosabban és rendíthetetlenebbül élj az evangélium szerint. A leírtakat
megoszthatod valakivel, akinek szerinted javára válhat az, ha hallja a
bizonyságodat.

1 Korinthusbeliek 16
Pál gyűjtést szervez a Jeruzsálemben élő szegények javára
Az 1 Korinthusbeliek 16:1–24-ből megtudjuk, hogy Pál apostol utasítást adott a
korinthusbeli szenteknek, hogy segítsenek gondot viselni a jeruzsálemi
szegényekről, álljanak meg a hitben (lásd 13. vers), és minden dolgot jószívűen
tegyenek (lásd 14. vers).

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:
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Tanulmányoztam az 1 Korinthusbeliek 15:30–16:24-et, és a mai napon elvégeztem ezt
a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés a 2
Korinthusbeliekhez
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Pál apostolnak ez a levele a korinthusbeli egyháztagokhoz a következő témákkal
tűnik ki: vigasz a megpróbáltatások közepette, erő a gyengeségek közepette (amint
azt Pál maga példázta), és az igaz tanítók hamis tanítóktól való megkülönböztetése.
Pál azon példája és tanításai, melyeket a 2 Korinthusbeliek feljegyez, lelkesíteni
tudnak téged, hogy a körülményektől vagy a következményektől függetlenül is igaz
és hű maradj az Istennel, az Örökkévaló Atyával kötött örök szövetségeidhez.

Ki írta ezt a könyvet?
Pál írta ezt a levelet a korinthusbeli szentekhez (lásd 2 Korinthusbeliek 1:1).

Mikor és hol íródott?
Nem sokkal azután, hogy Pál megírta azt a levelet, melyet mi a korinthusbelieknek
szóló első levélként ismerünk, tanításai ellen zendülés támadt Efézusban (lásd
Apostolok cselekedetei 19:23–40), ő pedig Macedóniába ment (lásd Apostolok
cselekedetei 20:1; 2 Korinthusbeliek 2:13; 7:5). Úgy tűnik, hogy macedóniai
tartózkodása idején írta meg a 2 Korinthusbelieket, valószínűleg Kr. u. 55–57
tájékán (lásd Kalauz a szentírásokhoz: Pál levelei; scriptures.lds.org).

Kinek íródott és miért?
Az általunk 2 Korinthusbeliekként ismert levél a Korinthusban élő egyháztagoknak
íródott. Míg Pál harmadik misszionáriusi útja alatt Macedóniában tartózkodott,
Titus hírt hozott neki Korinthusból, hogy egy általa korábban küldött levelet jól
fogadtak az ottani szentek (lásd 2 Korinthusbeliek 7:6–13). Az egyház korinthusi
gyülekezete fejlődött, de Pál hamis tanítókról is értesült, akik megrontották
Krisztus tiszta tanait. Valamikor Pál első, és esetleges második korinthusi látogatása
után (lásd 2 Korinthusbeliek 1:15–16), amikor is úgy tűnik, megfeddte a szentek
egy részét (lásd 2 Korinthusbeliek 2:1; 12:21), Jeruzsálem környékéről prédikátorok
érkeztek Korinthusba, és azt kezdték tanítani a szenteknek, hogy Pál tanításaival
ellentétben zsidó szokásokat kell átvenniük. A 2 Korinthusbeliek nagy része e
hamis tanítók által okozott gondokról szól.

Pál levele azokhoz is szólt, akik többet szerettek volna kapni a szavaiból (lásd
2 Korinthusbeliek 1–9), valamint azokhoz is, akik vonakodtak elfogadni a tanításait
(lásd 2 Korinthusbeliek 10–13). A 2 Korinthusbeliek szövege általánosságban véve a
levél számos célját felfedi:

• Köszönetet mondani azoknak a szenteknek, akik korábbi levelére kedvezően
reagáltak, és megerősíteni őket.

• Figyelmeztetni a Krisztus tiszta tanát megrontó hamis tanítókra.

• Védeni saját jellemét és Jézus Krisztus apostolaként kapott felhatalmazását (lásd
2 Korinthusbeliek 10–13).
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• Buzdítani a korinthusbeli szenteket, hogy adjanak nagylelkű pénzügyi
felajánlást a nyomorgó jeruzsálemi szenteknek (lásd 2 Korinthusbeliek 8–9).

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
Bár Pál levelei közül sok a tanra összpontosít, ennek a levélnek a nagy része a közte
és a korinthusbeli szentek közötti kapcsolatra fektet hangsúlyt, valamint az ő
irántuk érzett szeretetére és törődésére. Pál határozottan ellene szegült a
kritikusainak, azonban a 2 Korinthusbeliekben végig gyengéd papsági vezetőként
jelenik meg, aki szívén viseli a szentek boldogságát és jólétét. Megosztott néhány
részletet az életéből is, és írt arról, hogy „tövis adatott” a testébe (2 Korinthusbeliek
12:7).

A 2 Korinthusbeliek 12:2–4-ben feljegyzett szent élményben Pál úgy említi magát,
mint „egy embert a Krisztusban”, aki „elragadtatott a harmadik égig”, ahol
kimondhatatlan dolgokat látott és hallott. Erre a látomásra, valamint a feltámadt
testek dicsőségének különbözőségeire utaló korábbi tanbéli kijelentéseire (lásd
1 Korinthusbeliek 15:35–44) tekinthetünk úgy, mint a Tan és a szövetségek 76-ban
feljegyzett látomás bibliai párhuzamára.

Vázlat
2 Korinthusbeliek 1–5. Pál bizonyságot tesz arról, hogy Isten minden
próbatételben megvigasztalja a gyermekeit. Felhívást intéz a szentekhez, hogy
szeressék egymást és bocsássanak meg egymásnak. Az evangélium és az Úr
Lelkének munkálkodásai dicsőségesebbek Mózes törvényének betűjénél. Pál
bátorítást nyújt az embert próbáló pillanatokat átélő olvasóinak, és emlékezteti őket
Isten szeretetének és dicsőségének örök voltára. Segít az olvasóknak megérteni,
hogy Jézus Krisztus engesztelése által meg kell békülniük Istennel.

2 Korinthusbeliek 6–13. Hamis tanítók kritikáival és ellenszegülésével találkozva
Pál megvédi saját őszinteségét az Úr szolgájaként, és felhívást intéz az olvasóihoz,
hogy szakadjanak el a világtól. Tanít az „Isten szerint való” szomorúságról (lásd
2 Korinthusbeliek 7:10). Pál megköszöni a korinthusbeli szentek jeruzsálemi
szegényeknek tett felajánlásait, és arra biztatja őket, hogy továbbra is adakozzanak
nagylelkűen. Határozottan szót emel a „hamis apostolok” (2 Korinthusbeliek
11:13) ellen. Az Úrban dicsekszik, és életrajzi részleteket oszt meg a
megpróbáltatásairól és a Jézus Krisztusba vetett hitéről. Ír a harmadik mennyről
szóló látomásáról, és felhívást intéz a szentekhez, hogy tartsanak önvizsgálatot és
bizonyuljanak hithűnek.

2 KORINTHUSBELIEK
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23. RÉSZ: 3. NAP

2 Korinthusbeliek 1–3
Bevezetés
Pál apostol ír a Korinthusban lévő szenteknek, és elmondja, hogyan
vigasztalhatnak meg másokat. Arra buzdítja őket, hogy bocsássanak meg egy
bűnösnek, aki korábban a gyülekezetük tagja volt. Pál azt tanítja a szenteknek,
hogy ha az Úrhoz fordulnak, akkor hasonlóbbá fognak válni Istenhez.

2 Korinthusbeliek 1
Pál megtanítja a korinthusbeli szenteknek, hogyan nyújtsanak vigaszt másoknak
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor egy ismerősödnek nehéz próbatételben vagy
megpróbáltatásban volt része. Mit tettél azért, hogy segíts neki?
____________________

Előfordult már veled, hogy meg akartál vigasztalni valakit, aki éppen nehéz
próbatételen ment át az életében, de nem tudtad, hogyan?

A 2 Korinthusbeliek 1 tanulmányozása során keress egy olyan igazságot, mely
segíthet megtudnod, hogyan vigasztalj meg másokat a próbatételeik és
megpróbáltatásaik közepette.

Pál apostol Efézusban volt, amikor megírta az 1 Korinthusbelieknek nevezett
levelet a korinthusbeli egyháztagoknak. Pál tanításai nyomán Efézusban aztán
zendülés támadt (lásd Apostolok cselekedetei 19:23–41; az ezekben a versekben
említett Asia [a Bibliában: Ázsia] római tartomány volt a mai Törökország
területén). Pál Efézusból Macedóniába ment, ahol Titus beszámolt neki arról, hogy
Pál korábbi levelét jól fogadták a korinthusbeli szentek. Pál azt is megtudta, hogy a
szenteknek megpróbáltatásokban van részük, és hogy néhány hamis tanító
Korinthusban megrontja Krisztus igaz tanát. Pál megírta második levelét a
korinthusbelieknek, hogy vigasztalja a szenteket, és beszéljen a hamis tanítók által
előidézett gondokról.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 1:1–5-öt, és nézd meg, hogy mit mondott Pál a
korinthusbeli szenteknek a megpróbáltatásaikról. Meg is jelölheted a
szentírásodban vagy bele is írhatod, hogy mit mondott Pál a 3–4. versekben, ami
esetleg vigaszt nyújthatott nekik.

A 2 Korinthusbeliek 1:4-ből megismerjük az alábbi igazságot: Mivel Mennyei
Atyánk megvigasztal minket a megpróbáltatásaink közepette, mi is
segíthetünk másoknak elnyerni az Ő vigasztalását.

1. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan alkalomról,
amikor egy próbatétel alatt Isten megvigasztalt téged. Szerinted

hogyan segített neked ez a tapasztalat abban, hogy segíts valaki másnak is
elnyerni az Ő vigasztalását?

A 2 Korinthusbeliek 1:6–8-ból megtudjuk, hogy Pál elmondta a szenteknek
Korinthusban, hogy milyen súlyos és életveszélyes megpróbáltatásokat tapasztalt
meg társaival együtt, míg Efézusban az evangéliumot prédikálták.
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Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 1:9–11-et, és nézd meg, hogy mi segített Pálnak és
társainak a próbatételeik közepette.

A 11. vers alapján egészítsd ki az alábbi, arra vonatkozó igazságot, hogy mi módon
segíthetsz a próbatételekkel küzdő embereknek: ____________________
segíthetnek azoknak, akik próbatételekkel küzdenek.

2. Válaszolj a következő kérdések egyikére vagy mindkettőre a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Hogyan segíthetnek az imáid annak, aki próbatételekkel küzd?

b. Hogyan segítettek már neked mások imái egy általad megtapasztalt
próbatétel közepette?

A 2 Korinthusbeliek 1:12–24-ből megtudjuk, hogy Pál örült azoknak, akik
megfogadták az első levelében adott tanácsát. A 15–20. versekben azokhoz szólt,
akik hibát találtak benne, amikor megváltoztatta a meglátogatásukra vonatkozó
terveit. Úgy tűnik, Pál néhány bírálója azt mondta, hogy mivel Pál megváltoztatta
az útiterveit, már nem bízhatnak benne vagy a tanításaiban. Pál kijelentette, hogy
az evangélium üzenete tervei megváltoztatásától függetlenül igaz.

2 Korinthusbeliek 2
Pál arra buzdítja a szenteket Korinthusban, hogy bocsássanak meg egy bűnösnek
Gondolj egy olyan esetre, amikor valaki bántott vagy megsértett téged vagy egy
szerettedet. Gondolj bele, vajon miért lehet nehéz megbocsátani ennek az
illetőnek.

A 2 Korinthusbeliek 2 tanulmányozása során keress olyan igazságokat, melyek
segíteni fognak neked megérteni, hogy miért fontos minden embernek
megbocsátani.

Pál apostol a korinthusbeliekhez írt első levelében megfeddte őket az
engedetlenségükért és azért, hogy nincs elég hitük. Olvasd el a 2 Korinthusbeliek
2:1–4-et, és nézd meg, mit remélt Pál, mit ismernek majd fel a korinthusbeli
szentek a feddését illetően. A 4. versben meg is jelölheted, hogy milyen indokot
mondott Pál a feddésükre.

Miként bizonyíthatja valakinek az irántunk érzett szeretetét az, ha megfedd vagy
helyreigazít bennünket? ____________________

Amint azt a 2 Korinthusbeliek 2:5–6 feljegyzi, Pál írt egy egyháztagról, aki bűnt
követett el más egyháztagokkal szemben, és bánatot okozott nekik. Ennek
következményeként az egyház megfegyelmezte az illetőt.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 2:7–8-at, és nézd meg, mit mondott Pál, hogyan
bánjanak a szentek ezzel a férfival.

Bár ez a férfi bűnt követett el, a lelkének értéke nagy Isten szemében (lásd T&Sz
18:10). Pál arra buzdította a szenteket, hogy bocsássanak meg ennek a férfinak,
nyújtsanak neki vigaszt és szeressék őt, ezzel segítve, hogy bűnbánatot tartson.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 2:9–11-et, és nézd meg, mit mondott Pál a
szenteknek, még miért kell megbocsátaniuk másoknak.
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Annak értelmében, amit a 10–11. versben tanított Pál a szenteknek,
megfogalmazhatjuk az alábbi igazságot: Ha nem bocsátunk meg másoknak,
akkor megcsal, vagyis legyőz minket a Sátán. Ezt az igazságot meg is jelölheted
a 2 Korinthusbeliek 2:10 végén, vagy odaírhatod mellé. Mai kinyilatkoztatásban az
Úr azt parancsolta nekünk, hogy mindenkinek bocsássunk meg (lásd T&Sz
64:8–11).

A megbocsátás nem jelenti azt, hogy a vétkest ne kellene felelősségre vonni a
tetteiért. Azt sem jelenti, hogy olyan helyzetekbe kell hoznunk magunkat, ahol az
emberek továbbra is rosszul bánhatnak velünk. A megbocsátás inkább azt jelenti,
hogy krisztusi szeretettel bánunk azokkal, akik méltánytalanul cselekedtek velünk,
és nem táplálunk rossz érzéseket vagy haragot irántuk, mert ez hatással lenne a
saját lelki fejlődésünkre (lásd Kalauz a szentírásokhoz: megbocsát;
scriptures.lds.org).

„Ha… bántalmazás áldozata lettél, ne feledd, te ártatlan vagy, és Isten szeret téged! Azonnal
beszélj a szüleiddel, vagy egy másik felnőttel, akiben megbízol, és kérj tanácsot a püspöködtől!
Ők lelki támaszt tudnak nyújtani, és segítenek neked, hogy megkapd a szükséges védelmet és
segítséget. A gyógyuláshoz talán több időre lesz szükség. Bízz a Szabadítóban! Ő meg fog
gyógyítani és [békességet ad neked]” (A fiatalság erősségéért [füzet, 2011]. 36.).

3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Szerinted hogyan csalhat meg, vagyis győzhet le minket

Sátán, ha nem bocsátunk meg másoknak?

Gondolj valakire, akinek esetleg meg kell bocsátanod. (Ne feledd, hogy a
megbocsátás nem azt jelenti, hogy megengeded másoknak, hogy rosszul bánjanak
veled. Azt jelenti, hogy megbocsátasz a vétkesnek, hogy tovább tudj lépni a saját
lelki fejlődésedben.) Tűzd ki célul, hogy megbocsátasz az illetőnek, hogy Sátán ne
csalhasson meg, vagyis ne győzhessen le téged. Kérd Mennyei Atyánk segítségét,
miközben arra törekszel, hogy megbocsáss másoknak.

Amint azt a 2 Korinthusbeliek 2:12–17 feljegyzi, Pál azt mondta a szenteknek, hogy
hálát ad Istennek, „a ki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban” (14. vers),
még a nehéz időkben is.

2 Korinthusbeliek 3
Pál azt tanítja a szenteknek Korinthusban, hogy az Úrhoz fordulva hasonlóbbá
fognak válni Istenhez
Miután Pál apostol elhagyta Korinthust, hamis tanítók ellene szegültek a
tanításainak, és megpróbálták azzal hitelteleníteni őt, hogy a megtérteknek azt
mondták: még mindig követniük kell Mózes törvényét. A 2 Korinthusbeliek
3:1-ben az őt hitelteleníteni próbálókra reagálva Pál költői kérdést tett fel az
egyháztagoknak Korinthusban, mely szerint „ajánló levele[t]” kell-e adnia nekik
vagy kapnia tőlük, mely bizonyságot tesz a jelleméről és arról, hogy ő valóban Jézus
Krisztus igaz apostola. Erre a kérdésre nem várt tőlük választ, inkább azért tette fel,
hogy megfeddje őket. (Pál idejében a közösségbe újonnan érkezők ajánlóleveleket

23.  RÉSZ,  3 .  NAP

488



vittek magukkal. Ezek a levelek bemutatták az újonnan érkezőket, és igazolták a jó
jellemüket.)

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 3:2–3-at, és nézd meg, mit mondott Pál, mi szolgál
az ő ajánlóleveleként.

Pál azt tanította, hogy a szentek megváltozott élete magától Krisztustól érkező
levélhez hasonlítható, és ajánlólevélként szolgál Pál jellemét illetően. A 2. versben
található „a melyet ismer és olvas minden ember” megállapítás azt jelenti, hogy
sokan először az egyháztagok viselkedése és személyes példája alapján ismerik
meg az egyházat és ítélik meg annak igaz voltát.

A 2 Korinthusbeliek 3:3-ban
megjelölheted a „nem kőtáblákra,
hanem a szívnek hústábláira”
megállapítást. Mózes napjaiban
kőtáblákra írták a parancsolatokat. Pál
ezzel a megállapítással annak
megértéséhez segítette hozzá a
korinthusbeli szenteket, hogy a
parancsolatok a Szentlélek ereje által a
szívükbe lettek vésve.

A 2 Korinthusbeliek 3:5–13-ban Pál egy
ószövetségi történetet idézve segített a szenteknek megérteni napjaik lelki
körülményeit. Emlékeztette a korinthusi szenteket arra, hogy Mózes fátyolt viselt az
arca előtt, amikor lejött a Sínai-hegyről, miután ott beszélt az Úrral, mert Izráel
gyermekei megriadtak az arcáról sugárzó dicsőségtől.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 3:14–15-öt, és nézd meg, miként hasonlította Pál a
Mózes arcáról sugárzó dicsőségtől megriadó izráelitákat napjai zsidóihoz. Be is
jelölheted a szentírásodban, amit találsz.

Szerinted mit jelent az, hogy „megtompultak az ő elméik” (14. vers), és hogy „lepel
borul az ő szívökre” (15. vers)? ____________________

Éppen úgy, ahogyan érdemtelenségük miatt az izráeliták Mózes napjaiban nem
tudták elviselni a Mózes arcáról sugárzó dicsőséget, gonoszságuk miatt a Pál
napjaiban élő zsidók sem tudták megérteni a Jézus Krisztusról szóló ószövetségi
próféciákat.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 3:16–18-at, és nézd meg, mit ígért Pál, mi fogja
eltávolítani a félreértés fátylát az emberek szívéről és elméjéről.

A Joseph Smith fordítás a 16. versben található „mikor pedig megtér az Úrhoz”
kifejezést erre változtatja: „mikor pedig szívük az Úrhoz fordul” (Joseph Smith
Translation, 2 Corinthians 3:16; kiemelés hozzáadva).

A 2 Korinthusbeliek 3:18 szerint mi történik azokkal, akik az Úrhoz térnek, Őhozzá
fordulnak, és elvétetik róluk a félreértés fátyla? Be is jelölheted a szentírásodban a
választ, amit találsz.

Az „ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre” (18. vers) kifejezés
arra a fokozatos változásra utal, melyben a Lélek által van részünk, és amely segít
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nekünk hasonlóbbá válni Istenhez. Ezekből a versekből megtudjuk, hogy ha az
Úrhoz fordítjuk a szívünket, akkor velünk lesz a Lélek, mely fokozatosan
megváltoztat minket, hogy hasonlóbbá váljunk Istenhez.

4. Végezd el a következő feladatokat a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Magyarázd el, hogy szerinted mit jelent Jézus Krisztushoz fordítani a
szívünket.

b. Sorold fel, hogy milyen módokon tudnád Jézus Krisztushoz fordítani a
szívedet.

Gondolj bele, hogyan változtatott már meg téged a Lélek azóta, hogy idén
hozzákezdtél az Újszövetség tanulmányozásához. A személyes naplódba írj le egy
célt, mely segíteni fog neked még teljesebb mértékben az Úrhoz fordulni, hogy
befogadhasd a Lelket és hasonlóbbá válhass Istenhez.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a 2 Korinthusbeliek 1–3-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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23. RÉSZ: 4. NAP

2 Korinthusbeliek 4–7
Bevezetés
Pál apostol azt tanítja, hogy ezen élet próbatételei és megpróbáltatásai időlegesek
és kicsik az örökkévalóság áldásaihoz képest. Az ítéletről is tanítja a korinthusbeli
szenteket, és bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus lehetővé tette számunkra a
megbékélést Istennel. Pál továbbra is védi viselkedését Isten szolgájaként, és azt
tanácsolja a szenteknek, hogy tartsák távol magukat minden hamislelkűségtől,
valamint örvend amiatt, hogy Isten szerint való szomorúságot tapasztaltak meg és
bűnbánatot tartottak.

2 Korinthusbeliek 4
Pál bizonyságot tesz arról, hogy bár vannak megpróbáltatásai, nem fél és
nem aggódik
Mit ábrázolhat ez a kép? Mit gondolhat
az, akit löknek, arról, aki ellöki őt?

Ha ennek a képnek az egészét nézzük,
akkor kiderül, hogy az illető
tulajdonképpen egy közeledő autó elől
löki el a férfit.
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A helyzetet annak összefüggéseiben,
távolabbi nézőpontból látva hogyan
változik meg a véleményed arról, hogy
mit ábrázol az első kép?

Amint azt a 2 Korinthusbeliek 4
feljegyzi, Pál apostol azért írt a
korinthusbeli szenteknek, hogy segítsen
nekik távolabbi nézőpontból tekinteni a
megpróbáltatásaikra. E fejezetet
tanulmányozva vedd fontolóra, hogyan
alkalmazhatnád azt, amit a
megpróbáltatásaikról tanított Pál a
szenteknek.

A 2 Korinthusbeliek 4:1–7-ben
elolvassuk, hogyan biztosította Pál a
szenteket arról, hogy az igazságnak
megfelelően prédikálta nekik az
evangéliumot. Azt tanította, hogy
Sátán, „e világ Istene” (2 Korinthusbeliek 4:4) azon munkálkodik, hogy visszatartsa
az embereket az evangélium elfogadásától. Pál Isten világosságának és
dicsőségének kincsét tartalmazó cserépedényekhez hasonlította magát és
szolgatársait (lásd 2 Korinthusbeliek 4:6–7).

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 4:8–9-et, és keresd ki, mit mondott Pál a
misszionáriusi munkálkodása kihívásairól.

Szerinted miért maradhatott pozitív Pál hozzáállása, miközben ilyen kihívások
érték? ____________________

Amint azt a 2 Korinthusbeliek 4:11–14 feljegyzi, Pál azt tanította, hogy bár
némelyek talán meghalnak majd Jézus Krisztus evangéliumáért, a haláluk csak
időleges lesz.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 4:14–16-ot, és nézd meg, mit tudott Pál, ami segített
neki szembenézni a próbatételekkel és az üldöztetéssel.

A „ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul”
(2 Korinthusbeliek 4:16) megállapítás azt jelenti, hogy bár Pál és társai fizikai
értelemben meg fognak halni, a lelkük napról napra erőt kap.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 4:17–18-at, és keresd ki, milyen igazságokat tanított
Pál a szenteknek a próbatételekről és a megpróbáltatásokról.

Az ezekből a versekből megismerhető egyik igazság az, hogy próbatételeink és
megpróbáltatásaink ebben az életben kicsik azon örökkévaló áldásokhoz és
gyarapodáshoz képest, melyek akkor következnek be, ha hűségesen
kitartunk a nehézségekben.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:
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a. Miért fontos Mennyei Atyánk tervének tágabb nézőpontjából tekinteni a
megpróbáltatásainkra?

b. Tanúja voltál-e már annak, hogy valaki erős marad a próbatételek közepette,
mert Mennyei Atyánk tervének tágabb nézőpontjából tekint a
megpróbáltatásaira? Mikor?

2 Korinthusbeliek 5
Pál az ítéletről és Jézus Krisztus engeszteléséről tanítja a szenteket
Hajts félbe egy papírlapot, majd nyisd szét. Az egyik felére írd rá a saját neved, a
másik felére pedig azt, hogy Mennyei Atya. Amikor a földre jöttünk, elhagytuk
Mennyei Atya jelenlétét. Tépd ketté a lapot, és tartsd külön annak két felét. Gondolj
bele, milyen tekintetben jelképezheti a kettészakított lap azt, hogy mi történt,
amikor elhagytuk Mennyei Atyánk jelenlétét és a földre jöttünk, hogy
megtapasztaljuk a halandóságot. A 2 Korinthusbeliek 5-ben számos olyan, Pál által
elmondott igazságról olvashatunk, amelyek segíthetnek nekünk megtudni, hogy
mit kell tennünk a Mennyei Atyánk jelenlétébe való visszatéréshez.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 5:6–10-et, és keress olyan igazságokat, melyek
segíthetnek nekünk a megfelelő nézőpontból szemlélni saját kapcsolatunkat
Mennyei Atyánkkal. A szentírásodban meg is jelölheted vagy bele is írhatod, amit
találsz.

Ezekből a versekből megtudhatjuk az alábbi két igazságot: Mivel a
halandóságban el lettünk választva Istentől, hitben kell járnunk, nem
látásban. Mindannyiunkat az alapján fog megítélni Jézus Krisztus, hogy mit
tettünk a halandóságban.

Gondolj bele, hogy mit jelent „hitben” járni, „nem látásban” (2 Korinthusbeliek
5:7). Melyik ismerősöd jár hitben, nem látásban? ____________________

Gondold át, minek a megtételével igyekezhetnél azon az életedben, hogy kedves
legyél az Úrnak (lásd 2 Korinthusbeliek 5:9), vagyis hogy elnyerd az elfogadását.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 5:15–16-ot, és nézd meg, hogy mit tesznek Jézus
Krisztus követői az engesztelés miatt. Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 5:16 Joseph
Smith fordítását is (a Kalauz a szentírásokhoz 241. oldalán). Az „ezután nem élünk
a test szerint” azt jelenti, hogy felhagyunk a világi élettel.

Írd rá a papírlapnak arra a felére, amelyiken a neved van, hogy mit tanultál, hogyan
éljenek Jézus Krisztus tanítványai.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 5:17–19-et, és nézd meg, hogyan segíthet nekünk
Jézus Krisztus engesztelése visszatérni Mennyei Atyánk színe elé. A szentírásodban
meg is jelölheted vagy bele is írhatod, amit találsz.

Írd rá az alábbi igazságot a lapnak arra a felére, amelyen a „Mennyei Atya” felirat
található: Jézus Krisztus engesztelése által új teremtményekké válhatunk, és
megbékélhetünk Istennel.

Szerinted mit jelent új teremtménnyé válni (lásd 2 Korinthusbeliek 5:17)?

Illeszd össze újra a papírlap két felét. Istennel megbékélni azt jelenti, hogy Jézus
Krisztus engesztelése által megváltozunk és megtisztulunk, vagyis új
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teremtményekké válunk, hogy visszatérhessünk Mennyei Atyánkhoz és az Ő
jelenlétében élhessünk.

A 2 Korinthusbeliek 5:20–21-ben azt olvassuk, hogy Pál azt mondta magáról és
tanítótársairól, hogy Krisztusért járnak „követségben”, és arra buzdította a
szenteket, hogy békéljenek meg Istennel.

2 Korinthusbeliek 6
Pál Isten szolgáinak jellemvonásairól ír, és azt tanácsolja a szenteknek, hogy jöjjenek
ki a gonoszok közül
Előfordult már veled, hogy csúfoltak vagy kritizáltak, amikor megpróbáltál szolgálni
valakit vagy segíteni valakinek? A 2 Korinthusbeliek 6:1–13-ban arról olvashatunk,
hogyan buzdította Pál a szenteket arra, hogy legyenek Isten szolgái, és legyenek
türelmesek és óvakodjanak a sértéstől még akkor is, ha mások barátságtalanul
bánnak velük.

A 2 Korinthusbeliek 6:14–18-ból megtudjuk, hogy Pál tanított a szenteknek annak
áldásairól, ha távol tartják magukat a hamislelkűségtől.

Töltsd ki az alábbi táblázatot úgy, hogy elolvasod a 2 Korinthusbeliek 6:14–18-at,
majd felsorolod Pál tanácsait és az azokhoz kapcsolódó ígéreteket:

tanács a szenteknek ígéretek az Úrtól

A 2 Korinthusbeliek 6:15-ben az egyezsége szó összhangra, a Béliál megnevezés
gonoszságra utal (lásd Bible Dictionary, “Belial”), a hitetlen pedig olyan valaki is
lehet, aki hamis istenekben hisz. A korai keresztények szemében hitetlenek voltak
azok, akik nem voltak keresztények.

A „szakadjatok el” és a „tisztátalant ne illessetek” (17. vers) felszólítások arra
figyelmeztetnek, hogy kerüljük a bálványimádókat és hamis szokásaikat, és ez a mi
napjainkban is megszívlelendő. „Pál az élő Istennek templomához hasonlította a
korinthusbeli szenteket (lásd 2 Korinthusbeliek 6:16), majd figyelmeztette őket,
hogy ne lépjenek kapcsolatba bálványimádókkal, és ne gyakorolják azok
»tisztátalan« szokásait (lásd Ésaiás 52:11). Ezekkel a tanításokkal Pál megismételte
az ígéretet, melyet Isten ősi népe kapott, hogy ha kimennek a gonoszok közül,
akkor Isten közöttük fog lakozni és az ő Istenük lesz (lásd 2 Korinthusbeliek 6:17;
lásd még… Jeremiás 32:38 és Ezékiel 11:19–20)” (Újszövetség tanulói kézikönyv
[Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014]. 402.). Pál konkrétan arra
figyelmeztette az egyháztagokat, hogy kerüljenek mindenféle hamis hódolatot, a
bálványimádókat és hamis szokásokat, épp úgy, ahogy az Ószövetség arra tanította
az embereket, hogy Istennek kell hódolniuk, hogy az Ő választott népévé váljanak,
és minden más istent el kell utasítaniuk.

A 2 Korinthusbeliek 6:14–18-ból megismerhető egyik tantétel az, hogy amikor
elszakadunk a hamis szokásoktól és a tisztátalan dolgoktól, az Úr magához

23.  RÉSZ,  4 .  NAP

494



fogad minket. (Ez a tantétel nem jelenti azt, hogy gorombán kellene bánnunk a
más hiten lévőkkel, vagy ne érintkezhetnénk velük.)

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Napjainkban mit jelent elszakadni a hamis szokásoktól és a tisztátalan
dolgoktól? (Lásd T&Sz 1:15–16.)

b. Mikor érezted áldottnak magad azért, mert elhatárolódtál egy olyan
helyzettől, mely eltávolíthatott volna téged az Úrtól?

2 Korinthusbeliek 7
Pál örvend a szentek valódi bűnbánatának
A 2 Korinthusbeliek 7-ben Pál apostol elmagyarázza, hogy amikor ő és
misszionáriustársai súlyos megpróbáltatást szenvedtek el Macedóniában, Titus
olyan hírt hozott nekik Korinthusból, mely örömmel és vigasszal töltötte el Pált. Pál
korábban levelet küldött Korinthusba, melyben bűnbánatra szólította a szentek
némelyikét, és Titus elmondta neki, hogyan reagáltak erre az egyháztagok.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 7:8–10-et, és nézd meg, hogyan reagáltak a
korinthusi szentek Pál levelére.

Miért örült Pál annak, hogy a szentek megszomorodtak a levelén?

Értékeld ki az életed!
Ha időt szakítunk rá, hogy őszintén kiértékeljük, vajon mennyire élünk egy bizonyos evangéliumi
tantétel szerint, akkor azzal lehetőséget adunk a Szentléleknek arra, hogy segítsen nekünk
felismerni, mit teszünk jól és miben tudnánk még fejlődni. Amikor önértékelést tartasz, törekedj a
Szent Lélek útmutatására és legyél teljes mértékben őszinte.

Gondold át, hogy vajon a bűneid miatt érzett bánat „Isten szerint való
szomorúság”, mely szabadítást eredményező bűnbánatra vezet, vagy pedig „a világ
szerint való szomorúság” (2 Korinthusbeliek 7:10), mely azt jelenti, hogy bánod,
hogy rajtakaptak, vagy hogy szembe kell nézned helytelen tetted
következményeivel.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 7:11-et és nézd meg, milyen változtatásokat hoztak
életükben a szentek azért, mert az Isten szerint való szomorúságuk segített nekik
bűnbánatot tartani.

3. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a 2 Korinthusbeliek 4–7-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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24. RÉSZ: 1. NAP

2 Korinthusbeliek 8–9
Bevezetés
Pál apostol ír a korinthusi szenteknek, és elmondja nekik, hogy a macedóniai
egyháztagok bőkezűen adakoztak a szükséget látók számára. Arra buzdítja a
korinthusbeli szenteket, hogy ők is kövessék a Szabadító példáját és adakozzanak a
szegényeknek. Pál tanít arról, milyen áldások érik azokat, akik jókedvűen adnak a
szegényeknek.

Alakíts ki megfelelő tanulási környezetet!
Az evangéliumi tanulás ideális színteréhez szükséges a rend, az áhítat és a nyugalom. Próbálj
meg kiküszöbölni minden olyan zavaró tényezőt, amelyek elvonhatnák figyelmedet a szentírások
tanulmányozásától és átgondolásától. Boyd K. Packer elnök a Tizenkét Apostol Kvórumából azt
tanította, hogy „könnyebben adatik sugalmazás békés körülmények közepette”, illetve hogy „az
áhítat meghívja a kinyilatkoztatást” (“Reverence Invites Revelation,” Ensign, Nov. 1991, 21–22).

2 Korinthusbeliek 8
Pál azt tanácsolja a szenteknek, hogy gondoskodjanak a szegényekről

Olvasd el a következő idézetet Jeffrey R. Holland eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és gondold át, vajon melyik szó hiányzik belőle ahhoz, hogy igaz
megállapítás legyen belőle: „A világ történelme folyamán [mindig is] a
____________________ jelentette az emberiség legnagyobb és legelterjedtebb
kihívását. Legszembetűnőbb kára általában fizikai jellegű, de még lesújtóbb lehet
az azt kísérő lelki és érzelmi károsodás” („Nem vagyunk-e mindannyian

koldusok?” Liahóna, 2014. nov. 40.).

Írd rá a vonalra a szegénység szót, majd olvasd el újra Holland elder megállapítását,
és gondod át, hogy mit is jelent.

A szegénység olyan állapot, amikor nem rendelkezünk elegendővel a szükséges
forrásokból, melyek között ott lehet a pénz, a javak, vagy saját ellátásunk módja.
Miért jelenthet olyan nagy kihívást a szegénység?

Gondolj olyan ismerőseidre, akiknek fizikai, érzelmi, szociális vagy lelki téren
valamilyen segítségre lehet szükségük. A 2 Korinthusbeliek 8–9 tanulmányozása
során keress olyan igazságokat, amelyek segíthetnek neked megérteni és betölteni
a szükséget látók megsegítésében játszott szerepedet.

A 2 Korinthusbeliek 8:1–8-ban Pál apostol elmesélte a korinthusbeli szenteknek,
hogy Macedóniában az egyháztagok bőkezűen adakoztak, hogy segítsenek
kielégíteni a szegények anyagi szükségleteit (lásd 13. sz. bibliai térkép: Pál apostol
misszionáriusi utazásai). Elmagyarázta, hogy a macedón szentek azért tették ezt,
mert Isten akaratát akarták tenni. Pál arra biztatta a korinthusi szenteket, hogy ezt
a példát követve ők is őszinte szeretetből fakadóan gondoskodjanak mások
szükségleteiről.
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1. Húzz függőleges vonalat a szentírás-tanulmányozási naplód egy
üres oldalának közepére, két oszlopot hozva létre ezzel. Az egyik

oszlop tetejére írd oda a gazdag szót, a másik tetejére pedig a szegény szót.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 8:9-et, és nézd meg, hogy mit mondott Pál, mit
tett Jézus Krisztus a szentekért. Azután válaszold meg az alábbi kérdéseket, és a
válaszaidat sorold fel a szentírás-tanulmányozási naplódban a gazdag és szegény
szavak alatt.

a. Milyen értelemben volt Jézus Krisztus gazdag a halandóság előtti életben?

b. Milyen tekintetben számított esetleg szegénynek a halandó élete alatt?

c. Szerinted mit jelent a 9. versben az, hogy a Szabadító „szegénysége által
meggazdagodjatok”?

Gondolj bele, hogy Jézus Krisztus már születése előtt az Istenség tagja volt, és
felhatalmazás, hatalom és dicsőség tekintetében Mennyei Atyánk mellett állt. Mivel
Jézus Krisztus alászállt halandóság előtti trónjáról, vagyis megalázkodott, és a
földre jött, hogy szolgáljon, példát mutasson és elvégezze az engesztelést, mi
elnyerhetjük az örök élet kincseit (lásd 1 Nefi 11:26–28).

Körülbelül egy évvel korábban a korinthusbeli szentek elkötelezték magukat
amellett, hogy javaikból gyűjtést rendeznek a Jeruzsálemben élő szegény szentek
számára. Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 8:10–11-et, és nézd meg, hogy ekkor milyen
tanácsot adott Pál a szenteknek, mit tegyenek. A „cselekvés” és „a cselekvést is
vigyétek végbe” kifejezések Pál azon buzdítására utalnak, hogy a szentek tegyenek
eleget korábbi kötelezettségvállalásuknak, és adakozzanak a szegény szenteknek,
amennyit csak tudnak, hiszen a Szabadító is örök kincseket adott nekik.

Ebből megtudhatjuk azt a tantételt, hogy ha felismerjük, mi mindent adott
nekünk a Szabadító, akkor még inkább készen állunk majd javaink
másokkal való megosztására.

Gondold át, hogyan késztethet minket adakozásra a szükséget látóknak az, ha
felismerjük, milyen sok ajándékot kaptunk a Szabadítótól.

2. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Milyen konkrét ajándékokat kaptál a Szabadítótól, és

hogyan indítanak ezek téged arra, hogy adj másoknak?

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 8:12–15-öt, és keress egy másik igazságot, amelyet
Pál annak fontosságáról tanított az embereknek, hogy anyagi vonatkozásban is
támogassák egymást.

A 2 Korinthusbeliek 8:12–13-ból többek között azt az igazságot tudhatjuk meg,
hogy Isten azt akarja, hogy akkor is legyünk készek adni, ha esetleg
nincs miből.

Hogy jobban megértsd, mit jelent ez az igazság, olvasd el a következő idézetet
Holland eldertől, majd gondold át az alábbi kérdéseket: „…legyünk akár gazdagok,
akár szegények, meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, amikor mások szükséget
látnak” („Nem vagyunk-e mindannyian koldusok?” 41.).

• Mit tehetünk másokért, ha fizikai értelemben nincs semmink, amit
adhatnánk nekik?
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• Miért kell minden tőlünk telhetőt megtennünk másokért?

• A 2 Korinthusbeliek 8:14–15 szerint kinek lesz jó az, ha a szentek mindannyian
következetesen adakoznak a bőségükből?

Gondolj bele, milyen szempontból válik mindenki javára az, ha mindannyian
készen állunk arra, hogy adjunk.

Olvasd el az alábbi idézetet Holland eldertől, és figyeld meg, hogyan segíthet nekünk az Úr
könyörületesen viszonyulni a szegényekhez: „…azt sem tudom pontosan, hogy miként kellene
eleget tennetek az azok iránti kötelességeteknek, akik nem mindig akarnak vagy tudnak segíteni
önmagukon. Azt azonban tudom, hogy Isten tudja, és Ő segít és vezet majd benneteket a
tanítványság könyörületes tetteiben, ha lelkiismeretesen törekedtek és imádkoztok és nyitott
szemmel jártok, hogy betartsatok egy olyan parancsolatot, amelyet Ő újra és újra megadott
nekünk” („Nem vagyunk-e mindannyian koldusok?” 41.).

Figyeld meg, hogy Holland elder azt mondta: „ha lelkiismeretesen törekedtek és
imádkoztok és nyitott szemmel jártok” – ily módon kell segítenünk a szegényeknek
és a szükséget látóknak. A böjti felajánlások, a helyi szolgálati projektek és az
emberbaráti szolgálatok az egyház által biztosított módokat adnak arra, hogy
segítsünk kielégíteni a szegények szükségleteit. Eszedbe jutnak más módok is
ennek megtételére?

3. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan alkalomról,
amikor segítettél valakinek, akinek szüksége volt erre, és azt is írd

le, hogy ez milyen érzéseket eredményezett számodra. Egy olyan dolgot is
leírhatsz, melyet annak kapcsán tervezel megtenni, amit Pál tanított a
szegényeknek és a szükséget látóknak történő adakozásról.

Amint azt a 2 Korinthusbeliek 8:16–24 feljegyzi, Pál beszélt a korinthusbeli
szenteknek Titusról és két másik férfitestvérről, akiket azért küldtek, hogy
adományokat gyűjtsenek a jeruzsálemi szenteknek. Pál azt mondta, hogy bízik a
korinthusbeli szentekben, és elmagyarázta, hogy bőkezű adakozásuk a mások
iránti szeretetük bizonyítéka lesz.

2 Korinthusbeliek 9
Pál annak áldásairól tanít, amikor valaki őszintén ad
Pál folytatta a korinthusbeli szentek dicséretét (lásd 2 Korinthusbeliek 9:1–5).
Elmondta nekik, hogy azért küldte el Titust és másokat, hogy megerősíthessék a
szegényeknek szánt bőkezű adakozásuk szándékát.

Gondold át, te adtál-e már valakinek valamit mogorván vagy kelletlenül, illetve
nyújtottál-e valakinek ily módon szolgálatot. Miért nehéz időnként jókedvűen
adakozni az időnkből, a pénzünkből és egyéb forrásainkból mások megsegítésére?

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 9:6–7-et, és nézd meg, milyen hasonlattal tanította
Pál a korinthusbeli egyháztagokat a bőkezű adakozásra.

A vetni ige magok elültetését jelenti. A hasonlatban kik azok, akik vetnek?
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Gondold át, hogy miben hasonlít az adakozás a magok szántóföldbe vetésére. Mi
történik, ha szűken vetünk? Mi történik, amikor bőven vetünk?

A 2 Korinthusbeliek 9:7 szerint mit vár el tőlünk az Úr, hogyan vessünk, vagyis
hogyan adakozzunk?

A 2 Korinthusbeliek 9:6–7-ből megtudjuk a következő igazságot: Ha vidám
szívvel adunk a szükséget látóknak, akkor Isten bőkezűen megáld
bennünket.

Hogyan vezethet el jókedvű adakozásunk oda, hogy még bőségesebben kapunk?
____________________

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 9:8–10-et, és figyeld meg, mit mondott Pál, milyen
áldások érik a szenteket, ha vidám szívvel adakoznak. Jelöld meg a szentírásodban,
milyen kifejezéseket használt Pál annak leírására, hogy miként áldja meg az Úr
azokat, akik vidám szívvel adakoznak.

Figyeld meg, hogy Pálnak az Úr áldásairól szóló szavai szerint el fogjuk nyerni az
Úr kegyelmét, melynek részét képezik a szükségleteinket fedező anyagi áldások is.

A 2 Korinthusbeliek 9:10 szerint ki az, aki „magot ád a magvetőnek”? Hogyan
segíthet nekünk jókedvűen adakozni, ha nem felejtjük el, hogy honnan érkezik
a mag?

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 9:11–15-öt, és nézd meg, mit tanított Pál azokról a
szentekről, akik jókedvűen adnak és kapnak.

4. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: A 2 Korinthusbeliek 11–15 szerint mit éreznek Isten

iránt azok, akik bőkezűen adnak a javaikból, és azok, akik valaki más javaiból
kapnak? (Meg is jelölheted ezekben a versekben a hálára utaló kifejezéseket.)

Az alábbi igazságot beírhatod a szentírásodba a 2 Korinthusbeliek 9:11–15 mellé:
Ha felismerjük, milyen bőkezűen áld meg minket Isten, az segíthet nekünk
hálát érezni Őiránta.

5. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Előfordult már veled, hogy hálát éreztél Isten iránt,

miután felismerted, milyen áldásokban részesített téged azért, mert jókedvűen
szolgáltál és adakoztál? Mikor? (Válaszodhoz hozzáírhatod még a
bizonyságodat is a 2 Korinthusbeliek 8–9-ben felismert tantételekről és
igazságokról.)

E lecke alkalmazásaként gondold át, hogy ezen a héten hogyan segíthetnél
valakinek (esetleg egy családtagodnak), aki szükséget lát. Tűzz ki egy konkrét célt
az illető megsegítésére, és írd ezt le egy papírlapra.

6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a 2 Korinthusbeliek 8–9-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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24. RÉSZ: 2. NAP

2 Korinthusbeliek 10–13
Bevezetés
Pál apostol tanít az Isten gyermekeit érintő lelki háborúról. Megvédi magát azokkal
szemben, akik ellene szegültek. Felidézi, hogyan ragadtatott fel a harmadik
mennybe, és leírja, hogy mi módon bizonyultak áldásnak a gyengeségei. Levelének
zárása előtt Pál arra buzdítja a szenteket Korinthusban, hogy tartsanak
önvizsgálatot és bizonyítsák be a hithűségüket.

2 Korinthusbeliek 10–11
Pál a lelki háborúzásról, Sátán megtévesztéseiről és saját megpróbáltatásairól ír
Milyen gondolataid támadnak a háború
szó láttán?

Gondolj bele, milyen tekintetben állunk
háborúban Sátánnal. Melyek
számunkra ennek a lelki háborúnak a
legnehezebb csatái?

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 10:3–6-ot, és nézd meg, mit tanított Pál apostol, mit
kell tennünk ahhoz, hogy sikerrel járjunk ebben a Sátán elleni háborúban.

A „foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak”
(2 Korinthusbeliek 10:5) a gondolataink kordában tartását jelenti, beleértve ebbe a
helytelen gondolatok kerülését, valamint a jó és felemelő dolgokra való
összpontosítást. Az 5. versből megtudhatjuk azt az igazságot, hogy ha Jézus
Krisztusnak engedelmeskedve kordában tartjuk a gondolatainkat, akkor
nagyobb sikerrel járunk a Sátán elleni háborúban.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Mit tehetünk, ami segíteni fog nekünk kordában tartani a gondolatainkat?
(Hasznos ötletekért lásd Alma 37:36; T&Sz 121:45; és az Első Elnökség
előszava a Himnuszok könyvben [X. oldal].)

b. Milyen áldásokat tapasztaltál már, amikor a Szabadítónak engedelmeskedve
kordában tartottad a gondolataidat?

Vedd fontolóra, hogy mit fogsz megtenni azért, hogy a Szabadítónak
engedelmeskedve kordában tartsd a gondolataidat. Vannak, akik hasznosnak
találják az imádkozást, a szentírások memorizálását vagy a himnuszok éneklését.

A 2 Korinthusbeliek 10:7–18-ból megtudjuk, hogy Pál az Úrban dicsekedett (neki
tulajdonította mindazt, amit elért), és azt tanította, hogy saját gyengeségeit ne
használják kifogásként arra, hogy nem hallgatnak rá.

A 2 Korinthusbeliek 11-ben azt olvassuk, hogy Pál említést tett arról, még milyen
módokon igyekszik Sátán megrontani a gondolatainkat, és elvezetni minket Jézus
Krisztustól – például hamis krisztusok és hamis apostolok által. Pál elmondta,
milyen szenvedéseket viselt el a Szabadító igaz apostolaként.
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2 Korinthusbeliek 12
Pál felidézi felragadtatását a harmadik mennybe, és arról tanít, hogy mi módon
válhat javunkra a gyengeségeink beismerése
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor
tövisek sértettek fel. Milyen
szempontból tudják megkeseríteni az
életet a tövisek?

Pál apostol a tövis fogalmával
jelképezte az általa megtapasztalt
próbatételt vagy gyengeséget.

Míg elolvasod a következő idézetet Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, gondold át, milyen próbatételeket vagy gyengeségeket tapasztaltál
már meg: „Néhányan elvesztették egy szerettüket, vagy egy magatehetetlen
családtagjukról gondoskodnak. Vannak, akiken válás ejtett sebet. Mások
örökkévaló házasságra áhítoznak. Néhányan függőséget okozó szerek vagy
szokások, mint például az alkohol, a dohányzás, a kábítószer vagy a pornográfia

markába kerültek. Mások fizikai vagy szellemi fogyatékossággal küszködnek. Vannak, akik azzal
küzdenek, hogy [a saját nemükhöz] vonzódnak. Néhányan a depresszió vagy az alkalmatlanság
szörnyű érzésétől szenvednek. Így vagy úgy, de sokan cipelnek súlyos terheket” (Meggyógyítja a
súlyos terheket cipelőket. Liahóna, 2006. nov. 6.).

A 2 Korinthusbeliek 12 tanulmányozása során keress olyan igazságokat, melyek
segíthetnek neked, amikor próbatételeket vagy gyengeségeket tapasztalsz meg.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 12:1–4-et, és figyeld meg, hogy milyen látomása volt
Pálnak. (Ezekben a versekben Pál harmadik személyként utalt magára, amikor azt
mondta, hogy ismer „egy embert”. A 2. versben található megállapítás, mely
szerint „ha testben-é, nem tudom; ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja”
azt jelzi, hogy Pál itt látomást látott.)

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 12:5–6-ot, és keresd ki, hogyan reagált Pál erre a
látomásra a celesztiális királyságról.

Figyeld meg, hogy bár Pálnak része volt ebben a látomásban, nem akart vele
„dicsekedni”. Talán attól tartott, hogy mások esetleg túl nagyra tartják majd őt,
pedig vannak még legyőzendő halandó nehézségei.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 12:7–9-et, és nézd meg, hogyan segített az Úr
Pálnak, hogy alázatos maradjon. (A „felettébb el ne bizakodjam” [7. vers] azt
jelenti, hogy ne legyen gőgös.)
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Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt a megjegyzést fűzte
ehhez, hogy Pál tövise lehetett „valamilyen meg nem nevezett fizikai gyengeség,
nyilvánvalóan gyötrelmes, melytől az apostol állandóan vagy visszatérően
szenvedett” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 2:448).

Figyeld meg, hányszor imádkozott Pál azért, hogy eltávolíttasson testéből ez a
tövis.

A 2 Korinthusbeliek 12:9-ben meg is jelölheted azt a kifejezést, mely kifejti, hogy az
Úr úgy döntött, nem távolítja el Pál testéből a tövist.

Ezekből a versekből megtudjuk, hogy az Úr talán azért engedi, hogy
gyengeségeket és próbatételeket tapasztaljunk meg, hogy megtanulhassunk
alázatosnak lenni. Ezt az igazságot be is jelölheted vagy oda is írhatod a
szentírásodba a 2 Korinthusbeliek 12:7–9 közelébe.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 12:9–10-et, és nézd meg, hogy milyen igazságokat
tudott meg Pál, amelyek segítettek neki elviselni a gyengeségeit. Olvasás közben
tartsd szem előtt, hogy a kegyelem olyan „isteni segítség vagy erő, [mely] Isten
irgalma és szeretete által adatik” (Kalauz a szentírásokhoz: kegyelem;
scriptures.lds.org).

Bejelölheted azokat a szavakat vagy kifejezéseket a 2 Korinthusbeliek 12:9–10-ben,
amelyek a következő igazságokat tanítják: Jézus Krisztus kegyelme elegendő
számunkra, hogy megerősítsen minket a gyengeségeinkben. Az Úr nem
mindig távolítja el a kihívásainkat, de megerősít minket, ha hithűen
viseljük azokat.

Dallin H. Oaks elder bizonyságot tett erről: „Az Úr Jézus Krisztus gyógyító
hatalma – akár leveszi rólunk a terhet, akár megerősít bennünket, hogy el tudjuk
viselni azt, és együtt tudjunk élni vele, ahogyan Pál apostol is tette – a
halandóság minden gyötrelmére érvényes” (vö. Meggyógyítja a súlyos terheket
cipelőket. 8.).

2. Válaszolj legalább kettőre az alábbi kérdések közül a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Mit jelent számodra az, hogy a Szabadító kegyelme elegendő (lásd
2 Korinthusbeliek 12:9), hogy megerősítsen téged a gyengeségeid
közepette?

b. Hogyan segíthetnek neked a 2 Korinthusbeliek 12:9–10-ben tanított
igazságok, amikor gyengeségeket és próbatételeket tapasztalsz meg?

c. Előfordult már veled vagy egy ismerősöddel, hogy a Szabadító megerősített,
hogy segítséget nyújtson egy gyengeség kapcsán vagy egy próbatétel
közepette? Mikor?
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2 Korinthusbeliek 13
Pál arra buzdítja a korinthusbeli szenteket, hogy tartsanak önvizsgálatot és
bizonyítsák be a hithűségüket
Napjainkban némelyek megkérdőjelezik az egyházban vezető beosztásba
elhívottak tanításait és felhatalmazását. A korinthusi szentek között is voltak olyan
hamis tanítók, akik megkérdőjelezték Pál személyét és apostoli felhatalmazását.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 13:3-at, és nézd meg, mire keresett bizonyítékot
néhány korinthusbeli egyháztag.

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 13:5–6-ot, és nézd meg, mire buzdította Pál apostol a
korinthusbeli szenteket, mit tegyenek ahelyett, hogy megkérdőjeleznék:
apostolként általa szólt-e hozzájuk az Úr. (A kísértsétek meg felszólítás itt azt jelenti:
vizsgáljátok meg.) Az 5. versben megjelölheted azokat a felszólító módban álló
igéket, amelyek megmondják a korinthusbeli szenteknek, hogy mit tegyenek.

Amikor Pál arra kérte a korinthusbeli szenteket, hogy vizsgálják meg, vajon „a
hitben” vannak-e (5. vers), akkor annak átgondolására kérte őket, hogy vajon
hűek-e az Úrhoz és az Ő egyházához. A 2 Korinthusbeliek 13:5–6-ból megtudjuk,
hogy az egyházi vezetők kritizálása helyett az egyháztagok vizsgálják meg a
saját hithűségüket.

Olvasd el a következő idézetet Joseph Smith prófétától, és nézd meg, hogy mit
tanított, mi történik, ha úgy döntünk, hogy saját hithűségünk megvizsgálása
helyett a vezetőinket kritizáljuk: „[Ha valaki] feláll, hogy másokat elítéljen, az
egyházban hibát találjon, mondván, hogy nem a helyes úton járnak, miközben ő
maga igazlelkű, biztosan tudhatjátok, hogy az az ember egyenes úton halad a
hitehagyás felé; és ha meg nem bánja [úgy igaz, ahogy Isten él], …el fogja

hagyni a hitét ” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 334.).

3. Szakíts néhány percet az alábbi kérdések átgondolására, majd írd
alá a szentírás-tanulmányozási naplódat, jelezve ennek a feladatnak

az elvégzését.

a. 1–10-es skálán elhelyezve (a 10 a tökéletesen) mennyire követed az egyházi
vezetők tanácsait?

b. Melyik az a próféták és apostolok által tanított norma, amelyet
hűségesebben is követhetnél?

c. 1–10-es skálán elhelyezve (a 10 a minden lehetőséget megragadva) milyen
gyakran mondasz köszönetet személyesen vagy imában az egyházi
vezetőidért?

d. Mit tehetnél azért, hogy még több megbecsülést tanúsíts a vezetőid által
érted hozott áldozatok és érted tett erőfeszítések iránt?

4. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Milyen áldások származhatnak abból, ha valaki

rendszeresen ehhez hasonló önvizsgálatot tart?
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A 2 Korinthusbeliek 13:7–13-ból megtudjuk, hogy Pál arra buzdította a szenteket,
hogy kerüljék a gonoszságot és törekedjenek a tökéletességre.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a 2 Korinthusbeliek 10–13-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés a
Galátziabeliekhez
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Pál apostol galátziabeliekhez írott levele olyan zsidó keresztények számára készült,
akik eltávolodtak az Úrtól, mert ismét Mózes törvényének cselekedeteire
hagyatkoztak. Pál apostol igyekezett helyreigazítani ezt a gondot, hangsúlyozva a
különbséget Mózes törvényének lelki rabsághoz vezető terhes „igája”, valamint
Jézus Krisztus lelki szabadságot eredményező evangéliuma között. E levél
tanulmányozása segíthet jobban értékelned a Jézus Krisztus evangéliuma kínálta
szabadságot.

Ki írta ezt a könyvet?
Pál apostol a Galátziabeliek szerzője (lásd Galátziabeliek 1:1).

Hol és mikor íródott?
Pál valószínűleg akkor írta a galátziabeliekhez szóló levelét, amikor Macedónián
utazott keresztül harmadik missziós utazása során, mintegy Kr. u. 55–57-ben
(lásd Bible Dictionary, “Pauline Epistles”).

Kinek íródott a könyv, és miért?
„Nem teljesen tisztázott, mely gyülekezetekhez szól ez a levél. Lehettek ezek
Észak-Galátziában, melynek fővárosa Ancyra (a mai Ankara) volt, vagy pedig a
Frígia és Galáczia határán fekvő területen, melyet Pál az első missziós utazása
során látogatott meg. Bárhogy is legyen, a galátziai gyülekezeteket Pál bizonyosan
meglátogatta a második (Apostolok cselekedetei 16:6) és harmadik (Apostolok
cselekedetei 18:23) missziós utazása során” (Bible Dictionary, “Pauline Epistles”).

Pál azért írt a galátziabeli szenteknek, mert komolyan aggódott amiatt, hogy
eltávolodnak az Úrtól, mivel olyanok tanításait követik, akik „el akarják ferdíteni”
(Galátziabeliek 1:6–7) Krisztus evangéliumát. A zsidó megtértek azt a hamis tant
tanították a nemzsidó keresztényeknek, hogy ez utóbbiaknak körül kell
metélkedniük, és be kell tartaniuk Mózes törvényének követelményeit a
szabadításukhoz (lásd Galátziabeliek 6:12; lásd még Apostolok cselekedetei 15:1).
Néhány galátziabeli szent el is fogadta ezen emberek tanításait (lásd Galátziabeliek
4:10).

Pál fő céljai e levél megírásával a következők voltak:

1. Megvédeni magát az ellene szegülő hamis tanítók vádjaitól.

2. Megtanítani, hogy mindenki – akár zsidó, akár nemzsidó – Jézus Krisztus
engesztelése révén nyer szabadítást, azáltal, hogy hitét Jézus Krisztusba helyezi,
és nem Mózes törvényének cselekedeteire hagyatkozik.

3. Pontosítani Mózes törvényének szerepét Isten tervében.
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4. Különbséget tenni az Isten által Mózessel kötött régi (ó) szövetség, valamint a
Krisztusban megvalósuló új szövetség között.

5. Felszólítani a szenteket arra, hogy éljenek a Lélek szerint.

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
A Galátziabeliek Pál legszenvedélyesebb leveleként tűnik ki, melyben élesen
megfeddi mind a tévelygő egyháztagokat, mint az őket félrevezető hamis tanítókat.
A galátziabeliekhez írott levél Pálnak a megigazulás tanáról szóló legkorábbi írásos
előadását tartalmazza – mely szerint nem Mózes törvényének cselekvése által
igazulunk meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. A levél szembeállítja „a
testnek cselekedetei[t]” a „Léleknek gyümölcs[ével]” (Galátziabeliek 5:16–25).

Vázlat
Galátziabeliek 1–2. Pál azért írt a galátziabeli szenteknek, mert eltávolodtak az
Úrtól, és hamis tanításokat kezdtek el követni. Megvédi apostoli elhívását azzal,
hogy beszámol az egyházzal szembeni kezdeti ellenségességéről és megtéréséről.
Hangsúlyozza, hogy közvetlenül Istentől kapott kinyilatkoztatást, és tisztázza, hogy
a nemzsidók közti szolgálatát jóváhagyták az apostolok. Kijelenti, hogy egykor nem
értett egyet Péterrel a nemzsidó szenteket illetően. Azt tanítja, hogy az emberek
nem Mózes törvényének cselekedetei révén igazulnak meg, hanem a Jézus
Krisztusba vetett hitük által.

Galátziabeliek 3–4. Pál megvédi az evangélium üzenetét. Azt tanítja, hogy
Ábrahám egy olyan személy példája, aki hit által igazult meg, nem pedig Mózes
törvényének teljesítése által. Jézus Krisztus az engesztelésen keresztül megváltotta
az emberiséget a törvény átkától. Mózes törvényének célja az volt, hogy „Krisztusra
vezérlő mesterünkké” (Galátziabeliek 3:24) legyen. A hit és a keresztelkedés révén
a szentek elnyerik az engesztelés áldásait, evangéliumi szövetségre lépnek,
Krisztuson keresztül Isten örököseivé válnak, és többé már nem szolgák, hanem
Isten gyermekei.

Galátziabeliek 5–6. Pál felszólítja a szenteket, hogy maradjanak szilárdak a
Krisztus által felkínált evangéliumi szövetségben. Ellentétbe állítja annak az
embernek az életét, aki a „testnek cselekedetei” (Galátziabeliek 5:19) szerint él,
azéval, aki „a Léleknek gyümölcs[ét]” (Galátziabeliek 5:22) élvezi. Azt tanítja, hogy
a szenteknek viselniük kell egymás terheit, és nem szabad belefáradniuk a jó
cselekedetekbe. Azt aratjuk, amit elvetettünk.

GALÁTZIABELIEK
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24. RÉSZ: 3. NAP

Galátziabeliek
Bevezetés
Pál apostol megfeddi a galátziabeli szenteket, amiért hamis tanításokat követnek,
valamint a hamis tanítókat, akik félrevezetik őket. Azt is tanítja, hogy éppúgy,
ahogyan Ábrahám Isten örökösévé vált, a galátziabeli szentek is Isten örököseivé
válhatnak azzal, hogy hisznek Jézus Krisztusban és követik Őt, nem pedig a Mózes
törvényéhez kapcsolódó rituális követelményeknek való engedelmesség révén.

Galátziabeliek 1–2
Pál megfeddi a szenteket, amiért hamis tanítókat követnek, és arra buzdítja őket,
hogy térjenek vissza az evangéliumhoz
Képzeld el: egyik testvéred vagy barátod a tudomásodra hozza, hogy már nem
biztos az egyház tanításainak igazságában. Ez a személy emiatt elmaradt az
egyháztól, és már nem az evangélium szerint él.

1. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, mit mondanál ennek a
testvérednek vagy barátodnak segítségképpen, hogy visszatérjen az

egyház tanításaiban való hithez.

Miközben a Galátziabeliek 1-et tanulmányozod, és megtudod, miért távolodtak el a
galátziabeli szentek az igaz evangéliumtól, keress egy olyan igazságot, amely
segíthet a testvérednek vagy barátodnak visszanyerni a hitét.

Galátzia Kis-Ázsia északi és középső részének egyik régiója volt, ahol sok olyan
város terült el, melyeket Pál apostol a második és harmadik missziós útja során
meglátogatott (lásd Apostolok cselekedetei 16:6; 18:23; lásd még a 13. számú bibliai
térképet, melynek címe: Pál apostol misszionáriusi utazásai). Olvasd el a
Galátziabeliek 1:6–7-et, és keresd meg, milyen probléma merült fel a galátziabeli
szentek körében.

Azok, akik összezavarták a galátziabeli szenteket és megrontották az evangélium
tanításait, kétségeket ébresztettek Pál azon tanításaival kapcsolatosan, melyek
szerint a szabadítás kizárólag Jézus Krisztuson keresztül valósulhat meg. E hamis
tanítók judaizálók néven ismert zsidó keresztények voltak. Azt állították, hogy a
galátziabeli szenteknek körülmetélésre van szükségük, és be kell tartaniuk Mózes
törvényének rítusait ahhoz, hogy szabadítást nyerhessenek.

Olvasd el a Galátziabeliek 1:8–9-et, és keresd meg, mit mondott Pál azokról, akik
más evangéliumot prédikáltak, mint amit ő az Úr apostolaként tanított.

Olvasd el a Galátziabeliek 1:10–12-t, és keresd meg, ki volt Pál tanításainak forrása.
Meg is jelölheted vagy fel is jegyezheted a szentírásodban, amit találsz.

Pál tanításaiból megtudjuk, hogy Jézus Krisztus igaz tant nyilatkoztat ki a
prófétáinak.

2. Válaszolj legalább kettőre az alábbi kérdések közül a
szentírás-tanulmányozási naplódban:
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a. Ha emlékezünk arra, hogy Isten az igaz tan forrása, az miként segíthet
nekünk, amikor kérdéseink merülnek fel a próféták tanításaival
kapcsolatban?

b. Mit tehetünk azért, hogy kinyilatkoztatást kapjunk Istentől annak
érdekében, hogy saját magunk megtudjuk: a próféták tanításai igazak?

c. Hogyan segíthet ez az igazság valakinek, akinek nehezére esik hinni a
próféták tanításaiban?

A Galátziabeliek 1:13–2:21 feljegyzése szerint Pál beszámolt a szenteknek a
megtéréséről és első misszionáriusi utazásairól. Kifejtette továbbá azt is, miért nem
kell a nemzsidó keresztényeknek arra a hagyományra hagyatkozniuk, hogy a
szabadítás Mózes törvényében rejlik, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén
nyerünk bocsánatot (vagy igazulunk meg). Pál bizonyságot tett arról, hogy „az
Isten Fiában való hitben [él], a ki szeretett engem, és önmagát adta érettem”
(Galátziabeliek 2:20).

Galátziabeliek 3–4
Pál arra szólítja a galátziabelieket, hogy tegyenek szert a Jézus Krisztuson keresztül
Ábrahámnak ígért minden áldásra.
Miért érezhetik úgy a következő történetben szereplő személyek, hogy hátrányban
vannak az Úr összes áldásának elnyerése terén azokkal szemben az egyházban,
akik már gyermekkoruk óta ismerik az evangéliumot és hűek hozzá?

• Egy fiatal férfi kevésbé tevékeny családban nőtt fel, és fiatalon nem tanították
neki az evangéliumot. A családja most tér vissza az egyházba, kezdik
megismerni az evangéliumot és a szerint élni.

• Egy asszony éveken át gúnyolta és bírálta az egyházat, majd nemrégiben
szívbéli változást tapasztalt és megkeresztelkedett.

A Galátziabeliek 3–4 tanulmányozása során keress egy olyan igazságot, amely
segíthet neked megérteni, milyen áldások érhetőek el mindenki számára, a
körülményeiktől és a korábbi döntéseiktől függetlenül.

Mivel sok galátziabeli szent a kereszténységhez megtért nemzsidó volt, ezért nem
voltak szó szerinti leszármazottai Ábrahámnak, akinek Isten az összes áldását
megígérte.

Olvasd el a Galátziabeliek 3:7–9-et, és keresd meg, mit tanított Pál azokról, „a kik
hitből vannak” (Galátziabeliek 3:7), vagyis akik hisznek Jézus Krisztusban.

A 8. vers szerint mit ígért az Úr Ábrahámnak? ____________________

A 9. vers szerint mi történik majd azokkal, akik hisznek Jézus Krisztusban?
____________________
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Az „áldatnak meg a hívő Ábrahámmal”
(Galátziabeliek 3:9) kifejezés arra utal,
hogy valaki képes elnyerni azon
szövetség áldásait, amelyet Isten
Ábrahámmal kötött, miszerint rajta
keresztül minden ember élvezheti a
magasabb papság, a celesztiális
házasság és a felmagasztosulás áldásait
(lásd Kalauz a szentírásokhoz:
Ábrahámi szövetség; scriptures.lds.org).

A Galátziabeliek 3:10–25-ben azt
olvassuk, hogy Mózes törvényének
sohasem volt az a célja, hogy az
emberek megigazulásának eszközéül
szolgáljon (vö. Galátziabeliek 3:11),
vagyis hogy megbocsáttassanak a
bűneik és ártatlannak nyilváníttassanak.
Az volt a célja, hogy útmutató vagy
„mesterünk” (Galátziabeliek 3:24)
legyen, hogy segítsen az izráelitáknak
Jézus Krisztushoz jönni, és az Őbelé vetett hit által megigazulni. Figyeld meg, hogy
megigazulni annyit tesz: „Felmentetni a bűnért járó büntetés alól, és ártatlannak
minősíttetni” (Kalauz a szentírásokhoz: igazol, megigazulás; scriptures.lds.org).

Egészítsd ki a következő táblázatot úgy, hogy elolvasod a szentírásrészeket, és
megválaszolod a kérdéseket:

Galátziabeliek 3:26–27. Mit kell
tennünk az Ábrahámnak ígért
áldások elnyeréséhez?

Galátziabeliek 3:28–29; 4:7. Mindegy, kik vagy mik
voltunk korábban, milyenek leszünk, amikor belépünk az
evangéliumi szövetségbe?

A Galátziabeliek 3:26–29; 4:7-ből megtudjuk, hogy mindazok, akik Jézus
Krisztusba vetett hitet gyakorolnak és belépnek az evangéliumi szövetségbe,
azok egyek lesznek Krisztusban és Isten örököseivé válnak.)

Miért fontos tudni, hogy Isten mindenkinek megígéri ezeket az áldásokat, aki
szövetségre lép, függetlenül a körülményeitől vagy a korábbi döntéseitől?
____________________

A Galátziabeliek 4:8–31-ben azt olvassuk, hogy Pál felszólította a galátziabeli
szenteket, hogy térjenek vissza Jézus Krisztushoz, és szabaduljanak ki azokból a
kötelékekből, amelyek azért béklyózzák meg őket, mert megkísérlik betartani
Mózes törvényének számos hagyományát.
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Galátziabeliek 5–6
Pál arra buzdítja a galátziabeli szenteket, hogy állítsák vissza a Jézus Krisztusba
vetett hitüket
Melyek a legnehezebb kísértések, amelyekkel szembekerülsz? Hogyan tudod
legyőzni ezeket?

A Galátziabeliek 5–6 tanulmányozása során keress olyan tantételeket, amelyek
segíthetnek legyőzni a kísértéseket.

Olvasd el a Galátziabeliek 5:16–17-et, és keress két egymással szemben álló erőt,
amelyekről Pál említést tesz.

A „Lélek szerint jár[ni]” (Galátziabeliek 5:16) azt jelenti, hogy a Szentlélekre
érdemesen élünk, és Őt követjük. A „testnek kívánságát” véghezvinni
(Galátziabeliek 5:16) azt jelenti, hogy engedünk a bűnre csábító kísértéseknek.

A Galátziabeliek 5:16ból tanultak alapján egészítsd ki a következő tantételt:
Amikor a Lélek szerint járunk, legyőzzük ____________________.

Gondold végig, hogyan segít legyőzni a kísértéseket az, ha a Lélek szerint jársz.

Olvasd el a Galátziabeliek 5:22–23-at, és keresd meg, milyen eredménnyel jár az,
ha valaki a Lélek szerint jár. (Ne feledd, hogy a Galátziabeliek 5:22–23
szentírás-memoriter. Megjelölheted valamilyen egyedi módon, hogy később
könnyen megtalálhasd.)

Szentírás-memoriter – Galátziabeliek 5:22–23
3. Segítségképpen a

Galátziabeliek 5:22–23
megtanulásához, a
szentírás-tanulmányozási naplódba
rajzolj egy fát kilenc gyümölccsel
úgy, hogy három sorban
három-három gyümölcs van
elhelyezve rajta. A fa fölé írd fel: De
a Léleknek gyümölcse:…, a fa alá
pedig: az ilyenek ellen nincs törvény. A
felső sorban lévő gyümölcsökkel
kezdve írd fel az első betűjét a Pál
által felsorolt gyümölcsöknek.
Gyakorold a vers felmondását a
rajzot figyelve és szükség szerint
visszatekintve a szentírásra. Folytasd
a felmondást, amíg anélkül megy,
hogy rá kellene pillantanod akár a szentírásodra, akár az ábrára. Mondd fel a
szentírást valakinek a családodból vagy az ifjúsági hitoktatási osztályodból.

4. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Ezen ajándékok elnyerése hogyan gyarapíthatja azon

képességedet, hogy segíts másoknak?
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Olvasd el a Galátziabeliek 6:1–2-t, és keresd meg, mit tanított Pál arról, hogyan kell
az egyház tagjainak viszonyulniuk valakihez, aki bűnt követett el. Az „előfogja is az
embert valamilyen bűn” (Galátziabeliek 6:1) kifejezés azt jelenti, hogy bűnt
követ el.

Miért fontos, hogy rendelkezzünk a „szelídségnek lelkével” (Galátziabeliek 6:1),
amikor segíteni próbálunk valakinek visszatérni az evangélium ösvényére?

A Galátziabeliek 6:3–5 feljegyzi, hogy Pál tanítása szerint nem szabad önteltnek és
felfuvalkodottnak lennünk, valamint mindenki „a maga terhét hordozza”
(Galátziabeliek 6:5), vagyis vállaljon felelősséget a döntéseiért.

Mi nő majd ki, ha elvetjük ezeket a magokat? Írd a tippjeidet a megfelelő üres
helyre. (A helyes válaszokat megtalálod a lecke végén.)

a.

b.

c.

24.  RÉSZ,  3 .  NAP

511



Pál a magok példáját használta lelki igazságok megtanítására. Olvasd el a
Galátziabeliek 6:7–8-at, keresd meg, mit tanított Pál arról, hogy mire számíthatunk,
ha magot vetünk, vagyis ültetünk. Pál e versekben szereplő tanításait gyakran az
aratás törvényének is nevezik.

Olvasd el a Galátziabeliek 6:9–10-et, és figyeld meg miért tanított Pál éppen az
aratás törvényéről azt követően, hogy arra kérte a galátziabelieket, hogy segítsenek
egymásnak az evangélium ösvényén maradni vagy visszatérni arra.

E versekből megtudjuk, hogy ha szorgalmasak vagyunk jó cselekedetekben,
akkor learathatjuk majd tetteink áldásait.

5. Válaszolj legalább kettőre a következő kérdések/feladatok közül a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Hogyan segíthet nekünk az az ígéret, hogy „a maga idejében” aratunk majd,
abban, hogy „meg ne restüljünk” (Galátziabeliek 6:9), vagyis ne adjuk fel a
mások szolgálatára és az evangélium szerinti életre vonatkozó
erőfeszítéseinket?

b. Milyen alkalommal fordult már elő, hogy te vagy az egyik ismerősöd
szorgalmas volt a jó cselekedetekben, annak ellenére is, hogy az áldások
nem azonnal érkeztek?

c. Imádságos lélekkel gondold át, kinek segíthetnél visszatérni az evangélium
ösvényére. Miközben ezen a személyen gondolkozol, írj le egy célt arról,
hogyan leszel szorgalmas a jó cselekedetekben, miközben igyekszel segíteni
neki, még akkor is, ha nem látod azonnal az erőfeszítéseid eredményét.

A Galátziabeliek 6:11–18 feljegyzése szerint Pál arról való bizonyságával zárta a
galátziabeli szenteknek írt levelét, hogy Jézus Krisztus békessége és irgalma
nyugszik mindazokon, akik új teremtményekké válnak az Ő nevébe vetett
hit révén.

6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Galátziabeliek 1–6-ot, és a mai napon elvégeztem ezt a
leckét (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:

Megoldás a magokra: a. napraforgó, b. tök, c. bab
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Bevezetés az
Efézusbeliekhez
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította, hogy: „Az
Efézusbeliek az egész világnak szóló levél, zsidónak és nemzsidónak, férjnek és
feleségnek, szülőnek és gyermeknek, úrnak és szolgának. Isten szándékának és
akaratának megnyilatkozása volt Pál napjaiban; napjainkban pedig a sugalmazás
hangja; egyetemes vonzerővel és vonatkozással bíró levél ez.

[…] Pál legjobb írásainak némelyikét tartalmazza, és olyan dokumentum, mely az
alapokkal foglalkozik, Isten evangéliumával annak minden szabadító
dicsőségében” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 2:489).

Az efézusbeliekhez írott levél tanulmányozása arra ösztönözhet, hogy félretedd e
világ dolgait, és segíthet lelkileg növekedni, és megtanulni, hogyan vehetsz részt
teljesebb mértékben az egyház egységében és közösségében.

Ki írta ezt a könyvet?
Pál apostol írta az efézusbeliekhez írt levelet (lásd Efézusbeliek 1:1).

Hol és mikor íródott?
Pál kijelentette, hogy rab volt, amikor az Efézusbelieket írta (lásd Efézusbeliek 3:1;
4:1; 6:20). Pál az Efézusbelieket első római bebörtönzése során írhatta Kr. u. 60–62
körül (lásd Kalauz a szentírásokhoz: Pál levelei; scriptures.lds.org). Ebben az
időszakban Pál házi őrizetben volt, de fogadhatott látogatókat és taníthatta az
evangéliumot (lásd Apostolok cselekedetei 28:16–31).

Kinek íródott a könyv, és miért?
A Károli-biblia szövege az Efézusbeliek 1:1-ben kijelenti, hogy az efézusbelieknek
írott levelet „az Efézusban lévő… szenteknek” címezték, azonban az Efézusbeliek
legkorábbi kéziratai nem tartalmazzák „az Efézusban lévő” kifejezést. Ez arra a
lehetőségre utal, hogy Pál esetleg nem konkrétan az efézusbeliek számára írta a
levelet, hanem a szentek több gyülekezete – köztük az Efézusban lévők – számára
is. Efézus volt Pál székhelye a harmadik missziós utazása során (lásd Apostolok
cselekedetei 19:9–10; 20:31), és nagyon szerette az ottani embereket (lásd
Apostolok cselekedetei 20:17, 34–38).

Ebben a levélben Pál az egyház nemzsidó tagjaihoz szól (lásd Efézusbeliek 2:11),
akik talán nem sokkal azelőtt térhettek meg (lásd Efézusbeliek 1:15). Azért írt, hogy
segítsen nekik kifejleszteni azt a lelkiséget és bizonyságot, amellyel a régebbi
egyháztagok rendelkeztek. Fő céljai közé tartozott, hogy segítsen ezeknek a
megtérteknek növekedni az Istenről és az egyházról való lelki tudásukban (lásd
Efézusbeliek 1:15–18; 3:14–19); hogy elősegítse az egységet, különösen a nemzsidó
és a zsidó szentek között (lásd Efézusbeliek 2:11–22; 4:1–16; 5:19–6:9); valamint
hogy bátorítsa a szenteket, hogy álljanak ellen a gonosz hatalmának (lásd

513



Efézusbeliek 4:17–5:18; 6:10–18). Sok efézusbeli szent elég igazlelkű életet élt
ahhoz, hogy elpecsételhessék őket az örök életre (lásd Efézusbeliek 1:13; Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2:493–94).

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
Az Efézusbeliek számos olyan tanítást és gondolatot tartalmaz, amelyek ismerősen
csenghetnek az utolsó napi szentek számára, mint például az előre elrendelés, az
idők teljességének adományozási korszaka, az ígéret Szent Lelke, a próféták és
apostolok jelentősége, az egyetlen igaz és egységes egyház gondolata, valamint az
egyház szervezetén belüli különböző hivatalok, elhívások és szerepek. Ez a levél
tartalmazza a családról a szentírásokban fellelhető legfenségesebb tanítások
némelyikét is.

Vázlat
Efézusbeliek 1:1–4:16. Pál ír arról, hogy a szentek előre elrendeltettek az
evangélium elnyerésére; az idők teljességének adományozási korszakáról; az ígéret
Szent Lelke általi pecsételésről; a kegyelem általi szabadításról; a nemzsidó és zsidó
szentek egységéről az egyházban; az egy Úr, egy hit, egy keresztség tanáról; az
egyház céljáról; valamint az egyház megszervezéséről a próféták és apostolok
alapjára, Jézus Krisztussal mint a fő szegletkővel. Pál azt tanítja, hogy Isten
összegyűjt majd mindeneket Krisztusban az idők teljességének adományozási
korszakában.

Efézusbeliek 4:17–6:24. Pál arra buzdítja a szenteket, hogy alkalmazzák az igaz
tant a mindennapi életükben. Arra ösztönzi őket, hogy vessék le a régi embert
(korábbi bűneiket), és vegyék magukra azt az új embert, akivé Krisztus révén
válnak. Tanácsokat ad a feleségeknek, férjeknek, gyerekeknek, szülőknek,
szolgáknak és uraknak, valamint a gyülekezeteknek is. Arra bátorítja a szenteket,
hogy „öltözzé[k] föl az Isten minden fegyverét” (Efézusbeliek 6:11).

EFÉZUSBELIEK
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Pál apostol házi őrizetben volt Rómában

24. RÉSZ: 4. NAP

Efézusbeliek 1
Bevezetés
Pál apostol levelet ír az efézusbeli szenteknek arról, hogy előre elrendeltettek az
evangélium elnyerésére. Ír még a végső adományozási korszakról is – arról az
adományozási korszakról, amelyben most élünk –, melynek során Isten „ismét
egybeszerkeszt magának mindeneket” (Efézusbeliek 1:10). Azt tanítja, hogy
kinyilatkoztatás által megismerhetjük Mennyei Atyánkat és Jézus Krisztust.

Efézusbeliek 1:1–8
Pál azt tanítja az efézusbeli szenteknek, hogy előre elrendeltettek az evangélium
elnyerésére
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor elvállaltál egy fontos feladatot. Amikor a
feladat nehézzé vált, hogyan segített az a tudat, hogy te fogadtad el azt, és hogy
valaki bízott abban, hogy képes leszel teljesíteni? Milyen áldásokban vagy
jutalomban volt részed a feladat teljesítéséért?

Ebben a levélben Pál apostol igyekezett
megerősíteni azokat, akik már az
egyház tagjai voltak, illetve segíteni az
újonnan megtérteknek növekedni lelki
tudásukban, valamint hűnek maradni a
szövetségeikhez.

Olvasd el az Efézusbeliek 1:3–8-at, és
keresd meg, milyen igazságokat tanított
Pál, hogy segítsen nekik hűnek maradni
a szövetségeikhez.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Melyik az a két vagy három alapvető tan, amelyet tanítanál, hogy segíts egy
egyháztagnak hithűnek maradni a szövetségeihez, és tevékenynek maradni
az egyházban?

b. Hogyan segíthet ezen igazságok megértése valakinek úgy dönteni, hogy
hithű marad?

Alapvető tanok elsajátítása
A lecke kezdetén ne feledkezz meg az Alapvető tanok felsorolásról, mely ezen kézikönyv
bevezető anyagában található. Az Alapvető tanok megismerése segít majd az evangélium szerint
élned, és gyarapítja azon képességedet, hogy e fontos igazságokat másoknak is megtanítsd. Az
Efézusbeliek 1 tanulmányozása során törekedj arra, hogy mélyebben megértsd e tanok
egy részét.
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A „világ teremtése előtt” kifejezés az Efézusbeliek 1:4-ben a halandóság előtti létre
utal, míg „a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által” kifejezés az eleve elhatározván
(elrendelvén) szóval együtt az Efézusbeliek 1:5-ben azokra vonatkozik, akiket
kiválasztottak és előre elrendeltek ott, hogy a halandóságban elnyerjék az
evangéliumot. Az egyik igazság, amelyet ezekből a versekből megismerünk az,
hogy Isten gyermekei előre elrendeltettek az evangélium áldásainak
elnyerésére. Ezen áldások elnyerése az ebben az életben tanúsított
hithűségünkön múlik.

Miközben a következő idézetet olvasod a Hűek a hithez könyvecskéből, gondold
végig, hogyan segíthet az előre elrendelés tanának megértése valakinek abban,
hogy úgy döntsön, igaz marad a szövetségeihez, és tevékeny marad az egyházban:

„A lelkek halandóság előtti világában Isten egyes lelkeket konkrét küldetések elvégzésére jelölt ki
halandó életük idejére. Ezt nevezik előre elrendelésnek.

Az előre elrendelés nem szavatolja, hogy az egyének megkapnak bizonyos elhívásokat vagy
felelősségeket. Az ilyen lehetőségek az önrendelkezés igazlelkű használata által jönnek, mint
ahogy az előre elrendelés is a halandóság előtti létben tanúsított igazlelkűség eredménye
volt. […]

Az előre elrendelés az egyház minden tagjára vonatkozik, nem csak a Szabadítóra és prófétáira.
A föld teremtése előtt hithű nők kaptak bizonyos feladatokat, és hithű férfiakat rendeltek el előre
bizonyos papsági teendőkre. Bár nem emlékeztek arra az időre, kétségtelen beleegyeztetek
jelentős feladatok elvégzésébe Atyátok szolgálatában. [Ha érdemesnek bizonyultok], lehetőséget
kaptok az akkor kapott feladatok elvégzésére” (Hűek a hithez: evangéliumi értelmező szótár
[2004]. 47–48.).

Hogyan segíthet a szövetségeinkhez hűnek maradnunk az, ha megértjük, hogy
előre elrendeltettünk az evangélium és annak számos áldása elnyerésére annak
érdekében, hogy feladatokat hajtsunk végre itt a halandóságban?

Efézusbeliek 1:9–12
Pál az idők teljességének adományozási korszakáról beszél
Keresd meg az adományozási korszak meghatározását az Alapvető tanok részben e
kézikönyv elején vagy a Kalauz a szentírásokhoz részben a hármas szentírás
függelékében. Olvasd el azokat a bekezdéseket, amelyek elmondják, mi az az
adományozási korszak. Olvasás közben figyeld meg, melyik adományozási
korszakban élünk.

Az olvasottak alapján mikor kezdődött az adományozási korszak, amelyben most
élünk? ____________________

Olvasd el az Efézusbeliek 1:9–10-et, és figyeld meg, mit írt Pál, mi történik majd
adományozási korszakunkban, „az idők teljességének [adományozási
korszakában]”. (Az „Ő akaratjának titkát” kifejezés Isten terveire és
szándékaira utal.)

Amikor Pál azt írja, hogy „mindeneket a Krisztusban” – mind a mennyei, mind
pedig a földi dolgokat – egybegyűjtik majd (Efézusbeliek 1:10), akkor mindazon
kulcsok, hatalmak és ígéretek visszaállítására és összegyűjtésére utal, amelyeket
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Isten nyilatkoztatott ki a gyermekeinek a világ kezdete óta, valamint mindazon
tudásra is, amely korábban még sohasem került kinyilatkoztatásra (lásd T&Sz
128:18).

Az Efézusbeliek 1:10-ből a következő igazságot ismerjük meg: Az idők
teljességének adományozási korszakában minden visszaállíttatik a korábbi
adományozási korszakokból.

B. H. Roberts elder a Hetvenektől kifejtette, hogyan kapcsolódik minden korábbi
adományozási korszak az idők teljességének adományozási korszakához: „Ez az
idők teljességének adományozási korszaka, mi pedig látjuk, hogy az óceánba
rohanó hatalmas folyamokhoz hasonlatosan ebbe ömlik bele minden korábbi
adományozási korszak, összekapcsolva így bennünket ezekkel és őket is velünk;
látjuk továbbá, hogy Isten előtt egyetlen hatalmas cél lebegett a kezdettől fogva,

mégpedig gyermekeinek szabadítása. Most pedig elérkezett a végső nap, a végső adományozási
korszak, amikor az igazságnak, a világosságnak és az igazlelkűségnek el kell árasztania a
világot” (in Conference Report, Oct. 1904, 73).

2. Roberts elder azt
tanította, hogy az

igazságnak, a világosságnak és az
igazlelkűségnek el kell árasztania a
földet az utolsó adományozási
korszakban. A
szentírás-tanulmányozási
naplódban sorolj fel legalább ötöt a
korábbi adományozási korszakokból
származó igazságok, szentírások,
szövetségek és hatalmak közül,
amelyek visszaállíttattak vagy előhozattak az idők teljességének adományozási
korszakában. (Segítségképpen lásd: evangélium visszaállítása, Hűek a hithez:
Evangéliumi értelmező szótár [2004]. 61–65.)

3. Végezz el legalább egyet a következő feladatok közül:

a. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási naplódban:
Miként jelent áldást számodra, hogy az idők teljességének adományozási
korszakában élhetsz? Milyen források teszik lehetővé a mi adományozási
korszakunkban azt, hogy az evangélium igazsága és világossága elárassza
a földet?

b. Az egyik közösségi oldalon, melyhez hozzáférsz, tegyél ki egy bejegyzést az
adományozási korszakok meghatározásáról, és arról, miért vagy hálás, hogy
ebben az adományozási korszakban élhetsz. Amikor végeztél, írd le a
szentírás-tanulmányozási naplódba, milyen érzés volt ezt feltenni az oldalra.
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David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából ezt mondta: „Szeretett
fivéreim és nőtestvéreim! Mindaz, amit eddig elértünk ebben az adományozási
korszakban az evangélium közösségimédia-csatornákon való közvetítésével
kapcsolatosan, kezdetnek megfelelő – ez azonban csupán egy apró erecske.
Ezennel azt a felhívást intézem hozzátok, hogy segítsetek ezt az erecskét
hatalmas áradattá duzzasztani! [A]rra buzdítalak titeket, hogy árasszátok el a

földet igazlelkűséggel és igazsággal teli üzenetekkel, melyek hitelesek, tanulságosak és
dicséretre méltók, és szó szerint söpörjétek le a földet, mint árral!” (“To Sweep the Earth as with
a Flood” [Brigham Young University Campus Education Week devotional, Aug. 19, 2014],
LDS.org).

Mit teszel azért, hogy segíts elárasztani a földet igazlelkűséggel és igazsággal teli
üzenetekkel? Gondold végig, hogyan oszthatsz meg a körülötted és a távolabb
élőkkel olyan fontos igazságokat, melyek ebben az adományozási korszakban
kerültek visszaállításra.

Az Efézusbeliek 1:11–12-ben Pál azt tanította, hogy Jézus Krisztus révén a szentek
örökséget nyertek Isten királyságában.

Efézusbeliek 1:13–23
Pál az ígéret Szent Lelkéről tanít
Olvasd el az Efézusbeliek 1:13–14-et, és keress egy áldást, amelyet a szentek a
hithűségüknek, valamint a Jézus Krisztusba vetett hitüknek és bizalmuknak
köszönhetően nyertek el.

„Megpecsételtet[ni] az ígéretnek ama Szent Lelkével” azt jelenti, hogy a Szentlélek
„tanúbizonyságot tesz az Atyának arról, hogy megfelelőképpen történt a szabadító
szertartások elvégzése, és hogy betartásra kerültek az azokhoz kapcsolódó
szövetségek” (Kalauz a szentírásokhoz: az ígéret Szent Lelke; scriptures.lds.org). A
„záloga a mi örökségünknek” kifejezés az Efézusbeliek 1:14-ben azt jelzi, hogy
amikor a hithű szenteket megpecsételi az ígéret Szent Lelke, akkor személyes
biztosítékot nyernek arról, hogy idővel a celesztiális királyságot öröklik majd. (Az
elhívással és kiválasztással kapcsolatos további információhoz olvasd el a
következőket: 2 Péter 1 és az ehhez a fejezethez tartozó szövegmagyarázat a 30.
rész: 1. nap leckéjében.)

Az Efézusbeliek 1:15–16 feljegyzése szerint Pál elmondta a szenteknek, hogy
folyamatosan köszönetet mond Istennek az ő hithűségükért. Olvasd el az
Efézusbeliek 1:17–18-at, és keresd meg, miért imádkozott Pál, mit adjon meg Isten
a szenteknek.

Gondold át, mit tanítanak ezek a versek nekünk arról, hogy miként ismerhetjük
meg Mennyei Atyánkat.

Az egyik igazság, amelyet ezekben a versekben találhatunk az, hogy a
kinyilatkoztatás lelke által megismerhetjük Mennyei Atyánkat.

Miközben a következő idézetet olvasod David A. Bednar eldertől, jelöld meg, mit
tanított a kinyilatkoztatás lelkéről:
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„A kinyilatkoztatás Isten közlése gyermekei számára a földön, és a Szentlélek
ajándékával és állandó társaságával kapcsolatos egyik legnagyobb ajándék.
Joseph Smith próféta azt tanította: »A Szentlélek kinyilatkoztató«, és »senki nem
kaphatja meg a Szentlelket anélkül, hogy kinyilatkoztatásokat ne kapna« (Az
egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 137.).

A kinyilatkoztatás lelke minden olyan ember számára elérhető, aki megfelelő
papsági felhatalmazás által részesül a bűnök bocsánatára alámerítéssel történő keresztelés,
valamint a Szentlélek ajándékát adományozó kézrátétel szabadító szertartásaiban, és aki hittel
cselekedve eleget tesz a papsági felszólításnak: »fogadd be a Szentlelket!« Az áldás nem
korlátozódik az egyház elnöklő felhatalmazottaira, sőt, ott a helye és ki kellene fejtenie hatását
minden olyan férfi, nő, és a felelősségre vonhatóság korát elérő minden olyan gyermek életében,
aki szent szövetségeket köt. Az őszinte vágy és az érdemesség meghívja életünkbe a
kinyilatkoztatás lelkét” (vö. A kinyilatkoztatás lelke. Liahóna, 2011. máj. 87.).

Gondold át, hogyan segíthet a Szentlelken keresztül érkező kinyilatkoztatás
megismernünk Mennyei Atyánkat.

4. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj arról, hogyan segített már
téged vagy egy ismerősödet a Szentlélek általi kinyilatkoztatás

Mennyei Atyánk jobb megismerésében.

Ha a Szentlélek társaságára érdemesen élsz, a Szentlélek segíthet egyre jobban
megismerned Mennyei Atyánkat.

Az Efézusbeliek 1:19–23-ban Pál folytatta tanítását a szentek örökségéről, valamint
Jézus Krisztusnak az egyház fejeként betöltött szerepéről.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az Efézusbeliek 1-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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25. RÉSZ: 1. NAP

Efézusbeliek 2–3
Bevezetés
Pál apostol azt tanítja az efézusi szenteknek, hogy Isten kegyelme révén minden
bűnös megszabadulhat, és hogy a zsidók és a nemzsidók egyek lettek Isten háza
népeként. Azt is kifejti, hogy Jézus Krisztus egyháza az apostolok és próféták
alapjára épül, valamint kifejezi azon vágyát, hogy a szentek megtapasztalják Jézus
Krisztus szeretetét.

Efézusbeliek 2
Pál arról tanít, hogy miként szabadítja meg Jézus Krisztus vére a zsidókat és a
nemzsidókat is
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor úgy érezted, kizártak vagy elkülönítettek
másoktól.

Abban az időben, amikor Pál apostol az efézusbeliekhez szóló levelet megírta,
néhány zsidó egyháztag feljebb valónak érezte magát a nemzsidó megtérteknél,
mivel a zsidók születésüknél fogva izráeliták voltak és a férfiakat közülük
körülmetélték.

Olvasd el az Efézusbeliek 2:1–3-at, és keresd meg, hogyan jellemezte Pál a
nemzsidó szentek lelki helyzetét (többes szám második személyű kifejezések [ti] az
1–2. versben), illetve a zsidó szentekét (többes szám első személyű [mi] kifejezések
a 3. versben) a Szabadítóhoz és az Ő egyházához való megtérésüket megelőzően. A
„levegőbeli hatalmasság fejedelme” kifejezés a 2. versben az ördögre és az ő
világszerte uralkodó befolyására utal.

• Az 1–2. vers szerint milyen lelki helyzetben voltak a nemzsidók a megtérésük
előtt? ____________________

• A 3. vers szerint milyen lelki helyzetben volt Pál és a zsidók a megtérésük előtt?
____________________

Pál úgy jellemezte a nemzsidókat és a zsidókat is, hogy halottak voltak lelkileg,
vagyis eltávolodtak Istentől a bűneik miatt (lásd 1. vers). A test útjai és kívánságai
szerint jártak, és így kitették magukat Isten haragjának.

Olvasd el az Efézusbeliek 2:4–6-ot, és keresd meg, milyen lett a nemzsidók és a
zsidók lelki helyzete a megtérésüket követően. A megelevenített szó az 5. versben azt
jelenti, hogy életre keltett, míg a „mennyek” a 6. versben a celesztiális királyságra
utal (lásd Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 2:500).

Figyeld meg, hogy a beszélgetésük után az Úr mind a zsidókat, mind a
nemzsidókat megelevenítette, vagyis életre keltette őket a lelki halálukból és bűnös
állapotukból. Erre úgy szoktunk utalni, mint a lelki újjászületésre vagy a bűneinktől
való szabadításra.

Olvasd el az Efézusbeliek 2:7–10-et, és keresd meg, mi miatt voltak képesek a
nemzsidók és a zsidók is véghezvinni ezt az átalakulást.
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Ezek a versek a következő igazságot tanítják: Isten kegyelme miatt az egész
emberiség szabadítást nyerhet a Jézus Krisztusba vetett hit által.

A Jézus Krisztusba vetett igaz hit mindig az Ő követésére és jó cselekedetekre
vezet. Figyeld meg, hogy Pál nyomatékosította, hogy nem szabadíthatjuk meg
magunkat, függetlenül attól, mennyi jót teszünk (lásd Efézusbeliek 2:8–9). Dieter F.
Uchtdorf elnök az Első Elnökségből kifejtette, hogy szükségünk van Isten
kegyelmére:

„Mivel »mindnyájan vétkez[tünk] és szűkölköd[ünk] az Isten dicsősége nélkül«
[Rómabeliek 3:23], és mivel »semmi tisztátalan dolog nem léphet be Isten
királyságába« [1 Nefi 15:34], mindannyian érdemtelenek vagyunk arra, hogy
visszatérjünk Isten színe elé.

Még ha teljes lelkünkből szolgálnánk is Istent, az sem elegendő; hiszen így is
még mindig »haszontalan szolgák« lennénk [Móziás 2:21]. Nem dolgozhatunk

meg saját erőnkkel azért, hogy a mennybe jussunk; az igazságosság követelményei gátat
emelnek elénk, amelyen saját erőnkből képtelenek vagyunk átjutni.

De nincs minden veszve.

Isten kegyelme a mi nagyszerű és örökkévaló reményünk.

Jézus Krisztus áldozatán keresztül az irgalom terve kielégíti az igazságosság követelményeit [lásd
Alma 42:15], »és lehetővé teszi az emberek számára, hogy bűnbánathoz vezető hitük lehessen«
[Alma 34:15].

Bűneink, legyenek akár skarlátvörösek, hófehérré válhatnak [lásd Ésaiás 1:18]. Mivel szeretett
Szabadítónk »önmagát váltságul [adta] mindenekért« [1 Timótheus 2:6], bemenetelt biztosított
számunkra az Ő örökkévaló királyságába [lásd 2 Péter 1:11].

A kapu kinyílt! […]

Ahhoz, hogy ezt a dicsőséget örököljük, többre van szükségünk egy nyitott kapunál; úgy kell
belépnünk e kapun, hogy változásra vágyik szívünk – oly drámai változásra, melyet így
jellemeznek a szentírások: »újjá kell szület[nünk]; igen, Istentől kell szület[nünk], megváltozva
[világi] és bukott állapotu[n]kból az igazlelkűségnek egy állapotába, megváltatván Isten által,
fiaivá és leányaivá lévén« [Móziás 27:25]. […]

A kegyelem Isten ajándéka, és ha Isten minden egyes parancsolatának betartására vágyunk,
azzal Mennyei Atyánk e szent ajándéka felé nyújtjuk ki halandó kezünket, hogy megkaphassuk
azt” (A kegyelem ajándéka. Liahóna, 2015. máj. 108., 110.).

1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Hogyan segít elnyernünk Isten kegyelmének ajándékát,

ha hitet gyakorolunk Jézus Krisztusban, és megbánjuk a bűneinket?
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A kapcsolódó kép a Heródes
jeruzsálemi templomáról készült makett
egy részletét ábrázolja. A nyíl a
„közbevetett választófal[ra]”
(Efézusbeliek 2:14) mutat a templom
külső pitvarában (udvarában). Mivel a
nemzsidók nem voltak születésüknél
fogva a mózesi törvény szerint élő
izráeliták, tilos volt e falon túlra
merészkedniük, ahol a templom
szentebb részei álltak. Úgy kezelték
őket, mint akik „Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók”
(Efézusbeliek 2:12). A fizikai választófal azt a lelki elkülönülést is jelképezte, amely
a zsidók és a nemzsidók között létezett Péter kinyilatkoztatását megelőzően,
amelyben utasítást kapott az evangélium prédikálására a nemzsidóknak is.

Olvasd el az Efézusbeliek 2:12–15-öt, és figyeld meg, mi döntötte le a zsidók és a
nemzsidók közötti választófalat. Az ellenségeskedés szó a 15. versben azt jelenti:
„ellentét, viszálykodás és gyűlölködés” (Kalauz a szentírásokhoz: ellenségeskedés;
scriptures.lds.org).

E versek szerint mi hozta össze a zsidókat és a nemzsidókat?

Krisztus vére (az engesztelés) által a zsidókat és a nemzsidókat lelkileg elválasztó
jelképes fal leomlott, és „új emberré” (Efézusbeliek 2:15), vagyis egységes testté –
vagy csoporttá – lettek Krisztusban. Beírhatod vagy feljegyezheted a következő
igazságot az Efézusbeliek 2:12–15 közelébe: Amikor Jézus Krisztushoz jövünk és
részesülünk az Ő kegyelmében, akkor egyek leszünk Isten szentjeivel.

Olvasd el az Efézusbeliek 2:16–19-et, és keress olyan kifejezéseket, amelyek
nyomatékosítják azt az igazságot, hogy amikor Jézus Krisztushoz jövünk és
részesülünk az Ő kegyelmében, akkor egyek lehetünk Isten szentjeivel.

Gondold át, hogy szerinted miért fontos megértenünk és alkalmaznunk ezt az
igazságot napjainkban az egyházban.

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan segíthetünk másoknak ismét „polgártársa[kká]” (Efézusbeliek 2:19)
válni, vagy így érezni magukat az egyházban, ahelyett, hogy jövevények
lennének?

b. Milyen alkalommal fordult már elő, hogy valaki segített neked a szentek
polgártársának érezni magad, és nem csupán jövevénynek?

c. Milyen alkalommal próbáltál te segíteni valakinek, hogy ugyanígy érezzen?

Gondolj valamelyik ismerősödre, akinek hasznára lehetne, ha eljönne egy egyházi
tevékenységre. Hívd el ezt a személyt egy közelgő tevékenységre vagy egyházi
gyűlésre, és következetesen igyekezz segíteni neki, hogy otthon érezze magát az
egyházközségedben vagy gyülekezetedben.
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Olvasd el az Efézusbeliek 2:20–22-t, és keresd meg, mit tanított Pál az egyház
alapjáról.

Egészítsd ki a következő igazságot Pál ezen versekben szereplő tanításai alapján:
Az Úr egyháza ____________________épül, fő ____________________pedig
Jézus Krisztus.

A szegletkő egy nagy kő, amelyet az alap sarkába [szegletébe] helyeznek, hogy erőt
és stabilitást nyújtson az egész építménynek.

Milyen szempontból fő szegletköve
Jézus Krisztus az egyháznak (vö.
Efézusbeliek 2:20)?
____________________

Miközben átgondolod az Efézusbeliek
2:21–22-t, fontold meg, mi történik az
egyház többi részével ennek a
szegletkőnek köszönhetően.

3. Válaszolj a következő
kérdésekre a szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Hogyan alkotják az apostolok és a próféták az egyház alapjának további
részeit?

b. Hogyan biztosít ez az alap stabilitást az egyháznak, és miként nyújt
védelmet az ördög támadásai ellen?

Efézusbeliek 3
Pál kifejezésre juttatja az efézusbeli szentekkel kapcsolatos kívánságait
Az Efézusbeliek 3:1–16 feljegyzése szerint Pál apostol Jézus Krisztusról prédikált, és
azt tanította, hogy Őrajta keresztül a nemzsidók „örökös társ[ai]” (6. vers) lehetnek
Izráelnek és részesei Isten ígéreteinek. Pál szolgálata Jézus Krisztus
evangéliumának prédikálásáról szólt a nemzsidóknak.

Olvasd el az Efézusbeliek 3:17–19-et, és keresd meg, mit szeretett volna még Pál,
hogy a szentek megismerjenek és érezzenek.

E versek szerint mit szeretett volna Pál, hogy a szentek megismerjenek és
érezzenek? ____________________

Az Efézusbeliek 3:1–19-ből megtudjuk, hogy az apostolok és a próféták arra
törekednek, hogy segítsenek Isten gyermekeinek megismerni és érezni Jézus
Krisztus szeretetét.

4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan segítenek napjainkban az apostolok és a próféták abban, hogy Isten
gyermekei megértsék a felmagasztosulás áldásait, és érezzék Jézus Krisztus
szeretetét?
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b. Milyen helyzetben segítettek már neked az apostolok és a próféták tanításai
abban, hogy jobban megértsd a felmagasztosulást, vagy átérezd Jézus
Krisztus szeretetét?

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az Efézusbeliek 2–3-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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25. RÉSZ: 2. NAP

Efézusbeliek 4–6
Bevezetés
Az efézusbeli szenteknek írt ezen levelében Pál azt tanítja, hogy az Úr
megalapította az Ő egyházát, és vezetőket hívott el a szentek tökéletesítése és
egységessé tétele céljából. Arra is buzdítja az egyháztagokat, hogy hagyják hátra
korábbi életüket, és Krisztus követőiként kezdjenek új életet. Pál ezután tanítja a
szenteket arról is, hogyan erősítsék meg családi kapcsolataikat, valamint arra
biztatja őket, hogy „öltözzé[k] föl az Isten minden fegyverét” (Efézusbeliek 6:11),
hogy ellenállhassanak Sátán kísértéseinek.

Efézusbeliek 4:1–16
Pál arról tanít, milyen fontos Jézus Krisztus egyháza
Gondold végig a következő két élethelyzetet:

• Az iskolában a tanárotok azt kéri az osztályotoktól, hogy mondjátok el a
véleményeteket egy ellentmondásos témáról. Miközben a többiek elmondják
álláspontjukat, ráébredsz, hogy a legtöbben olyan nézetet támogatnak, amely
eltér az egyház tanításaitól.

• A hazád törvényhozása olyan magatartást tervez jogszerűvé tenni, amelyről az
egyházi vezetők azt tanítják, hogy helytelen.

Miért bizonyulhatnak nehéznek az efféle helyzetek az egyháztagok számára?
____________________

Az Efézusbeliek 4:1–16 tanulmányozása során keress egy igazságot arról, hogyan
tudhatod meg, mi a helyes és a helytelen egy folyton változó értékekkel és
hitelvekkel rendelkező világban.

Olvasd el az Efézusbeliek 4:1–6-ot, és keresd meg, mit tanított Pál apostol az
egyházról és annak tanáról.

Szerinted mit értett Pál az alatt, amikor azt tanította, hogy „egy az Úr, egy a hit [és]
egy a keresztség” (Efézusbeliek 4:5)?

Pál napjaiban Jézus Krisztusnak csupán egyetlen igaz egyháza létezett a földön,
ahogyan napjainkban is (lásd T&Sz 1:30).

Az Efézusbeliek 4:7–10 feljegyzése szerint Pál azt tanította, hogy Jézus Krisztus
engesztelése révén mindannyian megkaptuk Isten kegyelmének ajándékát (az Ő
képessé tevő hatalmát a szabadításunkra). Azt is tanította, hogy Krisztus egyéb
ajándékokat is adott az emberiségnek.

Olvasd el az Efézusbeliek 4:11-et, és keresd meg, milyen hivatalokat határozott
meg vagy állított fel az Úr az Ő egyházában. (Az Efézusbeliek 4:11–14
szentírás-memoriter. Meg is jelölheted vagy fel is jegyezheted ezeket a verseket
valamilyen egyedi módon, hogy később könnyen megtalálhasd őket.)

Napjainkban Jézus Krisztus egyházában a papsági tisztségviselők megnevezése
nem teljesen ugyanaz, mint a Pál idején használatos elnevezések, illetve Jézus
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Krisztus korai egyháza nem is rendelkezett minden olyan elhívással, amely ma
megvan az egyházban. Joseph Smith próféta például azt tanította, hogy az
„evangélista pátriárka” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 145.). A
pásztor az az ember, aki a juhokat vezeti – ez pedig találó jellemzése napjaink
püspökeinek, gyülekezeti elnökeinek, cövekelnökeinek és kerületi elnökeinek.
Leírhatod vagy feljegyezheted a szentírásaidba e kifejezések modern kori
megfelelőit.

1. Írd le a következő befejezetlen igazságot a
szentírás-tanulmányozási naplódba: Az Úr apostolokat, prófétákat és

más egyházi vezetőket hívott el, hogy segítsen… (Később még kiegészíted majd ezt
a kijelentést.)

Olvasd el az Efézusbeliek 4:12–13-at, és keresd meg, mit tanított Pál, miért adott az
Úr apostolokat, prófétákat és más vezetőket az egyháznak.

Figyeld meg, hogy az Úr azért adott apostolokat, prófétákat és más egyházi
vezetőket az Ő egyháza tagjainak, hogy tökéletesítse a szenteket. Tedd hozzá ezt a
kifejezést a szentírás-tanulmányozási naplódba írt befejezetlen igazsághoz. Írj le
néhány lehetőséget a szentírás-tanulmányozási naplódba, ahogyan az apostolok,
próféták és más egyházi vezetők segítenek tökéletesíteni bennünket.

Olvasd el az Efézusbeliek 4:14-et, és keress további okokat, amiért az Úr
apostolokat, prófétákat és más vezetőket adott az egyháznak.

Ebből a versből megtudjuk, hogy azért is adta ezeket a vezetőket a szenteknek,
hogy megvédjék őket a hamis tantól. Tedd hozzá ezt a kifejezést a
szentírás-tanulmányozási naplódba írt kijelentéshez.

Az Efézusbeliek 4:11–14-ből a következő igazságot ismerjük meg: Az Úr
apostolokat, prófétákat és más egyházi vezetőket hívott el, hogy segítsen
tökéletesíteni a szenteket és megvédeni őket a hamis tantól.

Gondold át, mi történhet az olyan
hajóval, amely heves viharban a nyílt
vízen hánykolódik.

2. Olvasd el ismét a két
élethelyzetet a lecke

elejéről. Ezután válaszolj a
következő kérdésekre a
szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan hasonlítható a heves szelek közepette háborgó vizeken hánykolódó
hajó ahhoz az emberhez, akit „ide s tova hány” (Efézusbeliek 4:14) a hamis
tanítások és a közvélekedés folyton változó szele?

b. Hogyan segítenek az apostolok, próféták és más egyházi vezetők tanításai
Isten követőinek, hogy megtalálják a helyes irányt a háborgó vizeken, és
biztonságban visszatérhessenek Mennyei Atyánkhoz?

3. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj arról, hogyan segített
neked egy apostol, próféta, pátriárka, püspök vagy tanító jobbá
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válnod vagy növekedned lelkileg, illetve hogyan segített megóvni téged a hamis
tantól és a megtévesztéstől. Ha a választott személy helyi vezető, írhatsz
köszönőlevelet is neki, melyben kifejted, hogyan segített neked.

Olvasd el az Efézusbeliek 4:15–16-ot, és keresd meg, hogyan kell az egyházi
vezetőinknek az evangélium igazságait tanítani nekünk.

Szentírás-memoriter – Efézusbeliek 4:11–14
4. Segítségképpen ahhoz, hogy az Efézusbeliek 4:11–14-ben tanított

tan elmagyarázását gyakorold, tanítsd egy családtagodat vagy
barátodat arról, miért alapította meg az Úr az Ő egyházát, és miért hívott el
vezetőket, hogy abban szolgáljanak. Győződj meg arról, hogy a tanításod
részeként felhasználod Pálnak az Efézusbeliek 4:11–14-ben található tanításait.
Amikor végeztél a tanítással, kérd meg a tanított személyt, hogy írja alá a
szentírás-tanulmányozási naplódat.

Efézusbeliek 4:17–32
Pál arra buzdítja a szenteket, hogy vessék el a gonoszt, és legyenek új emberré Jézus
Krisztus által
Sokan azon efézusbeliek közül, akiknek Pál írt, talán új megtértek voltak az
egyházban. Az Efézusbeliek 4:17–32 tanulmányozása során keresd meg, mit
tanított Pál ezeknek az egyháztagoknak, mit kell tenniük Jézus Krisztus
tanítványaiként.

Olvasd el az Efézusbeliek 4:17–20-at, és keresd meg azokat a szavakat vagy
kifejezéseket, amelyek leírják azon nemzsidók lelki helyzetét, akik nem
csatlakoztak az egyházhoz. Figyeld meg, mit mondott Pál, mi volt az oka annak,
hogy ilyen volt a többi nemzsidó lelki helyzete.

Olvasd el az Efézusbeliek 4:21–24-et, és keresd meg, mi segített az egyház
tagjainak, hogy mások legyenek, mint a többiek. Bejelölheted vagy lejegyezheted,
amit találsz a szentírásaidban.

Mit mondott Pál, mit vetkőzzön le az a személy, akinek tanították az igazságot (vö.
Efézusbeliek 4:22)? ____________________

Akkor öltözzük fel „ama új embert” (Efézusbeliek 4:24), amikor napi szinten
szorgalmasan Jézus Krisztus evangéliuma szerint élünk a Krisztusba vetett hit
kifejlesztése, a bűneink megbánása, a szabadító szertartások elnyerése, valamint a
parancsolatok betartása révén. Pál tanításaiban a következő igazságra lelünk: Jézus
Krisztus tanítványai levetkőzik régi, bűnös életüket, és új, igazlelkű életvitelt
vesznek fel.

Olvasd el az Efézusbeliek 4:25–32-t, és keresd meg mindazt, amit Krisztus
tanítványainak le kell vetkőzniük (lásd 22. vers) vagy ki kell vetniük (lásd 31. vers),
és azokat a dolgokat, amiket Krisztus tanítványainak fel kell öltözniük (lásd 24.
vers). Meg is jelölheted vagy fel is jegyezheted a szentírásodban, amit találsz.
Figyeld meg, hogy az Efézusbeliek 4:26 Joseph Smith fordítása így kezdődik:
„Lehettek haragosak úgy, hogy ne kövessetek el bűnt?” (Kalauz a szentírásokhoz
242. oldal).
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5. A szentírás-tanulmányozási naplódba rajzolj le vagy írj le egy olyan
élethelyzetet, amely annak a személynek a lehetséges viselkedését

szemlélteti, akinek le kell vetkőznie a régi, bűnös természetét a Pál által említett
területek valamelyikén. Rajzolj le vagy írj le egy olyan élethelyzetet is, amely azt
szemlélteti, hogyan viselkedne ugyanez a személy, ha Krisztushoz jött volna és
új emberré vált volna. E feladat elvégzése során támaszkodhatsz a saját, de akár
mások tapasztalataira is.

Ne feledd, hogy a régi életünk levetkőzése és Jézus Krisztus teljes mértékű követése
állandó folyamat, nem pedig egyszeri esemény.

Efézusbeliek 5–6
Pál az egymással való kapcsolataikról tanítja a szenteket, és azt tanácsolja nekik,
hogy „öltözzé[k] föl az Isten minden fegyverét”
Az Efézusbeliek 5-ban olvasottak szerint Pál apostol azt tanította, hogy az
egyháztagoknak a Szabadító egyházzal való kapcsolatát kell útmutatásként
használni saját családi és másokkal való kapcsolataikhoz. Az „engedelmesek
legyetek egymásnak” kifejezés az Efézusbeliek 5:21-ben azt jelenti, hogy mások
érdekeit a sajátunk elé kell helyeznünk, az „Isten félelm[e]” kifejezés pedig a mi
Isten iránt érzett szeretetünkre és tiszteletünkre utal.

Olvasd el az Efézusbeliek 6:1–4-et, és figyeld meg, milyen tanácsot adott Pál a
gyermekeknek a szüleikkel való kapcsolatukról.

Gondold át, hogyan erősíthetné meg a családi kapcsolataidat, ha követed ezt a
tanácsot.

Miután Pál arra buzdította az egyháztagokat, hogy „felöltözzé[k] amaz új embert”
(Efézusbeliek 4:24), hogy igazlelkűek és szentek legyenek, azt tanácsolta nekik,
hogy további védőeszközöket is öltsenek magukra.

Olvasd el az Efézusbeliek 6:11–13-at, és keresd meg, mit tanított Pál, mit kell
felvennie Isten szentjeinek.

Milyen okokat adott meg Pál arra, hogy miért kell felöltöznünk „az Isten minden
fegyverét” (Efézusbeliek 6:11)? Ezeket az okokat fel is meg is jelölheted vagy fel is
jegyezheted a szentírásodban.

Olvasd el az Efézusbeliek 6:14–17-et, és figyeld meg, hogy Pál elmondása szerint
milyen különböző lelki fegyverzet alkotja Isten minden fegyverét (vagyis teljes
fegyverzetét).

Hogyan segíthet ezen fegyverek magunkra öltése elkerülnünk a bűnt? Mit tehetsz
mindennap azért, hogy felvedd magadra Isten teljes fegyverzetét?

6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az Efézusbeliek 4–6-ot, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés a Filippibeliekhez
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
A filippibeliekhez szóló e levélben Pál apostol bátorítást nyújtott az itt élő
szenteknek, arra intve őket, hogy álljanak szilárdan és egységben, valamint
munkálkodjanak együtt a hit védelmében. Talán az egyik legfontosabb tantétel,
melyet Pál a Filippibeliekben tanított, az, hogy ha imádkozunk Istenhez és bízunk
Őbenne, akkor miénk lehet „az Istennek békessége, mely minden értelmet felül
halad” (Filippibeliek 4:7). Pálnak e levélben található bátorító üzenetének
tanulmányozása segíthet azon törekvéseidben, hogy mindvégig hithűen kitarts.
Miközben igyekszel Krisztust követni, bizonyosságot szerezhetsz, és Pálhoz
hasonlóan kijelentheted majd: „Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem
megerősít” (Filippibeliek 4:13).

Ki írta ezt a könyvet?
Bár Timótheus is említésre kerül Pál mellett a levél köszöntésében (lásd
Filippibeliek 1:1), Pál a filippibeliekhez írt levél szerzője. Ezt támasztja alá az is,
hogy az egész levél egyes szám első személyben íródott, illetve a Filippibeliek
2:19-ben található utalás Timótheusra. Timótheus lehetett Pál írnoka, aki Pál
utasításai alapján lejegyezte a levelet.

Hol és mikor íródott?
Pál valószínűleg Kr. u. 60 és 62 között írta a Filippibelieket, mialatt fogságát töltötte
Rómában (lásd Filippibeliek 1:7, 13, 16; lásd még Apostolok cselekedetei 28:16–31;
Kalauz a szentírásokhoz: filippibeliekhez írt levél; scriptures.lds.org).

Kinek íródott a könyv, és miért?
Filippi volt az első európai helyszín, ahol Pál hivatalosan prédikálta az
evangéliumot, és megszervezte az egyház egyik gyülekezetét (lásd Apostolok
cselekedetei 16:11–40; Bible Dictionary, “Pauline Epistles”). Pál egyik célja e levél
megírásával az volt, hogy kifejezze háláját a filippibeli szenteknek a szeretetükért és
a pénzügyi támogatásért, melyet második missziós útja és római bebörtönzése
idején nyújtottak számára (lásd Filippibeliek 1:3–11; 4:10–19; lásd még Bible
Dictionary, “Pauline Epistles”).

Pál dicsérően szólt a filippibeli egyháztagok Jézus Krisztusba vetett hitéről is, és
tanácsokkal látta el őket a velük kapcsolatos információk alapján, melyeket egy
Epafróditus nevezetű filippibeli tanítványtól kapott (lásd Filippibeliek 4:18). Pál
tanácsai között szerepelt az, hogy legyenek alázatosak és egységesek (lásd
Filippibeliek 2:1–18; 4:2–3). Arra is figyelmeztette a filippibelieket, hogy
óvakodjanak a romlott keresztényektől, mint amilyenek azok, akik azt tanítják,
hogy a körülmetélkedés szükséges a megtéréshez. Az ilyen egyének (akikre
gyakran judaizálókként hivatkozunk) tévesen azt állították, hogy az új
megtérteknek alá kell vetniük magukat a körülmetélés korábbi ószövetségi
törvényének, mielőtt kereszténnyé lehetnének (lásd Filippibeliek 3:2–3).
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Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
A Filippibelieket gyakran nevezik börtönlevélnek is, az Efézusbeliekkel, a
Kolossébeliekkel és a Filemonhoz írt levéllel együtt. Annak ellenére, hogy a
börtönben született, a filippibeliekhez szóló levelet a kutatók Pál legboldogabb
leveleként jellemzik. Kifejezésre juttatta háláját, szeretetét és bizalmát az
egyháztagok iránt; leírta azokat az áldozatokat, amelyeket Jézus Krisztus követése
érdekében hozott; valamint tanította a filippibeli szenteket az igazlelkű életvitel
tantételeivel kapcsolatosan. A tanulók felfigyelhetnek a Filippibeliek 4:8-ban
használt nyelvezet és a Joseph Smith próféta által lejegyzett tizenharmadik hittétel
hasonlóságára.

Pál költőien festette le a Szabadító leereszkedését a halandóság előtti istenségéből
a halandó életbe, ahol elszenvedte a „keresztfának halálá[t]” (Filippibeliek 2:3–8).
Isteni küldetését betöltvén Jézus Krisztus most felmagasztosultan áll, és eljön majd
a nap, amikor „minden térd meghaj[lik]” Őelőtte, és „minden nyelv vallja, hogy
Jézus Krisztus Úr” (Filippibeliek 2:10–11). Pál azt is felfedte, hogy bizodalmának és
erejének belső forrása Jézus Krisztustól származik (lásd Filippibeliek 4:13).

Vázlat
Filippibeliek 1. Pál kifejezi háláját a filippibeli szentek támogatásáért. Azt tanítja,
hogy mindaz az ellenállás, melyet az Úrnak tett szolgálata során megtapasztalt – a
bebörtönzését is beleértve –, előrébb vitte az evangélium ügyét. Arra buzdítja az
egyháztagokat, hogy álljanak szilárd egységben a hit védelmezésében.

Filippibeliek 2. Pál tovább buzdítja az egyháztagokat, hogy legyenek egységesek,
és Jézus Krisztus példáját állítja eléjük, aki leereszkedett, hogy a halandóságba
jöjjön a szeretet, az engedelmesség és az alázatosság megtestesítőjeként. Egy nap
majd mindenki elismeri Jézus Krisztust Úrként. Pál arra utasítja az egyháztagokat,
hogy munkálják ki saját szabadításukat.

Filippibeliek 3. Pál figyelmeztet a judaizálókra. Leírja korábbi farizeusi életét, és
azt, hogyan adta fel mindezt készségesen, hogy kövesse Jézus Krisztust. Arra
buzdítja a szenteket, hogy kövessék a példáját, és törekedjenek előre a szabadítás
felé. Pál elmagyarázza, hogy Jézus Krisztus átváltoztatja majd halandó testünket
olyan dicsőséges testté, mint az Övé.

Filippibeliek 4. Pál bátorítja a szenteket, hogy mindig örvendezzenek az Úrban.
Arra buzdítja őket, hogy az aggodalmaikat váltsák fel imával és hálaadással,
megígérve nekik, hogy így Isten békességét élvezhetik majd, amely minden
értelmet felülmúl. Pál arra inti az egyháztagokat, hogy gondolataik járjanak olyan
dolgokon, amelyek becsületesek, igazságosak, igazak, tiszták, szeretettel teliek,
jónak mondottak és erényesek. Elismeri, hogy mindent megtehet Jézus Krisztus
révén, aki erőt ad neki.

FIL IPPIBELIEK
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25. RÉSZ: 3. NAP

Filippibeliek 1–3
Bevezetés
Pál apostol arra buzdítja a filippibeli szenteket, hogy működjenek együtt a Jézus
Krisztus evangéliuma szerinti életben. Azt tanácsolja nekik, hogy kövessék a
Szabadító alázatos és önzetlen példáját, valamint azt tanítja, hogy Isten azért
munkálkodik bennük, hogy előmozdítsa a szabadításukat. Pál leírja, milyen
áldozatokat hozott Jézus Krisztus követése érdekében.

Filippibeliek 1
Pál leírja az ellentétekből származó áldásokat
Milyen szavakkal egészítenétek ki a következő idézetet Brigham Young elnöktől?

„Amikor csak a »mormonizmusba« belerúgnak, az mindig
____________________száll, sohasem ____________________esik. A
Mindenható Úr rendeli így” (Az egyház elnökeinek tanításai: Brigham Young
[1997]. 264.).

(A választ később találod majd ebben a leckében.)

Milyen példákat tudsz mondani – akár a történelemből, akár napjainkból – arra,
hogy valaki a Szabadító egyházába és az Ő követőibe rúgott, vagyis támadta őket?
____________________

A Filippibeliek 1 tanulmányozása során keress egy olyan igazságot, amely segíthet
megértened, milyen hatással lehet az ellenszegülés az Úr munkájára.

Keresd meg Filippit a csatolt térképen, amely Pál apostol missziós utazásait
ábrázolja.
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Pál a második misszionáriusi utazása során alapította meg az egyház egyik
gyülekezetét Filippiben (lásd Apostolok cselekedetei 16), később pedig valószínűleg
római bebörtönzése során írta meg a filippibeliekhez szóló levelét. A Filippibeliek
1:1–11-ben azt olvassuk, hogy Pál kifejezte a filippibeli szentek iránt érzett háláját
és szeretetét.

Olvasd el a Filippibeliek 1:12–14-et, és keresd meg, mit eredményezett mindaz az
ellenállás, amelybe Pál a misszionáriusi erőfeszítései során ütközött.

Ahogyan ezekben a versekben leírják, a Pál által megtapasztalt ellenkezések
„előmenetelére lőnek az evangyéliomnak” (Filippibeliek 1:12). Az emberek „a
testőrség egész házában” tudták, hogy Pál a Jézus Krisztusról való prédikálás miatt
került börtönbe. Pál bebörtönzése az egyház más tagjait is az evangélium
határozottabb prédikálására ösztönözte.

A Filippibeliek 1:12–14-ből megtudjuk, hogy a Jézus Krisztus követése során
tapasztalt ellenállás segíthet előrébb vinni az Ő munkáját.

Young elnök kijelentésében írd be az üres helyekre a felfelé (mely ebben a
szövegkörnyezetben azt jelenti: előre) és a lefelé szavakat.

1. Képzeld el, hogy egy blog vagy újság egyik szerkesztője vagy. A
szentírás-tanulmányozási naplódba írj szalagcímet két vagy három

olyan valódi helyzetre, amelynek során az ellenkezés előre mozdította a
Szabadító munkáját. A történetek származhatnak a szentírásokból vagy az
általad ismert emberek életéből is. (A következő egy példa egy ilyen
szalagcímre: „A misszionáriusi munka elleni tiltakozás élénkebb érdeklődést
eredményez az evangélium üzenetének helyi misszionáriusoktól történő
megismerése iránt.”)

A Filippibeliek 1:15–26 szerint Pál azt tanította, hogy bármi történjék is vele,
mindaz a Szabadító magasztalását szolgálja.
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Olvasd el a Filippibeliek 1:27–30-at, és nézd meg, mire buzdította Pál a filippibeli
szenteket, mit tegyenek az evangéliumért. Figyeld meg, hogy a viseljétek magatokat
kifejezés a 27. versben a viselkedésre utal.

A Filippibeliek 1:28 Joseph Smith fordítása így szól: „És nem rettentvén meg az
ellenségeitektől, akik elvetik az evangéliumot, ami pusztulást hoz rájuk; rátok
azonban, akik elfogadjátok az evangéliumot, szabadítást; és ez Istentől való”.

Figyeld meg a Filippibeliek 1:27–30-ban, mit tapasztalnak majd meg az
egyháztagok a Szabadítóért. Gondold át, milyen áldásban részesülhettek a
filippibeli szentek, ha emlékeztek arra, hogy a Jézus Krisztus követése során
megtapasztalt ellenkezés segítheti az Ő munkájának előmozdítását.

Filippibeliek 2
Pál a Szabadító leereszkedéséről tanít, és utasításokat ad a szenteknek a
szabadításukkal kapcsolatban
Olvasd el a Filippibeliek 2:2–4-et, és keresd meg Pál tanácsát a filippibeli szentek
számára. A 3. versben a hiábavaló dicsőségből kifejezés az önteltségre utal.

Olvasd el a Filippibeliek 2:5–9-et, és jelöld meg vagy jegyezd le azokat a szavakat
vagy kifejezéseket, amelyek Jézus Krisztus alázatosságát és önzetlenségét írják le.

Pál e versekben szereplő tanításaiból a következő tantételt ismerhetjük meg: Ha
követjük Jézus Krisztus alázatos és mások iránt önzetlen figyelmet tanúsító
példáját, akkor egységesebbé válhatunk.

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen módon tudjuk követni a Szabadító alázatos és önzetlen példáját a
családunkban, az iskolánkban, illetve az egyházközségünkben vagy
gyülekezetünkben?

b. Milyen helyzetben tapasztaltad már, hogy valaki mások szükségleteit a
sajátja elé helyezte? Hogyan növelték az egységet ezek az erőfeszítések?

A Filippibeliek 2:9–11 feljegyzése szerint Pál azt tanította, hogy végső soron
„minden térd meghaj[lik]” és „minden nyelv [meg]vallja, hogy Jézus Krisztus Úr”.
Egy pillanatra képzeld el ezt a jelenetet, és gondolkozz el azon, hogy reményeid
szerint milyen élmény lesz ez majd számodra.

Olvasd el a Filippibeliek 2:12–13-at, és keresd meg, mit tanácsolt Pál a
filippibelieknek, ami örömtelivé teheti az Úr előtti meghajlásukat. A „félelemmel és
rettegéssel” (12. vers) kifejezés az áhítatos hódolatra és örvendezésre utal (lásd
Zsoltárok 2:11; Kalauz a szentírásokhoz: félelem; scriptures.lds.org).

Néhányan félreértik Pál szavait, miszerint „vigyétek véghez az ti idvességteket”
(Filippibeliek 2:12), és úgy vélik, ez azt jelenti, hogy saját cselekedeteink révén
szabadulunk meg. Kizárólag Jézus Krisztus engesztelése révén nyerhetünk
szabadítást. Ki kell elégítenünk azonban a szabadítás követelményeit, amelyeket
Isten felállított (lásd Hittételek 1:3–4). A Filippibeliek 2:13 feljegyzése szerint Pál
azt tanította, hogy Isten segíti azokat, akik igyekeznek eleget tenni a szabadítás
követelményeinek azzal, hogy „jó kedvéből” – vagyis szeretetétől vezérelve – segít
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nekik az „akarás” terén, vagyis hogy legyen bennük vágy, valamint elősegíti „a
munkálást” is, amely a parancsolatainak való engedelmesség.

A Filippibeliek 2:12–13-ból megtudjuk, hogy Isten segít nekünk, hogy vágyjunk
rá és meg is tegyük mindazt, ami szükséges a szabadításhoz, amelyet Jézus
Krisztus engesztelése tesz lehetővé. Beírhatod vagy feljegyezheted ezt az
igazságot a szentírásaidba.

A Szentlélek hatása révén Isten segíthet nekünk megváltoztatni és megtisztítani
vágyainkat, hogy akarjunk engedelmeskedni Őneki (lásd Móziás 5:2). Milyen
helyzetben érezted, hogy Isten megváltoztatja a szívedet, és így már te akarsz
engedelmeskedni Neki? Hogyan segített neked teljesebb mértékben betartani a
parancsolatait?

A Filippibeliek 2:14–30 feljegyzése szerint Pál emlékeztette a szenteket, hogy
„fényle[nek], mint csillagok e világon” (Filippibeliek 2:15), és elmondta nekik:
hírnököket küld majd a jóllétük felől tudakozódva.

Filippibeliek 3
Pál leírja, milyen áldozatokat hozott Jézus Krisztus követése érdekében
Milyen tárgy jelképezhet valami számodra értékeset, amit a világ is értékesnek tart
(például családot, barátokat, képzettséget, ételt, technikát vagy vagyont jelképező
tárgy)? ____________________

Mi az, amiért hajlandó lennél feláldozni ezt az értékes tárgyat?

A Filippibeliek 3 tanulmányozása során keresd meg, mit áldozott fel Pál egy olyan
díj elnyerése érdekében, mely számunkra is elérhető.

A Filippibeliek 3:1–2 feljegyzése szerint Pál figyelmeztette a filippibeli
egyháztagokat azokra a romlott tanítókra („ebek”), akik azt állították, hogy az
egyházhoz megtérteknek bizonyos zsidó szokásoknak is alá kell vetni magukat,
például a körülmetélésnek („megmetélkedés”). A Filippibeliek 3:3-ban azt
tanította, hogy azok, akik „lélekben szolgál[nak] az Istennek, és a Krisztus Jézusban
[örvendeznek]”, ők „a körülmetélkedés”, vagyis Isten szövetséges népe.

Olvasd el a Filippibeliek 3:4–6-ot, és keresd meg, mit mondott Pál a saját zsidó
örökségéről.

Figyeld meg, milyen társadalmi és vallási előnyökkel bírt Pál egykor a zsidó
közösségben. Izráelita származása volt, farizeus volt, lelkes volt a júdaizmus iránt,
és szigorúan betartotta a zsidó vallási törvényt.

Olvasd el a Filippibeliek 3:7–11-et, és jelöld meg vagy írd le azokat a szavakat vagy
kifejezéseket, amelyek azt jelzik, hogyan tekintett Pál a kiváltságokra, melyekkel
egykor a zsidó társadalomban rendelkezett.

Pál hajlandó volt hagyni „mindent kárba veszni” (Filippibeliek 3:8), hogy
megismerhesse Jézus Krisztust; hogy „találtass[on] Ő benne” (Filippibeliek 3:9),
vagyis hogy hithű szövetséges viszonyban lehessen Ővele; hogy megigazuljon az
Őbelé vetett hit révén; hogy szenvedjen az Ő kedvéért; és része legyen az igazak
vagy igazlelkűek feltámadásában.
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Olvasd el a Filippibeliek 3:12–14-et, és keresd meg, milyen felismerésre jutott Pál a
saját lelki fejlődésével kapcsolatosan.

Pál ahelyett, hogy arra figyelt volna, amit maga mögött hagyott, „az Istennek…
onnét felülről való elhívása jutalmára” (Filippibeliek 3:14), vagyis az örök életre
törekedett. A Pál példájából tanultak alapján egészítsd ki a következő tantételt: Ha
____________________, akkor megismerhetjük Őt, és örök életet nyerhetünk.

Gordon B. Hinckley elnök beszámol egy haditengerészeti tiszttel való
találkozásáról, aki külföldről érkezett az Amerikai Egyesült Államokba
továbbképzés céljából, és aki ott-tartózkodása során csatlakozott az egyházhoz.
Gondold át, mit volt hajlandó a fiatalember feladni azért, hogy kövesse Jézus
Krisztust.

„Közvetlenül azelőtt mutatták be nekem, hogy visszatért volna szülőföldjére. […]
Azt mondtam: »A néped nem keresztény. Mi történik majd, amikor
keresztényként, méghozzá mormon keresztényként térsz haza?«

Elkomorodott az arca, és így válaszolt: »A családom csalódott lesz. Lehet, hogy
kiközösítenek és halottnak tekintenek. Ami a jövőmet és a karrieremet illeti,
elképzelhető, hogy minden lehetőség bezárul előttem.«

Azt kérdeztem: »Hajlandó vagy ilyen nagy árat fizetni az evangéliumért?«

Könnytől csillogó sötét szemei szinte ragyogtak jóképű barna arcán, miközben válaszolt:
»Igaz, nem?«

Elszégyellve magam, hogy feltettem a kérdést, így feleltem: »De, igaz.«

Erre azt válaszolta: »Akkor mi más számít?«” (“It’s True, Isn’t It?” Ensign, July 1993, 2).

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Mit adtatok már fel ti (vagy az egyik ismerősötök) azért, hogy kövessétek a
Szabadítót?

b. Miért érdemes ilyen áldozatokat hozni Jézus Krisztus megismerésének és az
örök élet felé való törekvésnek díjáért?

Gondold át, mielőtt válaszolsz!
Ha időt szánsz arra, hogy átgondold a kérdést, ahelyett, hogy azonnal válaszolnál rá, azzal
ösztönzöd a Szentlelket, hogy benyomásokat és tanítást adjon neked. Minél több saját
gondolatot fordítasz rá, annál jelentőségteljesebb és építőbb lesz a személyes válaszod.

4. Gondolkodj el azon, van-e bármi, amit fel kell adnod ahhoz, hogy
még teljesebben követhesd Jézus Krisztust. Egy külön lapra írj le

egy célt e dolog feladásával kapcsolatosan. Tedd olyan helyre a papírt, ahol
gyakran látod majd a következő néhány hét során. Ezután írd fel a
szentírás-tanulmányozási naplódba: Elvégeztem a 4. feladatot.
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A Filippibeliek 3:15–21-ben Pál figyelmeztetését olvassuk az azokra váró
pusztulásra, akik kizárólag a földi gyönyörökre összpontosítanak. Azt is tanította,
hogy Jézus Krisztus átváltoztatja majd tökéletlen fizikai testünket olyan halhatatlan
testté, mint az Övé.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Filippibeliek 1–3-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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25. RÉSZ: 4. NAP

Filippibeliek 4
Bevezetés
Pál apostol arra utasítja a filippibeli szenteket, hogy legyenek imádságos lelkűek, és
törekedjenek mindarra, ami igazlelkű. Kijelenti azt is, hogy bízik Jézus Krisztus
képességet nyújtó erejében. Levelének zárásaként Pál ismét köszönetet mond a
filippibeli szenteknek azért a támogatásért, amelyet a szükség idején
nyújtottak neki.

Filippibeliek 4:1–14
Pál arra utasítja a filippibeli szenteket, hogy legyenek imádságos lelkűek, és
törekedjenek mindarra, ami igazlelkű
Életünk során tapasztalunk olyan kihívásokat vagy helyzeteket, amelyek
aggodalmat válthatnak ki bennünk. Például:

• „Aggódok egy közelgő dolgozat miatt.”

• „Aggódok egy beteg családtagom miatt.”

• „Aggódok amiatt, hogy kiálljak a hitemért.”

• „Aggódok amiatt, hogy vajon sikeres misszionárius lehetek-e.”

Mik azok a dolgok, melyek jelenleg aggasztanak téged?

A Filippibeliek 4 tanulmányozása során keress egy olyan igazságot, amely segíthet,
amikor aggasztó körülményekkel találod szembe magad.

A Filippibeliek 4:1–5-ben arról olvasunk, hogy Pál azt tanácsolta a szenteknek,
hogy álljanak szilárdan az Úr iránti hithűségükben, örvendezzenek az Úrban, és
engedjék, hogy visszafogottságuk vagy szelídlelkűségük mások számára is
nyilvánvaló legyen.

Olvasd el a Filippibeliek 4:6 első tagmondatát („semmi felől ne aggódjatok”), és
figyeld meg, mit tanácsolt Pál a szenteknek.

A „semmi felől ne aggódjatok” kifejezés a 6. versben azt jelenti, hogy ne
aggodalmaskodjunk túlságosan semmi miatt.

Olvasd el a Filippibeliek 4:6 hátralévő részét, és keresd meg, mire kérte Pál a
szenteket, mit tegyenek az aggodalmaskodás helyett. (A könyörgés alázatos, őszinte
kérést jelent.)

Olvasd el a Filippibeliek 4:7-et, és keresd meg, milyen áldásokat ígért Pál azoknak,
akik alázatosan, őszintén és hálaadással imádkoznak. Figyeld meg, hogy a felül
halad kifejezés annyit tesz: felülmúl vagy meghalad.)

Az egyik tantétel, amelyet ezekből a versekből megismerhetünk az, hogy Jézus
Krisztus hithű követőiként, ha hálaadással könyörögve imádkozunk, akkor
elnyerhetjük Isten békességét. Ha követjük Pál bölcs tanácsát, hogy tárjunk
mindent Isten elé imában, és hálaadással könyörögjünk, akkor ez segíthet
megfelelő egyensúlyt fenntartani az életünkben, és nem idegeskedni túlzottan vagy
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aggódni feleslegesen minden apróság és annak összes lehetséges
következménye miatt.

Richard G. Scott elder a Tizenkét Apostol Kvórumából arról tanított, hogyan
segíthet nekünk az, ha úgy döntünk, hogy e tantétel szerint élünk: „Mivel tiszteli
az önrendelkezéseteket, Mennyei Atyánk sohasem kényszerít benneteket
imádkozásra. Ha azonban ezen önrendelkezéseteket gyakorolva bevonjátok Őt
mindennapos életetek összes részébe, akkor szívetek békességgel, túláradó
békességgel kezd majd megtelni, ez a békesség pedig örökkévaló fénnyel fogja

beragyogni küzdelmeiteket. Segít majd örökkévaló szemszögből megbirkózni ezekkel a
kihívásokkal” (A hit gyakorlása legyen elsődleges fontosságú. Liahóna, 2014. nov. 93.).

1. Figyeld meg a Filippibeliek 4:6-ban, hogy Pál azt javasolja, hogy
imádságunkat és kéréseinket hálaadással ajánljuk fel. Válaszolj a

következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Szerinted a hálaadás hogyan segít elhozni nekünk Isten békességét?

b. Scott elder szerint hogyan segíthet nekünk Isten békessége a
kihívásaink során?

Gondold át azokat az aggodalmakat, melyeket a lecke első részében felsoroltál.
Döntsd el, hogy alkalmazod a Pál által tanított tantételt, és az aggódás helyett
hálaadással teli könyörgéssel imádkozol. Amikor észreveszed, hogy mások
aggodalmaskodnak körülötted, megoszthatod velük Pál szavait és ezt a tantételt.

A következő 30 másodperc során összpontosítsd a gondolataidat a Szabadítóra és
arra, mit tett Ő érted!

Milyen hatással volt rád az, hogy erre a gondolatra összpontosítottál?

Olvasd el a Filippibeliek 4:8–9-et, és keresd meg, mire buzdította Pál a filippibeli
szenteket, mire gondoljanak és mit tegyenek. Megjelölheted, mire kérte Pál a
szenteket, miféle dolgokra összpontosítsák a gondolataikat. Az „ezekről
gondolkodjatok” kifejezés a 8. versben azt jelenti, hogy ezeket mélyen és
folyamatosan át kell gondolnunk.

A 9. versben mit tanácsolt Pál az egyháztagoknak, mit tegyenek? Milyen áldást ígért
a szenteknek, ha hajlandóak az igazlelkűségre összpontosítani és követni a
tanításait és a példáját?

Az egyik tantétel, amelyet Pál tanításaiból megismerhetünk az, hogy ha a hithű
szentek igazlelkű dolgokra összpontosítják a gondolataikat, és ha követik az
apostolokat és a prófétákat, akkor a békesség Istene velük lesz majd.

2. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, milyen hatással van a
vágyainkra és a viselkedésünkre az, ha a gondolatainkat igazlelkű

dolgokra irányítjuk.

Olvasd el a Hittételek 1:13-at (a Nagyértékű gyöngyben), és keresd meg, miben
hasonlít a Filippibeliek 4:8-ra.

Amikor Joseph Smith próféta a tizenharmadik hittételben idézte „Pál intését” a
Filippibeliek 4:8-ból, akkor az „ezekről gondolkodjatok” kifejezést a cselekvést
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jobban érzékeltető „törekszünk azokra a dolgokra” kifejezésre változtatta. Gondold
át, miért fontos, hogy törekedjünk azokra a dolgokra, melyek tisztességesek,
igazak, erkölcsösek (vagy tiszták), erényesek, szépek és dicséretre méltók.

3. Olvasd el a következő témák egyikére vonatkozó tanácsokat A
fiatalság erősségéért füzetből: „Randevúzás”, „Öltözködés és

megjelenés”, „Iskolázottság”, „Szórakozás és média”, „Barátok”, „Beszéd” vagy
„Zene és tánc”. Írd le a választott téma nevét a szentírás-tanulmányozási
naplódba, majd írd le a válaszaidat a következő kérdésekre:

a. Hogyan használhatjuk Pálnak a Filippibeliek 4:8–9-ben lejegyzett tanácsait
útmutatóként ebben a témában?

b. Pál tanácsainak követése során milyen kihívásokkal kerülhetünk szembe e
téma kapcsán?

c. Az, hogy „a békességnek Istene” (Filippibeliek 4:9) velünk legyen, miért éri
meg mindazt az erőfeszítést, amellyel az igazlelkű dolgokra való törekvés,
valamint az apostolok és próféták követése jár?

Hogyan javíthatsz azon erőfeszítéseiden, hogy gondolataidat igazlelkű dolgokra
összpontosítsd? Gondold át, milyen áldásokat kaptál azért, mert követted az
apostolok és próféták tanításait. Élj továbbra is e tantétel szerint, hogy az Úr a
továbbiakban is biztosíthassa a társaságát és békességét az életedben.

A Filippibeliek 4:10 feljegyzése szerint Pál köszönetet mondott a filippibeli
szenteknek azért a támogatásért és gondoskodásért, amelyet a megpróbáltatásai
során nyújtottak neki. Olvasd el a Filippibeliek 4:11–12-t, és keresd meg, mit
mondott Pál a szenteknek, mit tanult meg.

Mit tanult meg Pál megtenni minden helyzetben?

Olvasd el a Filippibeliek 4:13–14-et, és keresd meg, ki volt Pál erejének forrása. (A
Filippibeliek 4:13 szentírás-memoriter. Meg is jelölheted vagy fel is jegyezheted a
szentírásodban valamilyen egyedi módon, hogy később könnyen megtalálhasd.)

Pál 13. versben található kijelentése a Jézus Krisztus által biztosított erőből
származó azon képességére vonatkozik, hogy mindent megtegyen, ami csak helyes
Isten szemében, illetve amit csak Ő megkövetel, köztük azt is, hogy minden
körülmények közepette elégedett legyen. Pálhoz hasonlóan mi is mindenre
képesek vagyunk Jézus Krisztus által, aki erőt ad nekünk.

Mit tehetünk annak érdekében, hogy elnyerjük a Jézus Krisztus által biztosított
erőt? ____________________

Dieter F. Uchtdorf elnök az Első Elnökségből tanított arról, mire tehet képessé
bennünket Isten ereje: „Isten kegyelmének egy[ik] eleme a mennyek ablakainak
kitárása, melyeken keresztül Isten az erő és hatalom áldásait árasztja ránk,
lehetővé téve ezzel, hogy olyan dolgokat is megvalósítsunk, amelyek
máskülönben elérhetetlenek lennének számunkra. Isten bámulatos kegyelme
által van az, hogy gyermekei legyőzhetik a legfőbb megtévesztő és csaló

örvényeit és futóhomokjait, a bűn fölé emelkedhetnek, és »tökéletesek [lehetnek] Krisztusban«
[Moróni 10:32]” (A kegyelem ajándéka. Liahóna, 2015. máj. 108.).
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Néhány lehetőség, ahogyan megtapasztalhatjuk ezt az erőt, a következő lehet:
nagyobb ellenálló képesség; elszántság; bátorság; türelem; állhatatosság; valamint
fizikai, szellemi vagy lelki állóképesség és erő.

4. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan élményedről,
melynek során a Jézus Krisztusba vetett hited erőt adott neked

valami jó véghez vitelére.

Szentírás-memoriter – Filippibeliek 4:13
5. A Filippibeliek 4:13 megtanulása segít majd eszedbe juttatni ezt az

igazságot, amikor te vagy a körülötted élők nehezen találnak erőt a
nehézségek leküzdésére és az igazlelkű életre. Olvasd el a Filippibeliek 4:13-at
többször egymás után segítségképpen a megtanulásához. Mondd fel azt egy
családtagnak vagy barátnak, és kérd meg az illetőt, hogy mesélje el neked egy
olyan élményét, amikor a Jézus Krisztusba vetett hit erőt adott neki valamilyen
jó tett véghez vitelére. Ezután írd alá a szentírás-tanulmányozási naplódat.

Filippibeliek 4:15–23
Pál a filippibeliekhez írt levelének zárásaként köszönetet mond
A Filippibeliek 4:15–23-ban azt olvassuk, hogy Pál apostol ismét megköszönte a
filippibeli szenteknek a szükség idején nyújtott támogatásukat. A szentek ajándékai
kedves felajánlások voltak Istennek, Pál pedig azt ígérte, hogy Isten az ő
szükségleteiket is kielégíti majd.

6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Filippibeliek 4-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés a
Kolossébeliekhez
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Pál apostol azért írta meg a kolossébeliekhez szóló levelét, mert hírt kapott arról,
hogy az ottani szentek súlyos tévedésekbe estek (lásd Bible Dictionary, “Pauline
Epistles”). A kolossébeli hamis tanítások és szokások hatással voltak a helyi
szentekre, és veszélyeztették a hitüket. Hasonló kulturális nyomások napjainkban
is nehézségeket jelentenek az egyház tagjai számára. E levél értéke részben abban
rejlik, hogy miként azonosítja és fedi fel a tévedéseket, miközben kihangsúlyozza
Jézus Krisztus isteni voltát és szabadító munkáját. A Kolossébeliek tanulmányozása
révén elmélyítheted megtérésedet a Szabadítóhoz, és védelmet kaphatsz a
félrevezetés és a bűn ellen.

Ki írta ezt a könyvet?
A Kolossébeliekhez írt levelet Pál és Timótheus küldte (lásd Kolossébeliek 1:1, 23;
4:18). Úgy tűnik, Pál saját kezűleg írta köszöntését a levél végére (lásd
Kolossébeliek 4:18), jelezve, hogy egy írnok – talán Timótheus – segített neki a levél
törzsszövegének lejegyzésében.

Hol és mikor íródott?
Pál a kolossébeliekhez írt levelet első római bebörtönzése során írta Kr. u. 60–62
körül (lásd Kalauz a szentírásokhoz: Pál levelei; scriptures.lds.org). Valószínűleg az
idő tájt írta, amikor a filippibeliek, az efézusbeliek és a Filemon számára
készülteket is.

Kinek íródott a könyv, és miért?
Ezt a levelet a mai Törökország területén található Kolosséban élő hithű szenteknek
írták. Pál arra inti a kolossébelieket, hogy osszák meg a levelet a közeli
Laodiczeában élő egyháztagokkal is (lásd Kolossébeliek 4:16).

Pál ezt a levelet azután írta, „miután meglátogatta őt Epafrás, a kolossébeli
gyülekezet evangélistája [lásd Kolossébeliek 1:7–8]. Epafrás elmondta Pálnak, hogy
a kolossébeliek komoly hibába estek – azt gondolják, jobbak másoknál, mert
figyelmesen betartanak bizonyos külsőséges szertartásokat [lásd Kolossébeliek
2:16], megtagadnak maguktól bizonyos fizikai kívánságokat, és angyaloknak
hódolnak [lásd Kolossébeliek 2:18]. Ezek a szokások azt az érzést váltották ki a
kolossébeliekből, hogy folyamatban van a megszentelődésük. Emellett úgy érezték,
hogy jobban megértik a világegyetem rejtelmeit, mint más egyháztagok. Levelében
Pál helyreigazította őket, azt tanítva, hogy csakis Krisztus által érkezik megváltás,
mi pedig legyünk bölcsek és szolgáljuk őt” (Kalauz a szentírásokhoz:
kolossébeliekhez írt levél; scriptures.lds.org).

541



Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
A kolossébeliekhez írt levélben Pál szembeszállt a Kolosséban uralkodó hamis
tanításokkal, Jézus Krisztus isteni voltát, szabadító küldetését és feljebbvalóságát
hangsúlyozva (lásd Kolossébeliek 1:15–23). Azt tanította, hogy Krisztus az
Atyaisten pontos mása; a Teremtő; az egyház feje; az első, aki feltámadott; és a
Megváltó. Ő a „feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak” (Kolossébeliek
2:10), és az Atya irányítása alatt tölti be isteni küldetését (lásd Kolossébeliek 1:19;
3:1).

Pál figyelmeztetett azokra, akiknek tanításai szerint valódi lelkiségre különleges
rítusok, ünnepek és táplálkozási szokások révén lehet szert tenni (lásd
Kolossébeliek 2:16–18, 20, 23). Azt tanította, hogy a lelki érettség és Isten ismerete
abban nyilvánul meg, hogy „az odafelvalókkal törőd[ünk]” (Kolossébeliek 3:2),
elvetjük a hamislelkű cselekedeteket (lásd Kolossébeliek 3:5–9), és krisztusi
tulajdonságokat fejlesztünk ki (lásd Kolossébeliek 3:12–17). Pál azt tanácsolta
olvasóinak, hogy maradjanak meg az evangéliumban „alaposan és erősen”
(Kolossébeliek 1:23), „meggyökerezvén és tovább épülvén [Jézus Krisztusban], és
megerősödvén a hitben” (Kolossébeliek 2:7).

Vázlat
Kolossébeliek 1:1–23. Pál köszönti a kolossébeli szenteket, és kijelenti, hogy Jézus
Krisztus a Megváltó, az Elsőszülött minden teremtmény között, a Teremtő, és
minden isteni tökéletesség Ura, akiben a világegyetem megbékél. Arra inti a
szenteket, hogy Jézus Krisztusra alapozzák a hitüket.

Kolossébeliek 1:24–2:23. Pál figyelmeztet, hogy ne higgyünk semmilyen hamis
emberi filozófiának vagy hagyománynak, az angyaloknak való hódolatot is
beleértve, illetve az olyan végletes magatartást, melynek során az ember
megtagadja magától az alapvető fizikai szükségleteket a lelki fegyelem egyik
formájaként.

Kolossébeliek 3:1–4:18. Pál arra inti a szenteket, hogy helyezzék szívüket a fent
lévő dolgokra, vessék el előző életük bűneit, és legyenek irgalmasok egymás iránt.
Utasításokat ad arról, hogyan hódoljanak a szentek, majd tanácsot nyújt a
feleségek, férjek, gyermekek, szülők, szolgák és urak számára. A kolossébeliekhez
írt levelet dicséretekkel, üdvözléssel, végső tanításaival és áldásaival zárja.

KOLOSSÉBELIEK
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26. RÉSZ: 1. NAP

Kolossébeliek
Bevezetés
Pál apostol Jézus Krisztus feljebbvalóságáról (felsőbbrendűségéről, nagyságáról
vagy kiválóságáról) tanít, és figyelmeztet a hamis tanra. Arra buzdítja a kolossébeli
szenteket, hogy mennyei dolgokhoz ragaszkodjanak, és fejlesszenek ki krisztusi
tulajdonságokat. Arra is inti őket, hogy legyenek nemes lelkűek és bölcsek a
másokkal való kapcsolataikban.

Kolossébeliek 1–2
Pál Jézus Krisztus feljebbvalóságáról tanít, és figyelmeztet a hamis tanra
Képzelj el két hasonló méretű fát – az
egyiknek felszínes a gyökérzete, míg a
másiké mélyre nyúlik le. Ha heves vihar
törne ki, a fák közül melyik dőlne ki
nagyobb valószínűséggel? Miért?
____________________

Olvasd el a következő idézetet Neil L. Andersen eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és figyeld meg, milyen forgószelekre kell odafigyelnünk: „A[z utolsó
napokra] megjövendölt földrengéseknél és háborúknál aggasztóbbak azonban a
lelki forgószelek, amelyek leemelhetnek benneteket a lelki alapotokról, lelketeket
pedig olyan helyeken tehetik le – néha általatok is alig észrevehető
elmozdulással –, amelyek eszetekbe sem jutottak volna” (Lelki forgószelek.

Liahóna, 2014. máj. 18.).

Milyen példákat tudsz mondani olyan lelki forgószelekre, amelyek gyökerestől
kitéphetnek bennünket vagy elszakíthatnak minket a Jézus Krisztusba vetett
hitünktől? ____________________

Miért lehetnek aggasztóbbak ezek a lelki forgószelek a földrengésekhez és a
háborúkhoz hasonló fizikai kihívásoknál?

Gondold végig, milyen lelki forgószelek fenyegethetnek téged.

Pál apostol azt követően írta meg a Kolosséban élő egyháztagoknak szóló levelét,
hogy tudomást szerzett olyan ottani hatásokról és hamis tanításokról, amelyek
azzal fenyegettek, hogy elszakítják őket a Jézus Krisztusba vetett hitüktől. A
Kolossébeliek tanulmányozása során keresd meg, hogyan igyekezett Pál
megerősíteni az egyháztagok hitét Krisztusban, és milyen áldásokat kapnak azok,
akiknek mélyen gyökerező hite van Krisztusban.

Kolossé a jelenlegi Törökország területén fekszik. Nézd meg a 13. számú bibliai
térképet, melynek címe: Pál apostol misszionáriusi utazásai, és keresd meg
Laodicea városát. Kolossé mintegy 18 kilométerre délkeletre található Laodiceától.
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A földrajzi háttér megismerése
Ha megkeresed a szentírásbeli történetek helyszíneit a térképen, az segít jobban megértened a
szentírások szövegösszefüggéseit és tartalmát. A térképek segíthetnek megérteni a különböző
helyszínek közötti kapcsolatokat.

A Kolossébeliek 1:1–11 feljegyzése szerint Pál üdvözölte a kolossébeli szenteket,
elismerően szólt hithűségükről, majd kifejtette, hogy az evangélium gyümölcsöt,
vagyis áldásokat hoz azok életébe, akik elfogadják azt, és a szerint élnek. Ezt
követően Jézus Krisztusról tanította őket.

Olvasd el a Kolossébeliek 1:12–19-et, és keresd meg, milyen igazságokat tanított
Pál Jézus Krisztusról. Meg is jelölheted vagy fel is jegyezheted a szentírásodban,
amit találsz. A „láthatatlan” szó a 15. versben a görög aoratosz szó fordítása, amely
azt is jelenti, hogy „nem látott”.

A Kolossébeliek 1:12–19a következő igazságot tanítja Jézus Krisztusról: Jézus
Krisztus a Megváltó, az elsőszülött Mennyei Atyánk lélekgyermekei közül,
mindenek Teremtője, az egyház feje, valamint az első, aki feltámadt.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Szerinted miért fontos, hogy ismerjük ezeket az igazságokat Jézus
Krisztusról, és higgyünk bennük?

b. Hogyan erősítheti meg az Őbelé vetett hitünket, ha ismerjük ezeket az
igazságokat és hiszünk bennük?

Pál azt tanította, hogy Jézus Krisztus a Megváltónk (lásd Kolossébeliek 1:14).
Olvasd el a Kolossébeliek 1:20–22-t, és keresd meg, mit tanított Pál a kolossébeli
szenteknek, miért van szükségük a Megváltóra.

A 21. vers szerint hogyan idegenedik vagy távolodik el valaki Istentől?

A megbékéltet szó (lásd Kolossébeliek 1:20–21) azt jelenti: egyezségre vagy
összhangra juttat. A Kolossébeliek 1:20–22 szerint hogyan békéltetett meg Jézus
Krisztus bennünket Istennel? (A „békességet szerezvén az Ő keresztjének vére
által” [20. vers] kifejezés Jézus Krisztus engesztelésére utal.)

Az Istennel való megbékélés áldása feltételhez kötött. Olvasd el a Kolossébeliek
1:23-at, és keresd meg, mit kell tenni ahhoz, hogy valaki megbékéljen Istennel.

A „megmarad[junk] a hitben alaposan és erősen” kifejezés (Kolossébeliek 1:23) azt
jelenti, hogy állhatatosnak maradni a Jézus Krisztusba vetett hitünkben a
parancsolatok betartása és bűneink megbánása révén. A Kolossébeliek 1:20–23-ból
a következő igazságot ismerjük meg: Jézus Krisztus engesztelése által
megbékélhetünk Istennel, ha alaposan és erősen megmaradunk a hitünkben.

2. Idézd fel a lecke elején említett két fa helyzetét. Azután válaszolj a
következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Ki olyat ismersz, aki hasonló egy mélyen gyökerező fához – alaposan és
erősen állva a Krisztusba vetett hitében?

26.  RÉSZ,  1 .  NAP
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b. Milyen áldást jelent számodra az ő példája?

Idézd fel a forgószelet, amely a két fát szaggatta. Olvasd el a Kolossébeliek 2:4,
8-at, és keresd meg azokat a lelki forgószeleket, amelyek azzal fenyegették a
kolossébeli szenteket, hogy gyökerestől kitépik őket.

Akkoriban számos elgondolást és hagyományt tanítottak néhányan, akik
igyekeztek elhalványítani Jézus Krisztus jelentőségét. Az egyéb egyre népszerűbb
hamis vallási filozófiák között volt az, hogy az angyalok közbenjárók Istennél, és
hódolni kell nekik, illetve az az elgondolás, hogy a test gonosz (lásd Kolossébeliek
2:16–23).

Miért könnyíti meg, hogy valakit lelkileg gyökerestől kitépjenek, az, ha elhiszi a
hamis tanításokat, köztük azokat, amelyek elhalványítják Jézus Krisztus
jelentőségét?

Olvasd el a Kolossébeliek 2:6–7-et, és keresd meg, milyen tanácsot adott Pál
segítségképpen a szenteknek, hogy elkerülhessék a világi elgondolások és
hagyományok általi félrevezetést.

Ezekből a versekből a következő igazságot ismerjük meg: Azzal, hogy Jézus
Krisztusban gyökerezünk és Őrá építünk, elkerülhetjük, hogy a világi
filozófiák és hagyományok félrevezessenek minket.

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Véleményed szerint mi az egyik legfontosabb dolog, amit megtehetünk,
hogy Jézus Krisztusban gyökerezzünk és Őrá építsünk?

b. Miért gondolod úgy, hogy ez a konkrét dolog ilyen fontos?

Gondold végig a következő idézetet Andersen eldertől, aki így folytatta beszédét a
lelki forgószelekről:

„A legrosszabb forgószelek az ellenség kísértései. A bűn mindig is része volt a
világnak, de soha nem volt ennyire könnyen hozzáférhető, telhetetlen és
elfogadott. Van természetesen egy erőteljes ellenhatás, amely megfékezi a bűn
forgószeleit. Bűnbánatnak hívják.

Nem mindig mi okozzuk a forgószeleket az életünkben. Némelyek azért érkeznek,
mert mások helytelen döntéseket hoztak. Némelyek egyszerűen azért, mert ez itt

a halandó lét. […]

Hogyan készülhettek fel a forgószeleitekre? »[E]mlékezzetek rá, …Megváltónk sziklájára, aki
Krisztus, Isten Fia, arra kell építenetek az alapotokat; hogy amikor az ördög elküldi erős szeleit…,
nyilait a forgószélben…, amikor minden jégesője és hatalmas zivatara benneteket ver majd,
akkor nem lesz hatalma…, hogy lehurcoljon…, a szikla [miatt], melyre építettetek…« [Hélamán
5:12]. Ez ad nektek biztonságot a forgószél közepette” (Lelki forgószelek. 18–19.).

4. Idézd fel azokat a személyes lelki forgószeleket, amelyekre a lecke
elején gondoltál. A szentírás-tanulmányozási naplódba jegyezd fel,

mit teszel majd azért, hogy Jézus Krisztusban gyökerezve és Őrá építve maradj,
és elkerüld azt, hogy e lelki forgószelek gyökerestől kitépjenek.

26.  RÉSZ,  1 .  NAP
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Kolossébeliek 3–4
Pál arra buzdítja a kolossébelieket, hogy mennyei dolgokhoz ragaszkodjanak, és
legyenek bölcsek
A Kolossébeliek 3–4 feljegyzése szerint Pál arra intette a kolossébeli szenteket,
hogy hagyjanak fel a hamislelkűséggel, és fejlesszék ki Jézus Krisztus
tulajdonságait. Arra is buzdította őket, hogy legyenek imádságos lelkűek és
bölcsek, különösképpen az azokkal való kapcsolataikban, akik nem keresztények.
Ezt követően közvetítette számos szolgatársa – köztük Lukács – üdvözletét is.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Kolossébelieket, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:

26.  RÉSZ,  1 .  NAP
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Bevezetés az 1
Thessalonikabeliekhez
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Pál apostol thessalonikabeliekhez írott első leveléről úgy tartják, hogy ez a létező
legkorábbi levele, és az Újszövetség talán legrégebbi könyve. Pálnak e levélben
található tanításai elsősorban Jézus Krisztus második eljövetelével foglalkoznak,
beleértve ebbe azokat a nehézségeket is, amelyekkel Jézus Krisztus követői az Ő
visszatértét megelőzően kerülnek majd szembe (lásd 1 Thessalonikabeliek 3:3); a
keresztények feltámadását a második eljövetel idején (lásd 1 Thessalonikabeliek
4:13–14); valamint Krisztus eljövetelének időpontját (lásd 1 Thessalonikabeliek
5:1–2). E könyv tanulmányozása során többet tudsz majd meg a második
eljövetelről, és bátorítást kapsz ahhoz, hogy hű maradj az Úrhoz.

Ki írta ezt a könyvet?
Pál írta az 1 Thessalonikabelieket (lásd 1 Thessalonikabeliek 1:1; lásd még 1
Thessalonikabeliek 2:18).

Hol és mikor íródott?
„Pál Korinthusból, második misszionáriusi útja alatt írta a Thessalonikabeliekhez írt
leveleket”, valamikor Kr. u. 50–51 körül (Kalauz a szentírásokhoz: Pál levelei;
scriptures.lds.org).

Kinek íródott a könyv, és miért?
Pál az 1 Thessalonikabelieket az egyház Thessalonikában élő tagjainak írta.
Thessalonika Macedónia ókori görög királyságának legnépesebb és legvirágzóbb
városa volt két fontos tulajdonsága miatt: a város az Égei-tenger legjobb
természetes kikötőjére épült, és a Rómát Ázsiával összekötő fő útvonalon
helyezkedett el.

Pált második missziós útja során a Lélek a társaival – Silással, Timótheussal és
Lukáccsal – együtt arra ösztönözte, hogy keljen át az Égei-tengeren Macedóniába
(lásd Apostolok cselekedetei 16:6–12). Ezzel indult el az evangélium prédikálása
Európában. Miután Filippiben prédikáltak (lásd Apostolok cselekedetei 16:12–40),
Pál és Silás Thessalonikába utazott.

Pál Silással munkálkodott Thessalonikában, a zsidó vezetők azonban elűzték őket a
városból (lásd Apostolok cselekedetei 17:1–9). Timótheus később beszámolt Pálnak
arról, hogy a thessalonikabeli szentek hithűek maradtak az üldöztetés ellenére is, és
igazlelkű befolyásuk egyre terjedt (lásd Apostolok cselekedetei 18:5; 1
Thessalonikabeliek 1:7–8; 3:6–8).

A thessalonikabeli megtértek az első európaiak között voltak, akik befogadták az
evangéliumot, s ennek eredményeként üldöztetéssel kerültek szembe. Számos
kérdésük is volt a második eljövetellel kapcsolatosan. A thessalonikabeliekhez írt
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levelében Pál ezért buzdító és erősítő szavakkal igyekezett bátorítani őket, s
válaszolt a Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatos kérdéseikre.

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
A thessalonikabeliekhez írt első levelében Pál egyik fő témája a második eljövetel.
Az igazlelkűeknek a második eljövetel eseményeiben játszott szerepével is
foglalkozik, különösképpen azon szentekével, akik már meghaltak (lásd 1
Thessalonikabeliek 2:19; 3:13; 4:13–17; 5:1–10). Pál sok egyéb levelétől eltérően az 1
Thessalonikabeliek nem tartalmaz semmilyen komoly feddést, hanem inkább
dicsérően és elismeréssel szól a thessalonikabeli szentekről.

Vázlat
1 Thessalonikabeliek 1–3. Pál nagyrabecsülését fejezi ki a thessalonikabeli
szentek iránt. Emlékezteti olvasóit a közöttük végzett baráti szolgálatára, és
kifejezésre juttatja örömét hithűségük miatt. Arra buzdítja a szenteket, hogy
növekedjenek az egymás és minden ember iránti szeretetükben.

1 Thessalonikabeliek 4–5. Pál azt kéri a szentektől, hogy legyenek szentségesek
és szenteljék meg magukat. Elmondja, hogy amikor az Úr ismét eljő, azok a
szentek, akik hűek voltak a Krisztusról való bizonyságukban – akár halottak, akár
még élők – feltámadnak majd, és találkoznak az Úrral. Az apostol emlékezteti az
egyháztagokat, hogy készüljenek fel és tekintsenek várakozással Krisztus
eljövetelének napjára.

1 THESSALONIKABELIEK
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26. RÉSZ: 2. NAP

1 Thessalonikabeliek
Bevezetés
Pál apostol azt követően ír a thessalonikabeli szenteknek, hogy tudomására jut:
hűek maradtak az evangéliumhoz az üldöztetések közepette is. Elismerően szól a
hithűségükről és az evangélium tanítása iránti hajlandóságukról. Pál tanítja őket a
halottak feltámadásáról is Jézus Krisztus második eljövetelekor, és arról, hogyan
készüljenek fel a második eljövetelre.

1 Thessalonikabeliek 1–2
Pál elismerően szól a thessalonikabeli szentekről a megpróbáltatások során
tanúsított hithűségük miatt
Keresd meg Thessalonikát a szentírások függelékében található, 13. számú bibliai
térképen, melynek címe: Pál apostol misszionáriusi utazásai. A thessalonikabeli
szentek a legelső európai megtértek között voltak. Pál, Silás és Timótheus először
Pál második misszionáriusi útja során prédikált itt, néhány zsidó vezető azonban
kiűzte őket a városból (lásd Apostolok cselekedetei 17:5–15). A thessalonikabeli
szentek üldöztetése azonban még Pál és társai távozása után is folytatódott. Pál
később megírta ezt a levelet a szenteknek, hogy bátorítsa őket az üldöztetések
közepette.

1. Előfordult már, hogy megpróbáltad megosztani az evangéliumot
valakivel? Írj erről az élményedről a szentírás-tanulmányozási

naplódban. Gondold át a következő kérdéseket: Milyen fogadtatásra talált az
üzeneted? Milyen áldásokban részesültél azért, mert igyekeztél megosztani az
evangéliumot? Milyen kihívásokkal szembesülhetünk, amikor megpróbáljuk
megosztani az evangéliumot másokkal?

Az 1 Thessalonikabeliek 1–2 tanulmányozása során keress olyan igazságokat,
amelyek segíthetnek neked az evangélium megosztásában.

Olvasd el az 1 Thessalonikabeliek 1:5–6-ot, és keresd meg, hogyan osztotta meg
Pál apostol az evangéliumot a thessalonikabeliekkel, amikor náluk járt.
Megjelölheted a szóban és az erőkben szavakat az 5. versben.

A szentírások megjelölése és megjegyzésekkel való ellátása
Az egyik legnagyobb segítséget az jelentheti a tanultak elsajátításához és emlékezetben
tartásához, hogy megjelölöd és megjegyzésekkel látod el a szentírásokat. A szentírások
nyomtatott változataiban ez történhet a kulcsszavak vagy kifejezések aláhúzásával,
besatírozásával vagy bekarikázásával. Meghatározásokat, tantételeket, prófétai megjegyzéseket,
illetve személyes meglátásokat és benyomásokat is írhatsz a szentírásod margójára. Különféle
jelölési módok használhatóak a szentírások elektronikus kiadásaiban is, mint például az
Evangéliumi könyvtár mobil alkalmazásban, és ezeket is el lehet látni megjegyzésekkel.

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából kifejtette a különbséget
az evangélium „szava” és „ereje” (hatalma) között:
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„Az igaz evangélium két részből áll: ez a Szó és a Hatalom. A szóval bárki
rendelkezhet; a könyvek ugyanis, amelyekben az leíratott, egyetemesen
elérhetőek. A hatalomnak azonban Istentől kell származnia; az Ő szándékával és
akaratával összhangban kell annak szétosztásra kerülnie azok számára, akik
engedelmeskednek azon törvénynek, mely feljogosítja őket annak elnyerésére.

Az evangélium szava az a szóbeli vagy írásos beszámoló, mely kifejti, mit kell
tennie az embernek a szabadításhoz. […]

A szabadítás maga azonban csak akkor érkezik el, amikor Isten hatalmát elnyerik és használják;
ez a hatalom pedig a papság hatalma és a Szentlélek hatalma” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:42–43).

Az 1 Thessalonikabeliek 1:6-ban megjelölheted, mit tettek a thessalonikabeliek,
miután szóval és Isten hatalmával is tanították nekik az evangéliumot.

Az 1 Thessalonikabeliek 1:5–6-ból a következő tantételt ismerhetjük meg: Amikor
szóval és Isten hatalmával tanítjuk Jézus Krisztus evangéliumát, akkor
segíthetünk másoknak, hogy az Úr és az Ő szolgáinak követői legyenek.

Olvasd el az 1 Thessalonikabeliek 1:7–9-et, és figyeld meg, milyen hatással volt a
thessalonikabeli szentek példája a körülöttük lévő többi hívőre.

A thessalonikabeli szentek példájából a következő igazságot ismerhetjük meg:
Saját példánkon keresztül is megoszthatjuk az evangéliumot.

A következő idézetben húzd alá, mit mondott Dieter F. Uchtdorf elnök az Első
Elnökségből, mi az evangélium megosztásának leghatékonyabb módja: „Az
evangélium prédikálásának leghatékonyabb módja a példamutatás. Ha a
hitelveink szerint élünk, az emberek észre fogják venni. Ha Jézus Krisztus
képmását tükrözzük az életünkkel [lásd Alma 5:14], ha boldogok vagyunk és
békében élünk a világgal, az emberek tudni akarják majd, hogy miért. Így

hangzik a misszionáriusi munkáról szóló egyik legnagyszerűbb prédikáció, amely egyszerű
gondolatot Assisi Szent Ferencnek tulajdonítanak: »Mindig prédikáld az evangéliumot, és ha
szükséges, használj szavakat is!« [forrás: William Fay és Linda Evans Shepherd, Share Jesus
without Fear (1999), 22]” (Várakozni a Damaszkuszba vezető úton. Liahóna, 2011. máj. 77.).

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor segített neked valakinek a példája abban,
hogy elfogadd az evangéliumot, vagy hogy teljesebb mértékben a szerint élj.

Az 1 Thessalonikabeliek 2:1–13-ban Pál a korábbi thessalonikabeli szolgálatáról írt.
Szólt néhány kritikusához is Thessalonikában, akik megkérdőjelezték az
őszinteségét és szándékait a szolgálata során. Pál megvédte magát, jellemezve,
milyen őszinte és buzgó módon tanították és szolgálták társaival a szenteket. Szavai
emlékeztetnek a Tan és a szövetségek 12:8-ban olvashatókra: „És senki nem
segíthet ebben a munkában, csak akkor, ha alázatos és telve van szeretettel – hittel,
reménnyel és jószívűséggel rendelkezve”.

Pál nem tért vissza Thessalonikába azóta, hogy a második misszionáriusi utazása
során kiűzték onnan (lásd Apostolok cselekedetei 17:10). Azt mondta, hogy azért
nem tudott visszatérni, mert Sátán „megakadályoz[ta]” (1 Thessalonikabeliek 2:18).
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Pál nem adott meg semmilyen részletet arról, hogyan akadályozta Sátán a
Thessalonikába való visszatérését, az azonban egyértelmű, hogy a zsidók részéről
megnyilvánuló üldöztetés már számos kitérőre kényszerítette az utazása során (lásd
Apostolok cselekedetei 17:14–15).

1 Thessalonikabeliek 3–5
Pál a második eljövetelről tanítja a thessalonikabeli szenteket
Jelöld be, hogy szerinted a második eljövetellel kapcsolatos következő állítások
igazak (I) vagy hamisak (H):

____ 1. Azok a hithű szentek, akik a második eljövetel előtt halnak meg, nem
támadnak fel a millennium végéig.

____ 2. Azok a hithű szentek, akik a második eljövetelkor élnek, felragadtatnak
majd, hogy találkozzanak Krisztussal, amikor Ő eljön.

____ 3. A második eljövetel mindenkit meglepetésként ér majd, mint a tolvaj az
éjszakában.

Az 1 Thessalonikabeliek 3–5 tanulmányozása során keress különféle igazságokat
Jézus Krisztus második eljöveteléről, melyek segíthetnek megismerned a helyes
válaszokat az igaz–hamis feladathoz (a megoldások megtalálhatóak a lecke
végén is).

Az 1 Thessalonikabeliek 3:1–7-ben megtudjuk, hogy Timótheus jelentette Pálnak,
hogy a szentek a megtapasztalt üldöztetések ellenére is hithűek maradtak.

Olvasd el az 1 Thessalonikabeliek 3:11–13-at, és figyeld meg, mit remélt Pál, mit
tesz majd az Úr a szentekért, hogy felkészítse őket az Ő második eljövetelére.
Bejelölheted vagy feljegyezheted a szentírásaidba, amit találsz.

Az 1 Thessalonikabeliek 4:1–12-ből megtudjuk, hogy Pál arra buzdította a
szenteket, hogy váljanak megszenteltekké, vagyis legyenek tiszták és szeplőtelenek
az Isten azon parancsolatainak való engedelmesség révén, melyeket Pál és mások
tanítottak nekik.
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A thessalonikabeli szentek félreértették
Jézus Krisztus második eljövetelének
néhány vonatkozását. Aggódtak amiatt,
hogy azok az egyháztagok
Thessalonikában, akik már meghaltak,
nem tapasztalhatják majd meg a
második eljövetel áldásait.

Olvasd el az 1 Thessalonikabeliek
4:13–14, 16-ot, és keresd meg, mit
tanított Pál azokról a hithű szentekről,
akik a második eljövetel előtt halnak
meg. Pál az elaludtak kifejezést
használja a halottakra való utalásra.

Ezekből a versekből a következő
igazságot ismerjük meg: Azok a hithű
szentek, akik Jézus Krisztus második
eljövetele előtt halnak meg, fel
fognak támadni, amikor Ő
ismét eljön.

Az „Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt” kijelentés
az 1 Thessalonikabeliek 4:14-ben az jelenti, hogy a hithű szentek, akik a második
eljövetelkor feltámadnak, felragadtatnak majd, hogy találkozzanak a Szabadítóval,
és Vele együtt ereszkednek majd alá dicsőségben (lásd T&Sz 88:97–98).

Olvasd el az 1 Thessalonikabeliek 4:15, 17-et, és keresd meg, mit tanított Pál
azokról a hithű szentekről, akik akkor élnek majd, amikor Krisztus ismét eljön.
Olvasd el a 15. vers Joseph Smith fordítását is a szentírások függelékéből (a Kalauz
a szentírásokhoz 242. oldalán), illetve figyeld meg, hogy az 1 Thessalonikabeliek
4:17 Joseph Smith fordítása a következőképpen szól: „Azután azok, akik élnek,
elragadtatnak azokkal együtt a fellegekbe, akik megmaradnak, hogy találkozzanak
az Úrral a légben; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk”.

Ezekből a versekből a következő igazságot ismerjük meg: Azok a hithű szentek,
akik a második eljövetel idején élnek, felragadtatnak majd, hogy
találkozzanak Jézus Krisztussal, amikor Ő eljön.

Olvasd el az 1 Thessalonikabeliek 4:18-at, és figyeld meg, mit remélt Pál, mit
tesznek a szentek, miután megismerik ezeket az igazságokat a második eljövetelről.

2. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Milyen vigaszt találsz ezekben a Jézus Krisztus második

eljöveteléről szóló tanokban?

Olvasd el az 1 Thessalonikabeliek 5:1–3-at, és keresd meg azt a két hasonlatot,
amelyet Pál a második eljövetel idejének leírására használt.

Szerinted mit tanít nekünk a második eljövetelről Pál hasonlata az éjjeli tolvajról?

26.  RÉSZ,  2 .  NAP

552



Bruce R. McConkie elder kifejtette: „[Az Úr] úgy jön majd el, mint az éjjeli tolvaj,
váratlanul és figyelmeztetés nélkül, a világba, azokhoz, akik lelki sötétségben
vannak, azokhoz, akiket nem világosít meg a Lélek hatalma” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3:54; lásd még Máté 24:42–43).

McConkie elder a következőket is tanította még a vajúdó asszony hasonlatával
kapcsolatosan: „Az asszony nem ismeri a gyermek érkezésének óráját és percét,

de a hozzávetőleges időpontot igen” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:54).

E hasonlat alapján mi is átgondolhatjuk, hogy a második eljövetelt megelőző
megpróbáltatások mennyiben hasonlítanak a vajúdási fájdalmakhoz. Azonban
éppen úgy, ahogyan egy újszülött érkezése csodálatos, a második eljövetel is
csodálatos lesz az igazlelkűek számára.

Olvasd el az 1 Thessalonikabeliek 5:4–6-ot, és keresd meg, miért nem éri majd
meglepetésként a hithű szenteket a második eljövetel. Meg is jelölheted vagy le is
írhatod, amit találsz.

A „világosság fiai” az 5. versben a hithű egyháztagokra utal, akik „[elvetik] a
sötétségnek cselekedeteit” (Rómabeliek 13:12), valamint rendelkeznek a Szentlélek
társaságával, és ezért felkészültek lesznek a második eljövetelre (lásd T&Sz
106:4–5).

Az 1 Thessalonikabeliek 5:4–6-ból a következő tantételt ismerjük meg: Ha hithűek
vagyunk, és figyelünk a Jézus Krisztus második eljövetelét megelőző jelekre,
akkor felkészültek leszünk, amikor Ő ismét eljön.

Joseph Fielding Smith elnök azt tanította, hogy a második eljövetelre való
felkészülés módja az, hogy az ember „gondosan figyeljen Krisztus szavaira, az Ő
apostolaira, és ügyeljen” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3
vols. [1954–56], 3:53).

Tekintsd át a válaszaidat a lecke elején szereplő igaz–hamis feladathoz. A
megismert igazságok alapján változtatnál-e bármelyik válaszodon?

Az 1 Thessalonikabeliek 5:7–22-ben Pál apostol tanácsokkal látta el a szenteket
arról, hogyan készüljenek fel Jézus Krisztus második eljövetelére.

Olvasd el az 1 Thessalonikabeliek 5:12–22-t, és keresd meg, mit tanácsolt Pál a
szenteknek, mit tegyenek, hogy felkészítsék magukat és másokat is a Szabadítóval
való találkozásra az Ő második eljövetelekor.

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Az 1 Thessalonikabeliek 5:14–22-ben szereplő tanácsok közül melyik
ragadja meg leginkább a figyelmedet?

b. Hogyan segíthet neked és másoknak is felkészültnek lenni a második
eljövetelre az, ha e tanács szerint élsz?
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Olvasd el az 1 Thessalonikabeliek 5:23–24-et, és keresd meg, mit mondott Pál, mit
tesz majd Isten a hithű szentjeiért, miközben felkészülnek a második eljövetelre.

A ma tanultak alapján határozd el, mit teszel majd, hogy jobban felkészülj Jézus
Krisztus második eljövetelére. Írd le a céljaidat és terveidet egy papírlapra, melyet
olyan helyre teszel, ahol segíthet emlékeztetni téged ezekre.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az 1 Thessalonikabelieket, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:

Az igaz-hamis feladat megoldása: (1) hamis, (2) igaz, (3) hamis.
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Bevezetés a 2
Thessalonikabeliekhez
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
A thessalonikabeliekhez írt második levelében Pál tanácsot ad az egyháztagoknak,
és tisztáz néhány kérdést, amelyet Jézus Krisztus második eljövetelének néhány
részletével kapcsolatosan félreértettek. Tanításainak tanulmányozása segíthet
megértened a már bekövetkezett hitehagyás természetét, és azt, miként készülj fel
megfelelő módon az Úr visszatérésére.

Ki írta ezt a könyvet?
Pál apostol írta a 2 Thessalonikabelieket (lásd 2 Thessalonikabeliek 1:1; lásd még 2
Thessalonikabeliek 2:5; 3:17). A levél eleje köszöntést tartalmaz még Silástól és
Timótheustól is (2 Thessalonikabeliek 1:1).

Hol és mikor íródott?
„Pál Korinthusból, második misszionáriusi útja alatt írta a Thessalonikabeliekhez írt
leveleket”, valamikor Kr. u. 50–51 körül (Kalauz a szentírásokhoz: Pál levelei;
scriptures.lds.org).

Kinek íródott a könyv, és miért?
Pál a 2 Thessalonikabelieket az egyház Thessalonikában élő tagjainak írta. Az 1 és 2
Thessalonikabeliek témái hasonlóak, azt sugallva, hogy a 2 Thessalonikabelieket az
első levél pontosítása és kifejtése céljából fogalmazta meg. Úgy tűnik, hogy a
thessalonikabeliek egy hamisított levelet is kaptak, melyben az állt, hogy Páltól
érkezett, ami miatt néhányan azt hitték, hogy a második eljövetel már
bekövetkezett (lásd 2 Thessalonikabeliek 2:2).

„A két levél között eltelt rövid időszakban az egyház üldöztetéstől szenvedett [lásd
2 Thess. 1:4]; az Úr azonnali visszatérésének lehetősége egészségtelen izgalmakat
táplált [lásd 2 Thessalonikabeliek 2:2]” (Bible Dictionary, “Pauline Epistles”). Pál
azért írta a 2 Thessalonikabelieket, hogy megerősítse ezen egyháztagok hitét, és
helyreigazítsa a tanbéli félreértéseket.

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
A thessalonikabelieknek írt második levél fontos részleteket tartalmaz Jézus
Krisztus második eljövetelével kapcsolatosan. Ezek közül néhány azt mondja, hogy
az Úr „tűznek lángjában” tér majd vissza, illetve hogy a gonoszok „meg fognak
lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától” (2 Thessalonikabeliek 1:8–9).

Ebben a levélben olvashatjuk, hogy Pál a nagy hitehagyásról is jövendölt, azt
tanítva, hogy az egyház esetében „szakadás” következik majd be az evangéliumtól
az Úr második eljövetelét megelőzően (lásd 2 Thessalonikabeliek 2:2–12). Pálnak a
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hitehagyásról szóló tanításai emlékeztetik napjaink egyháztagjait arra, miért volt
szükség az evangélium utolsó napi visszaállítására.

Vázlat
2 Thessalonikabeliek 1. Pál köszönti és megdicséri a thessalonikabeli szenteket.
Azt tanítja, hogy az istentelenek megtapasztalják majd az Úr bosszúját a második
eljövetelkor.

2 Thessalonikabeliek 2. Pál helyreigazítja azt a téves elképzelést, mely szerint a
második eljövetel már bekövetkezett, és azt jövendöli, hogy az Úr visszatérését
megelőzően hitehagyás következik majd be. Arra buzdítja a thessalonikabeli
szenteket, hogy maradjanak hithűek.

2 Thessalonikabeliek 3. Pál azt tanácsolja az egyháztagoknak, hogy dolgozzanak
meg fizikai szükségleteik ellátásáért, és ne fáradjanak bele a jó cselekedetekbe.

2 THESSALONIKABELIEK
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26. RÉSZ: 3. NAP

2 Thessalonikabeliek
Bevezetés
Röviddel azt követően, hogy Pál apostol megírta a thessalonikabeliekhez szóló első
levelét, egy másodikat is írt, amelyben további igazságokat fejtett ki Jézus Krisztus
második eljövetelével kapcsolatosan. Azt tanítja, hogy a Szabadító addig nem jön el
ismét, amíg előbb be nem következik egy hitehagyás. Ezt követően Pál a tétlenség
ellen emel szót, és azt tanácsolja a szenteknek, hogy „meg ne restülje[nek] a jó
cselekvésben” (2 Thessalonikabeliek 3:13).

2 Thessalonikabeliek 1–2
Pál azzal bátorítja a szenteket, hogy Jézus Krisztus második eljöveteléről jövendöl

Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt mondta:
„Megbecsüléssel és bátorítással mindenki felé, akinek állhatatosnak kell
maradnia ezekben az utolsó napokban, mindenkinek – és különösen az egyház
fiataljainak – azt mondom, hogy ha még esetleg nem jött el, egy napon majd
elérkezik az alkalom, amikor felhívást kaptok hitetek megvédésére, sőt akár
némi, a személyetek ellen irányuló durvaság elviselésére is csupán azért, mert Az

Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai vagytok. Az ilyen pillanatok mind
bátorságot, mind pedig udvariasságot követelnek majd a részetekről” (A tanítványság ára és
áldásai. Liahóna, 2014. máj. 6.).

1. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj egy olyan élményedről,
melynek során meg kellett védened a hitedet, vagy ellenkezésbe

ütköztél az egyháztagságod miatt. Írj arról is, hogyan reagáltál a helyzetre. Ha
még nem kellett megvédened a hitedet vagy megtapasztalnod az ellenkezést az
egyháztagságod miatt, akkor írj arról, hogy szerinted hogyan reagálnál, ha ilyen
helyzetbe kerülnél.

Pál apostol egy második levelet is írt a thessalonikabeli szenteknek, melyben
számos témát érintett, köztük azt az üldöztetést is, amellyel a szentek
szembesültek. A 2 Thessalonikabeliek 1 tanulmányozása során keress egy olyan
tantételt, amely segíthet neked kitartani az ellenállás és a megpróbáltatások során,
amelyekkel egyháztagként szembesülhetsz.

Olvasd el a 2 Thessalonikabeliek 1:3–5-öt, és figyeld meg, miért dicsérte Pál a
thessalonikabeli szenteket.

Az 5. versben megjelölheted vagy feljegyezheted, milyen jutalmat kapnak majd a
szentek azért, mert türelemmel és hittel kitartanak az ellenállás és a
megpróbáltatások idején (vö. 2 Thessalonikabeliek 1:4).

A 2 Thessalonikabeliek 1:3–5-ből megtudjuk, hogy ha hithűen, türelemmel és
hittel kitartunk az ellenállás és a megpróbáltatások idején, akkor érdemesnek
találtathatunk Isten királyságára.
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Gondold át, mit jelent türelmesen kitartani a megpróbáltatásokban. Miért van
szükségünk hitre ahhoz, hogy türelmesen kitarthassunk az ellenállás vagy a
megpróbáltatások idején?

Olvasd el a következő idézetet Dieter F. Uchtdorf elnöktől az Első Elnökségből, és
jelöld meg, mit jelent türelmesen kitartani a megpróbáltatásokban: „[A] türelem
nem passzív beletörődést jelent, és nem is arra az állapotra utal, amikor
félelemből nem cselekszünk. A türelem tevékeny várakozást és kitartást jelent.
Azt jelenti, hogy kitartunk valami mellett, és minden tőlünk telhetőt megteszünk
– munkálkodva, reménykedve és hitet gyakorolva; bátran viselve a nehézségeket,

még akkor is, ha szívünk vágyait el kell halasztanunk. A türelem nem puszta kitartás, hanem
állhatatos kitartás!” (Legyetek türelemmel! Liahóna, 2010. máj. 57.).

2. Gondolj az egyik ismerősödre, vagy valakire, akiről a
szentírásokban olvastál, aki hithűen és türelmesen kitartott az

üldöztetés és a megpróbáltatások idején, és a szentírás-tanulmányozási
naplódba írd le, miért bír jelentőséggel ennek az embernek a példája számodra.

Gondolkodj el az életedben esetleg jelen levő ellenálláson és megpróbáltatásokon,
majd döntsd el, hogyan tarthatsz ki türelemmel és hittel ezekben a kihívásokban.
Imádkozhatsz is segítségért.

Pál jövendölt Jézus Krisztus második eljöveteléről. Olvasd el a 2 Thessalonikabeliek
1:6–10-et, és keresd meg azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyeket Pál a
második eljövetel leírására használt. Olvasás közben figyeld meg, miben
különbözik majd az igazlelkűek tapasztalata a gonoszok élményétől az Úr
eljövetelekor.

Az egyik igazság, amelyet ezekből a versekből megismerhetünk, az, hogy Jézus
Krisztus második eljövetelekor az igazlelkűek megpihennek, a gonoszok
pedig elpusztulnak.

Szerinted mitől pihennek majd meg az igazlelkűek?

Hogyan nyújthat vigaszt ez a tan azoknak, akik nehézségeken mennek keresztül a
Jézus Krisztus iránti elkötelezettségük miatt?

Gondolkoztál már azon, hogy pontosan mikor következik majd be Jézus Krisztus
második eljövetele? A 2 Thessalonikabeliek 2:2 azt sugallja, hogy a thessalonikabeli
szentek talán úgy vélték, az Úr második eljövetele közeleg, vagy akár már be is
következett. Pált aggasztotta, hogy félrevezették őket.

Olvasd el a 2 Thessalonikabeliek 2:1–3-at, és keresd meg, mit mondott Pál, mi
történik majd a második eljövetel előtt. A 3. versben az „az” mutató névmás a
második eljövetelre utal, míg a „szakadás” szó a hitehagyásra vonatkozik. (Ne
feledd, hogy a 2 Thessalonikabeliek 2:1–3 szentírás-memoriter. Megjelölheted
ezeket a verseket valamilyen egyedi módon, hogy később könnyen
megtalálhasd őket.)

A 2 Thessalonikabeliek 2:1–3-ból megtudjuk, hogy Jézus Krisztus második
eljövetele előtt hitehagyás következik be.
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Ezekben a versekben Pál azt javasolta az egyház korabeli tagjainak, hogy inkább a
körükben már elharapózott hitehagyással kellene törődniük, nem pedig az Úr
második eljövetelének időpontjával. A következő magyarázat segíthet megértened
a nagy hitehagyást, amely röviddel Pál és a többi apostol halála után következett
be. Pál tudta, hogy ez az elszakadás bekövetkezik az Úr második eljövetele előtt.

„Jézus Krisztus halála után gonosz emberek üldözték az apostolokat és egyháztagokat, és sokat
megöltek közülük. Az apostolok halálával a papsági kulcsok és az elnöklő papsági felhatalmazás
elvétetett a Földről. Az apostolok tisztán megtartották az evangélium tanait, és fenntartották az
egyháztagok érdemességének rendjét és normáit. Az apostolok nélkül az emberek idővel
megváltoztatták a tanokat, és jogtalan változásokat eszközöltek az egyház szervezetében és a
papsági szertartásokban, például a keresztelésben és a Szentlélek ajándéka adományozásában.

A kinyilatkoztatás és a papsági felhatalmazás nélkül az emberek az emberi bölcsességre
támaszkodtak a szentírások, valamint Jézus Krisztus evangéliuma tantételeinek és
szertartásainak értelmezésében. Hamis elképzeléseket tanítottak igazként. Az Atyaisten, a Fia,
Jézus Krisztus és a Szentlélek igaz jelleméről és természetéről való tudás nagy része elveszett. A
Jézus Krisztusba vetett hitnek, a bűnbánatnak, a keresztelésnek és a Szentlélek ajándékának
tanait elferdítették vagy elfelejtették. A Krisztus apostolainak adott papsági felhatalmazás többé
nem volt jelen a Földön. Ez a hitehagyás végül sok egyház kialakulásához vezetett”
(Prédikáljátok evangéliumomat! Útmutató a misszionáriusi szolgálathoz [2008]. 35.).

A hitehagyásról eddig tanultakat figyelembe véve gondold át, miért volt szükséges
Jézus Krisztus evangéliumának és egyházának a visszaállítása az Úr eljövetele előtt.

A 2 Thessalonikabeliek 2:3-ban említett „bűn embere” kifejezés a Sátánra utal. Az
evangélium visszaállítása – beleértve a Mormon könyve napvilágra kerülését is –
felfedte Sátán és követői megtévesztéseit.

A 2 Thessalonikabeliek 2:4–17-ben azt olvassuk, hogy Pál megjövendölte, hogy az
Úr a második eljövetelig megengedi Sátánnak, hogy félrevezesse a föld lakóit (lásd
2 Thessalonikabeliek 2:7–9 Joseph Smith fordítása [a Kalauz a szentírásokhoz 242.
oldalán]). Pál arra buzdította a szenteket, hogy legyenek „állhatatosak”
mindabban, amit tanított nekik (2 Thessalonikabeliek 2:15).

Szentírás-memoriter – 2 Thessalonikabeliek 2:1–3
3. A szentírások tanulmányi segédleteinek használatával (például a

lábjegyzetek, a Kalauz a szentírásokhoz stb.) keress egy másik
szentírást, amely a hitehagyásról tanít. Leírhatod vagy feljegyezheted ezt a
hivatkozást a szentírásodba a 2 Thessalonikabeliek 2:1–3 mellé. A
szentírás-tanulmányozási naplódban írj arról, hogyan használnád ezeket a
verseket a hitehagyás és a visszaállítás alapvető tanainak elmagyarázásához
valakinek, aki nem tagja az egyháznak.

2 Thessalonikabeliek 3
Pál figyelmezteti azokat, akik nem követik az Úr tanácsát, és az önellátásról prédikál
Amikor Pál a Thessalonikabeliekhez írott második levelet lejegyezte, akkor néhány
egyháztag léha és lusta volt, illetve nem dolgozott azon, hogy önellátóvá váljon.
Elvárták, hogy mások munkájából gondoskodjanak róluk.
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Milyen gondok merülhettek fel e helyzet eredményeképpen?

A 2 Thessalonikabeliek 3:1–9 szerint Pál megdicsérte azokat a thessalonikabeli
szenteket, akik hithűek voltak, és figyelmeztette őket, hogy ne közösködjenek
azokkal, akik „rendetlenül” élnek (6. vers). A rendetlenül szó egyik jelentése az,
hogy fegyelmezetlenül, a 2 Thessalonikabeliek 3 szövegkörnyezetében pedig a
lustaságra és a léhaságra utal. A rendetlen egyháztagok azok voltak, akik képesek
lettek volna ellátni magukat, mégsem voltak erre hajlandóak. Pál rámutatott, hogy
ő és társai példát mutattak az önellátás terén azzal, hogy dolgoztak saját ellátásuk
érdekében.

Olvasd el a 2 Thessalonikabeliek 3:10–13-at, és keresd meg, mire kérte Pál a
szenteket, mit tegyenek azokkal, akik nem hajlandóak dolgozni.

Pál azt is tanácsolta a szenteknek, hogy „meg ne restülje[nek] a jó cselekvésben” (2
Thessalonikabeliek 3:13). Azt tanította nekik, hogy fejlesszék magukat minden
téren, és segítsenek másoknak (lásd még T&Sz 64:33).

Pál tanításaiból megtudjuk, hogy azt a parancsolatot kaptuk, hogy igyekezzünk
önellátónak lenni és segíteni másoknak.

Olvasd el a következő idézetet, és keresd meg, mit jelent az önellátás:

„A munka egyik áldása az önellátás kifejlesztése. Amikor önellátó vagy, akkor azokat az
áldásokat és képességeket használod, melyeket Isten azért adott neked, hogy gondoskodni tudj
magadról és a családodról, és hogy megoldásokat találj a saját gondjaidra. Az önellátás nem azt
jelenti, hogy mindent saját magadnak kell elvégezned. Ahhoz, hogy igazán önellátó lehess, meg
kell tanulnod, hogyan kell együtt dolgozni másokkal, és hogyan kell az Úrhoz fordulni erőért és
segítségért.

Ne feledd, Isten nagyszerű munkát szánt neked! Ő pedig megáld téged azon igyekezetedben,
hogy elvégezd ezt a bizonyos munkát” (A fiatalság erősségéért [füzet, 2011]. 41.).

Gondold végig, mit tehetsz azért, hogy önellátóbb legyél már most és a jövőben is.
Tűzz ki célt, és törekedj az Úr segítségére annak elérésében.

A 2 Thessalonikabeliek 3:14–18 feljegyzése szerint Pál zárásként arra buzdította a
szenteket, hogy azzal segítsék a léhákat önellátóvá válni, hogy „ne társalkodja[nak]
vel[ük]”, vagyis húzódjanak el tőlük (14. vers). Azonban arra is buzdította a
szenteket, hogy ne ellenségként kezeljék a léhákat, hanem mint testvéreiket az
evangéliumban.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a 2 Thessalonikabelieket, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés az 1
Timótheushoz
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Az 1 Timótheusban olvasottak szerint Pál apostol azt tanácsolta Timótheusnak –
egy efézusi egyházi vezetőnek –, hogy győződjön meg arról, hogy helyénvaló tant
tanítanak, és ne engedje, hogy a népszerű hamis tanok elvonják a figyelmet az
evangélium tanításairól. A püspök és a diakónus hivataláról tanította Timótheust,
és áttekintette az ezen pozíciókban szolgálókkal szembeni követelményeket. Pál
továbbá beszámolt mély hálájáról az irgalomért, melyet Jézus Krisztustól kapott a
megtérésekor. Az 1 Timótheus tanulmányozása segíthet gyarapítanod ismereteidet
arról, milyen fontos a helyes tan tanítása az egyházban. Elmélyítheted továbbá
nagyrabecsülésedet a Szabadító irgalmáért, valamint a püspökök és más egyházi
vezetők fontos szerepéért.

Ki írta ezt a könyvet?
Pál írta az 1 Timótheust (lásd 1 Timótheus 1:1).

Hol és mikor íródott?
Pál apostolnak Timótheushoz írt első levele valószínűleg Kr. u. 64 és 65 táján
íródhatott, minden bizonnyal Pál macedóniai tartózkodása során (lásd Kalauz a
szentírásokhoz: Pál levelei; scriptures.lds.org; 1 Timótheus 1:3). Pál e levél
megírását megelőzően szabadult ki kétéves római fogságából (házi őrizetéből), és
bizonyára sokat utazott, meglátogatva azokat a régiókat, ahol korábban
megalapította az egyház gyülekezeteit (lásd Bible Dictionary, “Pauline Epistles”).

Kinek íródott a könyv, és miért?
Pál Timótheusnak címezte ezt a levelét, akivel együtt szolgált a második missziós
utazása során (lásd Apostolok cselekedetei 16:1–3). A missziójukat követően
Timótheus továbbra is hű misszionárius és egyházi vezető maradt (lásd Apostolok
cselekedetei 19:22; Filippibeliek 2:19), valamint Pál egyik legbizalmasabb
munkatársa volt (lásd 1 Korinthusbeliek 4:17). Pál így utalt Timótheusra: „az én
igaz fiam… a hitben” (1 Timótheus 1:2). Timótheus apja egy görög nemzsidó volt,
azonban igazlelkű zsidó anyja és nagyanyja volt, akik tanították és segítették a
szentírások megismerésében (lásd Apostolok cselekedetei 16:1; 2 Timótheus 1:5;
3:15).

E levél megírásának idején Timótheus Efézusban szolgált egyházi vezetőként (lásd
1 Timótheus 1:3). Pál utalt arra, hogy néhány egyháztag kétségbe vonta Timótheus
vezetői képességeit, mivel még fiatal volt (lásd 1 Timótheus 4:12). Pál szerette volna
személyesen is meglátogatni Timótheust, de nem volt biztos abban, hogy meg
tudja-e majd ezt tenni (lásd 1 Timótheus 3:14; 4:13). Pál azért írta ezt a levelet
Timótheusnak, hogy segítsen a fiatal egyházi vezetőnek jobban megérteni a
kötelességeit.

561



Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
Pál 1 Timótheus és 2 Timótheus, valamint Titus néven ismert leveleit gyakran
pásztorleveleknek is hívják, mivel Pál pásztoroknak, vagyis egyházi vezetőknek
szóló tanácsait tartalmazzák (lásd Bible Dictionary, “Pauline Epistles”).

Pál különféle irányelveket javasolt Timótheusnak segítségképpen a püspöki vagy
diakónusi szolgálatra érdemes jelöltek megtalálásához (lásd 1 Timótheus 3).
Útmutatásai segítettek rávilágítani az egyházi vezetők azon felelősségére, hogy
gondoskodjanak az egyháztagok fizikai és lelki szükségleteiről (lásd 1 Timótheus
5). Pál szólt még az aszkétizmus elterjedt, bár téves elképzeléséről is – vagyis azon
hiedelemről, hogy nagyobb lelkiségre tehetünk szert a szigorú önmegtagadással.
Figyelmeztetett például, hogy néhány egyháztag hitehagyásba süllyed, és azt a
hiedelmet terjeszti majd, hogy a házasságot tiltani kell (lásd 1 Timótheus 4:1–3).
Ezen és más káros és hitehagyott hatások ellensúlyozására Pál utasította
Timótheust, hogy igaz tant tanítson (lásd 1 Timótheus 1:3–4, 10; 4:1–6, 13, 16).

Vázlat
1 Timótheus 1. Pál figyelmeztet a hamis tanításokra. Dicsőíti az Úr Jézus Krisztust,
aki hatalmas irgalmat mutatott, hogy megszabadítsa őt. Úgy hivatkozik saját
magára, mint „első” (1 Timótheus 1:15), vagyis a legrosszabb a bűnösök között,
utalva ezzel saját megtérése előtti keresztényüldözésére. Pál biztosít másokat arról,
hogy Krisztus irgalma nekik is segíthet.

1 Timótheus 2–3. Pál az ima és a helyénvaló hódolat szükségességéről tanít. Azt
tanítja, hogy Jézus Krisztus a váltság mindenkiért, és Ő a Közbenjárónk az Atyánál.
Tanítja a férfiakat és a nőket arról, hogyan viselkedjenek a hódolat során. Vázolja a
püspökökkel és a diakónusokkal szemben támasztott követelményeket. Kifejti,
hogy az isteniség titka Jézus Krisztus leereszkedése, tökéletes élete a földön,
valamint a dicsőségbe való felemelkedése.

1 Timótheus 4. Pál figyelmezteti Timótheust, hogy néhányakat félrevezetnek majd
a házassággal és az étkezési szokásokkal kapcsolatos hamis tanítások. Szól arról,
milyen fontos a házasság, és Isten teremtményeinek hálás fogadása. Pál megtanítja
Timótheusnak, hogyan kezelje a korabeli hamis tanításokat, illetve a hamarosan
elkövetkezendőket.

1 Timótheus 5–6. Pál irányelveket ad Timótheusnak, hogy segítsen neki az idősek,
a fiatalok, az özvegyek, a vének és a szolgák szükségleteiről való gondoskodásban.
Jellemzi a hamis tanítókat. Figyelmeztet arra, hogy „minden rossznak gyökere a
pénz szerelme” (1 Timótheus 6:10), és utasításokat ad Timótheusnak arról, hogyan
nyerhetnek a szentek örök életet.

1 T IMÓTHEUS
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26. RÉSZ: 4. NAP

1 Timótheus
Bevezetés
Pál apostol Timótheusnak, egy efézusi papsági vezetőnek ír, azt tanácsolva neki,
hogy biztosítsa, hogy igaz tanokat tanítsanak. Megadja a követelményeket a
püspökök és a diakónusok számára, valamint azt tanácsolja Timótheusnak, hogy
legyen példája a hívőknek. Pál arra inti a szenteket, hogy gondoskodjanak a
szegényekről és az özvegyekről. Levelét azzal a tanítással zárja, mely szerint
„minden rossznak gyökere a pénz szerelme” (1 Timótheus 6:10).

1 Timótheus 1–3
Pál az egyház feletti őrködéssel kapcsolatos feladatairól okítja Timótheust

Olvasd el a következő történetet Thomas S. Monson elnöktől: „Eszembe jutott
egy élményem, melyben sok évvel ezelőtt, püspökként volt részem. A vasárnap
reggeli papsági gyűlésünk nyitógyakorlata során arra készültünk, hogy
elrendeljünk egy fiatalembert a papi hivatalba. Aznap egy főtanácstag látogatott
az egyházközségünkbe, aki egyidejűleg templomszolga is volt. Miközben arra
készülődtem, hogy leültessem a fiatal férfit a gyülekezettel szemben, hogy

elvégezhessük az elrendelést, a főtanácstag megállított, és azt mondta nekem: »Kedves Monson
püspök, én mindig a templom felé fordíttatom azokat, akiket elrendelünk.« Ezzel elfordította a
széket, hogy a fiatal férfi a templom irányába nézzen. Azonnal tudtam, hogy ez [egy
szabálytalan] szokás” (Nyitóbeszéd. [Világméretű vezetőképzés, 2010. nov.], lds.org/broadcasts).

Püspökként Monson elnök rendelkezett felhatalmazással a Úr munkája feletti
elnöklésre az egyházközségében, nem pedig a főtanácstag. Szerinted mit kellene
tennie egy püspöknek egy ilyen helyzetben? (Monson elnök történetének további
része később olvasható majd a leckében.)

Pál apostol levelet írt Timótheusnak, egy fiatal papsági vezetőnek Efézusban. Az
egyház azon gyülekezetében, amely felett Timótheus elnökölt, hasonló
kihívásokkal kerültek szembe, mint Monson elnök az iménti történetben.

Olvasd el az 1 Timótheus 1:3–7-et, keresd meg, milyen feladatot adott Pál
Timótheusnak.

A mesék szó (4. vers) hamis tanításokra vonatkozik; a „végehossza nélkül való
nemzetségi táblázatokkal” való törődés (4. vers) pedig azon téves hagyományra
utal, mely szerint a szabadítás kizárólag az Ábrahám kiválasztott magjából valók
számára érvényes, akik gyakran hosszú, végeláthatatlan nemzedékrendjükről voltak
ismeretesek; továbbá a „hiábavaló beszéd” (6. vers) céltalan beszélgetést jelent.

Az 1 Timótheus 1:6–7 szerint miért volt fontos, hogy Timótheus teljesítse a Páltól
kapott feladatot?

Pál tanításaiból megtudjuk, hogy a papsági vezetők felelőssége, hogy
biztosítsák, hogy igaz tant és helyes gyakorlatokat tanítanak.
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Olvasd el Monson elnök történetének hátralevő részét, és figyeld meg, hogyan
reagált Monson elnök a főtanácstag tettére: „Már láttam is annak lehetőségét,
ahogy ez [a templommal szembe fordulás] szélesebb körben is elterjed a
gyakorlatban. Bár sokkal fiatalabb voltam a főtanácstagnál, tudtam, mit kell
tennem. Visszafordítottam a széket, hogy az újra a gyülekezet felé nézzen, és azt
mondtam neki: »A mi egyházközségünkben a gyülekezet felé nézünk.«”

(Nyitóbeszéd. lds.org/broadcasts).

1. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj arról, milyen áldásokban
részesülnek az egyháztagok papsági vezetőiknek köszönhetően,

akik azon fáradoznak, hogy biztosítsák, hogy az egyházban igaz tant és helyes
gyakorlatokat tanítsanak.

Az 1 Timótheus 1:8–11-ből megtudjuk, hogy Pál felszólalt azok ellen, akik Isten
törvényének tanítói kívánnak lenni, de helytelenül értelmezik e törvényt. Olvasd el
az 1 Timótheus 1:12–16-ot, és keresd meg, miért adott Pál hálát Jézus Krisztusnak.

A 15–16. vers szerint milyen értelemben „példa” Pál mindazok számára, akik
hisznek Jézus Krisztusban?

Az 1 Timótheus 1:17–2:15-ben Pál azt tanácsolta Timótheusnak, hogy tartsa meg a
hitét, és azt tanította, hogy Jézus Krisztus a Közbenjárónk. Pál arra buzdította
továbbá az asszonyokat, hogy öltözzenek visszafogottan. Az 1 Timótheus 3-ban Pál
tanításait olvashatjuk a püspökökkel és a diakónusokkal szemben támasztott
követelményekkel kapcsolatosan. Ne feledd, hogy az ősi egyházban a diakónusok
nem 12–13 éves fiatal férfiak voltak, mint ahogyan az most szokás.

1 Timótheus 4–5
Pál leírja Jézus Krisztus hithű szolgájának jellemvonásait
Az 1 Timótheus 4:1–11-ben Pál jövendölését olvashatjuk arról, hogy „az utolsó
időben” (1. vers) néhány egyháztag eltávolodik a hittől, és hamis tanításokat és
gyakorlatokat követ majd, mint például azok, akik tiltják a házasságot. Pál azt
parancsolta Timótheusnak, hogy igaz tannal táplálja a szenteket.

Olvasd el az 1 Timótheus 4:12-t, és keresd meg, mit tanácsolt Pál Timótheusnak,
milyen ember legyen.

Szerinted mit jelent az, hogy valaki „példa a hívőknek”?

Mit tanácsolt Pál Timótheusnak, hogyan lehet példája a hívőknek?

2. Gondold át, mit tanácsolt Pál Timótheusnak, mi módon legyen
példája a hívőknek (lásd 1 Timótheus 4:12). Válassz ki ezek közül

hármat, és a szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, hogyan lehet valaki e
területeken példája a hívőknek.

Olvasd el az 1 Timótheus 4:13–16-ot, és keresd meg, Pál mely további tanácsai
segíthettek Timótheusnak, hogy példája lehessen a hívőknek.

Az 1 Timótheus 5 feljegyzése szerint Pál arról tanította Timótheust, hogyan kell a
szenteknek gondoskodniuk a szükséget látókról, köztük az özvegyekről.
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1 Timótheus 6
Pál arra buzdítja Timótheust, hogy segítsen másoknak örökkévaló kincsekre
törekedni
Szerinted, ha sok pénzünk van, az több
gonoszsághoz vagy több jóhoz
vezethet? Miért?
____________________

Az 1 Timótheus 6-ban Pál
Timótheusnak adott tanácsait
olvashatjuk a pénzzel kapcsolatosan.
Olvasd el az 1 Timótheus 6:6–10-et, és
keresd meg, mit tanított Pál, és mire
figyelmeztetett a gazdagsággal
kapcsolatosan.

Szerinted mit jelent az, hogy „minden rossznak gyökere a pénz szerelme”
(1 Timótheus 6:10)?

Az egyik igazság, amelyet Pál tanításaiból megismerhetünk, az, hogy a pénz
szeretete hamislelkűséghez és hitehagyáshoz vezet.

Fontos megérteni, hogy a pénz szeretete, nem pedig maga a pénz vezet
hamislelkűséghez. Gondold át, hogyan fogadhatná meg mindenki Pál
figyelmeztetését – a szegények és a vagyonosak egyaránt.

3. A szentírás-tanulmányozási naplódban fejtsd ki, hogyan vezet a
pénz szeretete (nem pedig maga a pénz) hamislelkűséghez.

Olvasd el a következő kijelentést Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából:

„Eredendően semmi gonosz sincs a pénzben. Az irgalmas szamaritánus
ugyanolyan pénzt használt embertársa szolgálatára, mint Júdás a Mester
elárulására. »[A] pénz szerelme« az, ami »minden rossznak gyökere« (1 Tim.
6:10; kiemelés hozzáadva). A döntő különbséget az jelenti, hogy milyen mértékű
lelkiséggel nézzük, értékeljük és kezeljük e világ dolgait, valamint saját
tapasztalatainkat benne.

Ha megengedjük, hogy a pénz hódolatunk tárgyává váljon vagy első helyre kerüljön, az önzővé
és kevéllyé tehet minket, felfuvalkodottá »a világ hiábavaló dolgaiban« (Alma 5:37). Ezzel
szemben ha hivatalos kötelezettségeink teljesítésére, valamint tizedünk és felajánlásaink
fizetésére használjuk, akkor a pénz a feddhetetlenség bizonyítéka lehet és önzetlenséget
fejleszthet ki. A javak lelki értelemben felvilágosult használata segíthet nekünk felkészülni a
celesztiális dicsőség magasabb törvényére” (“Spirituality,” Ensign, Nov. 1985, 63).

Olvasd el az 1 Timótheus 6:11–12, 17–19-et, és keresd meg, milyen tanácsot adott
Pál Timótheusnak és a vagyonosoknak.

Gondold át, hogyan segíthet nekünk Pál tanácsa abban, hogy megfelelő módon
álljunk hozzá a gazdagságra való törekvéshez, illetve a pénz és a fizikai vagyon más
formáinak használatához.
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Az 1 Timótheus 6:19 szerint mit mondott Pál, mit nyerhetnek el a szentek, ha
bíznak Istenben és bővelkednek jó cselekedetekben?

Az egyik igazság, amelyet Pál tanácsából megismerhetünk, az, hogy ha bízunk az
élő Istenben, és bővelkedünk jó cselekedetekben, akkor elnyerhetjük az
örök életet.

4. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Ha az Istenbe vetett bizalom és az igazlelkűségre való

törekvés a legfontosabb számunkra, akkor ez milyen hatással lehet arra,
ahogyan a pénzre tekintünk és törekszünk, illetve ahogyan azt használjuk?

Amikor bízol Istenben, és az igazlelkűségre való törekvés a legfontosabb számodra,
akkor elnyerheted az örök élet valódi kincseit.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az 1 Timótheust, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés a 2 Timótheushoz
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Pál Timótheushoz írt második levele arra a hatalomra összpontosít, amely a Jézus
Krisztusról való bizonyságból származik (lásd 2 Timótheus 1:7–8). Jövendölést is
tartalmaz a „nehéz idők” kapcsán, melyek Pál és Timótheus napjaiban, illetve az
utolsó napokban is bekövetkeznek majd (lásd 2 Timótheus 3:1–7). Hogy segítsen
Timótheusnak szembenézni a kihívásaival, Pál arra buzdította, hogy bízzon a
szentírásokban és az egyházi vezetőkben (lásd 2 Timótheus 3:14–17), illetve
támaszkodjon az igaz tanra (lásd 2 Timótheus 4:2). E könyv tanulmányozása révén
olyan tanokat és tantételeket ismersz majd meg, melyek segíthetnek hithűen élni,
miközben megtapasztalod az utolsó napok nehéz időit.

Ki írta ezt a könyvet?
Pál apostol írta a 2 Timótheust (lásd 2 Timótheus 1:1).

Hol és mikor íródott?
Pál apostolnak Timótheushoz írt második levele valószínűleg Kr. u. 64–65 táján
íródhatott, minden bizonnyal Pál macedóniai tartózkodása során (lásd Kalauz a
szentírásokhoz: Pál levelei; scriptures.lds.org). Pál második római bebörtönzése
során írta ezt a levelet, röviddel vértanúsága előtt (lásd Bible Dictionary, “Pauline
Epistles”).

Bebörtönzése során Pált láncra verték (lásd 2 Timótheus 1:16; 2:9), valószínűleg egy
zárkában vagy föld alatti börtönben, ahol ki volt téve az elemeknek (lásd 2
Timótheus 4:13, 21), barátai pedig nehezen találtak rá (lásd 2 Timótheus 1:17). Úgy
tűnik, Lukács volt az egyetlen rendszeres látogatója (lásd 2 Timótheus 4:11), és Pál
arra számított, hogy elközelgett élete vége (lásd 2 Timótheus 4:6–8).

Kinek íródott a könyv, és miért?
Ebben a levélben Pál bátorította Timótheust, és erőt adott neki, hogy segítsen
továbbhaladnia Pál közelgő halála után is. Pál tudatában volt annak, hogy ideje
hamarosan lejár, és látni kívánta Timótheust, akit jelképesen „az én szeretett
fiamnak” (2 Timótheus 1:2) nevezett.

Levelének végén Pál azt kérte, hogy Timótheus és Márk látogassák meg őt, és
hozzanak neki néhány dolgot, melyeket hátrahagyott (lásd 2 Timótheus 4:9–13).
Bár Pál konkrétan Timótheusnak címezte a levelét, tanácsai vonatkozhatnak azokra
is, akik „az utolsó napokban” (2 Timótheus 3:1) élnek, mivel Pál olyan kihívásokról
és megoldásokról tanított, amelyek éppúgy vonatkoznak a mi napjainkra, mint
az övéire.

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
Az 1 Timótheus és Titus mellett ez is az egyik pásztorlevél, mely „Pál utolsó szavait
tartalmazza, és megmutatja, milyen csodálatos bátorság és bizalom volt benne,
amikor szembenézett a halállal” (Kalauz a szentírásokhoz: Pál levelei; lásd még
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Bible Dictionary, “Pauline Epistles”). Időrendi sorrendben úgy tűnik, hogy a 2
Timótheus Pál utolsó levele az Újszövetségben (lásd 2 Timótheus 4:6).

Ez a levél tartalmazza Pál néhány gondolatát azon áldásokról és nehézségekről,
amelyeket a prédikátorként, apostolként és a nemzsidók tanítójaként teljesített
szolgálata során megtapasztalt (lásd 2 Timótheus 1:11). Pál kijelentette: „Ama
nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:
Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája” (2 Timótheus 4:7–8), jelezve, hogy
személyes bizonyosságot nyert arról, hogy az örök életet örökli majd. Olyan
emberként, aki több mint 30 éven át szolgálta Jézus Krisztust, Pál kiváló helyzetben
volt ahhoz, hogy megtanítsa Timótheusnak, miként szolgáljon hatékonyan mások
hitének megerősítésében (lásd 2 Timótheus 2:15–17, 22–26; 4:1–2, 5).

Vázlat
2 Timótheus 1. Pál Isten ajándékáról és hatalmáról beszél, mely a papsági
elrendelés révén nyerhető el. Azt tanítja, hogy a „félelemnek lelkét” (2 Timótheus
1:7) nem Isten adja, és hogy nem szabad szégyellnünk a Jézus Krisztusról való
bizonyságunkat. Pál bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus hívta el őt az
evangélium prédikálására (lásd 2 Timótheus 1:11).

2 Timótheus 2. Pál a jó katona, a győztes sportoló és a keményen dolgozó
gazdálkodó képét használja annak szemléltetésére, hogy ki kell tartanunk a
nehézségekben ahhoz, hogy örök dicsőséget nyerhessünk. Szembeállítja az igaz és
a hamis tanítókat, valamint a tisztességre és a gyalázatra való edényeket.
Figyelmezteti Timótheust, hogy kerülje a vitatkozást, és türelmesen tanítsa azokat,
akiknek bűnbánatra van szükségük.

2 Timótheus 3–4. Pál jellemzi az utolsó napok gonosz körülményeit, és arra
buzdítja Timótheust, hogy papsági vezetőként betöltött szerepében használja a
szentírásokat. Közelgő haláláról is ír, és kijelenti: „a hitet megtartottam” (2
Timótheus 4:7). Pál bizonyságot tesz arról, hogy az Úr „az ő mennyei országára” (2
Timótheus 4:18) tartja meg majd, vagyis a celesztiális királyságba fog jutni.

2 T IMÓTHEUS
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27. RÉSZ: 1. NAP

2 Timótheus
Bevezetés
Pál apostol a Timótheushoz írt második levelében azt tanítja, hogy a félelem nem
Istentől való, és azt tanácsolja Timótheusnak, hogy ne szégyellje a Jézus Krisztusról
való bizonyságát. Arra buzdítja Timótheust, hogy hithűen tartson ki a
megpróbáltatásokban, és arra utasítja, hogy tanítsa a szenteket bűnbánatra. Pál
kifejti, hogy bár a hitehagyás és a gonoszság eluralkodik majd az ő napjaikban
éppúgy, ahogyan az utolsó napokban is, Timótheus maradjon hű a már megismert
igazságokhoz. Tanít a szentírások céljáról is. Levele zárásaként Pál arra buzdítja
Timótheust, hogy szorgalmasan munkálkodjon a szolgálatában.

2 Timótheus 1
Pál azt tanácsolja Timótheusnak, hogy ne szégyellje az evangéliumot
Gondolj egy olyan esetre, amikor félelmet tapasztaltál. Hol voltál? Mit
csináltál éppen?

Gordon B. Hinckley elnök kifejtette, milyen hatással lehet ránk a félelem: „Ki
mondhatja közülünk magáról, hogy sohasem érzett még félelmet? Senkit sem
ismerek, akit teljesen elkerült volna. Néhányan persze nagyobb mértékben
tapasztalják meg a félelmet, mint mások. Néhányan könnyedén felülemelkednek
rajta, másokat azonban csapdába ejt és leterít, sőt még megadásra is kényszerít.
Szenvedünk a gúnytól való félelemtől, a kudarctól való félelemtől, a magánytól

való félelemtől, a tudatlanságtól való félelemtől. Néhányan a jelentől tartanak, míg mások a
jövőtől. Néhányan a bűn terhét cipelik, és szinte bármit megadnának, hogy lerázzák magukról
ezeket a terheket, mégis félnek változtatni az életükön. Ismerjük fel, hogy a félelem nem Istentől
származik! Ez az emésztő, romboló elem az igazság és igazlelkűség ellenségétől jön. A félelem a
hit ellentéte. Eredményeiben maró hatású, sőt halálos” (“God Hath Not Given Us the Spirit of
Fear,” Ensign, Oct. 1984, 2).

Milyen hatással lehet a félelem azon képességünkre, hogy az evangélium
szerint éljünk?

A 2 Timótheus 1 tanulmányozása során keress olyan tantételeket, amelyek
segíthetnek a félelem legyőzésében.

Mialatt Pál római börtönében volt élete végéhez közeledve, egy második levelet is
írt Timótheusnak. A 2 Timótheus 1:1–5 feljegyzése szerint Pál kifejezte azon vágyát,
hogy viszontlássa Timótheust, és felidézte Timótheus őszinte hitét.

Olvasd el a 2 Timótheus 1:6–8-at, és figyeld meg, mire emlékeztette Pál
Timótheust, mit tegyen, hogy legyőzze a félelmet.

A kézrátétellel elnyert „Isten kegyelmi ajándéka” (2 Timótheus 1:6) kifejezés
valószínűleg a Szentlélekre utal, felgerjeszteni pedig (vö. 6. vers) azt jelenti, hogy
feléleszteni. Pál azt tanácsolta Timótheusnak, hogy gerjessze fel a Szentlélek
ajándékát, vagyis hívja meg a Szentlelket, hogy legyen vele.
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A 2 Timótheus 1:7 szerint milyen áldások származnak abból, hogy velünk van
a Lélek?

Pál a világi félelemre utalt, amely aggodalmaskodást, bizonytalanságot és
feszültséget kelt, s ami különbözik attól, amire a szentírások „az Úrnak félelme”
(Példabeszédek 9:10) kifejezéssel utalnak. Az Urat félni „annyit tesz, mint tiszteletet
és csodálatot érezni iránta, és betartani a parancsolatait” (Kalauz a szentírásokhoz:
félelem; scriptures.lds.org). Az Úr iránti félelmünk vagy áhítatunk erőt nyújthat
nekünk a világi félelem ellen.

Az egyik tantétel, melyet Pál Timótheusnak adott tanácsából megismerhetünk, az,
hogy amikor buzgón törekszünk arra, hogy a Lélek velünk legyen, akkor
legyőzhetjük a félelmet, és nem fogjuk szégyellni a Jézus Krisztusról való
bizonyságunkat.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen módon mutathatod ki, hogy nem szégyelled a Jézus Krisztusról való
bizonyságodat?

b. Milyen helyzetben segített már neked a Lélek, hogy legyőzd a világi
félelmet, és adott bátorságot ahhoz, hogy szilárdan állj a Jézus Krisztusról
való bizonyságodban?

Gondold át, mit tehetsz azért, hogy társadként meghívd a Lelket, hogy így
legyőzhesd a világi félelmet és ne szégyelld a Jézus Krisztusról való bizonyságodat.

A 2 Timótheus 1:9–18 feljegyzése szerint Pál arra buzdította Timótheust, hogy
maradjon hű az igaz tanhoz. Bizonyságot tett Jézus Krisztus szabadító hatalmáról,
mely lehetővé teszi a feltámadást, a halhatatlanságot és az örök életet.

2 Timótheus 2
Pál arra utasítja Timótheust, hogy hithűen tartson ki a nehézségekben
A 2 Timótheus 2:1–9 feljegyzése szerint Pál arra buzdította Timótheust, hogy
támaszkodjon az evangéliumra, és tartson ki a nehézségekben, ahogyan egy jó
katona is tenné. Pál is sok megpróbáltatást tapasztalt azért, mert Krisztus
tanítványa volt.

Olvasd el a 2 Timótheus 2:10–12-t, és keresd meg, mit mondott Pál, miért állt ki
ilyen nehézségeket. A „választottak” szó (10. vers) a hithű egyháztagokra utal (lásd
T&Sz 29:7), míg a tűrünk szó a 12. versben a kitartásra és az állhatatosságra
vonatkozik.

Az egyik tantétel, melyet ezekből a versekből megismerünk, az, hogy amikor
kitartunk a nehézségekben és hűek maradunk az Úrhoz, akkor segítünk
Jézus Krisztus révén szabadítást nyerni saját magunk és mások számára is.

Miként segíthetünk másoknak szabadítást nyerni Jézus Krisztus révén azzal, ha
hithűen kitartunk a saját megpróbáltatásaink során? ____________________

A 2 Timótheus 2:13–19-ben Pál azt tanácsolta Timótheusnak, hogy emlékeztesse a
szenteket, hogy kerüljék a veszekedést, és „állj[anak] el a hamisságtól” (19. vers).
Megjelölheted a 2 Timótheus 2:19 utolsó mondatát.
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Hogy segítsen Timótheusnak megérteni, hogy a szenteknek bűnbánatra van
szükségük, Pál különböző fajta edényekhez hasonlította Jézus Krisztus háza
népének, vagyis egyházának tagjait.

Olvasd el a 2 Timótheus 2:20-at, és keresd meg, milyen edények találhatóak egy
„nagy házban”. A „némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók”
kifejezés azt sugallja, hogy néhány egyháztag érdemes volt, és elkötelezte magát a
nemes célok felé, míg mások nem.

Olvasd el a 2 Timótheus 2:21-et, és keresd meg, mitől lesz valaki „tisztességre való
edény…, és hasznos a gazdának”. A „magát ezektől tisztán tartja” kifejezés arra
utal, hogy valaki teljesen megtisztul a gonoszságtól (lásd 2 Timótheus 2:19).

Az egyik tantétel, melyet Pál hasonlatából megismerhetünk, az, hogy ha
megtisztítjuk magunkat a gonoszságtól, akkor jobban tudjuk szolgálni
az Urat.

Mit tehetünk azért, hogy megtisztítsuk magunkat a gonoszságtól?

Olvasd el a 2 Timótheus 2:22-t, és keresd meg, mit írt Pál, mit tehetünk azért, hogy
megtisztítsuk magunkat a gonoszságtól.

Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából egy példát mondott arra,
hogyan vonatkozik ez a tantétel a misszionáriusokra:

„Az Úr az érdemesség jelzővonalait húzta meg azok számára, akiket elhívnak,
hogy Vele munkálkodjanak ebben az erőfeszítésben. Egyetlen misszionárius sem
hagyhatja bűnbánat nélkül a nemi vétket, a trágár beszédet, a pornográfiában
való elmerülést, és várhatja azt, hogy másokat majd bűnbánatra szólít ugyanezen
dolgok kapcsán! Lehetetlen így tenni! Nem lesz veletek a Lélek, és a szavak
elcsuklanak a torkotokban, amikor szólni próbáljátok őket. Nem lehetséges, hogy

olyan utakon járjatok, melyeket Lehi »tiltott ösvények[nek]« [1 Nefi 8:28] nevezett, miközben
másokat a »szoros és keskeny ösvény[re]« [2 Nefi 31:18] szeretnétek vezetni – ez egyszerűen
lehetetlen.

Van azonban megoldás erre az előttetek álló kihívásra, pontosan olyan tökéletes mértékben,
mint annak az érdeklődőnek, akihez el fogtok menni. Bárkik is vagytok és bármit is tettetek,
részetek lehet a megbocsátásban. …mindannyian képesek vagytok magatok mögött hagyni
bármilyen vétket, amellyel küszködtök. Erről szól a megbocsátás csodája; az Úr Jézus Krisztus
engesztelésének csodája. Ám nem tudjátok megtenni anélkül, hogy tevékenyen el ne
köteleznétek magatokat az evangélium mellett, és nem tudjátok megtenni a szükséges bűnbánat
nélkül sem. Arra kérlek titeket, …hogy legyetek tevékenyek és legyetek tiszták. Ha az kell hozzá,
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azt kérem tőletek, hogy váljatok tevékennyé és váljatok tisztává” (Fel hát a harcra! Liahóna,
2011. nov. 45.).

Gondold át, miért elengedhetetlen, hogy tiszták legyünk a bűntől, amikor az
evangéliumot hirdetjük. Gondold át, milyen bűnöket kell esetleg megbánnod
ahhoz, hogy jobban szolgálhasd az Urat. Ne feledd, hogy a püspököd vagy
gyülekezeti elnököd fontos segítségforrás lehet számodra, miközben igyekszel
tisztává és szeplőtelenné válni.

2 Timótheus 3
Pál jellemzi az utolsó napok veszedelmes időszakát
Aggódtál már valaha amiatt, hogy a leendő gyermekeid esetleg nem lesznek majd
képesek megállni világunk gonoszságaival szemben?

Pál apostol arról tanított Timótheusnak, hogyan győzze le a világ veszedelmeit.
Olvasd el a 2 Timótheus 3:1–5-öt, és figyeld meg, mit mondott Pál, milyen
veszedelmeket tapasztal majd meg Timótheus és mi is az életünkben. Használd a
lábjegyzeteket vagy egy értelmező szótárt a nehéz szavak értelmezéséhez.

Gondolj egy közelmúltbeli alkalomra, mikor megfigyelhetted e veszedelmes
magatartásformákat.

A 2 Timótheus 3:6–13-ban Pál folytatta e veszedelmek leírását, és azt jövendölte,
hogy az utolsó napokban ezek csak rosszabbodni fognak.

Figyeld meg, hogy a 2 Timótheus 3:7-ben Pál megemlítette azokat, „kik mindenkor
tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak”. Milyen filozófiák
vagy elgondolások számítanak uralkodónak napjainkban, amelyek ellentétesek az
Isten által az Ő prófétáin keresztül kinyilatkoztatott igazsággal?
____________________

E veszedelmek jellemzését követően Pál tanácsot adott Timótheusnak – és nekünk
is – arról, hogyan győzhetjük le ezeket a lelki veszedelmeket.

Olvasd el a 2 Timótheus 3:14–17-et, és keresd meg Pál tanácsát. (Ne feledd, hogy a
2 Timótheus 3:15–17 szentírás-memoriter. Megjelölheted ezeket a verseket
valamilyen egyedi módon, hogy később könnyen megtalálhasd őket.)

Gondolkodj el arról, mit jelent az az utasítás, hogy „te maradj meg azokban, a
miket tanultál és a mik reád bízattak” (2 Timótheus 3:14).

Ezekből a versekből a következő tantételeket ismerhetjük meg: Ha továbbra is
kitartunk azon igazságok mellett, melyeket megbízható forrásokból és a
szentírásokból tanultunk meg, akkor legyőzhetjük az utolsó napok lelki
veszélyeit. Amikor a szentírásokat tanulmányozzuk, megismerhetjük a tant,
illetve olyan helyreigazítást és útmutatást kaphatunk, amely segít a
tökéletesség felé fejlődnünk.

2. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj egy olyan alkalomról,
amikor a szentírások az alábbi módok egyikén segítettek neked:

a. az evangélium egyik tanának megértésében
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b. feddés vagy helyreigazítás elnyerésében valami helytelennel kapcsolatosan a
gondolkodásodban, a döntéseidben vagy a viselkedésedben

c. egy imára adott válasz terén, vagy útmutatás elnyerésében arról, hogyan
oldhatsz meg valamilyen problémát

Szentírás-memoriter – 2 Timótheus 3:15–17
3. Szánj egy kis időt a 2 Timótheus 3:16–17 memorizálására, majd írd

be a szentírás-tanulmányozási naplódba: Megtanultam a 2 Timótheus
3:16–17-et. Gondold át, hogyan tanulmányozhatod a héten úgy a szentírásokat,
hogy az elhozza az ezekben a versekben olvasható ígéreteket az életedbe.

2 Timótheus 4
Pál kijelenti, hogy megharcolta a nemes harcot, és arra utasítja Timótheust, hogy
folytassa a prédikálást
A 2 Timótheus valószínűleg Pál utolsó levele, amelyet a halála előtt írt. Olvasd el a
2 Timótheus 4:1–5-öt, és keress meg két dolgot: (1) Pál Timótheusnak adott
tanácsát, valamint (2) Pál jövendölését az őskeresztény egyház jövőjével
kapcsolatosan. Használd a lábjegyzeteket vagy egy értelmező szótárt, ha nem érted
az olvasottakat. Az „állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben” kifejezés a 2.
versben azt jelenti, hogy legyünk sürgetőek az Úr munkájában, és igazítsuk helyre
vagy javítsuk ki azokat, akik nem ilyenek.

Írd be a következő táblázatba, amit találsz:

Pál Timótheusnak adott tanácsa Pál jövendölése az őskeresztény egyházról

Szerinted miért buzdította Pál Timótheust arra, hogy folytassa a prédikálást és az
emberek szolgálatát, még akkor is, ha tudta, hogy sokan elfordulnak majd az
igazságtól?

Olvasd el a 2 Timótheus 4:6–8-at, és keresd meg, mit írt Pál a saját erőfeszítéseiről
az evangélium terjesztése terén.

Figyeld meg, hogy Pál hasonlatai a nemes harc megharcolásáról és a futás
elvégzéséről azt mutatják, hogy hithűen teljesítette a küldetését. A 8. vers szerint
mit tudott Pál, mi vár rá a halál után?

Ezekből a versekből a következő tantételt ismerhetjük meg: Ha hithűek
maradunk mindabban, amit az Úr kér tőlünk, akkor elnyerjük majd az
igazlelkűség koronáját. Az „igazság [igazlelkűség] koronája” elnyeréséhez
hozzátartozik, hogy Mennyei Atyánkhoz hasonlóvá válunk.

4. A szentírás-tanulmányozási naplódban sorolj fel néhányat azon
dolgok közül, amelyeket az Úr az egyház fiataljaitól kér, hogy

segítsen nekik hasonlóbbá válni Mennyei Atyjukhoz. (Segítségképpen
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megnézheted A fiatalság erősségéért füzetet is.) Ezután írd le a válaszaidat a
következő kérdésekre:

a. Miért dönthetnek a fiatalok esetleg úgy, hogy feladják e követelmények
némelyikének hithű teljesítését?

b. Kit ismersz, aki Pálhoz hasonlóan jó példa a nehéz időkben való hithű
kitartásra? Mit tett ez az ember, ami ezt a tantételt példázza?

A 2 Timótheus 4:9–22 feljegyzése szerint Pál levelének zárásaként elmondta, hogy
bár időnként magányosnak érezte magát a munkája során, mégis tudta, hogy az Úr
vele van és megerősíti őt.

Ne feledkezz meg arról, hogy hithű maradj mindannak megtételében, amit az Úr
kér tőled. Írhatsz azokról a benyomásokról és késztetésekről, amelyeket Mennyei
Atyánktól kaptál e lecke során. Kitűzhetsz egy célt is, hogy e benyomások szerint
cselekedj.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a 2 Timótheust, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani a
tanítómmal:
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Bevezetés Titushoz
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Pál Titusnak írt levele – a Timótheushoz szólókhoz hasonlóan – örök érvényű
tanácsokat tartalmaz Pál apostoltól egy helyi egyházi vezetőnek. Pál azt írta, hogy
„az örök élet reménység[ét]” Isten először a földi élet előtti létben ígérte meg,
„örök időknek előtte” (Titus 1:2). Azt tanította, hogy a szenteknek várakozással kell
tekinteniük a felmagasztosulás „boldog reménység[ére]” és a második eljövetelre
(Titus 2:13). Pál írt Titusnak „az újjászületésnek fürdőj[éről]” és a „Szent Lélek
megújítás[áról]” (Titus 3:5) is, a keresztelés szertartására, valamint a Szentlélek
ajándéka elnyerésének megtisztító hatására utalva, melyek mind a felkészülés
részét képezik arra, hogy „örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint”
(Titus 3:7). Pál Titusnak szóló sugalmazott tanácsait tanulmányozva gyarapíthatod
abba vetett hitedet, hogy az evangélium tanai és szertartásai elhozzák az örök élet
reménységét.

Ki írta ezt a könyvet?
Pál írta a Titusnak szóló levelet (lásd Titus 1:1).

Hol és mikor íródott?
Pál a Titusnak írt levelet valószínűleg az 1 és a 2 Timótheus között írta Kr. u. 64–65
körül (lásd Kalauz a szentírásokhoz: Pál levelei; scriptures.lds.org). Pál első római
bebörtönzését követően írta a Titusnak szóló levelet, azt viszont nem jelezte, hol
tartózkodott a levél írásakor.

Kinek íródott a könyv, és miért?
Pál ezt a levelet Titusnak írta, akire csak úgy utalt: „a közös hit szerint való igaz
[fiam]” (Titus 1:3). Titus görög volt (lásd Galátziabeliek 2:3), és maga Pál térítette
meg az evangéliumhoz (lásd Bible Dictionary, “Titus”). Megtérését követően Titus
Pállal együtt dolgozott az evangélium terjesztésén, valamint az egyház
megszervezésén (lásd Bible Dictionary, “Titus”). Segített adományokat gyűjteni a
szegényeknek Jeruzsálemben (lásd 2 Korinthusbeliek 8:6, 16–23), és elkísérte Pált a
jeruzsálemi tanács elé is (lásd Galátziabeliek 2:1). Pál Titust bízta meg azzal, hogy a
korinthusbeliekhez szóló első levelét elvigye az ott élő szenteknek (lásd 2
Korinthusbeliek 7:5–15). Azért írt Titusnak, hogy megerősítse őt azon
megbízásában, mely az egyház krétai gyülekezetének vezetésére, valamint a
gyülekezetről való gondoskodásra szólította az ellenállás közepette (lásd Titus 1:5,
10–11; 2:15; 3:10).

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
Ez a levél egyike a pásztorleveleknek (az egyház egyik pásztorához vagy
vezetőjéhez szóló leveleknek), az 1 és 2 Timótheussal együtt (lásd Bible Dictionary,
“Pauline Epistles”). A Titusnak szóló levél a legkorábbi bizonyítéka annak, hogy az
egyházat Kréta Földközi-tengeren fekvő görög szigetén is megszervezték (lásd
Titus 1:5). Titus feladata volt az új püspökök elhívása a szigeten. Pál felsorolta a
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püspökök néhány lelki ismérvét (lásd Titus 1:6–9), továbbá konkrét tanácsokat
adott férfiaknak, asszonyoknak és szolgáknak a szentekhez méltó viselkedésről
(lásd Titus 2:2–10).

Vázlat
Titus 1. Pál arra utasítja Titust, hogy rendeljen el egyházi vezetőket, majd felsorol a
püspökkel szembeni néhány követelményt. Arra utasítja Titust, hogy igazítsa helyre
az eretnek elgondolásokat, és feddje meg a hamis tanítókat, akik „vallják, hogy
Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják” (Titus 1:16).

Titus 2. Pál arra buzdítja Titust, hogy kérje meg az idős korú egyháztagokat:
mutassanak példát a fiatalabb szenteknek. Arra is kéri Titust, hogy tanítsa meg a
szolgáknak, hogy rendeljék alá magukat az uraiknak. Kifejti, milyen módon kell
élnie a tanítványoknak, miközben az Úr visszatérésére készülnek. Leírja a Jézus
Krisztus révén megvalósuló megváltást is.

Titus 3. Pál azt tanítja, hogy az egyháztagoknak jó állampolgároknak és Jézus
Krisztus igazlelkű követőinek kell lenniük. A keresztelés által – az Úr kegyelme
révén – elnyerhetjük az örök életet.

TITUS
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27. RÉSZ: 2. NAP

Titus
Bevezetés
Ebben a levélben Pál apostol arra buzdítja Titust – aki misszionárius társa volt, és
akkoriban Krétán szolgált –, hogy a helyes tant használja mások tanítására és
helyreigazítására. Azt is tanácsolja Titusnak, hogy tanítsa a szenteket igazlelkű
példamutatásra, hogy reménységük legyen a Jézus Krisztus engesztelése révén
megvalósuló megváltásban, illetve hogy folytassák jó cselekedeteiket.

Titus 1
Pál arra buzdítja Titust, hogy a helyes tan használatával tanítsa és igazítsa helyre a
szenteket és másokat Krétán
Keresd meg Kréta szigetét a 13. számú bibliai térképen, melynek címe: Pál apostol
misszionáriusi utazásai. Élete vége felé Pál levelet írt Titusnak, aki egyházi
vezetőként szolgált Krétán. Titust Pál térítette meg évekkel azelőtt, és keresztelését
követően számos megbízásban szolgált Pállal. Levelében Pál bátorította Titust, és
tanácsokat adott neki az elhívásával kapcsolatosan.

A Titus 1:1–6 feljegyzése szerint Pál tanúságot tett arról, milyen reménység él
benne az örök életre, melyet Isten ígért a világ kezdete előtt (lásd Titus 1:2).
Kifejtette, hogy azért küldte Titust, hogy szedje rendbe az egyházat Krétán, és
férfiakat hívjon el a püspöki szolgálatra.

Olvasd el a Titus 1:7–8-at, és keresd meg, milyen jellemvonásokkal kell
rendelkeznie a püspököknek, és milyeneket kell kerülniük. Meg is jelölheted vagy
le is írhatod, amit találsz.

A Titus 1:7-ben a rút nyerészkedő kifejezés azt jelenti, hogy valaki tisztességtelen
vagy más szempontból hamislelkű módon jut pénzhez.

Szerinted miért szükségesek vagy kerülendők a Pál által felsorolt jellemvonások a
püspökök számára? ____________________

Olvasd el a Titus 1:9-et, és keresd meg, milyen további jellemvonással kell
rendelkeznie a püspököknek. Az „egészséges tudomány” az igaz tanra utal.

A Titus 1:9-ből megtudjuk, hogy a püspököknek fontos Isten igéjéhez tartani
magukat, hogy képesek legyenek az igaz tan által bátorítani másokat az
evangélium szerinti életre és megcáfolni az „ellenkezőket”. (Pál itt kifejezetten az
evangélium igaz voltával ellenkezőkre utal.) Az ellenkezők lehetnek az egyház
tagjai vagy egyházon kívüli személyek is.

Az egyik tantétel, amelyet Pál püspökökkel kapcsolatos tanításaiból
megismerhetünk, az, hogy amikor ragaszkodunk Isten szavához, akkor
képesek leszünk az igaz tan által bátorítani másokat a Jézus Krisztus
evangéliuma szerinti életre, valamint megcáfolni az azt ellenzőket.

Gondold végig, mit mondott Boyd K. Packer elnök a Tizenkét Apostol Kvórumából
arról, milyen hatalommal bír az igaz tan arra nézve, hogy segítsen az egyéneknek
Jézus Krisztus evangéliuma szerint élni:
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„Az igaz tan, amennyiben megértik, megváltoztatja a hozzáállást és a
viselkedést.

Az evangélium tanainak tanulmányozása gyorsabban javítja a viselkedést, mint
ahogy a viselkedés tanulmányozása javítja azt. Ha kizárólag az érdemtelen
viselkedésre fordítjuk a figyelmünket, akkor az érdemtelen viselkedéshez
vezethet. Ezért hangsúlyozzuk oly erőteljesen az evangélium tanainak

tanulmányozását” (“Little Children,” Ensign, Nov. 1986, 17).

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Mit tehetsz azért, hogy készen állj igaz tant tanítani, ezzel pedig másokat az
evangélium szerinti életre ösztönözni? (Lásd T&Sz 11:21.)

b. Milyen példákat tudsz mondani a szentírásokból olyan esetekre, amikor
valaki igaz tant tanított egy olyan személynek, aki kételkedő vagy ellenséges
volt az egyházzal, illetve annak tanával szemben? (Legyen közöttük
legalább egy olyan eset, melynek során valaki bűnbánatot tartott azért, mert
igaz tant tanítottak neki.)

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor az igaz tan megismerése segített ösztönözni
vagy meggyőzni téged vagy egy ismerősödet, hogy élj még teljesebb mértékben
Jézus Krisztus evangéliuma szerint.

Míg az igaz tan segíthet nekünk másokat az evangélium szerinti életre buzdítani,
valamint hittel és bizonysággal felelni az egyházat ellenzőknek, nem
szükségszerűen vezeti el az embert Jézus Krisztus tanának elfogadásához. Mivel
minden egyén önrendelkezéssel bír, választhat, hogy elfogadja vagy elveti az
igaz tant.

2. Írásban végezd el a következőket a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Sorolj fel legalább három olyan idén tanult szentírás-memoritert, amelyek
különösen segíthetnek másokat az evangélium szerinti életre buzdítani.
Fejtsd ki, hogyan segíthetnek az egyes memoriterek.

b. Sorolj fel legalább három szentírás-memoritert, melyek segítségével
válaszolni lehetne az egyház valamelyik tanítását vagy gyakorlatát
ellenzőknek. Fejtsd ki, hogyan segíthetnek az egyes részek az igaz tan
tanításában és az ellenkezés kivédésében.

Folytasd a kulcsfontosságú szentírásrészek elsajátítását, hogy felkészült legyél az
igaz tan tanítására.

A Titus 1:10–16 feljegyzése szerint Pál azt tanította Titusnak, hogy a krétai
szenteknek az igaz tanra kell hagyatkozniuk, mert sok ámító és hamis tanító van
körülöttük. Azt tanácsolta Titusnak, hogy feddje meg a hamis tanítókat, hogy
elhagyhassák hibáikat, és „a hitben épek legyenek” (Titus 1:13). Pál azt is kifejtette,
hogy az emberek a tetteikkel mutatják meg, milyen közel vannak Istenhez.
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Titus 2
Pál azt tanácsolja Titusnak, hogy a krétai szenteket tanítsa az igaz tan szerinti életre
Olvasd el a Titus 2:1-et, és keresd meg, mi egyébre utasította még Pál Titust, mit
tegyen az igaz tannal (az „egészséges tudománnyal”).

Olvasd el a Titus 2:3–5-öt, és keresd meg Pál tanácsait arról, hogy miként kell az
idősebb asszonyoknak élni, és mit kell a fiatal nőknek tanítaniuk. Ezután olvasd el a
Titus 2:2, 6–8-at, és keresd meg Pál tanácsait arról, hogyan kell az idősebb és a
fiatalabb férfiaknak élniük. A 2. versben a józan azt jelenti, hogy nyugodt vagy
komoly, míg a 3. versben a patvarkodás vitatkozást jelent. A „mindenben
tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben” (Titus 2:7) kijelentés azt
jelenti, hogy jó példát mutatni az evangélium szerinti életre. Megjelölheted vagy
feljegyezheted Pál azon tanácsait, amelyek rád vonatkoznak.

Az egyik igazság, melyet Pál Titusnak adott tanácsaiból megismerünk, az, hogy
Jézus Krisztus követőinek jó példát kell mutatniuk másoknak.

3. Gondolj egy idősebb egyháztagra az egyházközségedben vagy
gyülekezetedben, aki jó példát mutat számodra az evangélium

szerinti életvitel terén, valamint az ez iránti elkötelezettség szempontjából, és a
szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, hogyan segített neked ennek az
embernek a példája.

Válaszd ki a Titus 2:2–8-ban szereplő egyik viselkedésformát, és tűzd ki célul, hogy
még jobban életed részévé teszed ezt a magatartást, hogy a jó példád áldást
hozhasson másokra.

A Titus 2:9–10 feljegyzi, hogy Pál azt tanácsolta Titusnak, hogy a szolgálóként
alkalmazott egyháztagokat tanítsa meg arra, hogy becsületesek és tisztességesek
legyenek az urukhoz. Azzal, hogy becsületesek és tisztességesek, ezek az
egyháztagok tisztelik az Urat, és jó példát mutatnak munkaadójuk számára.

Olvasd el a Titus 2:11–15-öt, és keresd meg, mit tesz az evangélium a szentekért, és
mit tett Krisztus mindannyiunkért. Megjelölheted, hogy az evangélium mire való
várakozásra indítja az embereket. A Titus 2:11 Joseph Smith fordítása így szól:
„Mert Isten kegyelme, mely szabadítást hoz minden embernek, megjelent”.

Pál Titus 2:14-ben található tanításaiból megtudjuk, hogy Jézus Krisztus saját
magát adta értünk, hogy megválthasson és megtisztíthasson bennünket. A
„kiváltképen való nép…” kifejezés a 14. versben az Úr becsben tartott népére utal,
akiket Ő megvásárolt vagy megváltott (lásd 1 Péter 1:18–19; 2:9), és akik
szövetséget kötöttek, hogy betartják az Ő parancsolatait (lásd 2 Mózes 19:5–6).

Titus 3
Pál elmondja Titusnak, mit kell a krétai szenteknek tenniük, miután
megkeresztelkedtek
A Titus 3:1–2 feljegyzése szerint Pál azt tanácsolta Titusnak, hogy tanítsa meg a
krétai szenteknek, hogy engedelmeskedjenek az ország törvényeinek, valamint
mutassanak példát azzal, hogy szelídek, és nem beszélnek gonoszt másokról.
Olvasd el a Titus 3:3–8-at, és keresd meg, mit mondott Pál arról, hogyan változtatta
meg őt, a krétai egyháztagokat és minden más szentet Jézus Krisztus evangéliuma.
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Figyeld meg, hogy a 3. vers szerint hogyan jellemezte Pál magát és a többi
egyháztagot, mielőtt megismerték volna Jézus Krisztus evangéliumát.
Megjelölheted a Titus 3:4–6-ban, mi változtatta meg az embereket. A Titus 3:5-ben
„az újjászületésnek fürdője” kifejezés a keresztelkedésre utal.

Gondold át, te miben változtál meg Jézus Krisztus evangéliumának köszönhetően.

4. Figyeld meg a Titus 3:8-ban, hogy Pál azt tanácsolta a szenteknek,
hogy „igyekezzenek jó cselekedetekkel előljárni”. A

szentírás-tanulmányozási naplódban írj azokról a jó cselekedetekről, amelyeket
teszel és tenni is fogsz, hogy megmutasd hitedet Istenben.

A Titus 3:9–15 feljegyzése szerint Pál azt tanácsolta a szenteknek, hogy kerüljék a
vitát vagy veszekedést a hitetlenekkel. Azt is elmondta Titusnak, hogy más egyházi
vezetőket is küld majd Kréta meglátogatására.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Titushoz írt levelet, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés Filemonhoz
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
A Filemonnak szóló levél Pál apostol személyes tanácsát tartalmazza a Filemon
rabszolgájával, Onésimussal kialakult helyzetre vonatkozóan. E levél
tanulmányozása során megtudhatod, hogy amikor az emberek csatlakoznak Jézus
Krisztus egyházához, akkor testvérekké válnak az evangéliumban (lásd Filemon
1:16). Azt is átérezheted, milyen fontos kötelesség hárul Jézus Krisztus
tanítványaira, hogy könyörülettel és megbocsátással viseltessenek mások iránt (lásd
Filemon 1:16–17).

Ki írta ezt a könyvet?
Pál apostol írta a Filemonnak szóló levelet (lásd Filemon 1:1).

Hol és mikor íródott?
Pál az első római bebörtönzése során írta a Filemonhoz szóló levelet, mintegy Kr. u.
60–62 körül (lásd Filemon 1:1, 9; Kalauz a szentírásokhoz: Pál levelei;
scriptures.lds.org).

Kinek íródott a könyv, és miért?
„A Filemonnak írt levél magántermészetű levél Onésimusról, egy olyan
rabszolgáról, aki kirabolta mesterét, Filemont, és Rómába szökött” (Kalauz a
szentírásokhoz: Pál levelei; lásd még Bible Dictionary, “Pauline Epistles”). Filemon
valószínűleg görög megtért volt, és Kolosséban lakott (lásd Kolossébeliek 4:9).
Megengedte, hogy az egyik gyülekezet az otthonában gyűljön össze (lásd Filemon
1:2, 5). Szökése után Onésimus csatlakozott az egyházhoz, és „szeretett atyafi [lett]
az Úrban” (Filemon 1:16; lásd Filemon 1:10–12).

Pál azért írt Filemonnak, hogy biztassa, fogadja vissza Onésimust testvéreként az
evangéliumban, a nélkül a komoly büntetés nélkül, amely általában kijárt volna a
szökött rabszolgának (lásd Filemon 1:17). Pál még azt is felajánlotta, hogy megtéríti
Filemon minden anyagi kárát, melyet Onésimus okozott neki (lásd Filemon
1:18–19).

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
Pál levelei közül a Filemonhoz írott a legrövidebb és talán a legszemélyesebb is.
Egy magánszemélynek szól; és mint ilyen, nem található benne sok tanbéli
tartalom. Ennek ellenére Pál kérése Filemonhoz, hogy béküljön ki Onésimussal,
jelzi, hogyan vonatkoznak az evangélium tanai a mindennapi életünkre – ebben az
esetben megmutatva azt, hogy a Jézus Krisztussal való kapcsolatunk családi
kapcsolatba hoz bennünket Krisztus minden más követőjével, és kiemeli, milyen
fontos a könyörület és a megbocsátás.
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Vázlat
Filemon 1. Pál megdicséri Filemont a szentek iránt tanúsított szeretetéért, és
elmondja neki, hogy Filemon szökött rabszolgája, Onésimus, megtért az
evangéliumhoz. Pál azt kéri Filemontól, hogy fogadja vissza Onésimust
testvéreként az Úrban. Felajánlja, hogy visszafizeti Filemonnak az összes anyagi
kárt, amit Onésimus okozott neki.

FILEMON
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27. RÉSZ: 3. NAP

Filemon
Bevezetés
Pál apostol ebben a levelében megdicséri Filemont a hitéért és a Szabadító,
valamint egyháztársai iránti szeretetéért. Azt tanácsolja Filemonnak, hogy fogadja
vissza Onésimust, szökött rabszolgáját, testvéreként az evangéliumban.

Filemon
Pál azt tanácsolja Filemonnak, hogy fogadja vissza Onésimust, szökött rabszolgáját,
testvéreként az evangéliumban.

1. Egyháztagokként gyakran találkozunk új emberekkel. Képzeld el,
hogy valaki újonnan csatlakozik az egyházközségedhez vagy

gyülekezetedhez. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj arról, milyen társas
kihívásokkal kerülhet szembe valaki, amikor csatlakozik az egyházhoz vagy új
egyházközségbe, illetve gyülekezetbe költözik. Ha az elmúlt évek során
csatlakoztál az egyházhoz vagy költöztél új egyházközségbe, illetve
gyülekezetbe, akkor írd le, milyen társas kihívásokat tapasztaltál.

Gondolkodj el a következő kérdéseken: Hogyan bánsz az egyházközséged vagy
gyülekezeted új tagjaival? Hogyan bánsz azokkal az egyháztagokkal, akik
másképpen viselkednek, más az érdeklődési körük vagy más közösségi
csoportokhoz tartoznak, mint te?

Pál Filemonhoz írt levelének tanulmányozása során keress egy olyan igazságot,
amely útmutatóként szolgálhat az egyháztag társaiddal való kapcsolatod során.

Pál első római fogságából – amikor házi őrizetben volt – írta levelét Filemonnak, aki
valószínűleg egy görög megtért volt az egyházban. A Filemon 1:1–3 feljegyzése
szerint Pál Filemon és mások köszöntésével kezdi levelét, köztük a Filemon
otthonában gyűlésező gyülekezet üdvözlésével.

Olvasd el a Filemon 1:4–7-et, és keresd meg, miért dicsérte Pál Filemont. Ebben a
szövegkörnyezetben a közösség szó a részvételre és a barátságra utal, valamint a
„hathatós legyen” kifejezés azt jelenti, hogy aktív vagy hatékony legyen.

Segíthet, ha tudod, hogy amikor Pál azt mondja: „a szenteknek szíveik
megvídámodtak” (Filemon 1:7), akkor ezt úgy érti, hogy Filemon
fellelkesítette őket.

Pál fő célja a Filemonhoz szóló levél megírásával az volt, hogy egy helyzetről
szóljon Filemonnal és Onésimus nevezetű rabszolgájával kapcsolatosan. Onésimus
elszökött, és talán lopott is Filemontól (lásd Filemon 1:18). Az újszövetségi
zsidó-keresztény kultúrkörben nem tekintették gonoszságnak a rabszolgaságot, és
azt a római jog is támogatta. A szökött rabszolgák büntetése között szerepelt a
durva verés, a homlokon történő megbélyegzés, sőt akár a halálbüntetés is.
Onésimus a szökése után találkozott Pál apostollal.

Olvasd el a Filemon 1:8–12-t, és keresd meg, miért könyörgött, vagyis mit kért
őszintén Pál Filemontól.
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Mit gondoltál vagy éreztél volna Filemon helyében Pál kérését olvasva?

Figyeld meg az „a kit fogságomban szűltem” kifejezést (Filemon 1:10. A szülni ige
azt jelenti, hogy életet adni valakinek. Pál a bebörtönzése során segített
Onésimusnak új életet kezdeni Jézus Krisztus követőjeként.

A Filemon 1:13–14 feljegyzése szerint Pál szerette volna magánál tartani
Onésimust, hogy segíthessen neki, de nem akarta ezt Filemon jóváhagyása nélkül
megtenni.

Olvasd el a Filemon 1:15–16-ot, és keresd meg, hogyan buzdította Pál Filemont,
miként tekintsen az újonnan megtért Onésimussal való kapcsolatára. Bejelölheted
vagy feljegyezheted, amit találsz.

Miért eshetett nehezére Filemonnak, hogy Onésimust „szeretett atyafi[nak]”
(Filemon 1:16) tekintse?

Az egyik igazság, amelyet a 16. versből ismerhetünk meg, az, hogy testvérek
vagyunk az evangéliumban.

Mindannyian Mennyei Atyánk lélekgyermekei vagyunk (lásd Zsidók 12:9), és így
egymás testvérei is. Ezenfelül a keresztelés és a konfirmálás szertartása révén,
valamint a Jézus Krisztusba vetett hit gyakorlásán és a következetes bűnbánaton
keresztül lelkileg újjá is születünk. Ily módon Jézus Krisztus fiaivá és leányaivá
válunk (lásd Móziás 5:7), és ezért testvérek leszünk az Ő szövetséges családjában.
Nemünktől, kultúránktól, korunktól vagy társadalmi helyzetünktől függetlenül
egyenlőek leszünk Isten királyságában.

Miközben a következő idézetet olvasod Spencer W. Kimball elnöktől, figyeld meg,
milyen hatással lehet azon igazság, hogy testvérek vagyunk az evangéliumban,
arra, ahogyan egymással és különösen az egyház új tagjaival bánunk:

„Mindig felemel, amikor Pál Filemonhoz írott rövid levelét olvasom; az
evangéliumi testvériséget illetően tanít nekünk egy tantételt és egy
lelkületet. […]

Lelkesítő és örömteli azt látni, hogy ugyanez a lélek munkálkodik szerte az
egyházban, hogy a szentek felkarolják, segítik, támogatják azokat és imádkoznak
azokért, akik naponta belépnek az Úr királyságába. Továbbra is nyújtsátok ki

karotokat egymás felé – és [azon] sokak felé, akik még be fognak lépni az egyházba. Fogadjátok
őket szívesen, szeressétek őket és barátkozzatok velük!

Sajnálatos módon időnként előfordul, hogy néhányan közöttünk nem így tesznek; hallani arról,
hogy egyesek kivetik azokat, akiket az Úr a keresztség révén már befogadott. Ha az Úr »nem
szégyenli őket atyjafiainak hívni« (Zsid. 2:11), akkor mi is… fogjuk kézen testvéreinket, és
emeljük be őket gondoskodásunk és szeretetünk köreibe” (“Always a Convert Church: Some
Lessons to Learn and Apply This Year,” Ensign, Sept. 1975, 4; lásd még Az egyház elnökeinek
tanításai: Spencer W. Kimball [2006]. 287.).

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Szerinted miért fontos megértenünk, hogy testvérek vagyunk az
evangéliumban?
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b. Milyen helyzetben tapasztaltad már, hogy valaki úgy bánik másokkal, mint
testvéreivel az evangéliumban? Milyen jó származott az ilyen kedvességből
és szeretetből?

3. Írj egy levelet valakinek az egyházközségedben vagy
gyülekezetedben, akinek szüksége lenne arra, hogy azt érezze,

szeretik és elfogadják. Megdicsérheted az illető tehetségét és szolgálatát,
valamint kifejezheted, hogy testvérként tekintesz rá az evangéliumban. A levél
megírása során összegezd annak tartalmát a szentírás-tanulmányozási
naplódban.

Hogy felkészülj egy további igazság megfogalmazására, amelyet Pál Filemonnak írt
levele tükröz, gondolj egy olyan alkalomra, mikor valaki megsértett vagy
ártott neked.

Olvasd el a Filemon 1:17-et, és figyeld meg, mit tanácsolt Pál Filemonnak, mit
tegyen Onésimusért, szökött rabszolgájáért.

Pál azt kérte Filemontól, hogy fogadja vissza Onésimust a háztartásába anélkül,
hogy kimérné rá a súlyos büntetéseket, amelyeket a szökött rabszolgák normális
esetben kaptak. Ahogyan azt Pál Filemonnak adott tanításaiból megtudjuk, Jézus
Krisztus tanítványai irgalmat és megbocsátást tanúsítanak mások iránt.

Miért lehet olykor nehéz irgalmat és megbocsátást tanúsítani mások iránt?

Irgalmat és megbocsátást tanúsítani azok iránt, akik helytelenül bántak velünk,
nem szükségszerűen jelenti azt, hogy hagyjuk, hogy elkerüljék tetteik
következményeit, és azt sem, hogy azonnal visszaállítjuk a beléjük vetett
bizalmunkat. Inkább arról van szó, hogy könyörületet mutatunk mások iránt, és
elengedjük az esetlegesen bennünk élő neheztelést, dühöt vagy sértettséget. Ha
helyénvaló, akkor engedhetjük a velünk szemben helytelenül cselekvőknek, hogy
újra elnyerjék a bizalmunkat.

Olvasd el a Filemon 1:18–21-et, és keresd meg, mit ajánlott Pál, mit tesz meg
Onésimus helyett.

Éppúgy, ahogyan Pál közbenjárt Onésimusért, Jézus Krisztus is közbenjár értünk,
és szót emel ügyünkben Mennyei Atyánk előtt (lásd T&Sz 45:3–5). Jézus Krisztus
megfizette továbbá azt a lelki adósságot, amellyel a bűneink miatt tartozunk.

Ha emlékezünk arra, mit tett Jézus Krisztus értünk, az miként segíthet irgalmat és
megbocsátást tanúsítani mások iránt?

4. Válaszolj meg legalább egy kérdéscsoportot az alábbiak közül a
szentírás-tanulmányozási naplódban (figyelj, hogy ne írj semmi túl

személyeset vagy bizalmasat):

a. Milyen helyzetben kellett már Filemonhoz hasonlóan irgalmat és
megbocsátást tanúsítanod valaki iránt? Hogyan voltál képes irgalmat és
megbocsátást tanúsítani ez iránt az ember iránt? Milyen áldásokban
részesültél emiatt?

b. Milyen helyzetben reméltél már Onésimushoz hasonlóan irgalmat és
megbocsátást valakitől? Hogyan törekedtél arra, hogy elnyerd ennek az
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embernek az irgalmát és megbocsátását? Milyen áldásokban
részesültél emiatt?

c. Milyen helyzetben fordult már elő veled, hogy Pálhoz hasonlóan
békéltetőként szolgáltál két fél között, akik egyike megbocsátásra
törekedett, míg a másiknak megbocsátást és irgalmat kellett tanúsítania?
Hogyan tudtál segíteni a vétkesnek, hogy bocsánatot nyerjen, a sértettnek
pedig, hogy megbocsásson a vétkesnek?

Gondold végig, mit tehetsz, hogy irgalmat és megbocsátást nyújts másoknak.
Miközben törekszel arra, hogy bevonj és elfogadj másokat, valamint megbocsátást
nyújts nekik, az Úr segíti majd az erőfeszítéseidet.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Filemonhoz írt levelet, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés a Zsidókhoz
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Pál apostol zsidókhoz írt levele tanúságot tesz Jézus Krisztus feljebbvalóságáról.
Nagyobb Ő az angyaloknál, és tökéletesebb névvel, illetve magasabb elhívással
rendelkezik. Az angyalok Isten szolgái, Jézus Krisztus viszont az Ő Fia. Ez a könyv
azt is tanítja, hogy Jézus nagyobb Mózesnél, és hogy az Ő szolgálata új szövetséget
hozott, amely feljebbvaló a Mózes törvénye szerinti régi szövetségnél. A
melkisédeki papság nagy főpapjaként papsága hatalmasabb a Mózes törvénye
szerinti főpapokénál.

Míg a szentírások tele vannak hivatkozásokkal Jézus Krisztus engesztelő
áldozatára, feltámadására, mennybemenetelére, a Zsidók a Megváltó folyamatos
munkáját hangsúlyozza mindazok életében, akik Őhozzá fordulnak
engedelmességgel és hittel. A zsidókhoz írt levél tanulmányozása segíthet jobban
megértened az engesztelés tanát, és arra ösztönözni téged, hogy Mennyei
Atyánkba és Jézus Krisztusba vetett hittel élj.

Ki írta ezt a könyvet?
A legtöbb utolsó napi szent elfogadja, hogy Pál a Zsidók szerzője (lásd Bible
Dictionary, “Pauline Epistles”), néhányan azonban megkérdőjelezik, hogy valóban
ő írta-e ezt a levelet, mivel stílusában és nyelvezetében eltér Pál többi írásától.
Általánosságban elfogadott, hogy még ha nem is Pál kezében volt a toll, a
gondolatok az övéi lehettek, hiszen a Zsidókban szereplő tanok összhangban
állnak a többi levelében találhatókkal. Joseph Smith próféta Pál apostolnak
tulajdonította a Zsidókban olvasható kijelentéseket (lásd Az egyház elnökeinek
tanításai: Joseph Smith [2007]. 108.). E kézikönyv esetében elfogadjuk, hogy Pál volt
a szerző.

Mikor és hol íródott?
Nem ismert, hol íródott Pál zsidókhoz írt levele, és azt sem tudjuk pontosan, mikor
készülhetett. A legtöbben azonban azt feltételezik, hogy valamikor Kr. u. 60–62
körül keletkezhetett, az idő tájt, amikor Pálnak a filippibeliekhez, a
kolossébeliekhez, az efézusbeliekhez és Filemonhoz írott levelei (lásd Kalauz a
szentírásokhoz: Pál levelei; scriptures.lds.org).

Kinek íródott a könyv, és miért?
Pál azért írta a zsidókhoz címzett levelet, hogy bátorítsa a zsidó egyháztagokat,
hogy őrizzék meg Jézus Krisztusba vetett hitüket, és ne térjenek vissza korábbi
útjaikhoz (lásd Zsidók 10:32–38). Különböző csapások súlya alatt e zsidó
keresztények közül sokan nyilvánvalóan visszahúzódtak az egyháztól és
visszatértek a zsinagógákban folyó zsidó hódolat viszonylagos biztonságába (lásd
Zsidók 10:25, 38–39). Pál szerette volna megmutatni e zsidó keresztényeknek, hogy
Mózes törvénye maga is Jézus Krisztusra és az Ő engesztelésére mutat a szabadítás
valódi forrásaként.
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Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
A Zsidók szigorúan véve nem levél, sokkal inkább egyfajta hosszabb lélegzetű
prédikáció, mely ismétlődően utal az izráeliták szentírásaira és szokásaira. Ez a
leghosszabb prédikáció arról, miért és hogyan áll Jézus Krisztus mindenek felett.

A Zsidók azt tanítja, hogy Jézus Krisztus nagyobb a törvénynél, mert Ő adta a
törvényt. A Zsidók arról is szól, hogy a próféták az Őbelé vetett hit révén nyertek
hatalmat, hogy Ő volt a nagy főpap, akiben az ószövetségi idők áldozatai
beteljesedtek, hogy Ő nagyobb az angyaloknál, és hogy az Ő engesztelő áldozata
révén nyerhetünk bűnbocsánatot.

A Zsidók könyve azon kevés helyek egyike a Bibliában, ahol Melkisédek prófétáról
(lásd Zsidók 7:1–4), valamint a róla elnevezett papságról olvashatunk (lásd Zsidók
5:5–6, 10; 6:20; 7:11–17). A Zsidók azt tanítja, hogy a melkisédeki papság nagyobb
az ároni papságnál, valamint megmutatja, hogy a szabadítás nem Mózes
törvényében vagy a lévita papok által végzett szertartásokban rejlik, hanem Jézus
Krisztusban és a melkisédeki papság szertartásaiban (lásd Zsidók 7:5–28). A Zsidók
11:1–12:4 figyelemre méltó értekezést tartalmaz a hitről, és arról tanít, hogyan
bízhat az egyén Jézus Krisztusban. (Lásd Bible Dictionary, “Pauline Epistles.”)

Vázlat
Zsidók 1–6. Jézus Krisztus az Atya valóságának képmása. Ő nagyobb az
angyaloknál és minden Előtte járó prófétánál, köztük Mózesnél is. Az ősi izráeliták,
akiket kihoztak Egyiptomból, azért nem tudtak bejutni az Úr nyugalmába, mert
megkeményítették a szívüket Jézus Krisztus és az Ő szolgája, Mózes ellen. A nagy
főpapként Jézus feljebbvaló minden mózesi főpapnál. Szenvedésén keresztül
Krisztus tökéletessé lett. Az evangélium tanain és szertartásain keresztül
beléphetünk az Úr nyugalmába és juthatunk „tökéletességre” (Zsidók 6:1).

Zsidók 7–13. A melkisédeki papság végzi az evangélium szolgálatát, és ez nagyobb
az ároni papságnál. A szent sátor és a mózesi szertartások Krisztus elrendelt
szolgálatát vetítették előre. Jézus Krisztus betöltötte Mózes törvényét a saját vére
ontásával, ami által elnyerhetjük a szabadítást és a bűneink bocsánatát. Hit révén a
próféták és más férfiak és nők igazlelkű tetteket és csodákat vittek véghez.

ZSIDÓK
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27. RÉSZ: 4. NAP

Zsidók 1–4
Bevezetés
Pál apostol Jézus Krisztus igaz természetéről tanítja a zsidó szenteket, vagyis a
zsidó keresztényeket. A Szabadító engeszteléséről is tanítja őket, valamint az
engesztelés eredményeként élvezett áldásokról. Pál beszámol az ősi izráeliták
vadonbéli vándorlásáról is, hogy megtanítsa a szenteknek, mit kell tenniük ahhoz,
hogy beléphessenek az Úr nyugalmába.

Zsidók 1
Pál Jézus Krisztus természetéről tanít
Olvasd el a következő helyzeteket:

• Egy fiatal nőnek elege van abból, hogy őt mindig „jó kislánynak” hívják, mert
nem vesz részt a barátaival bizonyos tevékenységekben. A normáinak lazítását
fontolgatja, hogy beilleszkedhessen a csoportba.

• Egy teljes idejű misszionáriusi szolgálatot teljesítő fiatal férfi ráébred, hogy a
misszionáriusi munka nehezebb a vártnál, ezért a hazatérésen gondolkodik.

Mi a közös ezekben az esetekben? Milyen okai lehetnek annak, hogy valaki feladja
azt, amiről tudja, hogy helyes?

Pál apostol a zsidókhoz írt e levelet olyan időszakban írta, amikor néhány zsidó
megtért nem járt az egyházi gyűlésekre az üldöztetés és egyéb rájuk nehezedő
nyomás miatt. Visszatértek a hagyományos zsidó hódolat megszokottságához, mely
éppen emiatt viszonylagos biztonságot is nyújtott, azonban nem tartozott bele a
Jézus Krisztusba vetett hit (lásd Zsidók 10:25, 38–39). Pál buzdításként írta ezt a
levelet ezeknek az egyháztagoknak, hogy maradjanak hűek Jézus Krisztushoz.

A Zsidókhoz írt levél tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek
segíthetnek hűnek maradnod Krisztushoz, amikor úgy érzed, inkább feladnád.

Olvasd el a Zsidók 1:1–3, 10-et, és keress olyan tanokat, amelyeket Pál tanított a
zsidó szenteknek a Szabadítóról.

1. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le azokat a tanokat Jézus
Krisztusról, amelyeket a Zsidók 1:1–3, 10-ben találsz. A 2. és a 10.

versben például a következő tant találhatod meg: Jézus Krisztus teremtette az
egeket és a földet. Ha alaposan megvizsgálod ezeket a verseket, akkor rájössz,
hogy számos további jelentős tant tanítanak a Szabadítóról.

Tanok és tantételek felismerése
A szentírások sokkal több tant és tantételt tartalmaznak, mint ahányra ez az ifjúsági hitoktatási
kézikönyv rávilágít. Miközben saját magad tanulmányozod a szentírásokat, gyakorold azt, hogy
további igazságokat keresel, melyeket alkalmazni tudsz az életedben. A Zsidók 1:1–3, 10
eszményi lehetőséget kínál az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatos tanok megkeresésének
gyakorlására.
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Figyeld meg „az ő valóságának képmása” kifejezést a Zsidók 1:3-ban. Ez a kifejezés
azt jelenti, hogy Jézus Krisztus fizikailag és lelkileg is Mennyei Atyánkat
személyesíti meg és osztozik az Ő isteni jellemében. A „hatalma szavával fentartja
a mindenséget” kifejezés pedig azt jelzi, hogy Jézus Krisztus mindenható.

Gondold át, hogy a Zsidók 1:1–3, 10-ben talált igazságok közül melyik segíthet
neked, ha kísértés ér, hogy elfordulj az Úr akaratának megtételétől.

A Zsidókhoz írt levél egyik gyakori témája Jézus Krisztus feljebbvalósága. Pál
például a Zsidók 1:4–14-ben megmutatta, hogy Jézus Krisztus nagyobb az
angyaloknál, az ezt követő fejezetekben pedig tovább igazolta Krisztus kiválóságát
és feljebbvalóságát.

Az a tudat, hogy Jézus Krisztus mindennél nagyobb, miért segíthet valakinek,
akinek nehezére esik hithűnek maradni Őhozzá? ____________________

A Zsidók további részeinek tanulmányozása során figyeld meg, felbukkan-e újra ez
a témakör.

Zsidók 2
Pál azt tanítja, hogy Jézus Krisztus a szabadításunk fejedelme
Gondold végig, hogyan választotok kapitányt vagy vezetőt a különböző csapatok
vagy csoportok számára (például a sportcsapatok, vitakörök, színjátszó körök vagy
iskolai klubok esetében). Milyen tulajdonságok fontosak, amikor kapitányt vagy
vezetőt választasz?

Pál apostol a Zsidók 2-ben részletesebben is kifejtette Jézus Krisztus természetét és
személyét a zsidó megtérteknek, hogy segítsen nekik megérteni, miért kell
továbbra is Őt követniük. Olvasd el a Zsidók 2:10-et, és keresd meg, mit mondott
Pál, minek a fejedelme (kapitánya) Jézus Krisztus.

Ebből a versből megtudjuk, hogy Jézus Krisztus a szabadításunk fejedelme.

2. Válaszold meg a következő kérdést a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Milyen szempontból a szabadításunk fejedelme Jézus

Krisztus?

Olvasd el a Zsidók 2:8–9, 14–18-at, és keress olyan kifejezéseket, amelyek leírják,
mi tette alkalmassá a Szabadítót arra, hogy a szabadításunk fejedelme legyen. Meg
is jelölheted, amit találsz.

A Zsidók 2:9-ben Pál azon tanítása, mely szerint Jézus Krisztus „kisebbé tétetett az
angyaloknál”, a Szabadító leereszkedésére utal az Ő halandóság előtti trónusáról a
halandóság megtapasztalása érdekében, valamint szenvedésére és halálára,
melynek révén „mindenek alá le is ereszkedett” (T&Sz 88:6). A „testből és vérből
valók” kifejezés a Zsidók 2:14-ben azt jelenti, hogy halandók vagyunk. Az
„engesztelést szerezzen a nép bűneiért” kifejezés a Zsidók 2:17-ben azt jelenti,
hogy Krisztus képes volt kiengesztelni a bűneinkért.

A 9. vers szerint mit tett Jézus minden emberért? A 14. vers szerint kit győzött le az
engesztelése révén?

Figyeld meg, hogy Pál nem csupán a szabadításunk fejedelmeként hivatkozott a
Szabadítóra, hanem úgy is hívta: „könyörülő… és hív főpap” (Zsidók 2:17). (Ha
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szükséges, elmondhatod, hogy a hív szó azt jelenti: hű, hűséges.) Pál egy zsidó
főpaphoz hasonlította Jézus Krisztust, mert a főpapra úgy tekintettek, mint
közbenjáróra Isten és az emberek között.

A Zsidók 2:18 szerint miért képes a Szabadító segíteni rajtunk (vagy vigaszt
nyújtani nekünk)? ____________________

Olvasd el a Zsidók 4:14–16-ot, és keresd meg, Pál milyen további meglátásokat
osztott meg arról, miként lehet a Szabadító könyörületes és hithű főpap.

A Zsidók 2:17–18-ból, illetve a 4:14–16-ból a következő igazságot ismerhetjük
meg:Mivel Jézus Krisztus mindent elszenvedett és mindenben
megkísértetett, tökéletesen megért bennünket, és képes segíteni nekünk a
szükség idején. (Lásd még Alma 7:11–13.)

3. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le az érzéseidet arról,
miként segíthetnek neked a Zsidók 2-ből megismert igazságok

abban, hogy szilárd legyél azon elhatározásodban, hogy Jézus Krisztust követed
vezetődként.

Zsidók 3–4
Pál arról tanít, hogyan léphetünk be az Úr nyugalmába
Mi miatt aggódsz vagy idegeskedsz olykor? Gondold át, hogyan lelhetsz
békességre és nyugalomra a szorongás és nyugtalanság ezen és más forrásaitól.

Pál idején a zsidó szenteket üldözték azért, mert Jézus Krisztus evangéliuma szerint
éltek. A Zsidók 3–4-ben Pál egy ószövetségi történetre utalt, hogy megtanítsa a
szenteknek, hogyan lelhetnek békére ebben az életben és a következőben.

Az ősi időkben, miután Izráel gyermekei kiszabadultak a fogságból, haragra
gerjesztették az Urat az engedetlenségükkel, ezért nem léphettek be az Úr
nyugalmába (lásd 4 Mózes 14; Jákób 1:7–8; Alma 12:33–37; 13:6, 12–13, 28–29).

Megjelölheted „az én nyugodalmam” kifejezést a Zsidók 3:11-ben.

Olvasd el a Tan és a szövetségek 84:24-et, és keresd meg, mit tanít ez a rész az Úr
nyugalmáról.

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából ezt tanította: „A hű
szentek már ebben az életben belépnek az Úr nyugalmába, és azáltal, hogy
kitartanak az igazságban, ebben az áldásos állapotban maradnak, míg meg nem
pihenhetnek az Úrral a mennyben. […] Az Úr nyugalma a halandók számára azt
jelenti, hogy tökéletes tudást nyernek a nagyszerű utolsó napi munka isteni
voltáról. […] Az Úr nyugalma az örökkévalóságban azt jelenti: örök életet

örökölni, részesülni az Úr dicsőségének teljességében” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 633).

Olvasd el a Zsidók 4:1-et, és keresd meg, mi miatt aggódott Pál, mit mulaszthatnak
el az egyház tagjai megtenni.

Olvasd el a következő részeket:Zsidók 3:7–8, 12–15, 18–19; 4:2–3, 6–7, 11. Olvasd el
a Zsidók 4:3 Joseph Smith fordítását is (a Kalauz a szentírásokhoz 243. oldalán.)
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Miközben ezeket a verseket olvasod, keresd meg, mit tanított Pál ismétlődően
arról, miként léphetünk be az Úr nyugalmába.

Figyeld meg a „meg ne keményítsétek a ti szíveiteket” kifejezést (Zsidók 3:8, 15;
4:7). Ez a kifejezés azt jelenti, hogy nem szabad bezárnunk a szívünket az igazság
és a sugalmazás előtt; a szívünket nyitott, készséges és engedelmes állapotban kell
tartanunk Isten és az Ő parancsolatai iránt.

Pál tanításaiból megtudhatjuk, hogy ha hűek maradunk a Szabadítóhoz és nem
keményítjük meg a szívünket, akkor belépünk majd az Úr nyugalmába.

Hogyan segít hűnek maradnunk az Úrhoz az, ha úgy döntünk, hiszünk a
Szabadítóban, és nyitva tartjuk a szívünket Isten céljai és terve iránt? Gondolj
valakire, aki jó példája ennek a tantételnek. Mit tesz konkrétan ez a személy, hogy
hithű maradjon?

4. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, mit teszel majd, hogy
hű maradj Jézus Krisztushoz és nyitva tartsd a szíved Iránta.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Zsidók 1–4-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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28. RÉSZ: 1. NAP

Zsidók 5–6
Bevezetés
Pál apostol azt tanítja, hogy a papságot elnyerőket Istennek kell elhívnia, és hogy
Jézus Krisztust Isten hívta el „Melkisédek rendje szerint való főpapnak” (Zsidók
5:10). Pál arra buzdítja az egyháztagokat, hogy legyen szorgalmuk, hitük, türelmük
és reménységük Isten ígéreteinek elnyerésében.

A szentírások napi szintű tanulmányozása
A mindennapos egyéni szentírás-tanulmányozás segíthet megismerned az evangéliumot,
fejlesztened a bizonyságodat, és meghallanod az Úr hangját. Harold B. Lee elnök azt mondta:
„Ha nem olvassuk naponta a szentírásokat, akkor bizonyságunk egyre inkább gyérül, és nem
mélyül el a lelkiségünk” (Az egyház elnökeinek tanításai: Harold B. Lee [2001]. 66.). Miközben
folytatod az Újszövetség tanulmányozását, áldásokban részesülsz majd a napi szintű
szentírás-olvasásért.

Zsidók 5
Pál azt tanítja, hogy a papságot elnyerőket Istennek kell elhívnia
Képzeld el, hogy az egyik ismerősöd egy papírra felírja, hogy orvos, majd kitűzi azt
az ingére. Bár olyan papírt viselne, amelyen a megfelelő jogcím áll, mégis milyen
aggályaid lennének, ha ez a személy próbálna megoperálni téged egy baleset után?
Hogyan reagálnál, ha rendőr feliratot viselne, és megpróbálna valamilyen büntetést
kiszabni rád?

Miért nem bíznál abban, hogy ez a személy elvégezze a magára vett jogcímhez
kapcsolódó tevékenységet?

Annak ellenére, hogy a megfelelő címmel ellátott feliratot visel, nincsen meg a
szükséges felhatalmazása és képessége sem a feladatok elvégzésére. Éppen úgy,
ahogy a társadalom felállította a módjait annak, hogy valaki felhatalmazást
kaphasson bizonyos tevékenységek elvégzésére, Isten is meghatározta a módját
annak, hogy valaki felhatalmazást kaphasson bizonyos feladatok elvégzésére az Ő
egyházában. A Zsidók 5 tanulmányozása során keresd meg az Isten által
meghatározott mintát az Ő felhatalmazása elnyeréséhez.

Pál apostol úgy jellemezte a Szabadítót, mint „nagy főpapunk” (Zsidók 4:14).
Olvasd el a Zsidók 5:1–3-at, és keresd meg, mit tanított Pál a főpap szerepéről az
izráeliták között Mózes törvénye alatt.

„Mózes törvénye szerint az ároni papság elnöklő tisztségviselőjét főpapnak nevezték. Ez a
hivatal öröklődött, és Áron családjának elsőszülött fiútagjaira szállt, maga Áron lévén az első
főpap az ároni rendben.” A főpap általában élete végéig szolgált, azonban idővel a gonoszok ezt
a hivatalt is megkaparintották. „A főpapokat Heródes és a rómaiak egyaránt jogtalanul nevezték
ki és mentették fel a saját belátásuk szerint. A hivatalt Kr. e. 37 és Kr. u. 68 között 28 különböző
ember töltötte be” (Bible Dictionary, “High priest”).
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Olvasd el a Zsidók 5:4-et, és keresd meg, hogyan kellett kiválasztani a főpapot.

Hogy megértsd, miként hívta el Isten Áront (lásd Zsidók 5:4), olvasd el a 2 Mózes
28:1-et, mely feljegyzi a párbeszédet, melyre Isten és Mózes között került sor a
Sinai-hegyen.

Gondold át, miért fontos az a tény, hogy az Úr Áron elhívását Mózesnek
nyilatkoztatta ki és nem magának Áronnak vagy valaki másnak. Mózes volt a
próféta, ezért ő volt felhatalmazva arra, hogy ilyen kinyilatkoztatást kapjon,
valamint hogy kormányozza a papság használatát a földön.

Pálnak a Zsidók 5:4-ben található tanításaiból megtudjuk, hogy azokat, akiket
elrendelnek a papságba, Istennek kell elhívnia, felhatalmazott szolgáinak
adott kinyilatkoztatás által. Ma az egyházban a felhatalmazott papsági
vezetőknek interjút kell készíteniük minden elrendelésre jelölttel, és a Szentlélek
útmutatására törekedve meg kell határozniuk a jelölt felkészültségét és
érdemességét a papságba való elrendeléshez.

Hogyan kapcsolódik ez az igazság más egyházi pozíciókba való elhívás
folyamatához?

Olvasd el a Hittételek 1:5-öt, és keresd meg, hogy miként tükröződik Joseph Smith
próféta írásában a Zsidók 5:4-ben korábban megismert igazság, illetve az, hogy
valakit „Isten hív el, miként Áront is”. Tartsd észben, hogy a prófécia szó
kinyilatkoztatásra utal.

Az ötödik hittétel szerint amellett, hogy „az embert Istennek kell elhívnia prófécia
[által]”, mi másnak kell még történnie ahhoz, hogy valaki felhatalmazást nyerjen
arra, hogy „prédikálhassa az Evangéliumot és szolgálhasson annak
szertartásaiban”?

Mind az Ószövetség, mind pedig az
Újszövetség feljegyzi, hogy a próféták, a
papsági vezetők és az evangéliumi
tanítók is felhatalmazott papságviselők
kézrátétele által kapták meg elhívásukat
(lásd 4 Mózes 27:18–23; Apostolok
cselekedetei 6:5–6; 13:2–3; 1 Timótheus
4:14).

1. Válaszolj a következő
kérdések egyikére vagy

mindkettőre a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Hogyan tükrözi a szentírásokban lefektetett mintát az a folyamat, ahogyan
napjainkban elhívják az embereket a különböző egyházi pozíciókba?

b. Miért fontos tudnunk, hogy a papsági felhatalmazás csak ilyen módon
kapható meg?

Olvasd el a Zsidók 5:5–6-ot, és keresd meg, kitől kapta a Szabadító a
felhatalmazását.
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E versek szerint Mennyei Atyánk adta a papságot Fiának, Jézus Krisztusnak. Neki
kellett az örökkévaló papnak lennie „Melkisédek rendje szerint” (Zsidók 5:6).

A melkisédeki papság hivatalaként a főpap hivatala „Jézus Krisztusra is vonatkozik, aki a nagy
Főpap. Ádám is főpap volt, és mind a pátriárkák. Ma három elnöklő főpap alkotja az egyház
elnökségét, és ők elnökölnek minden más papságviselő és egyháztag felett. Ezenfelül ma arra
érdemes férfiakat szerte az egyházban elrendelnek főpapnak, amint az helyénvaló” (Kalauz a
szentírásokhoz: főpap; scriptures.lds.org).

Olvasd el a Zsidók 5:7–10-et, és jelöld meg a 9. versben, mi lett Jézus Krisztus. A
7–8. vers Melkisédekre utal, aki egy Ábrahám idejében élő próféta és király volt.

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította, hogy e
versek „egyaránt vonatkoz[nak] Melkisédekre és Krisztusra is, hiszen Melkisédek
Krisztus előfutára volt, és a próféta szolgálata Urunkat személyesítette meg és
jelezte előre” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:157).

2. Válaszold meg a következő kérdést a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Hogyan lehet Jézus Krisztus az „örök idvesség szerzője”

(Zsidók 5:9) mindazok számára, akik engedelmeskednek Neki?

A Zsidók 5:11–14 feljegyzése szerint Pál kifejezte azon vágyát, hogy többet tanítson
e témáról, azonban elmondta, hogy az emberek híján vannak annak a lelki
értelemnek és érettségnek, amely a komolyabb tanítások megértéséhez
szükséges lenne.

Zsidók 6
Az egyháztagok buzdítást kapnak, hogy legyen szorgalmuk, hitük, türelmük és
reménységük Isten ígéreteinek elnyerésében
Isten olyan áldásokat ígért gyermekeinek, mint például a békesség, a boldogság, a
bűnbocsánat, az imára adott válaszok, a pátriárkai áldásokban található áldások, a
feltámadás és az örök élet. Ezen áldások némelyike a döntéseinktől függ.

Melyik az a megígért áldás, melynek elnyerését nagyon várod már?

A Zsidók 6 feljegyzése szerint Pál arra buzdította a szenteket, hogy ne szűnjenek
meg törekedni az Úr megígért áldásaira. E fejezet olvasása során keress olyan
igazságokat, amelyek segíthetnek elnyerned az Isten által megígért áldásokat.

Olvasd el a Zsidók 6:1–3-at, és keresd meg, mire tanította Pál a szenteket, milyen
célért munkálkodjanak. Figyeld meg, hogy a Zsidók 6:1 Joseph Smith fordítása (a
Kalauz a szentírásokhoz 243. oldalán) kijelenti: „Ennélfogva, nem hagyva el
Krisztus tanának tantételeit” (dőlt betűs kiemelés hozzáadva), valamint a Zsidók
6:3 Joseph Smith fordítása (a Kalauz a szentírásokhoz 243. oldalán) kijelenti: „És
tovább haladunk, egészen a tökéletességig, ha Isten megengedi.”

28.  RÉSZ,  1 .  NAP

595



A tökéletesség azt jelenti, hogy valaki lelkileg érett és teljes (lásd Kalauz a
szentírásokhoz: tökéletes; scriptures.lds.org). A Zsidók 6:1–2-ben azt olvassuk,
hogy az evangélium első tantételei és szertartásai alkotják azt az alapot, amelyre
építkezünk kell, miközben a tökéletességen, vagyis a lelki érettségen
munkálkodunk.

A Zsidók 6:4–8 feljegyzése szerint Pál jellemezte azokat, akikre a veszedelem
fiaiként utalunk – akik tökéletes tudással rendelkeznek arról, hogy Jézus a Krisztus,
majd elfordulnak ettől az igazságtól, és Isten ellenségeivé válnak. Pál ezen
egyéneket azokkal a szentekkel állította szembe, akikhez levelében szólt, és akik
Krisztus nevében munkálkodtak (lásd Zsidók 6:9–10).

Olvasd el a Zsidók 6:11–15-öt, és keresd meg, mire buzdította Pál a szenteket, mit
tegyenek, miközben Isten megígért áldásainak örökléséért munkálkodnak.
Segíthet, ha tudod, hogy az „ugyanazon buzgóságot tanusítsa a reménységnek
bizonyossága iránt” kifejezés a 11. versben arra utal, hogy legyünk szorgalmasak,
míg el nem nyerjük Isten megígért áldásait.

Pál úgy jellemezte Ábrahámot, mint aki a szorgalom, a hit és a türelem példája az
Isten megígért áldásaira való törekvés terén. Ábrahám 75 éves volt, amikor Isten
leszármazottakat ígért neki, majd aztán 25 évet várt hitben ezen ígéret
beteljesedésére Izsák születése révén. Pál tanításaiból megtudjuk, hogy a végsőkig
kitartó szorgalom, a Jézus Krisztusba vetett hit és a türelem révén
örökölhetjük meg az Isten által megígért áldásokat.

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Szerinted miért fontos a szorgalom, a Jézus Krisztusba vetett hit, illetve a
türelem, miközben Isten megígért áldásainak elnyerésére törekszünk?

b. Milyen helyzetben kaptad már meg a megígért áldásokat a szorgalom, a
Jézus Krisztusba vetett hit és a türelem révén?

A Zsidók 6:16–18 feljegyzése szerint Pál azt tanította, hogy Isten megtartja ígéreteit,
és sohasem hazudik, ezért lehet reménységünk az Ő ígéreteiben, és lehetünk
bizonyosak azok beteljesedése felől.

Olvasd el a Zsidók 6:19–20-at, és keresd meg, milyen hatással van az Isten
ígéreteibe vetett reménységünk az életünkre.

Az egyik igazság, melyet a Zsidók 6:19-ben találhatunk, az, hogy az Isten
ígéreteibe vetett reménységünk lelki horgony a lelkünknek. A remény „az
igazlelkűségért ígért áldások magabiztos elvárása, illetve az azok iránti vágyakozás”
(Kalauz a szentírásokhoz: remény; scriptures.lds.org).

4. Rajzolj a szentírás-tanulmányozási naplódba egy horgonyt.
Gondold át, mit tesz a horgony a hajóval. Írj arról, milyen

értelemben jelent lelki horgonyt számodra az Isten ígéreteibe vetett
reménységed.

Gondold át, miként fogsz teljesebb mértékű szorgalmat, hitet, türelmet és
reménységet kifejleszteni. Lejegyezheted a benyomásaidat a személyes naplódba.
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5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Zsidók 5–6-ot, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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28. RÉSZ: 2. NAP

Zsidók 7–10
Bevezetés
Pál apostol azt tanítja, hogy Jézus Krisztus „az Izráel házával [kötött] új szövetség”
(Zsidók 8:8) Közbenjárója. Kifejti, hogy a Szabadító áldozata feljebbvaló a főpapok
által Mózes törvénye szerint bemutatott áldozatoknál, illetve, hogy a mózesi
szertartások az emberek figyelmét a Szabadítóra és az Ő engesztelésére
irányították.

Zsidók 7–8
Pál azt tanítja, hogy Jézus Krisztus az új szövetség Közbenjárója
A kihagyott helyekre írd be, milyen
tárgy kelti az adott árnyékot.

Miért tudod az árnyékkép alapján
megállapítani, hogy milyen tárgyról
van szó?

Az Ószövetség sok olyan ceremóniáról
és szertartásról szól, amelyek a
Szabadítót és az Ő engesztelését
jelképezték vagy vetítették előre. Mivel
Pál tudta, hogy a zsidó keresztények számára ismerősek ezek a ceremóniák és
szertartások, a levelében utalt ezekre, miközben a szenteket Jézus Krisztusról
tanította.

Szentírásbeli jelképrendszerek
A Bible Dictionary [Bibliaszótár] kijelenti: „A szentírások bővelkednek jelképekben és képletes
kifejezésekben. A ceremóniák és szertartások jelképesek a külső folyamataikban, és mind
tanúságot tesznek Jézus Krisztusról. […] A sátorban végzett szertartás az örökkévaló dolgokat
jelképezte (Zsid. 8–10), ahogyan Mózes törvényének egésze is, amely Krisztusra utaló mintákat
és árnyképeket tartalmazott” (Bible Dictionary, “Symbolism”). E minták és árnyképek megértése
elmélyítheti a Jézus Krisztus evangéliumával kapcsolatos ismereteidet és szeretetedet.

Minden szentírásban találhatók minták, árnyképek, jelképek és hasonlatok Jézus
Krisztusról. A minták, árnyképek, jelképek és hasonlatok nagyobb valóságokat
tükröző megjelenítési formák. E képvilág javarészt embereken, tárgyakon,
eseményeken és körülményeken keresztül jelenik meg.

Mózes törvényének célja az volt, hogy Jézus Krisztus mintája és árnyképe legyen,
vagyis olyan jelkép, amely az izráelitákat Jézus Krisztusra és az Ő engesztelő
áldozatára irányította (lásd 2 Nefi 11:4; Jákób 4:4–5). Pál apostol kifejtette, hogyan
viszi ezt végbe a törvény számos része. Segíteni akart a zsidó szenteknek, hogy
hűek maradjanak Jézus Krisztushoz, és ne forduljanak vissza Mózes törvényének
követéséhez, ahogy néhányan tették.
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Mózes elrendeli Áront az ároni papság
főpapjának

A Zsidók 2:17-ben azt olvassuk, hogy Pál úgy utalt Jézus Krisztusra mint
„könyörülő… és hív főpap”. Mózes napjaitól Jézus Krisztus idejéig a főpap volt az
ároni papság elnöklő tisztségviselője, mely papságot olykor a lévita papságnak is
hívják, a Lévi törzse tagjai által viselt ároni papsági felhatalmazásra utalva (lásd
Bible Dictionary, “Aaronic Priesthood”).

Olvasd el a Zsidók 7:1–4-et, és keresd
meg, mit tanított Pál Melkisédekről.
Olvasd el a Zsidók 7:3 Joseph Smith
fordítását is (a Kalauz a szentírásokhoz
242. oldalán) további pontosításért
arról, mit tanított Pál a 3. versben.

Melkisédek „figyelemre méltó próféta
és vezető volt, aki körülbelül Kr. e. 2000
táján élt. Sálem (Jeruzsálem)
királyának, a béke királyának és »a
fenséges Isten papj[ának]« [Zsidók 7:1]
hívták” (Bible Dictionary,
“Melchizedek”; lásd még 1 Mózes
14:25–40 Joseph Smith fordítása [a Kalauz a szentírásokhoz 224. oldalán]). Pál
értette Melkisédek nagyságát, és Jézus Krisztus mintájaként vagy árnyképeként
említette őt.

A Zsidók 7:15–17-ben Pál egy ószövetségi próféciát idézett egy pap eljöveteléről
„Melkhisedek rendje szerint” (Zsidók 7:17; lásd még Zsoltárok 110:4). Pál azt
tanította, hogy Jézus Krisztus betöltötte ezt a jövendölést.

„Pál egyik célja a Zsidók 7-ben az volt, hogy megmutassa a melkisédeki papság feljebbvalóságát
a lévita vagy ároni papság és az ahhoz kapcsolódó szertartások felett. Ha a tökéletesség és a
felmagasztosulás elérhető lenne a lévita papságon keresztül, akkor mi szükség lenne a magasabb
papságra váltásra? Pál azt tanította, hogy a tökéletesség – vagyis az, hogy »hasonlóvá tétet[ünk]
Isten Fiához« (Zsidók 7:3) – nem a lévita papság révén valósul meg, hanem Jézus Krisztuson és
az Ő papsági rendjén keresztül. Jézus Krisztus »Júdából támadott«, nem Lévi törzséből, ezért Pál
azt tanította, hogy az Ő joga a papsághoz nem a származásán alapult, hanem az
»enyészhetetlen életnek ereje szerint« való volt (lásd Zsidók 7:14–16). A halandóság előtti
Jehovaként Ő teremtette a földet, és irányította az Ószövetség eseményeit ugyanazon papsági
hatalom által, melyet halandó szolgálata során is visel majd” (Újszövetség tanulói kézikönyv
[Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014]. 480.).

Olvasd el a Zsidók 7:23–28-at, és keresd meg a különbségeket Jézus Krisztus és a
lévita főpapok között, akik az ároni papsági szertartásokat végezték az emberek
számára. A „gyarló embereket rendel főpapokká” kifejezés a 28. versben azt jelenti,
hogy gyengeségekkel rendelkeznek. Olvasd el a Zsidók 7:25–26 Joseph Smith
fordítását is (a Kalauz a szentírásokhoz 243. oldalán.)

A Zsidók 7:25-ben a „mindenha él, hogy esedezzék érettök” kifejezés azt jelenti,
hogy Jézus Krisztus küldetése az, hogy közbenjárjon értünk, hogy segítsen
visszatérnünk Isten színe elé.
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Hogyan magyaráznád el a Jézus
Krisztus és a lévita főpapok közötti
különbséget? ____________________

Olvasd el a Zsidók 8:1–4-et, és keresd
meg, milyen ajándékot vagy áldozatot
ajánlott fel Jézus Krisztus. A Zsidók 8:4
Joseph Smith fordítása a
következőképpen szól: „Ezért, amíg a
földön volt, saját életét ajánlotta
áldozatul az emberek bűneiért. Most a
törvény alá tartozó minden papnak
ajándékokat, vagyis áldozatokat kell
felajánlania a törvény szerint.”

Milyen igazságot tanulhatunk a Zsidók
8:4 Joseph Smith fordításából arról,
amit Jézus Krisztus értünk tett?
____________________

1. Gondolkodj el azon, mit jelent neked személyesen Jézus Krisztus
engesztelő áldozata, és egészítsd ki a következő kijelentések egyikét

a szentírás-tanulmányozási naplódban. Kereshetsz helyénvaló alkalmat arra is,
hogy megoszd a leírtakat egy családtagoddal vagy barátoddal.

a. Hálás vagyok a Szabadítómért, mert…

b. Tudom, hogy a Szabadítóm szeret engem, mert…

c. Jézus Krisztus engesztelő áldozata áldást hozott rám, mert…

A közbenjáró olyasvalaki, aki megoldja a két ember vagy csoport közötti
ellentéteket. Jézus Krisztus engesztelése megbékíti az emberi lényeket (akik közül
mindenki bűnös) az Atyaistennel. Áldozata miatt Jézus Krisztus lett a „jobb
szövetségnek közbenjárója” (Zsidók 8:6), a szövetségé, melyben az Úr kijelentette:
„Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek
nekik Istenök és ők lesznek nekem népem” (Zsidók 8:10). E szövetség– ha az
emberek elfogadják azt –, segít nekik megismerni az Urat (vö. Zsidók 8:11),
valamint megtisztulni a bűneiktől és gonoszságaiktól (vö. Zsidók 8:12).

Zsidók 9–10
Pál elmagyarázza, miként mutattak a mózesi szertartások a Szabadító
engesztelésére
A Zsidók 9–10-ban azt olvassuk, hogy Pál apostol azzal folytatta a lévita főpapok
Jézus Krisztushoz való hasonlítását, hogy kifejtette ezen főpapok engesztelés napi
kötelezettségeit.

28.  RÉSZ,  2 .  NAP

600



Évente egy alkalommal, a zsidó szent napon, melyet az engesztelés napjának (más
néven jom kippurnak) hívnak, a főpap engedélyt kapott, hogy belépjen a
legszentebb helyre (más néven a szentek szentjébe) a sátorban vagy később a
jeruzsálemi templomban. Belépés előtt a főpap egy tulkot áldozott fel „saját
magáért és házanépéért” való engesztelésül, majd pedig egy kecskebakot „Izráel
gyülekezetéért” való engesztelésül. Az állatok vérét meghatározott helyekre és
tárgyakra hintette a legszentebb helyen további engesztelésként. Ezután
„megvallotta Izráel népének minden bűnét” egy másik kecskebakon (melyet
bűnbaknak neveznek), amelyet azután a pusztába űztek, ezzel jelképezve a nép
bűneinek eltörlését. Ezt követően átöltözött, és „két kost ajánlott fel égő
áldozatként magáért és a népéért” (Bible Dictionary, “Fasts”; lásd még 3 Mózes 16).
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Olvasd el a Zsidók 9:11–12, 24, 28-at és a Zsidók 10:1, 4, 10–12-t, és keresd meg,
milyen értelemben voltak az engesztelés napi események mintái vagy árnyképei
Jézus Krisztus engesztelő áldozatának.

A főpap számára évente egyszer, az engesztelés napján volt engedélyezett a sátor
legszentebb helyébe belépni. Milyen „szentélybe” (Zsidók 9:12) léphetett a
Szabadító (és az egész emberiség is) az Ő engesztelésének köszönhetően?

Mire volt képes Jézus Krisztus engesztelése, amire „a bikák és bakok vére” (Zsidók
10:4) képtelen volt?

Bár az állatok vére valójában nem hozhatott engesztelést az emberek bűneiért, a
lévita papok azért végezték e szertartásokat, hogy bemutassák „a jövendő jóknak
árnyék[át]” (Zsidók 10:1), vagyis hogy a Szabadító engesztelésére mutassanak.

Olvasd el a Zsidók 10:17–20-at, és keresd meg, mit tesz lehetővé a Szabadító
engesztelése.

A Zsidók 10:19 szerint Jézus Krisztus áldozatának köszönhetően beléphetünk a
„legszentebb” helyre, vagyis Isten színe elé a celesztiális királyságban. Az „új és élő
út” kifejezés a Zsidók 10:20-ban Jézus Krisztus evangéliumára utal, vagyis arra a
tervre, amely által bűnbocsánatot nyerhetünk és megszenteltethetünk az Ő
engesztelése révén, mindez által pedig érdemessé válhatunk az Isten színe elé való
visszatérésre.

Olvasd el a Zsidók 10:22–24-et, és keresd meg, mit kell tennünk, hogy
beléphessünk a celesztiális királyságba, majd egészítsd ki a következő tantételt:
Jézus Krisztus engesztelése miatt mindannyian beléphetünk a celesztiális
királyságba, ha ____________________.

Szerinted mit jelent „tántoríthatatlanul” (Zsidók 10:23) megtartani a hitünket Jézus
Krisztusban?

Olvasd el a Zsidók 10:35-öt, és keresd meg, milyen tanácsot adott Pál, amely
segíthet nekünk tántoríthatatlanul megtartani a Jézus Krisztusba vetett hitünket.
Meg is jelölheted, amit találsz.

Szerinted mit jelent az, hogy „ne dobjátok el… bizodalmatokat” (Zsidók 10:35)?

Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából kifejtette, mit jelent az,
hogy ne dobjuk el a bizodalmunkat: „Az utolsó napi szent szóhasználatban ez azt
jelenti, hogy »persze, hogy nehéz« – mielőtt csatlakoztok az egyházhoz,
miközben csatlakozni próbáltok, majd pedig miután csatlakoztatok. Ez mindig is
így volt – mondja Pál –, de ne torpanjatok meg! Ne pánikoljatok és ne vonuljatok
vissza! Ne veszítsétek el a bizalmatokat! Ne feledjétek, mit éreztetek egykor! Ne

veszítsétek el bizodalmatokat az átélt élményekben! Ez a kitartás [szilárdság] szabadította meg
Mózest és Joseph Smitht is, amikor a gonosz szembekerült velük, és ez szabadít majd meg
benneteket is” (“Cast Not Away Therefore Your Confidence,” Ensign, Mar. 2000, 8).

2. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj az egyik ismerősödről,
aki jó példa arra, hogy tántoríthatatlanul ragaszkodik a Jézus

Krisztusba vetett hitéhez, és nem dobja el bizodalmát.
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3. Gondold végig, mennyire vagy elkötelezett az iránt, hogy szilárdan
megtartsd a hitedet Jézus Krisztusban. A szentírás-tanulmányozási

naplódba írd le, hogyan gyarapítod majd az elkötelezettségedet és
képességedet erre.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Zsidók 7–10-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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28. RÉSZ: 3. NAP

Zsidók 11
Bevezetés
Pál apostol a hitről tanítja az egyháztagokat, valamint arról, milyen fontos Jézus
Krisztusba vetett hitet gyakorolni. Példákat sorol fel igazlelkű férfiakra és nőkre az
Ószövetségből, akik Krisztusba vetett hitet gyakoroltak, és így csodákat vittek
véghez, kiállták a nehézségeket, valamint hatalmas áldásokat kaptak.

Zsidók 11:1–6
Pál arról tanítja az egyháztagokat, milyen fontos Jézus Krisztusba vetett hitet
gyakorolni
Olvasd el a következő történetet, és figyeld meg, hogyan gyakorolta ez a fiatal nő
a hitét:

Egy Fülöp-szigeteki fiatal nő elmondta, hogy az egyik nyáron édesapjának messzire
kellett utaznia, hogy dolgozhasson. Amikor megkapta a fizetését, hazaküldte a
családjának. Elérkezett az egyik szombat, a család pedig addigra már két 20 pesós
bankjegy kivételével az összes pénzt felhasználta. Miközben a fiatal nő a család
számára szükséges dolgok listáját nézegette, tudta, hogy nem lesz elegendő pénzük
mindent megvenni, majd másnap kifizetni az utazást, hogy eljussanak az egyházba
is. Megkérdezte édesanyját, mit tegyen. Édesanyja azt mondta neki, hogy vegye
meg a szükséges árucikkeket, és Isten majd módot ad az utazási költség
fedezésére is.

A fiatal nő imádkozott, hogy képes legyen megvenni a listán szereplő dolgokat, és
elég pénze maradjon a család másnapi utazásához az egyházba. Először faszenet
kellett beszereznie, hogy a családja főzni tudjon. Megdöbbenve látta, hogy egy zsák
faszén ára 5 pesóról 10-re emelkedett. Mivel tudta, hogy szükségük van a faszénre
a főzéshez, két zsákkal vett, összesen 20 peso értékben, majd még nagyobb
buzgalommal fohászkodott, hogy a családja el tudjon valahogy jutni az egyházba.
Imája közben egy suttogó hangot hallott: „Menj csak, és vedd meg, ami kell.
Minden rendben lesz.” Így aztán folytatta a vásárlást, már csupán 20 pesóval (a
Tiszta és egyszerű hit című rövidfilm adaptációja, LDS.org).

1. Válaszold meg a következő kérdést a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Hogyan gyakorolta ez a fiatal nő a Jézus Krisztusba

vetett hitet?

Olvasd el a Zsidók 11:1-et, és keresd meg, mit tanított Pál apostol a hitről. Olvasd
el még a Zsidók 11:1 Joseph Smith fordítását (Kalauz a szentírásokhoz 243.
oldalán).

David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a Zsidók 11:1 és egyéb
források segítségével magyarázta el a Jézus Krisztusba vetett hit három alapelemét:
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„Pál apostol úgy határozta meg a hitet, hogy az »a reménylett dolgoknak
valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés« (Zsidók 11:1). Alma
kijelentette, hogy »a hit nem a dolgok tökéletes ismerete; tehát ha hitetek van,
akkor olyan dolgokat reméltek, melyek nem láthatók, de igazak« (Alma 32:21).
Továbbá a Lectures on Faith [Előadások a hitről] című műből megtudjuk, hogy a
hit »a kinyilatkoztatott vallás első tantétele, valamint minden igazlelkűség

alapja«, illetve hogy »a cselekvés tantétele [is] minden értelmes lényben« [Lectures on Faith
(1985), 1].

E tanítások a hit három alapvető elemére világítanak rá: (1) a hit mint azon reménylett dolgokról
való bizonyosság, melyek igazak; (2) a hit mint a nem látott dolgok felőli bizonyíték; valamint (3)
a hit mint a cselekvés tantétele minden értelmes lényben. A Szabadítóba vetett hit e három
összetevőjét úgy jellemzem, mint amikor egyszerre nézünk szembe a jövővel, tekintünk a múltba,
és kezdeményezünk cselekvést a jelenben.

A hit mint a reménylett dolgokról való bizonyosság a jövőbe tekint. […]

A Krisztusba vetett hit elválaszthatatlanul kapcsolódik a Krisztusban gyökerező reményhez
megváltásunk és felmagasztosulásunk kapcsán, és azt is eredményezi. A bizonyosság és a
remény pedig lehetővé teszi számunkra, hogy egészen a világosság széléig merészkedjünk, majd
néhány lépést tegyünk a sötétben – arra számítva, és bízva abban, hogy a világosság megmozdul
majd és megvilágítja utunkat [lásd Boyd K. Packer, »The Candle of the Lord,« Ensign, Jan. 1983,
54]. A bizonyosság és a remény párosítása tettekre sarkall a jelenben.

A hit mint a nem látott dolgok bizonyítéka a múltba tekint, és megerősíti az Istenbe, valamint a
nem látott dolgok igazságába vetett bizalmunkat. Bizonyossággal és reménnyel léptünk be a
sötétségbe, s amint a világosság valóban megmozdult és biztosította a szükséges fényt, elnyertük
a bizonyítékot és a megerősítést. A tanúság, melyet hitünk próbája után nyertünk (lásd Ether
12:6), bizonyíték, mely növeli és erősíti bizonyosságunkat.

A bizonyosság, a cselekvés és a bizonyíték egy állandó folyamat részeként vannak hatással
egymásra” (“Seek Learning by Faith,” Ensign, Sept. 2007, 61–63).

2. Végezd el a következő feladatokat a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Írj rövid magyarázatot arról, mit jelent Jézus Krisztusba vetett hittel
rendelkezni.

b. Egészítsd ki a hit következő meghatározását, ahogyan azt Pál apostol a
Zsidók 11:1 Joseph Smith fordításában megadta: A hit a … bizonyossága,
a … nyilvánvalósága. (Meg is jelölheted vagy le is írhatod ezt az igazságot
a Zsidók 11:1-nél.)

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor valami olyasmire kértek, ami miatt ideges
lettél, vagy amiről úgy tűnt, meghaladja a képességeidet. Az önbizalmad talán
megerősödött, amikor valamilyen múltbéli tettedre vagy élményedre gondoltál. E
korábbi élmény bizonyítékot szolgáltathatott, mely segíthetett szembe nézned az új
kihívással azzal a bizonyossággal, hogy képes vagy sikerre vinni azt. A lelki dolgok
terén Isten múltbéli segítségének bizonyítékai bizonyosságot nyújtanak nekünk,
amikor szembe nézünk a jövővel, és segítenek magabiztosan cselekednünk hittel a
jelenben. Bednar elder tanítása szerint a bizonyosság, a bizonyíték és a cselekvés –
a hit ezen három eleme – együtt munkálkodik, amikor szembenézünk a jövővel, a
múltba tekintünk, és valamiképpen cselekszünk a jelenben.
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3. Válaszolj a következőkre a szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Miben különbözik az, hogy gyakoroljuk a Jézus Krisztusba vetett hitünket,
attól, hogy pusztán hiszünk Őbenne?

b. Hogyan szemlélteti a filippínó fiatal nő története a hit Bednar elder által
jellemzett három elemét?

c. Jellemezz egy esetet, amikor az Úrba vetett hitet gyakoroltál.

Olvasd el a Zsidók 11:2–5-öt, és keress példákat, amelyek segítségével Pál azt
szemléltette, mi történhet, amikor az emberek Jézus Krisztusba vetett hitet
gyakorolnak.

Olvasd el a Zsidók 11:6-ot, és keresd meg, mit tanított Pál a hitről.

Az egyik tantétel, amelyet a Zsidók 11:6-ból ismerhetünk meg, az, hogy ahhoz,
hogy Isten kedvében járjunk, gyakorolnunk kell a hitünket azáltal, hogy
Őhozzá jövünk, hiszünk Őbenne, valamint elhisszük, hogy Ő megjutalmazza
azokat, akik szorgalmasan keresik Őt. Megjelölheted vagy leírhatod ezt az
igazságot a 6. versnél.

Olvasd el a filippínó fiatal nő történetének befejezését, és keresd meg, mi történt
annak eredményeképpen, hogy hitet gyakorolt Jézus Krisztusban:

Amikor a fiatal nő a zsebébe nyúlt, hogy a családja számára szükséges többi
árucikket is kifizesse, egy nagy papírgombócot fedezett fel. Amint kibontotta, még
további öt 20 pesós bankjegyet talált, amelyek a maradék 20 pesós bankjegyébe
voltak csomagolva. Ebben a pillanatban rájött, hogy elegendő pénze van a család
számára szükséges árucikkek megvásárlásához, és a másnapi istentiszteletre való
eljutásukhoz is. A fiatal nő elmondta, hogy ezen élménye során érezte Isten
segítségét és az Ő iránta érzett szeretetét. Hazaérkezve köszönetet mondott
Mennyei Atyánknak a csodáért (a Tiszta és egyszerű hit című rövidfilm adaptációja,
LDS.org). Hihetünk abban, hogy az Úr az Ő saját módján és idejében, de
megválaszolja az imákat.

Ha van internet hozzáférésed, akkor megnézheted a Tiszta és egyszerű hit
(5:22) című rövidfilmet, mely elérhető az LDS.org oldalon.

Milyen bizonyítékot nyert ez a fiatal nő a Jézus Krisztusba vetett hite
gyakorlásából? ____________________

Hogyan segíthetett ez az élmény a fiatal nőnek abban, hogy a jövőben is gyakorolja
a hitét?

Amikor Isten múltbéli segítségének bizonyítékaira tekintünk, bizonyosságot
nyerhetünk, hogy Ő ismét segít majd nekünk a jövőben. Az elnyert bizonyíték és
bizonyosság miatt hittel rendelkezhetünk a jelenben történő cselekvéshez. Ha
továbbra is hittel cselekszünk, akkor ez a folyamat nem szakad meg, hitünk pedig
egyre erősödik.

Gondold végig, milyen hithű cselekedeteket kell megtenned az életedben. Hiszel
abban, hogy Isten segít majd neked, amikor cselekszel? Leírhatsz egy célt, hogy
követni fogod a mai lecke folyamán kapott egyik késztetést. Miközben a célod
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elérésén munkálkodsz, elnyered majd Isten irántad érzett szeretetének
bizonyítékát.

Zsidók 11:7–40
Pál példákat ad az Ószövetségből olyan igazlelkű emberekre, akik hitet gyakoroltak
Milyen helyzetekkel nézhetsz szembe most vagy a jövőben, amelyek a Jézus
Krisztusba vetett hited gyakorlását követelik meg tőled? ____________________

A Zsidók 11:7–40 tanulmányozása során keresd a Jézus Krisztusba vetett hit
gyakorlásából származó áldásokat.

Pál apostol példákat adott az Ószövetségből olyan igazlelkű emberekre, akik hitet
gyakoroltak, abból a célból, hogy biztosítsa olvasóit, hogy ők is áldásokat kapnak
majd, ha gyakorolják a hitüket. Gyorsan fusd át a Zsidók 11-et, és keresd meg a
„hit által” kifejezés előfordulásait. Megjelölheted vagy le is írhatod ezen
kifejezéseket a szentírásaidban.

Keress ismétlődő szavakat, kifejezéseket vagy gondolatokat a
szentírásokban
A szentírások szerzői gyakran ismétlés révén hangsúlyozták a fontos igazságokat. Miközben
ismétlődő szavakat, kifejezéseket és gondolatokat fedezel fel, igyekezz megérteni, miért kaptak
hangsúlyt, és mit szeretne az Úr, ha megtanulnál belőlük.

Olvasd el a Zsidók 11:7-et, és keresd meg, hogyan gyakorolt Noé Istenbe vetett
hitet. Milyen áldásokat kapott Noé azért, mert hittel cselekedett?

4. Olvasd el a hit példáit a kapcsolódó táblázatban szereplő legalább
három szakaszból. Olvasás közben keresd meg, hogyan gyakoroltak

hitet ezek az egyének és milyen áldásokat kaptak. A szentírás-tanulmányozási
naplódban készíts táblázatot a kiválasztott szakaszokkal, és vedd bele a
gondolataidat azon egyénekről, akikről olvastál. Készíts listát hasonló
áldásokról is, amelyeket elnyerni remélsz azzal, hogy gyakorolod a Szabadítóba
vetett hited.

szentírásutalás hitet gyakorló
egyének

gondolatok áldások, amelyeket
elnyerni remélek

Zsidók 11:8–10 Ábrahám

Zsidók 11:11–12 Sára (Ábrahám felesége)

Zsidók 11:17–19 Ábrahám, Izsák

Zsidók 11:20–21 Izsák, Jákób

Zsidók 11:23–28 Mózes

Zsidók 11:29–31 Izráeliták, Ráháb (lásd
Józsué 2:1–22)
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Olvasd el a Zsidók 11:13–16-ot, és keresd meg, mit tanulhatunk Ábrahám, Sára és
mások példájából a hit gyakorlásáról. A „jobb” szó a 16. versben az örök életre utal.

Az Ábrahámnak és Sárának adott számos ígéret nem teljesedett be az ő életük
alatt. Szerinted miért maradtak hithűek annak ellenére, hogy nem nyerték el Isten
minden ígéretét ebben az életben? Hogyan segíthet nekünk az ő példájuk hithűnek
maradni?

Olvasd el a Zsidók 11:32–35-öt, és keress további áldásokat, amelyeket azok
kapnak, akik Jézus Krisztusba vetett hitet gyakorolnak. Meg is jelölheted vagy le is
írhatod, amit találsz.

Olvasd el a Zsidók 11:36–40-et, és keresd meg, mi történt sokakkal annak ellenére,
hogy hithűek voltak.

A Zsidók 11:40 Joseph Smith fordítása így szól: „Mivel Isten a szenvedéseik által
valami jobbról gondoskodott számukra, mivel szenvedések nélkül nem juthattak
tökéletességre” (Kalauz a szentírásokhoz, 243. oldal). Figyeld meg, milyen
áldásokat ígértek mindenkinek, aki Krisztusba vetett hitet gyakorol.

Az egyik igazság, amelyet e hithű emberek példájából megismerhetünk, az, hogy
Jézus Krisztusba vetett hitet gyakorolva képesek vagyunk elviselni a
szenvedést, csodákat vihetünk véghez, isteni ígéreteket kaphatunk,
megerősíthetjük az Őróla való bizonyságunkat és tovább haladhatunk a
tökéletesedés útján.

5. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj az egyik ismerősödről, aki
jó példa a Jézus Krisztusba vetett hit gyakorlására. Milyen áldásokat

láttál megjelenni ennek a személynek az életében azért, mert az illető hitet
gyakorolt?

Gondolj ismét azokra a helyzetekre, amelyek a Jézus Krisztusba vetett hited
gyakorlását kívánják meg. Keress lehetőségeket arra, hogy az Ő ígéreteiben bízva
hithűen cselekedj, oly módon, mely meghívja az Ő iránymutatását és áldásait.

6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Zsidók 11-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés Jakabhoz
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Jakab közönséges levele jól ismert Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza tagjai körében a Jakab 1:5-ben található jelentős rész miatt, mely az ifjú
Joseph Smitht arra indította, hogy Istentől igyekezzen megtudni az igazságot. Jakab
az egész levél során végig hangsúlyozza, hogy az igének megtartói, és ne csak
hallgatói legyünk (vö. Jakab 1:22). E könyv tanulmányozása segíthet megértened,
milyen fontos megmutatni a hitünket cselekedeteink vagy tetteink révén (lásd
Jakab 2:14–26), és arra ösztönözhet téged, hogy törekedj „az életnek koronájá[ra], a
mit az Úr ígért az őt szeretőknek” (Jakab 1:12).

Ki írta ezt a könyvet?
A levél kijelenti, hogy szerzője „Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak
szolgája” (Jakab 1:1).

A keresztény hagyomány úgy tartja, hogy ez a Jakab – Júdáshoz hasonlóan – József
és Mária egyik fia, és így Jézus Krisztus féltestvére (lásd Máté 13:55; Márk 6:3;
Galátziabeliek 1:19). A tény, hogy Jakab elsőként kerül említésre Jézus testvérei
közül a Máté 13:55-ben, azt jelezheti, hogy ő volt a legidősebb a féltestvérek között.
Az Úr többi féltestvéréhez hasonlóan Jakab sem lett kezdetben Jézus tanítványa
(lásd János 7:3–5), Jézus feltámadását követően azonban Jakab egyike volt azoknak,
akiknek Ő megjelent feltámadt lényként (lásd 1 Korinthusbeliek 15:7).

Jakab később apostol lett, és a korai keresztény írók szerint ő lett az egyház első
püspöke Jeruzsálemben (lásd Apostolok cselekedetei 12:17; 21:18; Galátziabeliek
1:18–19; 2:9). Egyházi vezetőként kiemelt szerepet játszott a jeruzsálemi tanácsban
(lásd Apostolok cselekedetei 15:13) Az egyházra gyakorolt hatását kétségtelenül
erősítette a Jézushoz fűződő rokoni kapcsolata, Jakab mégis alázatot mutatott azzal,
hogy nem Jézus testvéreként mutatkozott be, hanem az Úr szolgájaként (lásd Jakab
1:1).

Mikor és hol íródott?
Nem ismert, hogy Jakab mikor írta ezt a levelet. Mivel Jeruzsálemben élt, és ott
őrködött az egyház ügyei felett, valószínűleg erről a területről írta a levelet.

A tény, hogy Jakab nem tesz említést a jeruzsálemi zsinatról, mely Kr. u. 50 körül
lehetett (lásd Apostolok cselekedetei 15), azt jelezheti, hogy a levél ennél korábban
készülhetett. Amennyiben valóban a jeruzsálemi zsinatot megelőzően keletkezett,
akkor ez egyike az Újszövetség legkorábbi leveleinek.

Kinek íródott a könyv, és miért?
Jakab levelét „az elszórtan levő tizenkét nemzetségnek” (Jakab 1:1) címezte, vagyis
Izráel teljes házának; arra szólította őket, hogy „fogadják el az evangéliumot…, és
jöjjenek Krisztus nyájába” (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:243). Jakab arra utasítja az egyháztagokat, hogy
életüket éljék a Jézus Krisztusba vetett hitük kifejeződéseként.
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Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
Jakab levelét olykor úgy kategorizálják, mint az ószövetségi Példabeszédekhez
hasonló bölcseletet. A levél szövege a keresztény életvitellel kapcsolatos tantételek
tömör kifejtése. Szoros párhuzam fedezhető fel továbbá a Szabadító Máté 5–7-ben
szereplő hegyi beszéde és Jakab szavai között. Az összecsengő témák között
szerepel az üldöztetésekben való kitartás (lásd Jakab 1:2–3, 12; Máté 5:10–12); a
tökéletessé vagy lelkileg éretté válás (lásd Jakab 1:4; 2:22; Máté 5:48); a kérés
Istentől (lásd Jakab 1:5; Máté 7:7–8); Isten akaratának cselekvése (lásd Jakab 1:22;
Máté 7:21–25); mások szeretete (lásd Jakab 2:8; Máté 5:43–44; 7:12); a jó és a
gonosz felismerése a gyümölcseiről (lásd Jakab 3:11–12; Máté 7:15–20);
béketeremtőnek lenni (lásd Jakab 3:18; Máté 5:9); valamint az esküdözés kerülése
(lásd Jakab 5:12; Máté 5:34–37).

Vázlat
Jakab 1–2. Jakab köszönti olvasóit, és bemutatja levelének fő témáit, köztük a
kitartást a megpróbáltatásokban, a bölcsességre törekvést, valamint az ember
megvallott hitével összhangban lévő életvitelt. Isten igéje meghallóinak az ige
cselekvőinek is kell lenniük. Jakab a következőképpen határozza meg a tiszta
vallást: az árvákról és az özvegyekről való gondoskodás, és a bűntől mentes életre
való törekvés (vö. Jakab 1:27). A szenteknek szeretniük kell felebarátaikat, és a
cselekedeteiken keresztül kell megmutatniuk a hitüket.

Jakab 3–4. Jakab szemlélteti a zabolátlan beszéd romboló természetét, és
szembeállítja azt a béketeremtők igazlelkűségének gyümölcseivel. Figyelmezteti
olvasóit, hogy ne barátkozzanak a világgal, hanem álljanak ellen az ördögnek, és
közeledjenek Istenhez.

Jakab 5. Jakab figyelmezteti a gonosz gazdagokat. Rövid tanácsokkal zárja levelét a
szentek más egyháztagokkal kapcsolatos feladatait illetően. Azt tanácsolja a
szenteknek, hogy türelmesen tartsanak ki az Úr eljöveteléig, és legyenek igazak
minden beszédükben. Arra buzdítja a betegeket, hogy hívják el az eldereket, hogy
kenjék meg őket olajjal.

JAKAB
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28. RÉSZ: 4. NAP

Zsidók 12–Jakab 1
Bevezetés
Pál apostol azt tanácsolja az egyház zsidó tagjainak, hogy Jézus Krisztus példájának
követése által fussák le a tanítványság versenyét. Kifejti az Úr fenyítéseinek áldásait
is. Jakab – Jézus Krisztus egyik apostola – arra buzdítja Izráel szétszórt házát, hogy
legyenek türelmesek a megpróbáltatásaikban és törekedjenek a Mennyei Atyánktól
származó bölcsességre. Jakab azt is tanítja nekik, hogy álljanak ellen a
kísértéseknek, legyenek az ige cselekvői, szolgáljanak másokat és maradjanak
lelkileg tiszták.

Zsidók 12
Pál azt tanácsolja a szenteknek, hogy hittel és türelemmel fussák le az élet versenyét
Az üres helyen sorold fel, milyen nehézségekkel találhatja szembe magát egy futó,
amikor egy hosszútávú versenyen vesz részt. ____________________

Mi sarkallhat továbbhaladásra egy
versenyzőt, amikor nehézségekkel
találja szembe magát?

Miben hasonlítható a Jézus Krisztus
tanítványaként élt élet egy hosszútávú
versenyhez? Milyen nehézségekkel
találhatjuk szembe magunkat Jézus
Krisztus tanítványaiként? Milyen
nehézségekkel találtad már szembe
magad te Jézus Krisztus követőjeként?

A Zsidók 12 tanulmányozása során
keress olyan igazságokat, amelyek
segíthetnek továbbra is Jézus Krisztust
követned még akkor is, amikor az
nehézzé válik.

Olvasd el a Zsidók 12:1-et, és keresd
meg, mit mondott Pál apostol a
szenteknek, mit kell tenniük, hogy
sikeresen futhassák le a tanítványság
versenyét.

Képzeld el, hogy úgy futsz versenyt, hogy közben egy kövekkel teli zsákot cipelsz a
hátadon. Milyen hatással lehet ez a hátizsák a futásodra?

Miben hasonlíthatnak a bűneid a zsákban lévő kövekhez? Képzeld el, milyen érzés
lehet, amikor leveszed a zsákot, miután már futottál vele valamennyit.

Gondold át, mit jelent türelemmel lefutni a tanítványság versenyét.

611



Olvasd el a Zsidók 12:2–4-et, és figyeld meg, mit mondott Pál a szenteknek, mit
tegyenek, ami segít nekik félretenni a bűneiket, és türelmesen elviselni az
ellenállást. A támadás szó a 3. versben az ellenállásra utal.

Az egyik tanétel, amelyet megismerhetünk abból, amit Pál tanított a szenteknek,
az, hogy Jézus Krisztus példájára tekintve erőt kaphatunk bűneink
elhagyásához és az ellenállás türelmes elviseléséhez.

Olvasd el ismét a Zsidók 12:2–4-et, és
figyeld meg, milyen szerepet tölt be a
Szabadító az életünkben.

Szerinted mire gondolt Pál, amikor úgy
jellemezte Jézus Krisztust, mint aki „a
hitnek fejedelm[e] és bevégezőj[e]” a 2.
versben. Megjelölheted, miféle
ellenkezést állt ki a Szabadító a
halandóságban.

Pál azt mondta a szenteknek, hogy
Jézus Krisztus azért volt hajlandó
elszenvedni a kereszthalált és eltűrni a
világ gyalázatát, mert tudta, hogy
milyen örömben lesz része akkor, ha hű
marad Mennyei Atyánkhoz.

Neal A. Maxwell elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította, hogy
„megtanulni eltűrni a világ gyalázatát azt jelenti, hogy valaki eljut oda, hogy nem
is gondol rá, éppúgy, ahogyan semmilyen figyelmet sem fordít a kísértésre (lásd
T&Sz 20:22)” (Lord, Increase Our Faith [1994], 99).

Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következőket mondta a
Szabadító kitartásának követéséről: „…Jézus kitartott. Haladt tovább előre. A

Benne lévő jóság révén a hit diadalt aratott még a legmélyebb gyötrelmek közepette is. A
bizalom, mely mindig is vezérelte életét, érzései ellenére azt súgta Neki, hogy az isteni könyörület
mindig jelen van, hogy Isten mindig hithű, és hogy Ő soha nem hagy bennünket cserben és nem
hagy minket magunkra” (vö. Senki nem volt Vele. Liahóna, 2009. máj. 88.)

Gondolkodj el azon, hogyan segíthet szembenézned a szenvedéssel és az
akadályokkal az, ha közben Jézus Krisztus példájára tekintesz. Gondold végig,
hogyan sarkallhat bűneid elhagyására, illetve több türelemre magaddal és másokkal
szemben az, ha Jézus Krisztus példájára tekintesz.
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Te hogyan reagálsz a helyreigazításra?

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor
valaki helyreigazított. Hogyan reagáltál
a helyreigazításra? Miért lehet olykor
nehéz helyreigazítást kapni valakitől?

Milyen okai lehetnek annak, hogy az
emberek megpróbálnak helyreigazítani
bennünket, különösen amikor tudják,
hogy ez nem fog nekünk tetszeni?
____________________

Miközben a tanítványság versenyét
futjuk, számíthatunk arra, hogy
feddésben vagy helyreigazításban
fogunk részesülni.

Olvasd el a Zsidók 12:6–9-et, és keresd
meg, ki és miért igazít helyre
bennünket. A korcsok szó a 8. versben a
házasságon kívül születettekre utal,
akiket nem tekintettek törvényes
örökösnek. (A Zsidók 12:9
szentírás-memoriter. Megjelölheted
valamilyen egyedi módon, hogy később
könnyen megtalálhasd.)

1. Válaszolj a következő
kérdésekre a

szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Miként fejezi ki Mennyei Atyánk feddése a gyermekei iránti szeretetét?

b. Milyen módon igazíthat helyre bennünket Mennyei Atyánk?

Bár Mennyei Atyánk számos módon feddhet meg bennünket, óvakodnunk kell
attól a feltételezéstől, hogy minden megpróbáltatásunk és szenvedésünk
Istentől jön.

A Zsidók 12:10-ben Pál elismerte, hogy bár földi apáink – akik szeretnek minket –
olykor tökéletlen módon feddnek meg bennünket, Mennyei Atyánk feddése
tökéletes, és a javunkat kívánja szolgálni.

Olvasd el a Zsidók 12:10–11-et, és figyeld meg, milyen áldások származnak abból,
ha alázatosan alávetjük magunkat Isten feddésének. A „szentségében
részesüljünk” kifejezés a 10. versben arra utal, hogy Istenhez
hasonlóbbakká válunk.

Figyeld meg a 11. versben, mit tanít Pál, hogyan érezhetjük magunkat eleinte,
amikor feddésben részesülünk. Ha emlékezünk arra, hogy Mennyei Atyánk tudja,
mi a legjobb nekünk, az segíthet, hogy alávessük magunkat a feddésnek, amikor
arra sor kerül. Az egyik tantétel, amelyet e versekből megismerhetünk, az, hogy ha
alávetjük magunkat Mennyei Atyánk feddésének, akkor Hozzá
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hasonlóbbakká válunk, és elnyerjük az igazlelkűségből származó
békességet.

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor úgy érezted, Mennyei Atyánk megfedd téged.
Hogyan reagáltál? Egy külön lapon tervezhetsz egy olyan jelképet, mely arra
emlékeztet, hogy alávesd magad Mennyei Atyánk feddésének a jövőben. Tedd
jelképet olyan helyre, ahol emlékeztetni fog Pálnak a Zsidókban adott tanításaira.

A Zsidók 12:12–29-ben Pál azt mondta a szenteknek, hogy segítsenek a többi
egyháztagnak hithűnek maradni, hogy ne szalasszák el Isten áldásait. Azt is
kifejtette, hogy azok a szentek, akik hithűek maradnak és Istent szolgálják,
egyedülálló dicsőséget nyernek, és helyet kapnak majd az Ő királyságában.

Szentírás-memoriter – Zsidók 12:9
2. Olvasd el újra a Zsidók 12:9-et, és nézd meg, milyen további

tanokat ismerhetünk meg belőle Mennyei Atyánkról. Sorold fel a
szentírás-tanulmányozási naplódban, amit találsz. Válaszold meg a következő
kérdést is: Miért fontos hinni abban, hogy Isten gyermekei vagyunk?

Zsidók 13
Pál különböző tanácsokkal látja el a szenteket
Pál levelének zárásaként különböző témákkal kapcsolatban adott tanácsokat a
zsidó szenteknek. Olvasd el a Zsidók 13:1–9, 17-et, és keresd meg, milyen
tanácsokat adott Pál a szenteknek.

Az olvasottak alapján melyik tanácsra van a legnagyobb szükség napjainkban?
Miért? ____________________

Gondold át, Pál tanácsának mely részeit tudnád még jobban beépíteni az életedbe.

A Zsidók 13:10–25-ben Pál azt tanítja, hogy miután Jézus Krisztus elvégezte az
engesztelést, az állatáldozatok már nem voltak szükségesek (lásd 3 Nefi 9:18–20). A
szentek ehelyett dicsőítést és jó cselekedeteket ajánlhatnak fel Istennek.

Jakab 1
Jakab arra buzdítja a szétszórt Izráelt, hogy törekedjenek az Istentől származó
bölcsességre, és legyenek az ige cselekvői
Előfordult már, hogy azt kívántad, bárcsak bölcsebb lennél, vagy jobban értenéd
Mennyei Atyánk rád vonatkozó akaratát? Gondolkodj el olyan helyzeteken az
életed során, amikor szerettél volna nagyobb bölcsességgel rendelkezni.
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Olvasd el a Joseph Smith története
1:9–10-et, és keresd meg, milyen
kérdései voltak Joseph Smith
prófétának fiatalon.

Joseph Jakab levelét olvasta, amikor
ráébredt, hogyan kaphatna választ a
kérdéseire. Jakab Jézus Krisztus
apostola volt, és püspök Jeruzsálemben.
A keresztény hagyomány szerint Jakab
Mária és József fia volt, vagyis Jézus
Krisztus féltestvére.

Olvasd el a Jakab 1:1–4-et, és keresd
meg, mit tanított Jakab Izráel házának a
küszködéseikről és
megpróbáltatásaikról. A Jakab 1:2
Joseph Smith fordítása (a Kalauz a
szentírásokhoz 243. oldalán) a
„különféle kísértések” kifejezést a „sok megpróbáltatás” kifejezésre cseréli.

Figyeld meg a türelemre vonatkozó utalásokat a Jakab 1:3–4-ben. Miért fontos,
hogy türelmesek legyünk a küszködések és megpróbáltatások közepette?

Olvasd el a Jakab 1:5–6-ot, és keresd meg, mit talált Joseph Smith, ami segített neki
választ találni a kérdéseire. Segíthet, ha tudod, hogy az 5. versben a készségesen azt
jelenti, hogy szabadon és bőségesen, a szemrehányás azt jelenti, hogy feddés vagy
kritizálás. (A Jakab 1:5–6 szentírás-memoriter. Megjelölheted ezt a szakaszt
valamilyen egyedi módon, hogy később könnyen megtalálhasd.)

3. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj le egy vagy két tantételt,
amelyet a Jakab 1:5–6-ból ismerhetsz meg.

Szerinted mit jelent „hittel, őszinte szívvel kér[ni]” (Jakab 1:6)?

Olvasd el a Joseph Smith története 1:12-t, mely leírja, hogyan reagált Joseph a
Jakab 1:5-re. Mit eredményezett az, hogy Joseph Smith a Jakab 1:5–6-ban
tanítottak szerint cselekedett?
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Gondolj egy olyan alkalomra, amikor
miután hittel imádkoztál Mennyei
Atyánkhoz, Ő nagylelkűen
megválaszolta az imádat. Gondold
végig, hogyan alkalmazhatnád a Jakab
1:5–6-ban fellelt tantételeket annak
érdekében, hogy bölcsességet nyerj és
választ kapj a kérdéseidre.

A Jakab 1:7–11 feljegyzése szerint Jakab
óva intett a kétszínűségtől, vagyis attól,
hogy ingatagok legyünk az Úr iránti
hűség és elkötelezettség terén. A
gazdagokat is figyelmeztette a
vagyonnal járó esetleges gondokra.

A Jakab 1:12–21-ben Jakab azt tanította,
hogy azzal mutatjuk ki az Úr iránti
szeretetünket, hogy ellenállunk a
kísértésnek, ami az örök élet koronája elnyerésének egyik követelménye is.
Tanítása szerint minden jó ajándék Istentől jön, és a szenteknek el kell vetniük
„minden undokságot”, és „szelídséggel” kell fogadniuk az Úr szavait (Jakab 1:21).

Olvasd el a Jakab 1:22-t, és keresd meg, mire buzdította Jakab a szenteket, mit
tegyenek Isten igéjével.

Gondold végig, hogyan követte Joseph Smith ezt a tanácsot. Gondold át, hogyan
fogsz az e lecke tanulmányozása során megtanultak szerint cselekedni.

Olvasd el a Jakab 1:27-et, és keress lehetőségeket arra, hogyan lehetsz az ige
cselekvője.

Szentírás-memoriter – Jakab 1:5–6
A Jakab 1:5–6 memorizálása segít majd egész életeden át, amikor kérdéseid
merülnek fel az evangéliummal kapcsolatban, amikor az Úr segítségét kéred a
döntéseidhez, és amikor az evangéliumot tanítod másoknak.

Néhány percig igyekezz megtanulni a Jakab 1:5–6-ot. Ne feledd gyakran
áttekinteni a már megtanult szentírás-memoriteket, hogy megmaradjanak a
tanultak.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Zsidók 12–Jakab 1-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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29. RÉSZ: 1. NAP

Jakab 2–3
Bevezetés
Jakab apostol arra buzdítja a szenteket, hogy nyújtsanak segítő kezet az
elesetteknek, és azt tanítja, hogy Jézus Krisztus igaz követői nem lehetnek
részrehajlóak a gazdagok irányában a szegények ellenében. Arról is tanít, milyen
kapcsolat áll fenn a hit és a cselekedetek között, valamint arról tanítja a szenteket,
milyen fontos uralkodni a szavaikon, majd szembeállítja a világ bölcsességét az
Istentől származó bölcsességgel.

Jakab 2:1–13
Jakab azt tanítja Krisztus követőinek, hogy ne kivételezzenek a gazdagokkal
Gondolj egy olyan esetre, amikor láttad, hogy valakivel kivételeznek, mert
népszerűbb, divatos ruhákat hord, vagyonos vagy befolyásos családból származik
vagy valami más ok miatt.

1. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj röviden arról, milyen
élményeid és érzéseid voltak vele kapcsolatban. Válaszold meg a

következő kérdést is: Időnként miért kivételeznek az emberek másokkal?

Olvasd el a Jakab 2:1 Joseph Smith fordítását (a Kalauz a szentírásokhoz 243.
oldalán), és keresd meg, mit írt Jakab a személyválogatásról. A „személyválogató”
azt jelenti, hogy valaki kivételezik vagy másképpen bánik egy bizonyos személlyel
vagy embercsoporttal, mint másokkal a körülményeik vagy a jellemvonásaik miatt.

Olvasd el a Jakab 2:2–4-et, és keresd meg a példát, melyet Jakab említett arra,
amikor a szenteknek nem szabad részlehajlónak lenniük az egyik ember iránt egy
másik ellenében.

Gondolj olyan helyzetekre napjainkban, amikor az emberek rosszul bánnak
másokkal a körülményeik vagy jellemvonásaik miatt.

A Jakab 2:5–7 szerint Jakab megfeddte azokat a szenteket, akik megvetették a
szegényeket. Emlékeztette őket, hogy Isten a szegényeket választotta ki, akik
hitben gazdagok, illetve hogy a gazdagok voltak azok, akik elnyomták a
szegényeket és káromolták az Urat.

Olvasd el a Jakab 2:8-at, és keresd meg, mire emlékeztette Jakab a szenteket, mit
tegyenek, ami segíthet nekik megszüntetni a személyválogatást.

Szerinted miért hivatkoznak úgy erre a parancsolatra, mint „a királyi törvény…”
(Jakab 2:8)? ____________________

Marion G. Romney elnök az Első Elnökségből Jakab e tanítását a böjti
felajánlásokra vonatkoztatta:
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„Úgy kell szeretnünk felebarátainkat, mint saját magunkat. A Szabadító e
törvénynél csak az Isten iránti szeretetet helyezte előrébb [lásd Máté 22:37,
39]. […]

Böjti felajánlásaink fizetésekor a királyi törvényt szem előtt tartva kell
eljárnunk. […]

A szegényekről és a fogyatékosokról, valamint a segítségünkre szorulókról való
gondoskodás a fő célja és a végső követelménye is a királyi törvénynek, hogy szeressük
felebarátainkat és magunkat is” (“The Royal Law of Love,” Ensign, May 1978, 95).

Fejezd be a következő tantételt Jakab e versekben olvasható tanításai alapján:Jézus
Krisztus hithű követői ____________________.

2. Írd le ezt a tantételt a szentírás-tanulmányozási naplódba, azután
válaszold meg a következő kérdéseket:

a. Miként mutatott példát a Szabadító arra, hogy a körülményeiktől
függetlenül szeressünk másokat?

b. Ki olyat ismersz, aki igyekszik mindenkit szeretni a körülményeitől
függetlenül? Mit tesz ez a személy, hogy kimutassa, hogy mindenkit szeret a
körülményeitől függetlenül?

Gondold végig, hogyan bánsz másokkal. Keress lehetőségeket arra, hogy kövesd a
Szabadító példáját azzal, hogy szeretsz másokat a körülményeiktől függetlenül.

Képzeld el, hogy miután hallottad Jakab tanításait arról, hogy mindenkit
szeretnünk kell, meghallod, amint valaki azt mondja: nem nagy ügy, ha
kivételezünk egyesekkel, másokkal pedig rosszul bánunk. Ez az ember azt is
hozzáteszi, hogy vannak ennél sokkal rosszabb dolgok is.

Olvasd el a Jakab 2:9–10-et, és figyeld meg, miért komoly dolog, ha valaki nem
szeret mindenkit a körülményeiktől függetlenül.

Sok parancsolat van, és ezek bármelyikének megszegése azt jelenti, hogy áthágtuk
Isten törvényét, tisztátalanokká váltunk, és így nem vagyunk képesek Istennel élni.
Olyan, mintha „az egésznek megrontásában bűnös” lenne valaki (Jakab 2:10),
mivel az eredmény ugyanaz: elválás Istentől (lásd 1 Nefi 10:21).

Ezekből a versekből a következő tant ismerhetjük meg:Ha akárcsak egyetlen bűnt
is elkövetünk, azzal bűnössé válunk Isten előtt.

Annak ellenére, hogy engedetlenségünk tisztátalanná tesz bennünket, még mindig
lehet reménységünk. Dieter F. Uchtdorf elnök az Első Elnökségből ezt tanította
arról, hogyan lehetünk ismét tisztává:

„Isten kegyelme a mi nagyszerű és örökkévaló reményünk.

Jézus Krisztus áldozatán keresztül az irgalom terve kielégíti az igazságosság
követelményeit [lásd Alma 42:15], »és lehetővé teszi az emberek számára, hogy
bűnbánathoz vezető hitük lehessen« [Alma 34:15].
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Bűneink, legyenek akár skarlátvörösek, hófehérré válhatnak [lásd Ésaiás 1:18]. Mivel szeretett
Szabadítónk »önmagát váltságul [adta] mindenekért« [1 Timótheus 2:6], bemenetelt biztosított
számunkra az Ő örökkévaló királyságába [lásd 2 Péter 1:11].

A kapu kinyílt!” (A kegyelem ajándéka. Liahóna, 2015. máj. 108.).

Mit kell tennünk ahhoz, hogy Jézus Krisztus engesztelése által megtisztulhassunk,
és így beléphessünk az Úr királyságába?

Azzal valósítjuk meg a folyamatot, melynek során legyőzzünk a gyengeségeinket,
illetve tisztává és szeplőtelenné válunk a Szabadító engesztelése révén, hogy
mindennap igyekszünk egy kicsit jobbak lenni. A Szabadítóhoz hasonlóvá válásnak
egész életünkön át tartó törekvésnek kell lennie.

A Jakab 2:11 példát tartalmaz Jakabnak a 10. versben található tanítására, azt
hangsúlyozva, hogy Isten parancsolatainak megszegése bűnösökké tesz bennünket.
A Jakab 2:12–13-ban arra buzdította a hívőket, hogy legyenek könyörületesek
abban, ahogyan másokkal bánnak, mert ha könyörtelenül bánnak másokkal,
maguk is könyörtelen ítéletben részesülnek majd.

Jakab 2:14–26
Jakab a hit és a cselekedetek szabadításunkban betöltött szerepéről tanít
Az emberek különböző értelemben használják a hit szót. Néhány úgy jellemzik,
mint amikor valaki hisz valamiben, míg mások egy cselekmény leírására használják.
A Jakab 2:14–26-ban megtudjuk, hogy Jakab egy hamis elgondolást igazított helyre
a hitről.

Olvasd el a Jakab 2:14-et, és keresd meg, mit kérdezett Jakab a szentektől a hittel
kapcsolatosan.

Ebben a szövegkörnyezetben Jakab apostol a cselekedetek szót eltérően használta
attól, ahogyan azt Pál apostol tette. Amikor Pál a cselekedetek szót használta, akkor
Mózes törvényének tetteire utalt. Amikor Jakab használta a cselekedetek szót, akkor
odaadást kifejező vagy igazlelkű tettekre utalt.

Olvasd el a Jakab 2:17–18-at, és keresd meg, mit tanított Jakab a hitről. (A Jakab
2:17–18 szentírás-memoriter. Megjelölheted valamilyen egyedi módon, hogy
később könnyen megtalálhasd.)

Szerinted mit jelent az a kifejezés, hogy „a hit…, ha cselekedetei nincsenek,
megholt ő magában” (17. vers)?

Ezekből a versekből megtudjuk, hogy a Jézus Krisztusba vetett igaz hit az
igazlelkű cselekedeteinkben mutatkozik meg.

Gondolkodj el az elmúlt heti cselekedeteiden. Ezek közül sok mutatja azt, hogy
valódi hittel rendelkezel Jézus Krisztusban? Könnyen felismerhetné valaki, hogy
valódi hittel rendelkezel Jézus Krisztusban?
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Szentírás-memoriter – Jakab 2:17–18
3. Olvasd el néhányszor a Jakab 2:17-et, majd próbáld fejből

felmondani. Tegyél hasonlóképpen a Jakab 2:18 esetében is.
Teszteld le magad azzal, hogy megpróbálod mindkét verset fejből leírni a
szentírás-tanulmányozási naplódba.

Jakab 3
Jakab arról tanítja a szenteket, milyen fontos uralkodni a szavaikon
Képzeld el, hogy kinyomod az összes
fogkrémet a tubusból. Most képzeld el,
hogy megpróbálod visszatenni az
összes fogkrémet a tubusba.

Hogyan hasonlítható ez a fogkrém a
kimondott szavainkhoz?
____________________

Előfordult már, hogy olyat mondtál,
amit később megbántál? A Jakab 3:1–12 tanulmányozása során keress olyan
igazságokat, amelyek segíthetnek utat mutatni a szavaid megválogatásában.

Olvasd el a Jakab 3:2–4-et és a Jakab 3:5 első mondatát, majd figyeld meg, hogyan
jellemezte Jakab azokat, akik nem bántanak meg másokat a szavaikkal.

Figyeld meg a 2. versben, hogyan tanítja Jakab, hogy „ha valaki beszédben nem
vétkezik”, az önuralomra utal. A 2. versben szereplő „sokképen vétkezünk”
kifejezés azt jelenti, hogy mindannyian megbotlunk, vagyis követünk el hibákat, a
nyelv szó pedig az 5. versben a kimondott szavainkra utal.

A zabola (Jakab 3:3) vagy zabla a lovak
szájába helyezett fém pecek, amely a
kantárhoz csatlakozik, és lehetővé teszi
a lovas számára az állat irányítását. A
kormány szó (Jakab 3:4) a hajó
kormánylapátjára utal, amellyel azt
irányítják.

Jakab szerint mi a közös a ló zablájában
és a hajó kormánylapátjában?

Jakab hasonlatai, melyekben ezeket a
tárgyakat a nyelvünkhöz, illetve a
kimondott szavainkhoz hasonlítja,
hogyan segítenek abban, hogy
megértsük szavaink erejét?

Az egyik igazság, amelyet ezen
versekből megismerhetünk, az, hogy ha
megtanulunk uralkodni a
szavainkon, az komoly hatással bír
majd az életünkre.
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Hogyan lehet nagy hatása az életünkre egy olyan látszólag aprónak tűnő
tényezőnek, mint annak, hogy megtanulunk uralkodni a szavainkon?

Olvasd el a Jakab 3:5 utolsó mondatát, valamint a Jakab 3:6-ot, és keresd meg,
mihez hasonlította még Jakab a szavainkat. A gyehenna szó a 6. versben a pokolra
utal, általánosabb értelemben pedig jelenthet szennyet, mocskot, tisztátalanságot.

Gondold át, hogyan boríthatja lángba (lásd 6. vers) vagy teheti kockára az életünket
az, ha nem bölcsen válogatjuk meg a szavainkat. Ha apránként változtatunk a
beszédünkön, az hogyan lehet pozitív hatással az életünk folyására? Az ilyen
változtatások hogyan befolyásolhatják mások életét?

A Jakab 3:8 feljegyzése szerint Jakab figyelmeztetett, hogy a zabolátlan nyelv vagy a
szelídítetlen beszéd olyan, mint a halálos méreg. Ma, a digitális kommunikáció és a
közösségi média világában figyelj arra, hogy a mérgező vagy goromba szavak
sebesen terjedhetnek, életeket döntve romba, és örökre megmaradhatnak a
digitális világban.

Olvasd el a Jakab 3:7–12-t, és keresd meg, még mikhez hasonlította Jakab a
szavainkat.

A Jakab 3:9–10-ből megtudhatjuk, hogy Isten követői igyekeznek igazlelkű
célokra használni a szavaikat, nem pedig a gonosz terjesztésére.

Miután a Jakab 3:2–10-et idézte, Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol
Kvórumából arról beszélt, hogy mire kell és mire nem szabad a szavainkat
használni:

„Jakab természetesen nem azt érti ezalatt, hogy a nyelvünk mindig gonosz, vagy
hogy minden, amit mondunk, »halálos méreggel teljes«. De világosan azt
mondja, hogy legalábbis néhány dolog, amit mondunk, pusztító lehet, sőt
mérgező, ez pedig ijesztő vád egy utolsó napi szent számára! Az a hang, amely
mélyről jövő bizonyságot tesz, buzgó imát mond, és Sion himnuszait énekli,
ugyanazzá a hanggá válhat, amely korhol és kritizál, zavarba ejt és megaláz,

fájdalmat okoz és elpusztítja a lelket önmagában és másokban is a folyamat során. […]

Testvérek, eme örökké tartó küzdelmünkben, hogy mindinkább olyanná váljunk, mint a
Szabadítónk, próbáljunk meg »tökéletes férfiak és nők« [lásd Jakab 3:2] lenni, legalább ezen az
egy módon: ne sértsünk meg senkit szavakkal – vagy pozitívabban kifejezve –, beszéljünk új
nyelven, az angyalok nyelvén.” Szavaink, akárcsak cselekedeteink, legyenek hittel, reménnyel és
jószívűséggel telve, ama három nagyszerű keresztény erénnyel, amelyre oly égetően nagy
szüksége van a mai világnak. Ilyen szavakkal, a Lélek hatása alatt szólva, könnyeket száríthatunk
fel, szíveket gyógyíthatunk meg, életeket emelhetünk fel, visszatérhet a remény,
győzedelmeskedhet az önbizalom” (vö. Az angyalok nyelve. Liahóna, 2007. máj. 16., 18.).

Gondold át, mit tehetsz azért, hogy egy kicsit tökéletesebb (lásd Jakab 3:2) legyél a
szavaid megválasztása terén.

Fejlődésre törekedve
Ha időt szakítunk rá, hogy őszintén kiértékeljük, vajon mennyire élünk egy bizonyos evangéliumi
tantétel szerint, akkor azzal lehetőséget adunk a Szentléleknek arra, hogy segítsen nekünk
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felismerni, mit teszünk jól és miben tudnánk még fejlődni. Amikor önértékelést tartasz, törekedj a
Szent Lélek útmutatására és legyél teljes mértékben őszinte.

„Kommunikációdnak tükröznie kell, ki vagy Isten fiaként vagy leányaként. A tiszta és értelmes
beszéd ragyogó és élénk elmére vall. A szép beszéd, mely felemel, bátorít és dicsér másokat,
meghívja a Lelket, hogy legyen veled” (A fiatalság erősségéért [füzet, 2011]. 20.).

4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen helyzetben emelt fel vagy nyújtott bátorítást számodra valaki
más szava?

b. Milyen áldásokban részesültél, amikor igyekeztél felemelni vagy bátorítani
másokat a szavaid által?

Egy külön lapra írj le egy célt arról, mit teszel majd, hogy jobban uralkodj a
szavaidon, valamint hogy azokat igazlelkű célokra használd. Figyelj rá, hogy a
leírtak szerint cselekedj.

A Jakab 3:13–18 feljegyzése szerint Jakab a világ bölcsességét a „felülről való” (17.
vers), vagyis az Istentől származó bölcsességgel állította szembe. A világ
bölcsességének eredménye: „irígység” (16. vers); „czivódás” (14. vers), vagyis
vitatkozás; valamint „háborúság” (16. vers), „[a] felülről való bölcsesség pedig…
tiszta” és „irgalmassággal… teljes” (17. vers).

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Jakab 2–3-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani a
tanítómmal:
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29. RÉSZ: 2. NAP

Jakab 4–5
Bevezetés
Jakab apostol azt tanácsolja a szenteknek, hogy álljanak ellen az ördögnek,
kerüljenek közelebb Istenhez, és türelmesen tartsanak ki a megpróbáltatásokban,
míg a Szabadító második eljövetelét várják. Azt tanítja, hogy aki beteg, az „hívja
magához a gyülekezet véneit” (Jakab 5:14), hogy szolgáljanak neki. Jakab tanít még
arról is, milyen fontos bűnbánathoz segíteni a bűnöst.

Jakab 4
Jakab azt tanácsolja a szenteknek, hogy kerüljenek közelebb Istenhez, és álljanak
ellen az ördögnek
Gondolj egy olyan családtagra vagy barátra, akihez közel érzed magad. Miért érzed
közel magad ehhez a személyhez?

Hogyan kerültél közel hozzá? ____________________

Most gondold át, milyen közel érzed magad Istenhez. Hogyan hoz áldást az
életedre az, ha szoros kapcsolatban vagy Istennel?

A Jakab 4 tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek segíthetnek
megerősítened a kapcsolatodat Istennel.

A Jakab 4:1–3 feljegyzése szerint Jakab megfeddte a szenteket azért, mert engedtek
a világi vágyaknak. Olvasd el a Jakab 4:4-et, és keresd meg, miféle barátságtól
intette óva Jakab a szenteket. Az ellenségeskedés akár gyűlöletet is jelenthet.

Jakab tanácsa a 4. versben nem jelenti azt, hogy kerülnünk kellene a kapcsolatot
azokkal, akik nem tagjai az egyháznak. Inkább arra utal, hogy kerülnünk kell a
világ hamis tanításainak és hamislelkű vágyainak, normáinak és gyakorlatainak
elfogadását és követését. Jakab azt tanította, hogy a világgal (világiassággal) való
barátkozás Isten ellenségeivé tesz bennünket.

Olvasd el a Jakab 4:6–8-at, és keresd meg, mit tanácsolt Jakab a szenteknek, mit
tegyenek.

A Jakab 4:8-ból tanultak alapján fejezd be a következő tantételt: Amikor Istenhez
közeledünk, ____________________. Megjelölheted a Jakab 4:8-ban azokat a
szavakat, amelyek ezt a tantételt tanítják. E tantételt a modern kori kinyilatkoztatás
is megerősíti (lásd T&Sz 88:63).

1. A szentírás-tanulmányozási naplódban készíts felsorolást arról, mi
mindent tehetsz, hogy közelebb kerülj Istenhez.

Az egyik módja annak, ahogyan közelebb kerülhetünk Istenhez, az, ha követjük
Jakab utasításait, melyek szerint „tisztítsátok meg kezeiteket” és „szenteljétek meg
szíveiteket” (Jakab 4:8). A szentírások szóhasználata szerint a kéz gyakran a
tetteinket, a szív pedig a vágyainkat jelképezi. Gondold át, hogyan segít közelebb
kerülnöd Istenhez az, ha tiszta a kezed és szeplőtelen a szíved.
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Olvasd el a Jakab 4:9–12, 17-et, és keresd meg, milyen további tanácsot adott Jakab
a szenteknek, hogy segítsen nekik közelebb kerülni Istenhez. A „nevetéstek
gyászra forduljon” (9. vers) kifejezés a bűn miatt érzett isteni szomorúságra utal.

A Jakab 4:17 szerint miről tanította Jakab, hogy bűn?

A Jakab 4:17-ből megtudhatjuk, hogy ha tudnánk jót tenni, de úgy döntünk,
hogy nem tesszük meg, akkor bűnt követünk el. Megjelölheted a Jakab
4:17-ben azokat a verseket, amelyek ezt az igazságot tanítják.

Szerinted miért bűn az, ha tudjuk, milyen jót tehetnénk, mégis úgy döntünk, hogy
nem tesszük meg?

James E. Faust elnök az Első Elnökségből alaposabban kifejtette ezt az igazságot. A
mulasztás szó ebben a szövegkörnyezetben azokra a jó cselekedetekre utal,
amelyeket meg kellene tennünk, de elhanyagoljuk vagy elmulasztjuk őket.

„Attól tartok, legnagyobb bűneink közül néhány a mulasztás bűne. Ezek azok a
nehezebb dolgok a törvényben, amelyekről a Szabadító azt mondta, hogy nem
hanyagolhatjuk el őket [lásd Máté 23:23]. Ezek azok a figyelmes, gondoskodó
tettek, amelyeket nem teszünk meg, és mély bűntudatot érzünk a
hanyagságunk miatt.

Kisfiú koromban a gazdaságban, a nyári tikkasztó hőségben, jól emlékszem, hogy
nagyanyám, Mary Finlinson mindig milyen finom ételeket főzött nekünk a forró fatüzelésű
tűzhelyén. Amikor a tűzhely melletti fásláda kiürült, nagymama csendben fogta, és kiment, hogy
a cédrusfa-rakásból teleszedje, majd pedig a jól megrakott ládát visszacipelje a házba. Annyira
érzéketlen voltam, és annyira érdekelt a konyhában folyó diskurálás, hogy csak ott ültem, és
hagytam, hogy szeretett nagyanyám szedje tele a fásládát. Szégyellem magam, és egész
életemben bántam a mulasztásomat. Remélem, egy nap majd bocsánatot kérhetek tőle” (“The
Weightier Matters of the Law: Judgment, Mercy, and Faith,” Ensign, Nov. 1997, 59).

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen példákat tudsz mondani a „mulasztás bűneire”, amelyek
meggátolhatnak bennünket abban, hogy közelebb kerüljünk Istenhez?

b. Mi az, amit megtehetsz, hogy közelebb kerülj Istenhez? Kötelezd el magad,
hogy minden olyan késztetés szerint cselekszel, amelyet kapsz, és amely
segít ennek megvalósításában.

Jakab 5
Jakab azt tanítja a szenteknek, hogy türelmesen tartsanak ki a
megpróbáltatásokban, és arra kéri a betegeket, hogy hívják az eldereket
A Jakab 5:1–6-ban azt olvassuk, hogy Jakab elítélte a gazdagokat, akik helytelenül
használják vagyonukat és üldözik az igazakat. Figyelmeztette őket, milyen
nyomorúság és ítélet vár rájuk.

Olvasd el a Jakab 5:7–11-et, és figyeld meg, mire utasította Jakab a szenteket, mit
tegyenek, amikor megpróbáltatások érik őket, miközben Jézus Krisztus második
eljövetelét várják.
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E versek a megpróbáltatások és a türelem közötti kapcsolatot ábrázolják, valamint
megmutatják, hogyan reagálnak a hithűek – például Jób – a szenvedésre és a
csapásokra. Figyeld meg a Jakab 5:10-ben, kikre tekinthetnek a szentek példaként,
akik türelmesen kitartottak a megpróbáltatásokban.

Sorold fel, milyen példák találhatóak a szentírásokban olyan prófétákra, akik
türelmesen kitartottak a megpróbáltatásokban. ____________________

Gondold át, milyen tanácsot adnál egy barátodnak, aki azt mondja: „Borzalmasan
érzem magam. Már több mint egy hete beteg vagyok. Voltam orvosnál, szedem a
gyógyszert, mégsem javulok. Nem tudom, mi mást tehetnék.”

Olvasd el a Jakab 5:13–16-ot, és keresd meg, mit tanácsolt Jakab a betegeknek és a
szenvedőknek, mit tegyenek.

Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította: „Amikor az
elderek megkenik a beteget és megpecsételik a megkenést, megnyitják a menny
ablakait, hogy az Úr kitölthesse akarata szerinti áldásait a szenvedőre” (A
betegek gyógyítása. Liahóna, 2010. máj. 48.).

Nézd meg ismét a Jakab 5:15-öt. A
papság hatalmán kívül mit mondott
Jakab, mi más szabadíthatja vagy
gyógyíthatja meg a betegeket?

Az egyik igazság, amelyet a Jakab
5:14–16-ból megismerhetünk, az, hogy
a hitből való imádság és a papság
hatalma által a betegek
meggyógyulhatnak.

Oaks elder a következőket tanította a
hitből való imádságról, valamint a
papság gyógyító hatalmáról:
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„Isten papságának kétségbevonhatatlan hatalmát gyakorolva, és becsben tartva
ígéretét, mely szerint hallja és megválaszolja a hit imáját, mindig szem előtt kell
tartanunk, hogy a hit és a papság gyógyító hatalma nem eredményezhet annak
akarata ellenére való hatást, akinek a papságát gyakoroljuk. […]

[Még ha] elegendő is a gyógyulásba vetett hit, az Úr szolgái az Ő isteni hatalmát
gyakorolva nem adhatnak gyógyulást eredményező papsági áldást akkor, ha a

gyógyulás nem az Úr akarata.

Isten gyermekeiként, ismerve az Ő hatalmas szeretetét és tudva, hogy végső soron Ő tudja, mi
szolgálja leginkább örök jólétünket, bízunk Benne. Az evangélium első tantétele az Úr Jézus
Krisztusba vetett hit, és a hit bizalmat jelent. Ezt a bizalmat éreztem ki abból a beszédből, melyet
unokatestvérem egy komoly betegségben elhunyt tizenéves leány temetésén mondott. Ezekkel a
szavakkal lepett meg, majd emelt fel engem: »Tudom, hogy az Úr akarata volt, hogy meghaljon.
Kitűnő orvosi ellátásban részesült. Kapott papsági áldásokat. Neve ott volt a templom
imajegyzékén. Imák százai hangzottak el egészsége helyreállításáért. És tudom, hogy ebben a
családban van elég hit ahhoz, hogy biztosan meggyógyult volna, ha nem az Úr akarata lenne,
hogy most vigye haza őt.« Ugyanezt a bizalmat éreztem ki egy másik, tizenéves korában rákban
elhunyt kiváló leány apjának szavaiból. Kijelentette: »Családunk Jézus Krisztusba vetette a hitét,
és ez nem függ a dolgok kimenetelétől.« Igaznak tartom ezeket a tanításokat. Minden tőlünk
telhetőt megteszünk szeretteink meggyógyításáért, majd pedig bízunk az Úrban az események
kimenetelét illetően” (A betegek gyógyítása. 50.).

Hogyan segítenek Oaks elder tanításai megértened a papság gyógyító hatalmát?
Miért kell a hitünknek és az imáinknak összhangban lenniük Isten akaratával?
(Lásd Kalauz a szentírásokhoz: ima.)

3. Képzeld el, hogy az egyik barátod vagy családtagod beteg. A
szentírás-tanulmányozási naplódban írj levelet ennek a

személynek, melyben kifejted, mit tanultál a papság gyógyító hatalmáról. Figyelj
rá, hogy szót ejts arról, miért fontos, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitünk ne
egy papsági áldás kimenetelétől függjön. Említs meg példákat is olyan
emberekről, akikről tudod, hogy áldásban részesültek a hitből való imádság és a
papság hatalma révén.

Jakab a betegek gyógyítását a bűnök bocsánatához is hasonlította (lásd Jakab 5:16).

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította, hogy az a
fajta alázat és hit, amely ahhoz szükséges, hogy fizikailag meggyógyuljunk,
pontosan ugyanaz az alázat és hit, mely a bűnbocsánat elnyeréséhez is
szükséges: „Léteznek… olyan szent alkalmak, melyek során az emberek abban a
kiváltságban részesülnek, hogy olyan lelki magasságokba emelkedhetnek, ahol
elnyerhetik a Lélek igazoló jóváhagyását a magaviseletükre vonatkozóan, ennek

következményeként pedig bocsánatot nyernek a bűneikre. Jakab a betegek szolgálatának
szertartását ezek közé sorolta. […] Az a személy, aki hite, odaadása, igazlelkűsége és személyes
érdemessége alapján olyan helyzetben van, hogy gyógyulást nyerhet, az a személy olyan
helyzetben is van, hogy elnyerje a Lélek igazoló jóváhagyását az élete folyamára, valamint hogy
bűneire bocsánatot kapjon, ahogyan arról az a tény is tanúskodik, hogy elnyeri a Lélek
társaságát, ami nem lenne lehetséges, ha érdemtelen lenne” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966],
297–98).
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Ez nem azt jelenti azonban, hogy aki nem gyógyul meg egy papsági áldást
követően, az érdemtelen. Minden áldás Isten nagyobb értelme szerint adatik, mi
pedig érezhetjük az Ő szeretetét és a Lélek békességét, mely megerősíti az
érdemességünket.

A Jakab 5:17–20 feljegyzése szerint Jakab Illés prófétára hivatkozott olyasvalaki
példájaként, aki a buzgó ima hatalmát használta. Azt is tanácsolta a szenteknek,
hogy segítsenek a bűnösöknek a bűnbánatban. Figyeld meg a Jakab 5:20-ban a
megígért áldásokat, amelyeket az kap, „a ki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról”.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Jakab 4–5-öt, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés az 1 Péterhez
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
A Péter első közönséges levelén átívelő egyik téma az, hogy Jézus Krisztus
engesztelése révén a Szabadító tanítványai képesek hithűen kitartani és reagálni a
szenvedésre és az üldöztetésre. Az 1 Péter minden fejezete megpróbáltatásokról
vagy szenvedésről szól, Péter pedig azt tanította, hogy a megpróbáltatásokban való
türelmes kitartás „becsesebb… a[z] aranynál”, és segít majd a hívőknek
megszerezni „a lélek idvességét [szabadítását]” (1 Péter 1:7, 9). Péter arra is
emlékeztette a szenteket, kik is ők valójában: „választott nemzetség, királyi papság,
szent nemzet, megtartásra való nép” (1 Péter 2:9). Péter e levélben olvasható
tanácsainak tanulmányozása révén reményt, bátorítást és erőt nyerhetsz, mely
segíthet megküzdened az előtted álló kihívásokkal.

Ki írta ezt a könyvet?
E levél szerzője „Péter, Jézus Krisztusnak apostola” (1 Péter 1:1).

„Pétert eredetileg Simeonként vagy Simonként ismerték (2 Pét. 1:1), Bethsaidából
származó halász volt, aki Kapernaumban lakott a feleségével. […] Péter fivérével,
Andrással együtt elhívást kapott arra, hogy Jézus Krisztus tanítványa legyen (Mát.
4:18–22; Márk 1:16–18; Luk. 5:1–11). […]

[A]z Úr [Pétert] választotta ki arra, hogy rendelkezzen a királyság kulcsaival a
földön (Mát. 16:13–18). […]

Péter volt napjainak fő apostola” (Kalauz a szentírásokhoz: Péter;
scriptures.lds.org).

Péter írásai szemléltetik fejlődését egyszerű halászból hatalmas apostollá.

Mikor és hol íródott?
Péter valószínűleg Kr. u. 62 és 64 között írta az első levelét. Babilonból írt (vö. 1
Péter 5:13), talán Rómára tett jelképes utalásként.

Általánosan elfogadott az a nézet, hogy Péter Néró római császár uralkodása idején
halt meg – valószínűleg Kr. u. 64-et követően, amikor Néró üldözni kezdte a
keresztényeket (lásd Bible Dictionary, “Peter, Epistles of”).

Kinek íródott a könyv, és miért?
Péter ezt a levelét a Kis-Ázsiában (a mai Törökország területén) lévő öt római
provinciában élő egyháztagoknak címezte (lásd 1 Péter 1:1). Péter úgy tekintett
olvasóira, mint akik Isten által „ki vannak választva” (1 Péter 1:2). Azért írt, hogy
megerősítse és buzdítsa a szenteket hitük próbatétele során (vö. 1 Péter 1:7),
valamint hogy felkészítse őket az eljövendő tüzes próbatételre (vö. 1 Péter 4:12).
Péter üzenete azt is megtanította nekik, hogyan reagáljanak az üldöztetésre (lásd 1
Péter 2:19–23; 3:14–15; 4:13).

Péter tanácsa igen jól időzített volt, hiszen az egyháztagok éppen igen heves
üldöztetés előtt álltak. Körülbelül Kr. u. 64-ig, ami táján Péter megírta ezt a levelet,
a római kormányzat általánosságban megtűrte a kereszténységet. Ezen év
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júliusában egy tűzvész elpusztította Róma nagy részét, és az a pletyka terjedt el,
hogy maga Néró rendelte el a város felgyújtását. Annak érdekében, hogy eltereljék
magukról a gyanút, néhány befolyásos római a keresztényeket vádolta meg a
tűzvész elindításával. Ez a keresztények heves üldöztetéséhez vezetett az egész
Római Birodalomban. Péter kifejtette, hogy amikor a szentek „mint keresztény
szenved[nek]” (1 Péter 4:16), örömöt érezhetnek, tudván, hogy Jézus Krisztus
nyomdokaiban járnak (lásd 1 Péter 2:19–23; 3:15–18; 4:12–19).

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
A korabeli szentek által megtapasztalt csapások és üldöztetés közepette Péter arra
intette őket, hogy forduljanak egymás felé szeretettel és gyengédséggel (lásd 1 Péter
1:22; 3:8–9). Az 1 Péter 5-ben azt olvassuk továbbá, hogy Péter kifejtette, hogyan
kell az egyházi vezetőknek megerősíteniük a gyülekezeteiket.

Ez a levél talán a legegyértelműbb bibliai utalásokat tartalmazza a lélekvilágra és az
ott zajló szabadító munkára. Péter röviden említést tesz arról, hogy Jézus Krisztus
meglátogatta a lélekvilágot, hogy prédikáljon az engedetlen lelkeknek, akik Noé
idején éltek (lásd 1 Péter 3:18–20). Hozzátette, hogy az evangéliumot azért
prédikálták a halottaknak, hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy az élőkkel egyenlő
feltételek szerinti ítéletben részesüljenek (lásd 1 Péter 4:5–6). Adományozási
korszakunkban Joseph F. Smith elnök épp az 1 Péter 3:18–20 és az 1 Péter 4:6
jelentésén töprengett, amikor kinyilatkoztatást kapott, mely tisztázza a lélekvilággal
kapcsolatos tant (T&Sz 138).

Vázlat
1 Péter 1:1–2:10. Péter arról ír, hogy a szenteknek növekedniük kell lelkileg, hogy
örökkévaló jutalmakat nyerhessenek. A szabadítás ígérete Jézus Krisztus becses
vére által válik lehetővé. A szentek „választott nemzetség, királyi papság, szent
nemzet, megtartásra való nép” (1 Péter 2:9), akik elnyerték Isten irgalmát.

1 Péter 2:11–3:12. Jézus Krisztus tanítványai arra törekednek, hogy tiszteljenek
minden embert, és alávessék magukat a polgári hatóságoknak és törvényeknek.
Péter szentek konkrét csoportjaihoz szól: szabad polgárokhoz, szolgákhoz,
feleségekhez és férjekhez.

1 Péter 3:13–5:14. Amikor az üldöztetés szenvedést okoz a szenteknek, akkor
emlékezniük kell Jézus Krisztus példájára, aki szenvedett, majd elnyerte a
felmagasztosulást. Jézus Krisztus azért prédikálta az evangéliumot a halottaknak,
hogy ők is igazságos ítéletben részesülhessenek. Az egyházi vezetők Jézus Krisztus
példáját követve gondoskodnak Isten nyájáról. A szenteknek meg kell alázkodniuk,
és Istenre kell vetniük minden gondjukat.

1 PÉTER
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29. RÉSZ: 3. NAP

1 Péter 1–2
Bevezetés
Péter apostol a szentek hitének megerősítése céljából ír, akik heves üldöztetést
szenvednek a Római Birodalom részéről. Kihangsúlyozza, hogy Jézus Krisztus
becses vérén keresztül megváltást nyertek, és emlékezteti őket isteni örökségükre,
amelyet Isten különleges népeként élveznek. Arra utasítja a szenteket, hogy
dicsőítsék Istent az emberek között, és tartsanak ki a szenvedésekben, ahogyan azt
Jézus Krisztus is tette.

1 Péter 1
Péter a lehetséges örökségükről és a megpróbáltatások szükségességéről tanítja a
szenteket

M. Russell Ballard elder a Tizenkét Apostol Kvórumából ezt tanította:
„Egyházszerte utazva látom, amint az egyháztagok próbára tétetnek a gyötrelem
olvasztótégelyében” (“Hyrum Smith: ‘Firm As the Pillars of Heaven,’” Ensign,
Nov. 1995, 9).

Az olvasztótégely egy olyan tartály,
amelyben fémeket és egyéb anyagokat
finomítanak, vagyis felmelegítik és
felolvasztják azokat, hogy eltávolítsák a
szennyeződéseket, és megerősítsék a
végterméket. Ballard elder
szóhasználatában a „gyötrelem
olvasztótégely[e]” kifejezés az élet
kihívást jelentő megpróbáltatásaira
utalhat. Milyen megpróbáltatásokat
vagy a gyötrelem milyen
olvasztótégelyeit tapasztaltad már meg
az életedben?

Péter apostol az első levelét azért írta,
hogy megerősítse és bátorítsa a
szenteket, miközben ők
megpróbáltatásokat élnek át. Körülbelül
Kr. u. 64-ig, ami táján Péter megírta ezt a levelet, a római kormányzat általános
elfogadást tanúsított a kereszténység iránt. Azon év júliusában azonban egy tűzvész
Róma nagy részét elpusztította. Néhány befolyásos római a keresztényeket vádolta
a tűzvész okozásával. Ez a keresztények heves üldöztetéséhez vezetett az egész
Római Birodalomban. A keresztényekkel szembeni rossz bánásmód egy része
éppen korábbi barátaiktól és ismerőseiktől jött.

630



Az 1 Péter 1–2 tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek
segíthetnek hithűnek maradnod a megpróbáltatásaid során.

Az 1 Péter 1:1–2-ben Péter köszöntötte a szenteket a Kis-Ázsiában (a mai
Törökországban) lévő római provinciákban, és emlékeztette őket, hogy kiválasztott
emberek.

Olvasd el az 1 Péter 1:3–5-öt, és keresd meg, milyen jövőbeli áldások ígéretét
kapták meg a szentek. Meg is jelölheted, amit találsz.

A szentírásokban a szabadítás és a felmagasztosulás szavakat gyakran rokonértelmű
kifejezésként használják. Az 1 Péter 1:5-ben Péter a felmagasztosulásra utal, vagyis
az örök életre, ami azt jelenti, hogy Isten színe előtt élünk, és családként együtt
maradunk (lásd T&Sz 132:19–20).

Olvasd el az 1 Péter 1:6-ot, és keresd meg, hogyan reagáltak a szentek e jövőbeli
áldások ígéretére. Figyeld meg, hogy a kísértések szó megpróbáltatásokra és
csapásokra utal.

Az 1 Péter 1:3–6-ból a következő igazságot ismerhetjük meg: Bár
megpróbáltatásokban van részünk, örvendezhetünk Jézus Krisztus
engesztelése és azon jövőbeli áldások miatt, amelyeket Isten ígért nekünk.

Péter azt tanította, hogy a nehézségek ellenére, amelyeken keresztül megyünk,
örvendezhetünk, mert hatalmas áldásokat kapunk majd Jézus Krisztus engesztelése
révén. Hogyan segíthet örvendezned a megpróbáltatások idején is az, ha emlékezel
Krisztus engesztelésére?

Olvasd el az 1 Péter 1:7–9-et, és keresd meg, mit tanított Péter a szentek hitének
próbatételéről. Meg is jelölheted, mihez hasonlította a szentek hitének próbatételét.

A hit az aranyhoz hasonlóan igen becses. A hit azonban még értékesebb is az
aranynál, hiszen ez utóbbi „veszendő” (1 Péter 1:7), míg a Jézus Krisztusba vetett
hit szabadításhoz vezet (lásd 1 Péter 1:9), amely viszont örök. Az aranyat továbbá
heves tűzzel finomítják, a hitünk pedig hasonlóképpen kerül kihívások elé olykor a
gondok, a kérdések és kételyek miatt. Az egyik igazság, amelyet Péternek a
szentekhez intézett szavaiból megismerhetünk, az, hogy a Jézus Krisztusba vetett
hitünk azzal tétetik próbára és finomodik, ha hithűen kitartunk a
próbatételekben.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen megpróbáltatásokkal nézel szembe éppen most te vagy a barátaid?

b. Hogyan teszik ezek a megpróbáltatások próbára a te vagy az ő hitüket?

Olvasd el a következő idézetet Neil L. Andersen eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és jelöld meg, mire buzdított bennünket, mit tegyünk a hitünk
próbatétele idején:
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„Hogyan maradunk »állhatatosak és rendíthetetlenek« [Alma 1:25] olyankor,
amikor a hit próbatételét tapasztaljuk? Megmerítkezünk azokban a dolgokban,
amelyek hitünk velejét adják [a próbatétel előtt]: gyakoroljuk a Krisztusba vetett
hitet, imádkozunk, elmélkedünk a szentírásokon, megbánjuk a bűneinket,
betartjuk a parancsolatokat és szolgálunk.

Ha a hit próbatételével szembesültök, semmiképp ne távolodjatok el az
egyháztól! Ha a hit próbájakor eltávolodtok Isten királyságától, az olyan, mintha a forgószelet
megpillantva elhagynátok a vihar elleni biztonságos búvóhelyet” (Hitetek próbája. Liahóna,
2012. nov. 40.).

Szerinted miért fontos megtennünk, amire Anderson elder buzdított bennünket,
amikor próbára tétetik a hitünk? ____________________

Olvasd el az 1 Péter 1:13–17-et, és keresd meg, mire buzdította Péter a szenteket,
hogy hithűen kitartsanak a megpróbáltatásokban. Meg is jelölheted, amit találtál. A
13. versben a „felövezvén elmétek derekait” kifejezés azt jelenti, hogy felkészíteni
magunkat.

Olvasd el az 1 Péter 1:18–21-et, és keresd meg, milyen további igazságokat tanított
Péter a szenteknek, hogy segítsen nekik hithűen kitartani a megpróbáltatásaikban,
ahelyett hogy elhagynák a hitüket.

Péter többek között a következő igazságokat tanítja a szenteknek ezekben a
versekben:Jézus Krisztus becses vére által nyerünk megváltást. Mivel Jézus
Krisztus bűntelen életet élt, képes volt arra, hogy felajánlja magát tökéletes
áldozatként értünk. Jézus Krisztus előre elrendeltetett, hogy a
Megváltónk legyen.

Joseph Smith próféta azt tanította: „A menny első összejövetelénél mindannyian
jelen voltunk, és láttuk, ahogy kiválasztják és kijelölik a Szabadítót, és ahogy
elkészítik a szabadulás tervét, [mi pedig jóváhagytuk azt]” (Az egyház elnökeinek
tanításai: Joseph Smith [2007]. 217.).

Hogyan segíthetett a szenteknek, hogy hithűen kitartsanak a próbatételek során az,
hogy emlékeztek ezekre az igazságokra?

2. Gondolj egy olyan alkalomra, amikor te vagy az egyik ismerősöd
úgy döntött, hogy Jézus Krisztusba vetett hittel kitart egy

megpróbáltatásban, ahelyett hogy elvetné a hitét. A szentírás-tanulmányozási
naplódban írj erről az élményedről, és arról, hogyan erősödött meg a hited vagy
az ismerősöd hite a Szabadítóban e folyamat során.

Az 1 Péter 1:22–25-ben Péter arra buzdította a szenteket, hogy szeressék egymást,
és emlékezzenek arra, hogy újjászülettek Isten igéje révén, amely örökké
megmarad.
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1 Péter 2:1–12
Péter kihangsúlyozza a szentek feladatait
Miben különböznek az egyháztagok azoktól, akik a világ útjait követik? Milyen
kihívásokkal találhatjuk szembe magunkat azért, mert különbözőek vagyunk?
____________________

Az 1 Péter 2:1–12 tanulmányozása során keress egy olyan tantételt, amely segíthet
megerősítened azon vágyadat, hogy különbözz a világtól.

Az 1 Péter 2:1–8 feljegyzése szerint Péter azt tanította, hogy a szentek olyanok, mint
az élő kövek, melyeket a Jézus Krisztus alkotta szegletkőre építettek, az
engedetlenek viszont sértőnek találják Őt, mert nem támogatja az
engedetlenségüket.

Olvasd el az 1 Péter 2:9–10-et, és keresd meg, hogyan jellemezte Péter a hithű
szenteket. Megjelölheted azokat a kifejezéseket, amelyekre felfigyelsz.

Melyik a kedvenced azon címek közül, melyeket Péter adott a szenteknek?
____________________

A megtartásra való kifejezés a 9. versben a görög megvásárolt vagy megőrzött
jelentésű szóból került lefordításra, és egybecseng a 2 Mózes 19:5-ben olvasható
héber kifejezéssel, amely azt jelzi, hogy Isten szövetséges népe különleges érték
vagy értékes kincs az Ő számára.

Hogyan segíthettek Péter szavai, amelyeket a szentek jellemzésére használt az
1 Péter 2:9–10-ben, hogy bátorságot merítsenek a vallási üldöztetés során?
____________________

Olvasd el az 1 Péter 2:11–12-t, és keresd meg, miért könyörgött Péter a szenteknek,
mit tegyenek az Úr megtartásra való vagy becses népeként. Figyeld meg, hogy Péter
vagy azért nevezhette a szenteket jövevényeknek és idegeneknek, mert olyan
emberek között éltek, akik kulturálisan és a vallásuk terén is különböztek a
szentektől, vagy pedig azért, mert távol voltak mennyei otthonuktól, ideiglenesen
halandóként élve.

Péter elmondta a szenteknek, hogy példák lehetnek a körülöttük lévőknek, és
segíthetnek másoknak dicsőíteni Istent (lásd 1 Péter 2:12). Az 1 Péter 2:11–12-ből
megtudjuk, hogy Isten arra hívja el a szentjeit, hogy elhatárolódjanak és
különbözőek legyenek a világtól, hogy mások láthassák a példájukat és
dicsőítsék Őt. Ezt a tantételt meg is jelölheted vagy le is írhatod a szentírásaidba.

Elaine S. Dalton nőtestvér a következőket mondta, amikor a Fiatal Nők általános
elnökeként szolgált: „Ha változást szeretnétek hozni a világba, akkor
különböznötök kell tőle” (Itt az idő: keljetek fel, és ragyogjatok! Liahóna, 2012.
máj. 124.).

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:
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a. Mire kérték az utolsó napi szent fiatalokat, hogyan határolódjanak el és
különbözzenek a világtól?

b. Hogyan volt jó hatással másokra vagy segített másokat Istenhez vezetni
azon döntésed, hogy elhatárolódsz és különbözöl a világtól?

c. Mit tehetnél azért, hogy még inkább elhatárolódj és különbözz a világtól,
ezzel példát mutatva másoknak? (Írj le egy célt arra, mit tervezel megtenni
azért, hogy példát mutass másoknak.)

1 Péter 2:13–25
Péter azt tanácsolja a szenteknek, hogy a Szabadítóhoz hasonlóan tartsanak ki a
szenvedésekben
Az 1 Péter 2:13–18-ban Péter azt tanította a szenteknek, hogy vessék alá magukat
az őket irányító törvényeknek és polgári hatóságoknak (köztük a római
uralkodónak is, aki elősegítette az ellenük irányuló heves üldöztetést). Arra
buzdította a szolgákként nehézségeket elszenvedőket, hogy türelemmel viseljék
szenvedéseiket, és emlékezzenek arra, hogy Isten ismeri a helyzetüket.

Olvasd el az 1 Péter 2:19–20-at, és keresd meg, mit tanácsolt Péter a szenteknek,
hogyan tartsanak ki a szenvedéseikben.

Péter arra buzdította a szenteket, hogy türelmesen tartsanak ki a szenvedéseikben.
Olvasd el az 1 Péter 2:21–25-öt, és keresd meg, hogyan jellemezte Péter azt,
ahogyan Jézus Krisztus reagált az üldöztetésre. Meg is jelölheted, amit találsz.

Az 1 Péter 2:21 szerint mit nyújthat nekünk a Szabadító szenvedése?
____________________

Péter tanításaiból a megpróbáltatásokban való kitartással kapcsolatosan a
következő igazságot ismerhetjük meg:A megpróbáltatásokban való türelmes
kitartás terén követhetjük a Szabadító példáját.

Gondold át, mit tehetsz, hogy még inkább kövesd Jézus Krisztus példáját a
megpróbáltatásokban való türelmes kitartás terén.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az 1 Péter 1–2-t, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:

29.  RÉSZ,  3 .  NAP

634



29. RÉSZ: 4. NAP

1 Péter 3–5
Bevezetés
Péter apostol arra buzdítja a szenteket, hogy mindig álljanak készen arra, hogy
bizonyságot tegyenek Jézus Krisztusról, és éljenek igazlelkűen, hogy
megcáfolhassák az ellenük felhozott hamis vádakat. Azt tanítja, hogy Jézus Krisztus
prédikálta az evangéliumot a lélekvilágban a halála után. Arra is buzdítja az egyház
eldereit, hogy ugyanolyan gondossággal őrködjenek Isten nyája felett, ahogy Jézus
Krisztus, a fő pásztor is tette.

1 Péter 3:1–17
Péter azt tanácsolja a szenteknek, hogy legyenek egységesek az igazlelkűségben, és
álljanak mindig készen a Krisztusról való bizonyságtételre
Olvasd el a következő idézetet Thomas S. Monson elnöktől:

„Egész életünk során adódnak lehetőségek, hogy megosszuk hitelveinket, noha
nem mindig tudjuk előre, mikor kerül erre sor. Ilyen lehetőségem adódott
1957-ben, amikor a könyvkiadásban dolgoztam. A munkám a texasi Dallasba
szólított – mely várost néha »a templomok városának« nevezik –, hogy előadást
tartsak egy konferencián. A konferencia végeztével buszos városnézésre indultam
a külvárosba. Amikor elhaladtunk a különböző templomok mellett, sofőrünk

pontos tájékoztatást adott: »Balra láthatják a metodista templomot« vagy »Az ott, jobbra, a
katolikus székesegyház«.

Amikor elhaladtunk egy gyönyörű, vörös téglás épület mellett, mely egy domb tetején állt, a sofőr
ezt mondta: »Abban az épületben a mormonok tartják a gyűléseiket.« Egy hölgy a busz
hátuljából előrekiáltott: »Sofőr úr, mesélne még a mormonokról?«

A sofőr félreállt a busszal, aztán megfordult és ezt felelte: »Hölgyem, én csak annyit tudok a
mormonokról, hogy abba a vörös téglás épületbe járnak. Van valaki a buszon, aki többet tudna
mesélni a mormonokról?«” (Bátran állj magad! Liahóna, 2011. nov. 67.).

Ha ott lettél volna a buszon, mit tettél vagy mondtál volna?

Milyen szempontból lett volna ez a lehetőség izgalmas számodra? Milyen
szempontból lett volna kihívást jelentő? ____________________

Az 1 Péter 3:1–17 tanulmányozása során keress egy olyan tantételt, amely segíthet,
amikor lehetőséged nyílik az evangélium másokkal való megosztására.

Az 1 Péter 3:1–11-ben azt olvassuk, hogy Péter arra buzdította a feleségeket, hogy
az igazlelkű viselkedésükkel segítsenek a hitetlen férjeket Krisztushoz vezetni. Azt
tanácsolta a férjeknek, hogy tiszteljék a feleségüket. Az egyháztagoknak pedig azt
tanácsolta, hogy legyenek „egyértelműek” (vagyis éljenek egymással egyetértésben,
1 Péter 3:8), és éljenek az evangéliumi normák szerint.

Olvasd el az 1 Péter 3:14–16-ot, és keresd meg, mit tanácsolt Péter a szenteknek,
mit tegyenek, amikor olyan emberekkel találkoznak, akik megkérdőjelezik a
hitüket, vagy üldözik őket a hitelveik miatt.
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A megfelelni mindenkinek kifejezés az 1 Péter 3:15-ben értelmezhető úgy is:
„megvédeni mindenki előtt”. Péter arra buzdította a szenteket, hogy osszák meg és
védjék is meg a vallásos hitelveiket. Figyeld meg, hogy Péter azt javasolja nekik,
hogy ezt szelídséggel és félelemmel tegyék. A szelídség gyengédséget, alázatot és
tiszteletet jelent (lásd Kalauz a szentírásokhoz: szelíd, szelídség; scriptures.lds.org),
a félelem szó pedig áhítatot és tiszteletet sugall.

Az egyik igazság, amelyet az 1 Péter 3:15-ből megismerhetünk, az, hogy Jézus
Krisztus követőiként igyekeznünk kell mindig készen állni a hitelveink
szelídséggel és áhítattal történő megosztására és megvédésére. Meg is
jelölheted vagy le is írhatod ezt az igazságot a szentírásaidba az 1 Péter 3:15 mellé.

Olvasd el a Monson elnök buszon átélt élményéről szóló beszámoló további részét:

„Vártam, hogy valaki válaszoljon. Végigpásztáztam az utasok arcát, hátha
felragyog rajtuk a felismerés és a vágy, hogy hozzászóljanak. Senki nem
jelentkezett. Rá kellett jönnöm, hogy rám vár a feladat, hogy eleget tegyek Péter
apostol e tanácsának: »[m]indig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki
számot kér tőletek a bennetek levő reménységről«. Rádöbbentem e bölcselet
igazságára is: »Amikor eljön a döntés pillanata, lejár a felkészülés ideje.«

Így aztán a következő mintegy 15 percben abban a kiváltságban volt részem, hogy a buszon
ülőkkel megoszthattam bizonyságomat az egyházról és a hitelveinkről. Hálás voltam
bizonyságomért, és hálás voltam, hogy fel voltam készülve annak megosztására” (Bátran állj
magad! 67.).

1. Válaszolj legalább kettőre az alábbi kérdések közül a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Mit tehetsz azért, hogy mindig kész legyél hitelveid megosztására?

b. Szerinted miért fontos szelídséggel és áhítattal megosztanod a hitelveidet?

c. Milyen helyzetben osztottad meg a hitelveidet vagy a bizonyságodat
másokkal?

Gondolkodj el azon, hogyan készülsz fel hitelveid megosztására és megvédésére.
Cselekedj a kapott késztetések szerint.

1 Péter 3:18–4:19
Jézus Krisztus a halála után prédikálta az evangéliumot a lélekvilágban
Képzeld el, hogy teljes idejű misszionárius vagy. Gondold át, hogyan válaszolnál
valakinek, aki a következőket mondja: „Elhiszem, hogy igaz, amit tanítotok nekem,
de azon gondolkozom, mi van azokkal, akik úgy haltak meg, hogy nem volt
lehetőségük hallani az igazságot. Nem tűnik túl igazságosnak Isten részéről, hogy
megbüntesse őket, vagy megfossza őket attól, hogy ismét Vele éljenek, ha sohasem
volt alkalmuk megismerni az Ő szabadítástervét.”

Olvasd el az 1 Péter 3:18–20-at, beleértve a 20. vers Joseph Smith fordítását is a
Kalauz a szentírásokhoz 244. oldalán, majd az 1 Péter 4:5–6-ot, beleértve a 6. vers
Joseph Smith fordítását is a Kalauz a szentírásokhoz 244. oldalán. Olvasás közben
keress olyan Péter által tanított igazságokat, amelyeket megoszthatnál az előbbi
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Joseph F. Smith elnök

helyzetben szereplő személlyel. Az 1 Péter 3:19-ben szereplő „tömlöczben lévő
lelkeknek” kifejezés azon lelkekre utal a lélekvilágban, akik nem fogadták el az
evangéliumot, vagy akiknek nem volt lehetősége hallani azt a halandóságban.

Mit tudhatunk meg ezekből a versekből a lélekvilágban lévőkről, akik nem
fogadták el az evangéliumot, vagy nem volt lehetőségük elfogadni azt ebben az
életben?

Joseph F. Smith elnök épp az 1 Péter
3:18–20 és az 1 Péter 4:6 jelentésén
töprengett, amikor kinyilatkoztatást és
látomást kapott a Szabadító
lélekvilágban tett látogatásáról. Ez a
kinyilatkoztatás a Tan és a szövetségek
138-ként került feljegyzésre. Smith
elnök látta Jézus Krisztust a halála és a
feltámadása közötti időszakban, amint
az evangéliumot prédikálja és
személyesen szolgál az igazlelkű
lelkeknek a lélekvilágban. Jézus
Krisztus ezután igazlelkű szolgákat
szervezett meg és hatalmazott fel, hogy
az evangéliumot tanítsák a
lélekbörtönben lévő lelkeknek (lásd
T&Sz 138:1–12, 18–19, 27–30).

Az 1 Péter 4:6 szerint miért prédikálják
az evangéliumot a halottaknak?

Az egyik igazság, melyet ebből a versből megismerhetünk, az, hogy az
evangéliumot azért prédikálják a halottaknak, hogy nekik is megadassanak
ugyanazok a lehetőségek, mint azoknak, akik a halandóságban hallják az
evangéliumot. (Ne feledd, hogy az 1 Péter 4:6 szentírás-memoriter. Megjelölheted
valamilyen egyedi módon, hogy később könnyen megtalálhasd.)

2. Nézd át az e rész elején szereplő helyzetet. A
szentírás-tanulmányozási naplódban írd le, hogy az 1 Péter 4:6

segítségével hogyan válaszolnál az olvasott aggályra. Írj az érzéseidről is azzal
kapcsolatban, hogy a halottak szabadításának tana milyen értelemben
bizonyítja Istennek a gyermekei iránti irgalmát és könyörületét.

Az 1 Péter 4:7–19-ben azt olvassuk, hogy Péter arra intette a szenteket, hogy
buzgólkodjanak szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfed, vagyis megelőz. A
megpróbáltatás tüzére is utalt (vö. 1 Péter 4:12), melyet a szenteknek majd ki kell
állniuk, illetve azt tanította a szenteknek, hogy örvendezzenek, amikor
megpróbáltatásokat és megszégyenítést szenvednek el a Jézus Krisztusba vetett
hitük miatt.

Szentírás-memoriter – 1 Péter 4:6
3. Írd le az 1 Péter 4:6 szövegét egy kis kártyára vagy papírlapra. A

másik oldalára írd le, mit tehetsz, hogy segíts azoknak az őseidnek,
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akik a lélekvilágban megkapták az evangéliumot, és most arra várnak, hogy
kiszabaduljanak a lélekbörtönből. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le,
hogy elvégezted a feladat ezen részét. A következő hét folyamán igyekezz
megtanulni az 1 Péter 4:6-ot úgy, hogy minden reggel és este felmondod a
személyes imád előtt. Tekintsd át azt is, mit írtál arról, hogyan veszel majd részt
a szabadítás munkájában az őseid javára.

1 Péter 5
Péter azt tanácsolja az eldereknek (véneknek), hogy őrködjenek Isten nyája felett, és
arra buzdítja a szenteket, hogy maradjanak állhatatosak a hitben
Péter apostol tanította az egyház eldereit az egyházi vezetőkként rájuk háruló
feladatokról, hogy ezáltal segítsen felkészíteni a szenteket a várható
megpróbáltatásaikra. Olvasd el az 1 Péter 5:1–3-at, és keresd meg, milyen
tanácsokat adott Péter az egyház eldereinek.

A „legeltessétek az Istennek… nyáját” (2. vers) kifejezés azt jelenti, hogy
gondoskodjunk az egyház tagjairól, és őrködjünk felettük. Péter azt tanította, hogy
az egyházi vezetőknek készségesen és szeretettel kell szolgálniuk, nem pedig
vonakodva vagy jutalomvágyból. Példáknak kellett lenniük az egyháztagok
számára, nem pedig „uralkod[ni]” (3. vers) felettük.

Az egyik igazság, amelyet ezek a versek tanítanak, az, hogy az egyházi vezetők
feladata, hogy szeretettel és példamutatással gondoskodjanak Isten nyájáról
és őrködjenek felettük.

Olvasd el az 1 Péter 5:4-et, és keresd meg, hogyan utalt Péter a Szabadítóra.

Milyen krisztusi tulajdonságok és
jellemvonások segíthetnek az egyházi
vezetőknek az egyháztagokról való
gondoskodásban és a felettük történő
őrködésben? ____________________

Milyen helyzetben részesültél már
áldásokban egy egyházi vezető krisztusi
szeretete vagy példája miatt?

Amikor bízol az Úr által elhívott
egyházi vezetőkben, valamint tiszteled
és követed őket, akkor ők segítenek
majd terelgetni téged és gondoskodni
rólad lelkileg.

Az 1 Péter 5:5–14-ben Péter azt
tanította a szenteknek, hogy tiszteljék
az időseket, illetve vessék a gondjaikat
Jézus Krisztusra, és a megpróbáltatások
ellenére is maradjanak állhatatosak a hitükben. Péter biztosította őket, hogy ha így
tesznek, akkor Isten tökéletesíti és megerősíti majd őket.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:
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Tanulmányoztam az 1 Péter 3–5-öt, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés a 2 Péterhez
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Joseph Smith próféta megjegyezte: „Az összes apostol közül Péter használta a
legfennköltebb nyelvezetet” (in History of the Church, 5:392). A fennkölt azt jelenti,
hogy magasztos gondolatban, kiemelkedő értékű és bámulatra méltó.

Jézus Krisztus színeváltozásának szemtanújaként (lásd 2 Péter 1:16–18) Péter arra
buzdítja olvasóit, hogy gyarapodjanak a Szabadítóról való tudásukban, és
igyekezzenek isteni tulajdonságokra szert tenni, hogy az „isteni természet” (lásd 2
Péter 1:4–8) részesei lehessenek. Biztosítja őket, hogy ez a lelki növekedés segít
majd nekik „az elhívatás[ukat] és kiválasztatás[ukat] erőssé tenni” (2 Péter 1:10).
„Péter ismételten megerősíti, hogy az Úr eljön majd a mennyből a földre hatalmas
dicsőségben és ítélettel” (Bible Dictionary, “Peter, Epistles of”). Péter második
levelének tanulmányozása által nagyobb hitet alakíthatsz ki Jézus Krisztusban,
valamint olyan tanításban és sugalmazásban részesülhetsz, amely segíthet téged,
hogy Hozzá hasonlóbbá válj.

Ki írta ezt a könyvet?
Péter második közönséges levelének szerzője Simon Péter, Jézus Krisztus fő
apostola (lásd 2 Péter 1:1).

Mikor és hol íródott?
Nem tudjuk pontosan, mikor és hol íródott ez a levél. Közkeletű az a vélekedés,
hogy Péter Rómában írta ezt, az 1 Péterként ismert levél után, amely valószínűleg
Kr. u. 64 körül keletkezett (lásd Bible Dictionary, “Peter, Epistles of”).

Kinek íródott a könyv, és miért?
Péter kijelentette, hogy azoknak ír, „a kik velünk egyenlő drága hitet nyertek” (2
Péter 1:1). Ez jelezheti, hogy Péter közönségét ugyanazon nemzsidó keresztények
alkották, akik az első levelét is kapták (lásd 2 Péter 3:1). A 2 Péter 1:12–15 tartalma
azt mutatja, hogy Péter búcsúlevélnek szánta ezt az üzenetet az olvasói számára.

Péter első levelével ellentétben – mely a külső üldöztetéssel segített megbirkózni a
szenteknek – e második levél az egyház jövőjét veszélyeztető belső hitehagyással
foglalkozik. A hamis próféták és tanítók „veszedelmes eretnekségeket [hamis
tanításokat]” terjesztettek, és még „az Urat, a ki megváltotta őket” is megtagadják
(2 Péter 2:1). Péter azért írta ezt a levelet, hogy bátorítsa a szenteket az Úrról való
tudásuk növelésére, valamint elhívásuk és kiválasztásuk erőssé tételére (vö. 2 Péter
1:10).

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
„A második levél nyilvánvalóan ugyanazon gyülekezeteknek szólt, akiknek az első
(3:1). A halál felé közeledve készült (1:14), és az a célja, hogy védelmet nyújtson a
hitehagyás ellen” (Bible Dictionary, “Peter, Epistles of”). Péter legerőteljesebb
szavait és végső bizonyságát tartalmazza.
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A 2 Péter uralkodó témája az, milyen fontos, hogy tudást szerezzünk Jézus
Krisztusról. Péter azt ígéri olvasóinak, hogy ha isteni tulajdonságokra törekednek,
és isteni természetet fejlesztenek ki, akkor nem lesznek „gyümölcstelenekké a mi
Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve” (2 Péter 1:8), illetve megerősítik
elhívásukat és kiválasztásukat (vö. 2 Péter 1:10).

Péter összevetette Jézus Krisztus igaz ismeretét a hitehagyottak által terjesztett
hamis tudással és tanításokkal (lásd 2 Péter 2). Levelének zárásaként Péter végső
felhívást intézett a szentekhez, hogy „növekedjetek a kegyelemben és a mi
Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében” (2 Péter 3:18).

Vázlat
2 Péter 1. Péter kifejti, hogy Jézus Krisztus ígéretei lehetővé teszik a szenteknek,
hogy az „isteni természet részeseivé” (2 Péter 1:4) lehessenek. Buzdítja őket, hogy
erősítsék meg elhívásukat és kiválasztásukat (vö. 2 Péter 1:10). Felidézi a
színeváltozás hegyén átélteket, amikor tanúja volt a megdicsőült Krisztusnak, és
hallotta az Atya hangját. Péter azt mondja, hogy rendelkezünk a prófétálás
biztosabb szavával (vö. 2 Péter 1:19).

2 Péter 2. Péter figyelmezteti az egyháztagokat a hamis prófétákra és tanítókra, akik
közéjük jönnek, és igyekeznek félrevezetni a szenteket. A gonosz tanítók tagadják
majd az Urat, és gonoszul szólnak az igazság útjáról (vö. 2 Péter 2:2). Azt tanítja,
hogy jobb, ha nem fogadja el valaki az evangéliumot, mint ha szövetségeket köt,
melyeket aztán nem tart be.

2 Péter 3. Péter megerősíti a bizonyosságot, hogy Krisztus eljön majd a saját
idejében, megtisztítja a földet tűzzel, elpusztítja a gonoszokat, és megszabadítja a
szorgalmasakat és a hithűeket. Arra biztatja a szenteket, hogy „növekedje[nek] a
kegyelemben és [Jézus Krisztus] ismeretében” (2 Péter 3:18).

2 PÉTER
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2 Péter
Bevezetés
Péter apostol arra buzdítja a szenteket, hogy gyarapodjanak Jézus Krisztusról való
tudásukban azáltal, hogy igyekeznek Őhozzá hasonlóvá válni. Péter figyelmeztet
arra is, hogy hamis próféták és tanítók félrevezetik az embereket. Azt prófétálja,
hogy az utolsó napokban a gonoszok kigúnyolják majd az igazlelkűeket, amiért ők
hisznek abban, hogy Jézus Krisztus vissza fog térni. Péter arra buzdítja a szenteket,
hogy szorgalmasan készüljenek a Szabadító második eljövetelére.

2 Péter 1:1–11
Péter arról tanít, hogyan részesülhetünk Jézus Krisztus isteni természetében
Gondolj olyan jellemvonásokra vagy tulajdonságokra, amelyeket értékelsz egy
családtagodban vagy barátodban. Szerinted képes vagy arra, hogy kifejleszd
ugyanezen jó jellemvonásokat és tulajdonságokat? Ha fiatal nő vagy, gondolkozz el
a Fiatal Nők mottóján, amely többek között kijelenti: „Mennyei Atyánk lányai
vagyunk. Ő szeret minket, és mi szeretjük Őt.” Gondolkodj el azon, milyen
értékeket tartalmaz ez a mottó, különösen az isteni természettel kapcsolatosan.

Akár fiatal nő vagy, akár fiatal férfi, mit jelent számodra az „isteni természet”?
____________________

Péter apostol azoknak az egyháztagoknak írta ezt a levelet, akik hitet nyertek Jézus
Krisztusban. A 2 Péter 1:1–4 feljegyzése szerint azt tanította nekik, hogy az „isteni
természet részeseivé” lehetnek (4. vers). Az „isteni természet” kifejezés Mennyei
Atyánk és Jézus Krisztus tulajdonságaira utal.

Olvasd el a 2 Péter 1:5–7-et, és keresd meg az Atya és a Fiú isteni természetének
néhány tulajdonságát. Az alábbi táblázatban sorold fel azokat a tulajdonságokat,
amelyeket ezekben a versekben találsz. Ezután egy 1-től 10-ig terjedő skálán
értékeld, hogy érzéseid szerint milyen szorgalmasan igyekszel kifejleszteni ezeket
az isteni tulajdonságokat az életedben (1 = nem igyekszem kifejleszteni; 10 =
szorgalmasan igyekszem kifejleszteni). Az első isteni tulajdonságot már beírtuk. A
mértékletesség a 6. versben önuralmat jelent.

isteni tulajdonság

hit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

642



isteni tulajdonság

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Olvasd el a 2 Péter 1:8–11-et, és keresd meg, milyen áldást kaphatnak azok, akik
szorgalmasak Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus isteni tulajdonságainak
kifejlesztésében. A „ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni” kifejezés a
10. versben azt jelenti, hogy a halandóságban elnyered Isten biztosítékát vagy
ígéretét, hogy elnyerted az örök életet; Péter úgy hivatkozik erre mint „biztos
prófétai beszéd” (2 Péter 1:19).

Joseph Smith próféta azt tanította, hogy az ember kiválasztása és elhívása akkor
tétetik biztossá, miután az illető hithűnek bizonyult az Úrhoz: „Ha már valakinek
van hite Krisztusban, megbánta a bűneit, megkeresztelkedett bűnei bocsánatáért
és (kézrátétel által) elnyerte a Szentlelket, mely az első Vigasztaló, akkor
maradjon alázatos Isten előtt, éhezze és szomjúhozza az igazlelkűséget, és éljen
Isten minden egyes szava szerint, és az Úr hamarosan azt fogja mondani neki:

Fiam, te felmagasztaltatsz. Ha az Úr teljes mértékben próbára tette őt, és azt látja, hogy az illető
eltökélt amellett, hogy minden körülmények közepette szolgálja Őt, akkor ennek az embernek
biztossá lesz téve az elhívása és a kiválasztása” (in History of the Church, 3:380).

2 Péter 1:12–21
Péter megosztja tanúbizonyságát Jézus Krisztusról, és a szentírásról tanít
Szerinted miért kritikusak néhányan a próféták és apostolok életkorával
kapcsolatosan? Hogyan válaszolnál, ha valaki azt mondaná, hogy a próféták és
apostolok túl idősek ahhoz, hogy hatékony vezetők lehessenek? A 2 Péter 1 további
tanulmányozása során keress egy olyan igazságot a prófétákról és apostolokról,
amely fontosabb, mint az életkoruk.

A 2 Péter 1:12–19 feljegyzése szerint Péter apostol tudta, hogy hamarosan meghal,
ezért megosztotta Jézus Krisztussal kapcsolatos első kézből származó bizonyságát.
Bizonyságában úgy utalt erre, mint a prófétálás biztosabb szava (vö. 2 Péter 1:19). A
Tan és a szövetségek 131:5 pontosabban határozza meg a prófétálás biztosabb
szava kifejezést, méghozzá úgy, mint azt a tudást, melyet egy személy
kinyilatkoztatás által elnyerhet ebben az életben arról, hogy „örök életre
pecsételték”. Erre úgy is utalnak, hogy az elhívásunk és kiválasztásunk biztossá
tétele (vö. 2 Péter 1:10), melyet a 2 Péter 1 első felénél tanulmányoztál.

Olvasd el a 2 Péter 1:20–21-et, és keresd meg, mit tanított Péter „az Istennek szent
emberei”, vagyis a próféták szerepéről. Vedd figyelembe, hogy a 2 Péter 1:20 Joseph
Smith fordítása így szól: „Tudván először azt, hogy a szentírások egyetlen próféciája
sem adatott az ember személyes akaratából.”

Péter tanításai alapján a következő igazságot fogalmazhatjuk meg: A próféták a
Szentlelken keresztül kapják a szentírásokat. (Meg is jelölheted vagy le is
írhatod ezt a szentírásaidba.) A szentírások „leírt vagy kimondott szavak” (Kalauz a
szentírásokhoz: szentírások; scriptures.lds.org; lásd még T&Sz 68:2–4).
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Néhány szentírás kanonizált. A kánon „szent könyvek elismert, hiteles
összeállítása. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában a kánon
könyveit alapműveknek nevezzük, és ide tartozik az Ó- és az Újszövetség, a
Mormon könyve, a Tan és a szövetségek, valamint a Nagyértékű gyöngy” (Kalauz a
szentírásokhoz: kánon; scriptures.lds.org).

Miközben a következő bizonyságot olvasod Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét
Apostol Kvórumából, figyeld meg a bizonyságát arról, hogy a próféták
napjainkban is folyamatosan kapnak szentírásokat: „A papsági vonal az a
csatorna, mely által Isten a régi időkben a szentírásokon keresztül az Ő
gyermekeihez szólt. Továbbá ez az a csatorna, melyen keresztül jelenleg is szól
hozzánk az élő próféták, apostolok és más sugalmazott vezetők tanácsa és

tanításai formájában” (vö. A kommunikáció két csatornája. Liahóna, 2010. nov. 84.).

Gondold át, milyen fontos tudni azt, hogy Isten prófétákat használt és használ arra,
hogy szentírást adjon az Ő gyermekeinek.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen – akár ősi, akár mai prófétáktól származó – szentírásbeli részek
voltak már hatással az életedre?

b. Mi módon részesültél áldásokban e szentírásoknak köszönhetően?

Gondolkodj el ismét Oaks elder bizonyságán, és keress lehetőséget a következő
napok során arra, hogy bizonyságot tegyél másoknak a Lélek irányítása szerint a
próféták és a szentírások valóságáról, valamint a szentírások elnyerésének és
tanulmányozásának jelentőségéről.

2 Péter 2
Péter figyelmeztet arra, hogy a hamis tanítók megtéveszthetnek
Miért döntenek néha az emberek a bűn elkövetése mellett, még akkor is, ha tudják,
hogy amit tesznek, az helytelen? ____________________

A 2 Péter 2-ben arról olvashatunk, hogyan igyekezett Péter apostol figyelmeztetni a
szenteket azokra az emberekre, akik félre akarták vezetni őket. A 2 Péter 2
tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek segíthetnek felismerned
és elkerülnöd a bűnbe vivő félrevezetéseket.

Olvasd el a 2 Péter 2:1–3-at, és keresd meg Péter figyelmeztetését arról, kik
igyekeznek félrevezetni a szenteket. A „veszedelmes eretnekségek…” (2 Péter 2:1)
kifejezés hamis és romboló tanításokat jelent.

Az egyik igazság, melyet ezekből a versekből megismerhetünk, az, hogy a hamis
tanítók igyekeznek félrevezetni bennünket.

Olvasd el a következő idézetet M. Russell Ballard eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és figyeld meg, mit tanítanak napjainkban a hamis tanítók, hogy
félrevezessenek bennünket:
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„A hamis próféták és hamis tanítók azok, akik Joseph Smith prófétát kétszínű
csalónak mondják; megkérdőjelezik az első látomás hitelességét. Kijelentik, hogy
a Mormon könyve és más hivatalos egyházi művek nem ősi feljegyzésekből álló
szentírások. Megkísérlik továbbá átfogalmazni az Istenség természetét, és
tagadják, hogy Isten adott volna és továbbra is ad kinyilatkoztatást napjainkban
az Ő elrendelt és támogatott prófétáinak.

A hamis próféták és hamis tanítók azok, akik öntelten új értelmezést adnak a szentírásoknak,
hogy szemléltessék: e szent szövegeket nem úgy kell olvasni, mint Istennek az Ő gyermekeihez
intézett szavait, hanem mindössze sugalmazással nem rendelkező emberek
megnyilvánulásaiként, akiket saját és kulturális előítéleteik korlátoznak. Ezért aztán úgy érvelnek,
hogy a szentírásokat új megvilágításba kell helyezni, és hogy egyedül ők azok, akik jogosultak
ezen értelmezés biztosítására.

Talán a leginkább kárhozatra méltó az, hogy tagadják Krisztus feltámadását és engesztelését,
azzal érvelve, hogy nincs Isten, aki megszabadíthatna minket. Elutasítják, hogy szükség lenne egy
Szabadítóra. Röviden, ezek a becsmérlők megkísérlik átértelmezni az egyház tanait, hogy azok
megfeleljenek a saját, előzetesen kialakított nézeteiknek, mindeközben pedig tagadják Krisztust
és az Ő messiási szerepét.

Hamis próféták és hamis tanítók azok is, akik megkísérlik megváltoztatni azokat az Isten által
adott és szentírásokon alapuló tanokat, amelyek védik a házasság szentségét, a család isteni
természetét, és a személyes erkölcsösség alapvető tanát. Az erkölcs újraértelmezését
szorgalmazzák, hogy így igazolják a paráználkodást, a házasságtörést és a homoszexuális
kapcsolatokat. Néhányan pedig nyíltan magasztalják az úgynevezett egynemű házasság
törvényesítését” (vö. Óvakodjatok a hamis prófétáktól és a hamis tanítóktól! Liahóna, 2000.
jan. 75.).

Gondolj olyan alkalmakra, amikor hamis tanítóktól származó tanításokkal vagy
üzenetekkel találkoztál. Miért jelent segítséget az, ha tudatában vagyunk a hamis
tanítók üzeneteinek és tanításainak?

A 2 Péter 2:4–17-ben számos példát olvashatunk arról, mi történt azokkal az
emberekkel, akik a múltban hamis tanítókat követtek, köztük azok, akik Sátánt
követték a halandóság előtti életben, a Noé idején élők, illetve Szodoma és Gomora
népe. Péter számos példát mondott ezenkívül olyan egyénekre is, akikre nem
voltak hatással a hamis tanítók, mint Noé vagy Lót, majd leírta a hamis tanítók
gonosz viselkedését.
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Hogyan fog halat a horgász?
____________________

A horgász halfogó módszerei
hasonlítanak a hamis tanítók
módszereihez. Olvasd el a 2 Péter
2:18–19-et, és figyeld meg, hogyan
csábítják a hamis tanítók a szenteket a
tanításaik követésére.

Miben hasonlítanak a hamis próféták és
tanítók tanításai a horgászcsalihoz?

A 2 Péter 2:19-ből megtudjuk, hogy a
hamis tanítók szabadságot ígérnek. Más
szavakkal azt tanítják, hogy a bűn, nem
pedig a parancsolatoknak való
engedelmesség vezet nagyobb
szabadsághoz.

Ezekből a versekből megtudhatjuk,
hogy a hamis tanítók igyekeznek
félrevezetni bennünket, hogy azt
higgyük, a bűn nagyobb
szabadsághoz vezet.

Olvasd el a 19. verset, és nézd meg, mi
történik azokkal, akiket legyőznek a
hamis tanítások és a bűn.

2. A

szentírás-tanulmányozási naplódba
írj két vagy három példát olyan
hamis tanításokról, amelyek
látszólag a szabadságot hirdetik,
valójában mégis rabságba vihetnek.

Olvasd el a 2 Péter 2:20–22-t, és keresd meg, mit tanított Péter azokról, akik
visszatérnek a bűnhöz, miután egyszer már megmenekültek tőle.

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Szerinted miért érezhetnek kísértést azok, akik „az Úrnak, a megtartó Jézus
Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték” (2 Péter 2:20)
arra, hogy visszatérjenek bűnös útjaikhoz?

b. Milyen tanácsot adnál segítségképpen valakinek, hogy hű maradjon Jézus
Krisztushoz és az Ő evangéliumához, és ne térjen vissza a korábbi
bűnökhöz?
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2 Péter 3
Péter bizonyságot tesz Jézus Krisztus második eljöveteléről
Miközben Péter apostol ezen levelét befejezte – mely talán az egyik utolsó írásos
bizonysága volt –, emlékeztette a szenteket Jézus Krisztus második eljövetelére, és
arról tanította őket, hogyan készülhetnek fel rá. A 2 Péter 3:1–9 feljegyzése szerint
Péter azt tanította, hogy az utolsó napokban néhányan kigúnyolják és kinevetik
majd azokat, akik hisznek a második eljövetelben.

Olvasd el a 2 Péter 3:10–14-et, és keresd meg, mit tanított Péter a második
eljövetelről. Az élet szó a 11. versben a viselkedésre utal, míg a „sóvárog” szó a 12.
versben azt jelenti, hogy buzgalommal vár valamire.

Milyen tanácsot adott Péter a szenteknek, hogy felkészítse őket a második
eljövetelre?

A „szeplő nélkül és hiba nélkül valók…” kifejezés a 14. versben arra utal, hogy
tiszták a bűntől. Akik tiszták a bűntől, azok megbékéltek Istennel, vagyis
visszaállíttattak a Vele való összhangba és egységbe, és békére lelnek majd a
Szabadítóval, amikor Ő eljön. Péter tanításaiból megtudjuk, hogy azzal
készülhetünk fel a Szabadító második eljövetelére, hogy isteni életet élünk,
és buzgón figyeljük az Ő eljövetelét. Meg is jelölheted vagy le is írhatod ezt a
tantételt a szentírásodba a 2 Péter 3:11–14 mellé.

Mi mindent tehetünk azért, hogy isteni életet éljünk, miközben buzgón várjuk a
második eljövetelt?

A 2 Péter 3:15–18-ban azt olvassuk, hogy Péter elismerte, hogy Pál tanításai közül
néhány nehezen érthető. Figyelmeztetett arra is, hogy ne essünk gonoszságba.
Felkérte a szenteket, hogy „növekedje[nek] a kegyelemben és [az Úr] ismeretében”
(2 Péter 3:18).

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a 2 Pétert, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés az 1 Jánoshoz
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Ebben a levélben János apostol az egyházban terjedő hitehagyó hatások veszélyéről
szólt. Figyelmeztette a szenteket, hogy ne legyen közösségük a sötétséggel, és
maradjanak az evangéliumi világosság biztonságában. Az 1 János tanulmányozása
segíthet neked könnyebben felismerni a Jézus Krisztusról szóló hamis tanításokat,
és János tanácsainak követése segíthet neked közeli kapcsolatot fenntartani az
Úrral, miközben megmaradsz az igazságban. E könyv tanulmányozása ahhoz is
hozzásegíthet téged, hogy megértsd, mily nagyon szereti Mennyei Atyánk minden
egyes gyermekét, amely szeretet megnyilvánult abban, hogy az egész emberiségért
hozott áldozatként felajánlotta az Ő Fiát, Jézus Krisztust.

Ki írta ezt a könyvet?
„Bár e három levél írója név szerint nem említi magát, a nyelvezet oly nagyon
hasonlít [az eredeti tizenkét apostol közé tartozó] János apostoléra, hogy úgy
gondoljuk, mind a hármat ő írta” (Kalauz a szentírásokhoz: János, Zebedeus fia –
János levelei). János leveleinek szerzője szemtanúja volt a feltámadt Szabadítónak,
mely minden bizonnyal igaz János apostolra (lásd 1 János 1:1–4; 4:14).

Mikor és hol íródott?
Nem tudjuk, pontosan mikor és hol íródott János első levele. Valószínűleg
valamikor a Krisztus utáni első század második felében.

János eredetileg nagyrészt Palesztinában élt, de ez a vidék ellenségessé vált a
keresztényekkel és a zsidókkal szemben, miután Kr. u. 70-ben sor került Jeruzsálem
és az ott álló templom lerombolására. A hagyomány szerint János elhagyta
Palesztinát, hogy idősebb korában Efézusban lakjon. Ha így történt, akkor János
akár Efézusból is írhatta ezt a levelet, Kr. u. 70 és 100 között.

Kinek íródott, és miért?
János első levelének címzettjei nem lettek konkrétan megnevezve, de az írásból
kitűnik, hogy János hívőkhöz szólt (lásd 1 János 1:3–4; 2:12–14), talán Kis-Ázsiában
(a mai Törökország területén) lakó emberekhez, akik között egyes történelmi
források szerint János a Krisztus utáni első század vége felé élt és szolgált.

Ebben az időszakban hamis tanítók szakadást, vagyis megosztottságot okoztak a
szentek között a térségben (lásd 1 János 2:18–19, 22, 26; 4:1), és a hitehagyás egyre
elterjedtebbé vált az egyházban. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendett a
doketizmus filozófiája. A doketizmus egy gnoszticizmusként ismert nagyobb
mozgalom része volt. A gnoszticizmus több formájának alapvető tanítása szerint a
lélek teljes mértékben jó, az anyag pedig, a fizikai testet is beleértve, teljes
mértékben gonosz.

A gnoszticizmus követői szerint nem a bűntől való megszabadulás által érhető el a
szabadítás, hanem a léleknek az anyagból, vagyis a fizikai testből való kiszabadítása
révén. Továbbá úgy gondolták, hogy a szabadítás különleges tudás (gnózis) által
érhető el, nem pedig a Jézus Krisztusba vetett hit által.
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A doketizmus kifejezés a görög dokein szóból származik, mely azt jelenti: »látszani«,
illetve »tűnni«. A doketizmus követői olyannyira hangsúlyozták Jézus lelki
természetét, hogy elutasították azt az elképzelést, mely szerint valós testi formában
jött el a földre. Úgy gondolták, hogy Isten láthatatlan, halhatatlan, mindentudó és
anyagtalan, és a fizikai világot, valamint a fizikai testet romlottnak és gonosznak
tartották. Hitük szerint tehát Jézus Isten Fia lévén nem tapasztalhatta meg az
emberi lét korlátait. Úgy vélekedtek, hogy Jézus Krisztus nem született meg szó
szerint a testben, és nem lakott tapintható testben, nem vérzett, nem szenvedett,
nem halt meg és nem támadt fel fizikai, feltámadt testben – csak úgy tűnt, mintha
megtette volna ezeket.

Bár János apostol első levelében cáfolta ezeket a hamis tanításokat, azért ezek
fennmaradtak és beférkőztek az egyháztagság gondolkodásába. Részben ezek és
más hamis tanok vezettek el a nagy hitehagyáshoz.

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
Jézus Krisztus egyik eredeti apostolaként János különleges tanúja volt a feltámadt
Szabadítónak. János azzal a kijelentéssel kezdte ezt a levelet, hogy személyesen
látta, hallotta és megérintette Jézus Krisztust. E személyes tanúbizonyságra építve
felhívást intézett olvasóihoz, hogy legyen közösségük „az Atyával és az ő Fiával, a
Jézus Krisztussal” (1 János 1:3). A szeretet János első levelének központi témája.
János kihangsúlyozta, hogy akik azt mondják, hogy szeretik Istent, de nem szeretik
a körülöttük lévőket, azok hazugok (lásd 1 János 4:20–21).

Vázlat
1 János 1–3. János azt tanítja, hogy engedelmesség által megismerhetjük Istent,
közösségünk lehet Ővele és olyanná válhatunk, mint Ő. Az utolsó napokban
antikrisztusok támadnak. A Szabadító irántunk érzett szeretete az Ő engesztelő
áldozatán keresztül nyilvánul meg.

1 János 4–5. János arra buzdítja a szenteket, hogy vizsgálják meg, vajon az adott
tanító Istentől való-e. Isten maga a szeretet, és az Ő irántunk érzett hatalmas
szeretete miatt elküldte az Ő Fiát, hogy szenvedjen értünk. Akik szeretik Istent,
azok betartják a parancsolatait. Akik hisznek Jézus Krisztusban, azok Istentől
születnek és legyőzik a világot.

1 JÁNOS
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30. RÉSZ: 2. NAP

1 János
Bevezetés
János apostol hívja az egyház tagjait, hogy törekedjenek az Atyával és az Ő Fiával,
Jézus Krisztussal való közösségre. Kihangsúlyozza, hogy az Isten iránti szeretetünk
kimutatásához be kell tartanunk az Ő parancsolatait. János arra is emlékezteti az
egyház tagjait, hogy szeressék egymást.

1 János
János elmagyarázza a parancsolatok betartásának és annak fontosságát, hogy
szeressük egymást

1. Írd be a szentírás-tanulmányozási naplódba a hitehagyás szót és
annak meghatározását. Ha segítségre van szükséged, akkor

használd a Kalauz a szentírásokhoz szócikkét, vagy az e tanulmányi kalauz
elején található, Alapvető tanok elnevezésű részt.

János apostol egy olyan időszakban írta ezt a levelet, amikor hitehagyás fenyegette
az egyházat. Óvta a szenteket az antikrisztusoktól (lásd 1 János 2:18–26; 4:3). Az
antikrisztus „bárki vagy bármi, ami a szabad[ít]ás igaz evangéliumi tervének
álcázza magát, és ami nyíltan vagy titokban ellene szegül Krisztusnak” (Kalauz a
szentírásokhoz: antikrisztus; scriptures.lds.org). János idejében voltak olyan
antikrisztusok, akik azt tanították, hogy Jézus Krisztusnak nem volt fizikai teste,
míg a földön járt, csupán úgy tűnt, mintha lett volna neki.

Olvasd el az 1 János 1:1–4-et, és keresd meg, miről tett bizonyságot János e hamis
tanítás cáfolataként. Tartsd szem előtt, hogy „az életnek Ígéj[e]” kifejezés az 1.
versben Jézus Krisztusra utal.

A 3–4. versek értelmében János azt akarta, hogy a szenteknek közösségük legyen
az egyház vezetőivel, akiknek közösségük van a Mennyei Atyával és Jézus
Krisztussal. Azt is szerette volna, hogy megtapasztalják az öröm teljességét. Az
ezekből a versekből megtudható egyik tantétel az, hogy ha részesülünk a
próféták és apostolok tanításaiban, és követjük azokat, akkor közösségünk
lehet az Atyával és a Fiúval.

A „közössége van” kifejezés bizalomteljes kapcsolatra, barátságra, kölcsönösségre
és egységre utal. Gondolj az Első Elnökségben és a Tizenkét Apostol Kvórumában
szolgáló férfiakra. Miként segít nekünk a próféták és apostolok tanításainak
követése abban, hogy közösséget nyerjünk Mennyei Atyánkkal és az Ő Fiával,
Jézus Krisztussal?

Olvasd el az 1 János 1:5–6-ot, és nézd meg, mi akadályozhat meg minket abban,
hogy közösségünk legyen Mennyei Atyánkkal.

Az 1 János 1:5-ben János írásainak egyik legjelentősebb motívuma tárul elénk:
Jézus Krisztus a Világ Világossága (lásd János 1:4–9; 8:12; 9:1–5). Gondolj egy olyan
alkalomra, amikor szó szerint sötétségben jártál. A János által használt sötétség szó
itt lelki sötétségre utal.

Szerinted mit jelent lelki sötétségben járni? ____________________
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Tanulmányozd az 1 János 1:7–2:6-ot, és keresd ki, milyen igazságokat tanított
János, amelyek segíthetnek nekünk megtudni, hogy mi módon járhatunk az
evangélium világosságában. Az engesztelő áldozat, melyre az 1 János 2:2 utal,
kielégíti Isten igazságosságát.

2. Írd be a szentírás-tanulmányozási naplódba, milyen igazságokat
fedeztél fel az 1 János 1:7–2:6-ban Azután gondold át, hogyan

válaszolnál a következő kérdésekre:

a. Szerinted miért tökéletesedik vagy válik teljesebbé az Isten iránti
szeretetünk, amikor betartjuk a parancsolatait?

b. Előfordult már veled, hogy parancsolatainak betartásán igyekezve nagyobb
szeretetet éreztél Isten iránt? Mikor?

Olvasd el az alábbi helyzetleírásokat, és figyeld meg, konkrétan melyik parancsolat
betartása okoz gondot ennek a két fiatalnak:

• Egy fiatal férfi mindennap olvassa a szentírásokat, és hűségesen elvégzi sok
papsági kötelességét, azonban gyakran goromba az öccsével.

• Egy fiatal nő rendszeresen eljár az egyházi gyűlésekre, és már megkapta a Fiatal
Nő Elismerést is. Viszont gyakran posztol durva megjegyzéseket a közösségi
médián néhány osztálytársáról és tanáráról.

Melyik parancsolat betartása okoz gondot ennek a két fiatal utolsó napi szentnek?
(E kérdés megválaszolásához segítségképp nézd át a Máté 22:36–39
szentírás-memoritert.)

Gondolj olyan helyzetekre, amelyekben esetleg gondot okozhat neked a mások
iránti szeretet kimutatása.

3. Olvasd el az 1 János 2:9–11; 4:7–11, 19–21-et, és figyeld meg, mit
tanított János a szeretetről. Meg is jelölheted vagy fel is jegyezheted

azokat a tanításokat, amelyek jelentőséggel bírnak számodra. Azután válaszolj a
következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Jánosnak a szeretetről szóló mely tanításai bírnak nagy jelentőséggel
számodra? Miért?

b. Az ezekben a versekben található egyik tantétel az, hogy ha szeretjük
Istent, akkor másokat is szeretni fogunk. Szerinted miért fogunk mások
iránt is szeretetet tanúsítani, ha valóban szeretjük Istent?

Figyeld meg, hogy János az 1 János 4:20-ban mások gyűlöletéről beszélt, viszont
még nagyon sok más módon is megvonhatjuk a szeretetünket vagy a
kedvességünket másoktól, nem csak úgy, hogy gyűlöljük őket. Szerinted mik
lehetnek ezek a módok? ____________________

Olvasd el az 1 János 3:17–18-at, és keresd meg, hogyan kellene kifejezésre
juttatnunk a mások iránti szeretetünket.

Szerinted miért fontos, hogy ne csak a szavainkon, hanem a cselekedeteinken
keresztül is kifejezésre juttassuk a szeretetünket?

Kit ismersz, aki jó példája a mások iránti szeretet kimutatásának?

30.  RÉSZ,  2 .  NAP
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4. Gondolj egy olyan valakire az életedben, aki iránt több szeretetet
tudnál mutatni. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba az illető

nevét, és egy konkrét dolgot is, amit megtehetsz azért, hogy szeretetet vagy
kedvességet tanúsíts az irányában. Nem kell túlzásba esned a szereteted
kimutatásakor. Gyakran a jószívűség és kedvesség apró, egyszerű gesztusai
jelentenek a legtöbbet.

Jézus Krisztust követve járunk, az Ő életének megfelelően éljük az életünket akkor,
amikor a cselekedeteinken keresztül mutatjuk meg a szeretetünket (lásd 1 János
2:6; 3:1–3). Az Úr meg fog áldani téged, midőn alkalmazod életedben ezt az
igazságot.

Olvasd el az 1 János 4:12-t, majd pedig a Joseph Smith fordítás, 1 János 4:12-t (a
Kalauz a szentírásokhoz 244. oldalán). Mire világít rá a Joseph Smith fordítás azzal
kapcsolatban, hogy ki láthatja Istent?

Az 1 János 5-ben János megtanította, mit kell tennünk az újjászületéshez, mely 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). Olvasd el az alábbi szentírásrészeket, és sorold fel, hogy
mit kell tennünk az újjászületéshez:

1 János 5:1 ____________________

1 János 5:2–3 ____________________

1 János 5:4 ____________________

1 János 5:18, JSF: „Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik tovább: hanem
aki Istentől született és megőrzi magát, azt nem fogja legyőzni a gonosz.”
____________________

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az 1 Jánost, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:

30.  RÉSZ,  2 .  NAP
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Bevezetés a 2 Jánoshoz
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Második levelében János apostol aggodalmát fejezte ki az egyházban lévő
hitehagyó hatások miatt. Azt is kifejezésre juttatta ugyanakkor, hogy örül azoknak
az egyháztagoknak, akik erősek és az evangéliumhoz hűek maradtak (lásd 2 János
1:4). Szavai jól szemléltetik, milyen örömöt és hálát éreznek az egyházi vezetők
azok miatt, akik hűek maradnak az Úrhoz. A 2 Jánost tanulmányozva megerősíthet
téged János emlékeztetője arra, hogy mindenkit szeress, engedelmeskedj Isten
parancsolatainak, és maradj meg hűen Krisztus tanában.

Ki írta ezt a könyvet?
A szerző úgy nevezte magát, hogy „a presbiter” (2 János 1:1), és a hagyomány
szerint az eredeti tizenkét apostolhoz tartozó János írta ezt a levelet (lásd Kalauz a
szentírásokhoz: János, Zebedeus fia – János levelei).

Mikor és hol íródott?
Nem tudjuk, pontosan mikor és hol íródott János második levele. Ha helytálló az a
vélekedés, mely szerint János hosszú időn át Efézusban lakott, akkor akár onnan is
írhatta ezt a levelet, valamikor Kr. u. 70 és 100 között.

Kinek íródott, és miért?
János apostol második levele „a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek”
(2 János 1:1) íródott. Nem tudjuk, hogy János a saját családját, egy másik konkrét
csoportot vagy átvitt értelemben az egyház egészét szólította-e meg ily módon.

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt írta, hogy János
második és harmadik leveleit írhatta akár a közvetlen családtagjaihoz is (lásd
Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:409–10, 12–14).

Egy másik lehetőség az, hogy a „kiválasztott asszony” megnevezés tulajdonképpen
egy keresztény gyülekezetre utal (lásd 2 János 1:13). A gyülekezet jelentést hordozó
görög szó nőnemű, tehát bevett gyakorlatnak számított az egyház, a gyülekezet
asszonyként történő megszemélyesítése (lásd Efézusbeliek 5:25–27, 32; Joseph
Smith fordítás, Jelenések 12:1–3, 7 [a Kalauz a szentírásokhoz 245. oldalán];
Jelenések 19:7–8).

Akárcsak első levelét, János ezt a levelet is valószínűleg arra a hamis tanításra
reagálva írta, mely szerint Jézus Krisztus nem jött el a földre szó szerint a testben.
Kifejtette, hogy ne fogadják be a házaikba vagy a gyülekezeteikbe azokat az
egyháztagokat, akik azt tanítják, hogy Krisztusnak nem volt fizikai teste (lásd
2 János 1:7–10).

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
Ebben a levélben János figyelmeztetett az egyházba beszivárgott hamis tanítókra.
Azt tanácsolta az egyháztagoknak, hogy ne hallgassanak rájuk és ne is töltsenek
időt velük.
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Vázlat
2 János 1. János emlékezteti az egyházat egymás szeretetének a parancsolatára.
Figyelmeztet az egyházon belüli hamis tanítókra és megtévesztőkre, és azt
tanácsolja az egyháztagoknak, hogy ne engedjék meg nekik, hogy a
gyülekezetükben maradjanak.

2 JÁNOS
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Bevezetés a 3 Jánoshoz
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Ebben a rövid levélben János apostol megdicsérte Gájust, egy olyan egyháztagot,
aki az egyház vezetői elleni lázadás idején hűséges maradt. János tanításai
segíthetnek jobban megértened az újszövetségi egyházban lezajló hitehagyást, és
arra ösztönözhetnek téged, hogy az ellenhatások dacára is maradj hű az egyházi
vezetőkhöz.

Ki írta ezt a könyvet?
A szerző úgy nevezte magát, hogy „a presbiter” (3 János 1:1), és a hagyomány
szerint János apostolról van itt szó.

Mikor és hol íródott?
Nem tudjuk, pontosan mikor és hol íródott János harmadik levele. Ha helytálló az a
vélekedés, mely szerint János hosszú időn át Efézusban lakott, akkor akár onnan is
írhatta ezt a levelet, valamikor Kr. u. 70 és 100 között.

Kinek íródott, és miért?
János apostol harmadik levele Gájusnak, egy hithű egyháztagnak íródott, akit János
megdicsért azért, mert önzetlen odaadást tanúsított Krisztus ügye iránt azáltal,
hogy elszállásolta Isten utazó szolgáit (lásd 3 János 1:5–8).

János emellett figyelmeztette Gájust egy Diotrefesz nevű emberre, aki helyi vezető
lehetett az egyházban. Diotrefesz nyíltan ellenszegült János apostolnak és más
egyházi tisztségviselőknek, és megakadályozta az őket befogadni kívánó helyi
egyháztagokat az egyházi gyűléseken való részvételben (lásd 3 János 1:9–10). János
biztatta Gájust, hogy tartson ki a jó mellett, és azt mondta, hogy valószínűleg
hamarosan meglátogatja (lásd 3 János 1:11–14).

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
Harmadik levelében látjuk, amint János aggodalmát fejezi ki az egyházat érő
hitehagyó hatások miatt. Kitűnik belőle a mások iránti szeretete, és az is, hogy
milyen örömöt érez azok miatt, akik az engedelmes élet mellett döntenek (lásd
3 János 1:4).

Vázlat
3 János. János megdicséri Gájust a hithűségéért, és figyelmezteti őt egy olyan
vezetőre, aki ellenszegült Jánosnak és más egyházi vezetőknek.
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30. RÉSZ: 3. NAP

2 János–3 János
Bevezetés
János apostol óvja a szenteket azoktól az emberektől, akik megtévesztenek és azt
prédikálják, hogy Jézus Krisztus nem jött el a testben. Gájust pedig, az egyik
egyháztagot, dicséri a hithűségéért.

2 János
János óv a hamis tant tanító emberektől
Gondolj egy közismert sportolóra. Mit tehet ez a sportoló azért, hogy a lehető
legjobb egészségnek örvendjen és jól teljesítsen?

Mi történhet ezzel a sportolóval, ha
miután keményen dolgozott azért, hogy
formába hozza magát, abbahagyja az
edzést, elkezd egészségtelen ételeket
enni, rengeteg tévét nézni, rengeteg
videojátékot játszani és a szervezetére
ártalmas szereket fogyasztani?

Gondold át, miben hasonlít egymáshoz
az, amit a sikeres sportolóknak kell
megtenniük a legjobb fizikai állapotuk
megőrzéséért, és az, amit az egyháztagoknak kell megtenniük az evangélium által
kapott áldások megőrzéséért. A 2 János tanulmányozása során keress egy olyan
tantételt, amely segíthet neked megőrizni az egyháztagként kapott áldásaidat.

Amint azt a 2 János 1:1–4 feljegyzi, János apostol „a kiválasztott asszonynak és az ő
gyermekeinek” címezve kezdte ezt a levelet, mellyel vagy közvetlenül egy bizonyos
egyháztag hölgyet szólított meg a gyermekeivel együtt, vagy jelképes
nyelvhasználattal szólt valamelyik gyülekezethez.

Olvasd el a 2 János 1:5–6-ot, és nézd meg, melyik parancsolatra emlékeztette János
a szenteket.

Olvasd el a 2 János 1:7-et, és nézd meg, miért tanácsolta János az egyháztagoknak,
hogy „járj[anak] az ő parancsolatai szerint” (2 János 1:6), vagyis tartsák be Isten
parancsolatait.

Mit tanítottak az antikrisztusok és a „hitető” emberek, akik meg akarták
téveszteni őket?

János egy olyan időszakban írta ezt a levelet, amikor kezdett népszerűvé válni a
doketizmusként ismert filozófia. A doketizmus képviselői szerint Isten oly
magasztos, hogy felette áll a szenvedésnek, a halálnak és minden más földi
tapasztalatnak. Ennélfogva Jézus Krisztus Isten Fiaként tulajdonképpen nem is jött
el a testben, lelke csak látszólag (a görög dokein, látszani szóból ered a jelentés) tette
meg azokat a dolgokat, amelyeket egy halandó tenne vagy tapasztalna.
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Milyen példákat tudsz felhozni napjainknak az evangélium igazságaival
ellentmondó hamis tanításaira? ____________________

Lelki értelemben miért veszélyesek ezek a tanítások? ____________________

Olvasd el a 2 János 1:8-at, és keresd meg, mit tanácsolt János az egyháztagoknak,
mit tegyenek e hamis tanítások miatt. A „vigyázzatok magatokra” felszólítás azt
jelenti, hogy óvakodjanak a hamis tanítások átvételétől. A munkáltunk szó utalhat
az addig megtett vagy megszerzett dolgokra (lásd 2 János 1:8).

A 2 János 1:6–8-ból megtanulhatjuk azt a tantételt, hogy ha betartjuk Isten
parancsolatait és éberek vagyunk, akkor továbbra is élvezhetjük az
evangélium eddig elnyert áldásait.

1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Milyen evangéliumi áldásokat nyertél már el, vagy szeretnél elnyerni?

b. Miért kell továbbra is betartanunk Isten parancsolatait és az evangélium
szerint élnünk ahhoz, hogy evangéliumi áldásokat kapjunk, a már
elnyerteket pedig továbbra is élvezhessük?

Olvasd el a 2 János 1:9-et, és nézd meg, mit tanított János, mi történik azokkal, akik
megmaradnak Krisztus tanában. Krisztus tana azt jelenti, hogy hiszünk,
bűnbánatot tartunk, megfelelő papsági felhatalmazás által megkeresztelkedünk és
befogadjuk a Szentlélek ajándékát, majd mindvégig kitartunk (lásd 2 Nefi
31:15–21).

A 2 János 1:9-ből megtudható egyik igazság az, hogy ha megmaradunk Krisztus
tanában, akkor velünk lesz az Atya és a Fiú.

Többek között a Szentlélek társasága által lehet velünk az Atya és a Fiú.

Gondold át az ebben a leckében megfogalmazott igazságokat. Milyen
erőfeszítéseket teszel azért, hogy betartsd Isten parancsolatait, hogy éber legyél,
valamint hogy megmaradj az evangéliumban? Milyen evangéliumi áldásokat
szeretnél élvezni most és a jövőben? Mit fogsz ma megtenni azért, hogy még
hűségesebben betartsd a parancsolatokat és megmaradj Krisztus tanában?

Amint azt a 2 János 1:10–13 feljegyzi, János arra buzdította a szenteket, hogy
kerüljék a hamis tant terjesztő embereket. Azt is kifejezte, hogy szeretné
személyesen is meglátogatni a szenteket, akiknek írt.

3 János
János megdicséri Gájust a hithűségéért
Mi történik a víz felületével, amikor valami megérinti? Meg lehet érinteni egy
víztükröt úgy, hogy az ne hasson rá? Miben hasonlít a víz felületének megérintése
az evangélium szerinti élethez?
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János harmadik levelében János apostol
egy Gájus nevű hithű egyháztaghoz
szólt. Olvasd el a 3 János 1:1–4-et, és
nézd meg, milyen hatással volt Jánosra
az, hogy Gájus hithűen az evangélium
szerint élt. A gyermekeim szó a 4.
versben utalhat olyan egyháztagokra,
akiknek János segített megtérni az
evangéliumhoz.

Gájus hithűségének Jánosra gyakorolt
hatásából kiindulva milyen igazságot fogalmazhatunk meg a 3 János 1:1–4 alapján,
milyen hatással lehet ránk és másokra is az, ha az evangélium szerint élünk?
____________________

2. Gondold át, mikor éreztél már örömöt amiatt, hogy láttad, amint
valaki más igyekezett az evangélium szerint élni. Írj a

szentírás-tanulmányozási naplódba vagy egy külön lapra köszönőlevelet az
illetőnek azért, hogy igyekszik az evangélium szerint élni, és fejtsd ki, hogy
milyen hatással van rád a hithűsége. Ha külön lapra írod ezt a levelet, akkor
foglald össze a tartalmát a szentírás-tanulmányozási naplódban, a levelet pedig
oda is adhatod annak, akinek írtad.

Személyes élmények az általad megfogalmazott igazságok kapcsán
A szentírás-tanulmányozásod során megfogalmazott és felismert tanok és tantételek kapcsán
gondold át, milyen élményekben volt már részed az életedben ezen tanok és tantételek
vonatkozásában. Az élményeid másokkal történő megosztása meg fogja hívni a Szentlelket, hogy
nekik is és neked is tanúbizonyságot tegyen annak igaz és fontos voltáról, amit a szentírásokban
találtál.

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor egy általad nem ismert egyházi vezetőt vagy
misszionáriust hallottál beszélni egyházi gyűlésen vagy általános konferencián.
Időnként kísértést érezhetünk arra, hogy kevesebb figyelmet vagy tiszteletet
tanúsítsunk olyan egyházi vezetők vagy tanítók iránt, akiket nem nagyon ismerünk.

Olvasd el a 3 János 1:5–8-at, és nézd meg, mit tett Gájus, ami örömöt okozott
Jánosnak. Az atyafiak és az idegenek szavak az 5. versben olyan utazó tanítókra
vagy misszionáriusokra utalnak, akiket Gájus nem nagyon ismert.

János egy Diotrefesz nevű helyi egyházi vezetőről is írt, akivel viszont nem volt
elégedett. Olvasd el a 3 János 1:9–10-et, és nézd meg, hogy miért nem volt vele
elégedett János.

Diotrefesz fellázadt és hitehagyó lett. Gájus jó példájából és Diotrefesz rossz
példájából többek között azt az igazságot tudhatjuk meg, hogy az egyháztagok
fogadják be és támogassák az Úr minden szolgáját.

3. Írd be a szentírás-tanulmányozási naplódba, te hogyan tudnád
befogadni (lásd 3 János 1:8) az Úr szolgáit.
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Keress lehetőségeket a fenti igazság alkalmazására azzal, hogy befogadod és
támogatod az egyház helyi és általános vezetőit.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a 2 Jánost és a 3 Jánost, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés Júdáshoz
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Júdás apostol közönséges levele leírja, hogy a hitehagyás mely erői munkálkodtak a
korai egyházban. Ezt a levelet tanulmányozva megtudhatod, hogyan ismerd fel
azokat, akik el akarják téríteni a hittől Jézus Krisztus igaz tanítványait. Annak
fontosságát is átérezheted, hogy buzgón tusakodj a hitért, és maradj is hű hozzá.

Ki írta ezt a könyvet?
Ennek a levélnek az írója azt mondta magáról, hogy ő „Júdás, Jézus Krisztusnak
szolgája, Jakabnak pedig atyafia” (Júdás 1:1). A szerzőről hagyományosan azt
tartják, hogy ő az a Júdás, aki Jézus Krisztus féltestvére volt (lásd Máté 13:55; Márk
6:3; Kalauz a szentírásokhoz: Júdás).

Júdás nyilvánvalóan nagyra becsült egyháztag volt Jeruzsálemben, és talán
misszionáriusként is utazott (lásd Apostolok cselekedetei 1:13–14;
1 Korinthusbeliek 9:5). Semmi nem jelzi, hogy Júdás milyen papsági hivatalt viselt,
azonban a levél maga arra enged következtetni, hogy felhatalmazással bíró pozíciót
töltött be, és ez jogosította fel őt arra, hogy tanácsokat tartalmazó leveleket írjon.

Mikor és hol íródott?
Nem tudjuk pontosan, hol íródott Júdás levele. Ha ezt a levelet valóban Júdás,
Jézus testvére írta, akkor valószínűleg Krisztus után 40 és 80 között íródott.

Kinek íródott, és miért?
Júdás levele hithű keresztényekhez szól, azokhoz, „a kik az Atya Istentől
megszenteltettek és Jézus Krisztustól megtartattak” (Júdás 1:1). Júdás nyíltan
leszögezte, mi a célja: olvasói buzdítása arra, hogy tusakodjanak a hitért (lásd Júdás
1:3) az egyházba beszivárgott istentelen tanítókkal szemben, akik az erkölcstelen
viselkedést és az Úr Jézus Krisztust megtagadó hamis tanításokat népszerűsítették.

Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
Bár ez az egyik legrövidebb könyv az Újszövetségben, Júdás levele olyan
információkat tartalmaz, melyek sehol máshol nem találhatók meg a Bibliában.
Júdás írt olyan angyalokról, „a kik nem tartották meg fejedelemségöket”, vagyis az
első állapotukat (Júdás 1:6; lásd még Ábrahám 3:26); egy Mihály és Lucifer között
lezajló vitáról Mózes teste felett (Júdás 1:9); valamint Énók egy próféciájáról a
Szabadító második eljöveteléről (Júdás 1:14–15; lásd még Mózes 7:65–66).

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumából Júdás levelének több
egyedi jellemzőjére is felhívta a figyelmet:

„Az egész Bibliában csupán Júdás az, aki megőrzi számunkra azt az elképzelést, hogy a
halandóság előtti lét volt a mi első állapotunk, és hogy voltak olyan angyalok, akik nem mentek
át annak próbatételein.
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Hozzá fordulhatunk azért a kevéske ismeretért, amit a Mihály és Lucifer közötti, Mózes teste
felett zajló vitáról tudunk.

Csak ő jegyzi fel Énók dicső próféciáját az Ember Fiának második eljöveteléről” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:415).

Júdás szavai élesen megfeddik azokat, akik Istennek és az Ő szolgáinak
ellenszegültek, valamint azokat, akik erkölcstelen, pogány módon hódoltak, és azt
állították, hogy nekik nem kell betartaniuk Isten parancsolatait, a nemi
erkölcsösség törvényét is beleértve ebbe. Leírta ezeknek a romlott személyeknek
néhány jellemvonását.

Vázlat
Júdás 1. Júdás arra biztatja az egyháztagokat, hogy buzgón tusakodjanak a hitért
(lásd Júdás 1:3). Elmagyarázza, hogy titkon olyan emberek férkőztek a szentek
közé, akik hamis tanokat terjesztenek és gonosz viselkedésformákat
népszerűsítenek. Figyelmeztet az azokat érő ítéletekre, akik elfordulnak Istentől, és
azt tanácsolja az egyháztagoknak, hogy építsék a hitüket, és tartsák meg magukat
„Istennek szeretetében” (Júdás 1:21).

JÚDÁS
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30. RÉSZ: 4. NAP

Júdás
Bevezetés
Júdás arra biztatja az egyháztagokat, hogy buzgón tusakodjanak a hitért (lásd Júdás
1:3) a hamis tanítókkal szemben. Jellemzi a hamis tanítókat, és azt tanácsolja a
szenteknek, hogy Jézus Krisztus evangéliumára építsék az életüket.

Júdás 1:1–19
Júdás arra biztatja az egyháztagokat, hogy buzgón tusakodjanak a hitért a hamis
tanítókkal szemben

1. Írd be a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogyan reagálhatnál
az alábbi helyzetekre:

a. Egy közösségi oldalon az egyik barátod közzétesz egy megjegyzést, mely
kritizálja az egyház álláspontját az azonos neműek házasságával
kapcsolatban.

b. Az egyik szomszédod megtudja, hogy egyháztag vagy. Azt mondja neked,
hogy elolvasta a Mormon könyvét, és úgy érzi, hogy bár felemelő
olvasmány, azonban nem Isten szava.

c. Egy órai beszélgetés alkalmával az egyik osztálytársad azzal érvel, hogy
pornográfiát nézni nem ártalmas és nem kellene helyteleníteni.

Júdás hithű keresztényeknek szóló levele egy olyan időszakban érkezett, amikor az
egyháztagok ádáz ellenségeskedéssel néztek szembe. Olvasd el a Júdás 1:3–4-et, és
keresd meg, mit tanácsolt Júdás az egyháztagoknak, hogyan reagáljanak az
ellenségeskedésre.

Figyeld meg, hogy Júdás arra biztatta a szenteket, hogy buzgón tusakodjanak a
hitért (lásd Júdás 1:3). Ez azt jelenti, hogy az evangéliumot merészen meg kell
védeniük, tanítaniuk kell, és bizonyságot kell tenniük róla. Ebben az időben rossz
szándékú „istentelenek” (4. vers) férkőztek az egyház soraiba. Ezek az emberek
romlott, erkölcstelen viselkedésre buzdítottak, azt tanítva, hogy a kegyelem tana
teljes mértékben felhatalmaz a bűnök elkövetésére, mivel Isten irgalmasan meg fog
bocsátani. Emellett elutasítottak bizonyos igazságokat Mennyei Atyánkról és Jézus
Krisztusról.

Júdás utasításaiból többek között megtudhatjuk azt az igazságot, hogy Jézus
Krisztus tanítványai buzgón tusakodjanak Jézus Krisztus evangéliumáért a
hamis tanításokkal és a romlott viselkedéssel szemben.

A tusakodás az evangéliumért nem jelenti azt, hogy viszálykodó lelkületűek
vagyunk. Legyünk kedvesek és merészek, de ne legyünk erőszakosak, amikor
megvédjük az igazságot vagy bizonyságot teszünk róla (lásd Alma 38:12; 3 Nefi
11:29). Az evangéliumért való eredményes tusakodás – annak megvédése, tanítása,
és a róla való bizonyságtétel – azt is jelenti, hogy tudnunk kell, mik az evangélium
helyes tanai és tantételei.
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2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan tusakodhatunk az evangéliumért anélkül, hogy viszálykodók
lennénk?

b. Gondolj vissza az 1. feladatban leírt helyzetekre. Hogyan tudunk ilyen és
hasonló helyzetekben tusakodni az evangéliumért a hamis tanításokkal és
romlott viselkedéssel szemben?

Neil L. Andersen elder a Tizenkét Apostol Kvórumából elmesélte egy, az
evangéliumért tusakodó fiatal nő történetét:

„Nemrégiben beszéltem egy Babérkoszorú osztályba tartozó fiatal nővel az
Egyesült Államokból. Idézek az e-mailjéből:

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

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

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

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

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

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor te vagy egy ismerősöd tusakodott Jézus
Krisztus evangéliumáért. Gondold át, mit tehetnél azért, hogy megvédd az
igazságot és kiállj érte. Kötelezd el magad amellett, hogy a kapott sugalmazás
szerint cselekszel.

A Júdás 1:5–7-ben Júdás a lázongó egyháztagokat azokhoz hasonlította, akik
hitetlenek voltak az Egyiptom földjéről kivezetett ősi izráeliták között; akik „első
állapotuk[ban]”, vagyis a halandóság előtti létben fellázadtak Isten ellen (Júdás 1:6;
lásd Ábrahám 3:22–26); valamint a Szodoma és Gomora városában és környékén
élő gonosz emberekhez, akik elpusztultak.

Amint azt a Júdás 1:8–16 feljegyzi, Júdás leír számos olyan jellemvonást, melyek
segítenek az egyháztagoknak felismerni azokat, akik romlott elképzeléseket és
viselkedést terjesztenek az egyházban. Például a „víztelen, szelektől hányt-vetett
fellegek” és az „elhervadt, gyümölcstelen… fák” hasonlatokat használja rájuk
(Júdás 1:12). Miben hasonlítanak víztelen fellegekhez és gyümölcstelen fákhoz a
hamis tanítók?
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Lehetséges, hogy Júdás a Mózes mennybemenetele és az Énók első könyve címet
viselő apokrif írásokban található információkra utalt a levelében. Mózes
mennybemenetelében az áll, hogy „Mihály arkangyal… az ördöggel vitatkozván
Mózes teste felett vetélkedett” (Júdás 1:9). A könyv elmondja nekünk, hogyan
győzött végül Mihály, Mózes pedig az élete végén átváltozott (lásd Alma 45:19).
Énók első könyve tartalmaz egy próféciát Énóktól a második eljövetelről (lásd Júdás
1:14–15). Az Úr kinyilatkoztatta, hogy az apokrif könyvekben sok helyénvaló dolog
is található, és akiket felvilágosít a Lélek, azoknak hasznára válhat ezek olvasása.
Vannak azonban az eredeti szöveget elferdítő betoldások e könyvekben (lásd T&Sz
91). (Az apokrifekkel kapcsolatos további információkat illetően lásd Kalauz a
szentírásokhoz: apokrifek.)

Olvasd el a Júdás 1:8, 10, 14–19-et, és keress a hamis tanítókra vonatkozó további
jellemvonásokat. Meg is jelölheted vagy le is írhatod, amit találsz. A versekből
tanultak alapján töltsd ki a mellékelt táblázat üres helyeit. A táblázatban található
kijelentések némelyikét már megadtuk, hogy segítsenek neked megérteni Júdás
írásait. (Tartsd szem előtt, hogy „az utolsó időben” kifejezés [18. vers] arra az
időszakra is utal, melyben Júdás élt, és az utolsó napokra is, melyekben mi élünk.)

A hamis tanítók jellemvonásai

• Erkölcstelenséggel fertőzik meg a testüket (8. vers)

• Megvetik a felhatalmazást, és ____________________
a méltóságokat, vagyis rosszat mondanak róluk (8.
vers)

• Káromolják azokat a dolgokat, melyeket nem
____________________ (10. vers)

• Megrontja őket az általuk birtokolt világi tudás (10.
vers)

• Istentelenül cselekednek (15. vers)

• Kemény szavakat szólnak ____________________ ellen
(15. vers)

• Zúgolódnak és panaszkodnak (16. vers)

• A ____________________ követik
és azok alapján cselekszenek (16.
vers)

• Kérkednek (16. vers)

• Személyes haszonlesésből
mutatnak tiszteletet mások iránt
(16. vers)

• ____________________ az Úr
egyházát és annak normáit (18.
vers)

• Különválnak a hívőktől (19. vers)

• Érzékien gondolkodnak és
cselekednek (19. vers)

• Nincs velük a
____________________ (19. vers)

Miért fontos felismerni a hamis tanítók jellemvonásait?

Nem mindenki hamis tanító, akiben megvan e jellemvonások egyike vagy
némelyike, és nem mindenki hamis tanító, aki olyan valamit tanít, ami nem úgy
van. Az is lehet, hogy az illető csupán tévesen értelmezi az adott dolgot. Azonban e
jellemvonások ismerete segíthet nekünk felismerni azokat a hamis tanítókat, akik
mások hitének és engedelmességének meggyengítésére törekednek azzal, hogy
megtévesztenek és a gonoszságot népszerűsítik.

A Júdás 1:17-ben figyeld meg, hogy Júdás emlékeztette a szenteket: az Úr apostolai
figyelmeztették az egyháztagokat a hamis tanítókra. Ebből a versből megtudjuk,
hogy az apostolok és a próféták figyelmeztetnek minket azokra, és segítenek
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nekünk felismerni azokat, akik hitünk és engedelmességünk
meggyengítésére törekszenek.

A mai próféták és apostolok is figyelmeztetnek minket a hamis tanítókra.

M. Russell Ballard a Tizenkét Apostol Kvórumából azt mondta: „Az Úr Jézus
Krisztus apostolaiként a mi kötelességünk, hogy őrök legyünk a toronyban és
figyelmeztessük az egyháztagokat, hogy óvakodjanak a hamis prófétáktól és
hamis tanítóktól, akik lesben állnak, és lerombolják hitünket, bizonyságunkat. Ma
figyelmeztetünk benneteket, hogy vannak hamis próféták és hamis tanítók; és ha
nem vagyunk óvatosak, még azok is, akik Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus

Krisztus Egyháza hithű tagjai között vannak, csalásuk áldozataivá válnak” (Óvakodjatok a hamis
prófétákról és a hamis tanítóktól! Liahóna, 2000. jan. 73–74.).

Milyen hamis tanítókra vagy hamis tanításokra figyelmeztettek már minket a mai
próféták és apostolok?

Figyelembe véve a Júdás leveléből tanultakat, miért fontos tanulmányozni az
apostolok és próféták szavait? ____________________

Júdás 1:20–25
Júdás azt tanácsolja a szenteknek, hogy Jézus Krisztus evangéliumára építsék az
életüket, és segítsenek megmenteni másokat
Olvasd el a Júdás 1:20–21-et, és nézd meg, milyen tanácsot adott Júdás a
szenteknek, mit tegyenek, hogy hűek maradjanak a hithez. Az „imádkozván Szent
Lélek által” kifejezés a 20. versben annyit tesz, mint a Szentlélektől kapott
sugalmazás segítségével imádkozni.

Az ezekből a versekből tanult igazságok alapján egészítsd ki a következő igazságot:
Hűek maradhatunk a hithez, ha ____________________.

3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Miért ér meg minden szükséges erőfeszítést az, hogy hűek maradjunk
a hithez?

b. Hogyan segített már neked vagy egy ismerősödnek Júdás tanácsának
megfogadása, hogy hűek maradjatok a hithez?

4. Írd le egy külön papírlapra annak egy módját, ahogyan még jobban
követheted Júdás tanácsát, és tedd a papírlapot oda, ahol szem előtt

van, és emlékeztet a leírtakra. Ha ezt megtetted, akkor írd be a
szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy elvégezve.

Amint azt a Júdás 1:22–25 feljegyzi, Júdás azt tanácsolta a hithű egyháztagoknak,
hogy segítsenek azoknak, akik – esetleg hamis tanítók befolyása miatt – lelkileg
küszködnek, és dicsőítette Istent.

5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam Júdás levelét, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum)
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További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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Bevezetés a Jelenések
könyvéhez
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
„Jézus Krisztus kijelentése” gyanánt (Jelenések 1:1), vagyis kinyilatkoztatásaként ez
a könyv az Apokalipszis néven is ismert, mely görögül kinyilatkoztatást, felfedést,
valami rejtett dolog leleplezését jelenti (lásd Kalauz a szentírásokhoz: János
jelenése). Ez a könyv felfedi az Úr Jézus Krisztust, és kinyilatkoztatja az Ő
felhatalmazását, hatalmát és az Atya szabadítástervében játszott kiemelkedő
szerepét. A könyv a második eljövetelhez és a millenniumhoz elvezető események
kapcsán is sok fontos tudnivalót felfed.

A Jelenések könyvének tanulmányozása segíthet neked még mélyebben megérteni
Isten feltámadt és megdicsőült Fiát, és az Ő kapcsolatát Isten gyermekeivel a föld
történelmének korszakain át, különösen az utolsó napokban. Ez a könyv a remény
üzenetét nyújtja az igazlelkűeknek, és buzdítani tud téged arra, hogy az
üldöztetések és próbatételek közepette maradj hű a Szabadítóról való
bizonyságodhoz.

Ki írta ezt a könyvet?
Ennek a könyvnek a szerzője János apostol, Jézus Krisztus szeretett tanítványa. A
Mormon könyve megerősíti, hogy János előre el lett rendelve a Jelenések
könyvében feljegyzett dolgok leírására (lásd 1 Nefi 14:18–27; Ether 4:16).

Mikor és hol íródott?
A Jelenések könyve egy olyan időszakban íródott, amikor a keresztények hamis
tanításokkal, közönnyel és komoly üldöztetéssel néztek szembe (lásd Jelenések 1:9;
2:4, 10, 14–15; 3:16; 6:9). Ezt az üldöztetést valószínűleg római tisztségviselők
mérték rájuk a Krisztus utáni első század utolsó két évtizedében. János az
Égei-tengeren található Pátmosz szigetéről írt, mely délnyugati irányban nagyjából
száz kilométerre található Efézustól (lásd Jelenések 1:9).

Kinek íródott, és miért?
János apostol üzenetével reményt és biztatást kívánt nyújtani a szenteknek a saját
napjaiban (lásd Jelenések 1:4, 11) és az utolsó napokban. A Jelenések első három
fejezete konkrétan a kis-ázsiai egyház hét gyülekezetéhez szól (lásd Jelenések 1:4,
11; 2–3). A heves üldöztetések következtében a szenteknek nagy szükségük volt a
Jelenések könyvében található biztató üzenetre. Emellett, amint arról Nefi próféta a
Mormon könyvében bizonyságot tett, Isten rendelte el János apostolt arra, hogy a
világ végéről írjon (lásd 1 Nefi 14:25), és hogy szavai a nemzsidókhoz, valamint
Izráel maradékához is eljussanak az utolsó napokban (lásd 1 Nefi 13:20–24, 38;
14:19–27).
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Milyen megkülönböztető jegyei vannak ennek a
könyvnek?
Joseph Smith próféta azt tanította, hogy a Jelenések könyve „az egyik
legegyértelműbb könyv, amelyet Isten valaha is íratott” (in History of the Church,
5:342). Bár bővelkedik olyan képekben és szimbólumokban, melyeket a mai
olvasóknak nem mindig könnyű megérteniük, a könyv mondanivalói egyszerűek és
inspirálóak.

János apostol leírta, milyen állapotok uralkodtak napjaiban az egyházban (lásd
Jelenések 2–3), valamint múlt- és jövőbeli eseményekről is írt (lásd Jelenések 4–22).
A Jelenések könyve tartalmazza azt a rövid kis részt a szentírásokban, mely leírja a
halandóság előtt a mennyben vívott háborút (lásd Jelenések 12:7–11), és elénk tárja
a világ történelmének sugalmazott áttekintését, különös figyelmet fordítva az
utolsó napokra és a millenniumra. Fő mondanivalói között megtalálható Jézus
Krisztus szerepe Isten tervének véghezvitelében, Isten keze a világ történelmében,
Jézus Krisztus második eljövetele és a gonosz elpusztítása, valamint az ígéret, mely
szerint a föld végül celesztiálissá válik. A könyv azt is kifejti, hogy a jó véglegesen le
fogja győzni a gonoszt, Isten királysága pedig az emberek és a Sátán királyságait
(lásd Kalauz a szentírásokhoz: János jelenése).

Vázlat
Jelenések 1–3. János látomást lát Jézus Krisztusról. Külön üzeneteket ír az
Ázsiában lévő hét gyülekezetnek; ezen üzenetek között megtalálható az egyes
gyülekezetekben élő hithű szenteknek szóló dicséret, intés és ígéret is.

Jelenések 4–11. János látomásban látja Istent a celesztiális királyság trónján, Isten
Bárányát, valamint egy hétpecsétes könyvet. A hét pecsét mindegyikének felnyitása
kapcsán lát látomást. Akiknek Isten pecsétje van a homlokán, azok Isten
védelmében fognak majd részesülni az utolsó napokban. János háborúkat,
csapásokat és sok más, az Úr második eljövetelét megelőző utolsó napi
eseményt lát.

Jelenések 12–16. János látomást lát a halandóság előtti, mennyben vívott
háborúról, valamint annak folyatásáról a földön. Azt tanítja, hogy a gonosz erők
Isten földi királyságának elpusztítására törekednek. Az utolsó napokban angyali
szolgálattétel állítja majd vissza a földre az evangéliumot a maga teljességében.
Előkészületeket is tesznek majd az armageddoni csatára.

Jelenések 17–22. A lelki Babilon az egész földet ellepi. Miután az igazlelkű szentek
összegyűltek, Babilon elbukik, és gyászolni fogják a támogatói. Az igazlelkűek
meghívást kapnak Isten Bárányának menyegzői vacsorájára. Sátán megkötöztetik,
elkezdődik a millennium, és Krisztus személyesen fog uralkodni a földön. A holtak
megítéltetnek. A föld elnyeri celesztiális dicsőségét.

JELENÉSEK
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31. RÉSZ: 1. NAP

Jelenések 1–3
Bevezetés
Pátmosz (Patmosz) szigetén János apostol buzdító hangvételű levelet ír az egyház
hét gyülekezetének, melyben leírja, milyen kinyilatkoztatásokat kapott. János
bizonyságot tesz mindarról, amit egy angyal, illetve Jézus Krisztus adott át neki.
Közvetíti nekik az Úrnak a szentekhez intézett dicsérő, helyreigazító és
figyelmeztető szavait.

Jelenések 1:1–11
János bizonyságot tesz a látomásáról
Tegyél pipát a lentiek közül azok mellé, amelyekről szeretnél többet tudni:

____ halandóság előtti lét

____ az utolsó napok

____ Jézus Krisztus második eljövetele

____ a millennium

____ a végső ítélet

A Jelenések könyve Apokalipszis néven is ismert, mely görögül kinyilatkoztatást,
felfedést jelent (lásd Kalauz a szentírásokhoz: János jelenése). Ebben a könyvben
János apostol olyan igazságokat jegyzett fel, melyek a halandóság előtti létről, Jézus
Krisztusról és az Ő Mennyei Atyánk szabadítástervében játszott szerepéről,
valamint a második eljövetelhez vezető eseményekről, a millenniumról és a végső
ítéletről nyilatkoztattak ki neki.

A Jelenések könyvének tanulmányozása során keress ezekre a témákra vonatkozó
igazságokat.

Olvasd el a Joseph Smith fordítás, Jelenések 1:1–3-at (a Kalauz a szentírásokhoz
244. oldalán), és nézd meg, mit tanított János az általa kapott kinyilatkoztatásról.
Meg is jelölheted vagy le is írhatod, hogy mit akart János, mit tegyenek a szentek.

János apostol azokról is említést tett, akik olvassák, és azokról is, akik hallják a
szavait. János napjaiban a szentek közül sokan nem tudtak olvasni, tehát úgy
ismerkedtek meg a Jelenések könyvében általa leírtakkal, hogy hallgatták, amint
mások felolvasták azt nekik.

Jánosnak a Jelenések 1:3-ban található tanításaiból megtudhatjuk a következő
tantételt: Áldottak leszünk, ha olvassuk, igyekszünk megérteni, és betartjuk
az Úr szavait. János azt tanította, hogy az általunk megkapott egyik áldás az lesz,
hogy fel leszünk készülve Jézus Krisztus második eljövetelére.

A Joseph Smith fordítás tisztázza, hogy János „az Ázsiában lévő hét gyülekezet
felett lévő hét szolgának” írta levelét (Joseph Smith fordítás, Jelenések 1:4 [a Kalauz
a szentírásokhoz 244. oldalán]). Ez segít nekünk megérteni, hogy „a hét
gyülekezet…, a mely Ázsiában van”, a mai egyházközségekhez vagy
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gyülekezetekhez hasonló hét egyházi gyülekezetre utal, melyek a mai Törökország
nyugati részén helyezkedtek el.

Olvasd el a Jelenések 1:5–8-at, és nézd meg, mit akart János, mit tudjon a hét
gyülekezet Jézus Krisztusról.

Figyelj fel János magyarázatára, mely szerint meg lehet mosni „bennünket a mi
bűneinkből”, és Jézus Krisztus vére, vagyis az engesztelés által tisztává válhatunk,
Isten előtt „királyokká és papokká” (Jelenések 1:5–6).

1. Válaszold meg a szentírás-tanulmányozási naplódban az alábbi
kérdéseket: A Jelenések 1:5–8-ból a Szabadítóra vonatkozó mely

kijelentések különösen fontosak a számodra? Miért?

Olvasd el a Jelenések 1:9–11-et, és nézd meg, hol volt János, amikor ezt a
kinyilatkoztatást kapta, és hol helyezkedett el a hét gyülekezet. A mellékelt
térképen keresd ki ezen városok némelyikét.

János egy olyan időszakban kapta ezt a kinyilatkoztatást, mely nehéz volt az egyház
tagjai számára. Fokozott üldöztetés volt a szentek ellen, melynek során némelyeket
megöltek, és jelen volt a hitehagyás és az egyháztagok közötti pártoskodás is.
Mindezek mellett Jánoson kívül az összes apostolt megölték. A Jelenések könyve
valószínűleg Domitianus római császár uralkodása idején íródott (Kr. u. 81–96), aki
visszaállította a birodalomban a császár hódolatát, és száműzte vagy kivégeztette
azokat, akik nem hódoltak a római kormányzat által jóváhagyott isteneknek. Sokan
úgy gondolják, hogy Jánost is ezért száműzték Pátmosz szigetére.
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Jánosnak látomásban volt része, míg Pátmosz
szigetén volt.

A Mormon könyvéből megtudjuk, hogy
Nefinek is volt egy Jánoséhoz hasonló
látomása. Nefi látta az utolsó napok
eseményeit (beleértve ebbe Jézus
Krisztus második eljövetelét, a
millenniumot, valamint Isten
munkájának elvégzését a földön),
azonban parancsot kapott arra, hogy ne
írjon ezekről, mert ennek megtételére
János lett előre elrendelve (lásd 1 Nefi
14:24–29). Gondolj bele, milyen
fontosnak ítélte meg az Úr János
feljegyzését. Jánosnak a Jelenések
könyvében található szavai
tanulmányozását folytatva keress az
utolsó napokra, a második eljövetelre, a
millenniumra, valamint Isten földi
munkájának elvégzésére vonatkozó
igazságokat.

Jelenések 1:12–20
János látomásban látja Jézus Krisztust
Gondolj három általad ismert cégre. Használ ezek közül valamelyik logót, mellyel
megkülönbözteti magát?

Szerinted miért használnak logót a cégek? ____________________

A Jelenések könyvében János apostol jelképeket és képeket használva tanított
fontos dolgokat az evangéliumról. A jelkép hathatós tanítási eszköz lehet, mert más
nemzedékek és kultúrák embereit is meg tudja szólítani, méghozzá több szinten,
valamint egyszerre több különböző üzenetet is át tud adni.

Olvasd el a Jelenések 1:12–18-at, és keress olyan jelképeket, melyeket János látott
és felhasznált az általa kapott kinyilatkoztatás leírására. Meg is jelölheted vagy le is
írhatod, amit találsz.

2. Olvasd el a mellékelt táblázat jobb oldali oszlopában található
szentírásrészeket, és gondold át, mi lehet a jelentése azoknak a

jelképeknek, amelyekről a Jelenések 1:12–18-ban írt János. Írd be a
szentírás-tanulmányozási naplódba az egyes jelképek lehetséges jelentését.

jelkép lehetséges jelentés

a. hét arany gyertyatartó
(Jelenések 1:12)

a. lásd Jelenések 1:20; 3 Nefi 18:24

b. a Szabadító jobb keze
(Jelenések 1:16–17)

b. lásd Márk 14:62; 16:19

c. hét csillag (Jelenések 1:16) c. lásd Jelenések 1:20; a Jelenések 1:20 Joseph Smith fordítása
az angyal szó helyett a szolgáló szót használja
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jelkép lehetséges jelentés

d. kétélű éles kard (Jelenések
1:16)

d. lásd Zsidók 4:12

e. a pokolnak és a halálnak
kulcsai (Jelenések 1:18)

e. lásd 2 Nefi 9:10–13

Azon üzenet alapján, melyet az Úr
Jánoson keresztül nyilatkoztatott ki a
szentjeinek, megtudhatjuk azt az
igazságot, hogy Jézus Krisztus
őrködik hithű követői felett és
gondoskodik róluk.

3. Válaszolj a következő
kérdésekre a

szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Miért lehetett fontos János
napjaiban az egyháztagok
számára annak tudata, hogy
Jézus Krisztus továbbra is
őrködik felettük és
gondoskodik róluk?

b. Miért fontos nekünk is
emlékeznünk ugyanerre az igazságra?

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor érezted, hogy Isten őrködik feletted és
gondoskodik rólad. Gondold át, milyen tekintetben áldott meg téged ez az élmény.

Figyeld meg a Jelenések 1:17–18-ban, hogy a Szabadító azt mondta Jánosnak, hogy
Őnála vannak a pokol és a halál kulcsai. Ezekből a versekből megtudjuk, hogy
Jézus Krisztus megdicsőült, feltámadt lény, akinek hatalma van a halál és a
pokol felett.

Gondold át, mit tanít ez a tan a jó és a gonosz között világszerte zajló harc végső
kimeneteléről.

Gondolj bele, hogyan vonatkozik az alábbi kijelentés Jézus Krisztus halál és pokol
feletti hatalmára: „A Jelenések könyvének üzenete ugyanaz, mint az összes
szentírásé: Isten végül diadalmaskodni fog az ördög felett ezen a földön; a jó
maradandó győzelmet arat a gonosz felett, a szentek az üldözőik felett, Isten
királysága az emberek és Sátán királyságai felett” (Bible Dictionary, “Revelation of
John”).

Mivel tudjuk, hogy a jó végül győzedelmeskedni fog a gonosz felett, nem marad
más kérdés, mint hogy mi hogyan döntünk, kinek az oldalán leszünk: Sátán vagy
Isten oldalán.
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Ezra Taft Benson elnök azt mondta: „Mindennap újoncokat toboroznak a gonosz
erői és a jó erői. Mindennap személy szerint is sok olyan döntést hozunk, mely
megmutatja, hogy mit támogatunk. A végső kimenetel biztos – az igazlelkűség
erői végül győzedelmeskedni fognak. Azt kell csak meglátnunk, hogy mi magunk
hol állunk most és hol fogunk állni a jövőben ebben a harcban, és mennyire
húzzuk ki magunkat. Hűek leszünk az utolsó napokra előre elrendelt

küldetésünkhöz?” (“In His Steps” [Brigham Young University fireside, Mar. 4, 1979], 1,
speeches.byu.edu).

Gondold át, mit tehetnél annak érdekében, hogy még inkább Isten oldalán állj.
Cselekedj a kapott sugalmazások szerint.

Jelenések 2–3
János leírja Jézus Krisztusnak a hét gyülekezet vezetőjéhez intézett szavait
A Jelenések 2:1–3:13 magában foglalja az Úr üzenetét konkrét kis-ázsiai
gyülekezeteknek. Olvasd el ezeket a verseket, és nézd meg, milyen tanácsot és
ígéreteket adott az Úr ezeknek az egyháztagoknak.

Ezen ígéretek közül te melyeket szeretnéd megkapni?

Olvasd el a Jelenések 3:14–17-et, és nézd meg, hogy milyen állapot felett kellett
győzedelmeskedniük a laodiczeabeli szenteknek ahhoz, hogy felmagasztosulást
nyerhessenek. A 14. versben „az Ámen” megnevezés Jézus Krisztusra utal.

4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Szerinted mit jelent az, hogy ezek az egyháztagok Jézus Krisztus „sem
hideg…, sem hév” (Jelenések 3:15), hanem langymeleg tanítványai voltak?

b. Véleményed szerint mit tesznek és mit nem tesznek meg Jézus Krisztus
langymeleg tanítványai?

Gondold át, az elmúlt pár napban mit tettél Jézus Krisztus követéséért, és hogy
vajon Jézus Krisztus hév, hideg vagy langymeleg tanítványa vagy-e.

Olvasd el a Jelenések 3:19-et, és nézd meg, mit mondott az Úr, miért igazítja helyre
a laodiczeabeli szenteket. Meg is jelölheted vagy le is írhatod, amit találsz.

Olvasd el a Jelenések 3:20 első tagmondatát, és nézd meg, hogy mit mondott a
Szabadító, mit tesz.
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Milyen lehetséges reakciói lehetnek az
embereknek, amikor felismerik, hogy a
Szabadító kopogtat az otthonuk
ajtaján? ____________________

Gondold át, te mit éreznél, ha hallanád,
amint kopogtatnak az otthonod ajtaján,
és rájönnél, hogy a Szabadító az.
Kinyitnád az ajtót?

Olvasd el a Jelenések 3:20 hátralevő
részét, és nézd meg, milyen áldást
kínált fel az Úr a laodiczeabeli
szenteknek, és mit kellett tenniük
ennek elnyeréséért.

Az Úr laodiczeabeli szentekhez szóló
üzenetéből megtudhatjuk a következő
tantételt: ha kinyitjuk az ajtót a
Szabadítónak, akkor Ő bejön
hozzánk és velünk vacsorál.

Az ókori közel-keleti kultúrában a
közös étkezés a barátság jele volt. Baráti és békés kötelék meglétét, vagy legalábbis
annak felkínálását jelezte.

Szerinted mit jelképez a Jelenések 3:20-ban említett ajtó?

Gondolj bele, mit jelképezhet az ajtó, miközben elolvasod a következő idézetet
Spencer W. Kimball elnöktől:

„Egy napon [egy Holman Hunt nevű művész] megmutatta egy barátjának a
»Krisztus kopogtat az ajtón« elnevezésű festményét, mire ez a barát hirtelen így
kiáltott fel: Egy valami nincs rendjén ezen a képen!

– És mi lenne az? – kérdezte a művész.

– Az ajtón, melyen Jézus kopog, nincs kilincs – válaszolta a barátja.

– Ó – felelt Hunt úr –, ez nem véletlen. Tudod, ez az emberi szívhez vezető ajtó. Csak belülről
lehet kinyitni.

És ez így is van. Jézus ott állhat és kopogtathat, de nekünk kell eldöntenünk, hogy ajtót nyitunk-e
előtte” (The Miracle of Forgiveness [1969], 212).

Gondold át, mit tehetnél azért, hogy megnyisd a szíved a Szabadító előtt.

Olvasd el a Jelenések 3:21–22-t, és keresd ki, mit ígért és mit tanácsolt az Úr a
laodiczeabeli szenteknek.

A 22. vers szerint mit tanácsolt az Úr?

Igyekezz meghallani, „mit mond a Lélek” (Jelenések 3:22), azáltal, hogy
átgondolod az ebben a leckében tanultakat. Cselekedj a kapott benyomások
szerint.
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5. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Jelenések 1–3-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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31. RÉSZ: 2. NAP

Jelenések 4–5
Bevezetés
János apostol látomásban megdicsőült lényeket lát, akik Mennyei Atyánknak
hódolnak, amint a trónusán ül. Egy könyvet is lát, mely hét pecséttel van
lepecsételve, és a Bárányt, vagyis Jézus Krisztust, aki méltó rá, hogy kinyissa a
könyvet.

Igyekezz megérteni a szentírásokban található jelképeket.
Az Úr és az Ő prófétái gyakran jelképeket használnak az evangéliumi igazságok tanításához. A
szentírások tele vannak nagyszerű jelentést hordozó jelképekkel, példázatokkal és
képrendszerekkel. A szentírások tanulmányozása során keress jelképeket. Amikor találsz
ilyeneket, állj meg, és gondolkodj el azon, mit jelképezhetnek. A jelképek gyakran több jelentést
is hordoznak.

Jelenések 4
János megdicsőült lényeket lát, akik Mennyei Atyánknak hódolnak
Képzeld el, hogy a celesztiális királyságban vagy. Hogyan képzeled el a celesztiális
királyságot? Szerinted milyen lesz?

Amint azt a Jelenések 4–5 feljegyzi, János apostol látomásban látta a celesztiális
királyság egy részét.

1. Olvasd el a Jelenések 4:1–8-at. Rajzolj a szentírás-tanulmányozási
naplódba egy egyszerű ábrát arról, amit János látott. Tartsd szem

előtt, hogy az „elragadtatám lélekben” (2. vers) kifejezés azt jelenti, hogy
kinyilatkoztatásban részesülő állapotba került, vagyis hogy a Lélek által
látomást látott.

A Jelenések 4:3-ban János azt írta, hogy Mennyei Atyánkra tekinteni „hasonló vala
a jáspis és sárdius kőhöz”. Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol
Kvórumából azt mondta:

„A Mindenhatók Mindenhatója nagyságának, dicsőségének és szépségének
halandók által is felfogható leírására törekedve János drágakövekhez és
féldrágakövekhez hasonlítja a megjelenését. A szövegmagyarázók véleménye
szerint az itt említett jáspis gyémánt lehet. […]

Hogyan is találhatnának halandó próféták olyan nyelvezetet, mely halandó
embertársaik tekintete előtt felfedhetné a celesztiális hatalom és dicsőség ama

örök világának ragyogását és páratlan szépségét? Szivárványt és ékköveket említenek, lángoló
tűzkarikákat, villámokat szóró, égő szenet; mennydörgést, sok víz háborgásának hangját,
valamint az erő és a szépség fenséges megnyilvánulásait – halandó szavakkal próbálva meg
feljegyezni azt, ami csak a Lélek hatalma által látható és tudható. (Ezék. 1 és 10; Ésa. 6.) Mégis,
dicsőség az Úrnak ezekért a próbálkozásaikért, hogy akik eddig nem láttak és nem hallottak,
nyerhessenek némi ismeretet a menny ablakai mögé rejtett dolgokról” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:464–66).
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A modern kori kinyilatkoztatások segítenek nekünk még többet megérteni abból,
amit János látott. Az Úr például megadta a Tan és a szövetségek 77-ben feljegyzett
kinyilatkoztatást, miután Joseph Smith próféta megkérte Őt, hogy értelmezze a
Jelenések 1–11-ben szereplő jelképek és események némelyikét.

2. Másold be az alábbi táblázatot a szentírás-tanulmányozási
naplódba. Olvasd el a keresztutalásokban szereplő részeket, és írj a

táblázatba további tudnivalókat arról, hogy mit látott János. (Amikor készen
vagy, vesd össze válaszaidat a lecke végén szereplőkkel.)

Jelenések 4

mit látott János keresztutalások további
tudnivalók

királyi szék (Jelenések 4:2–3) T&Sz 137:1–4

huszonnégy koronás vén,
vagyis elder (Jelenések 4:4)

T&Sz 77:5

Istennek hét lelke (Jelenések
4:5)

Joseph Smith Translation, Revelation 4:5 (ebben a
hét lélek helyett hét szolga szerepel)

üvegtenger (Jelenések 4:6) T&Sz 77:1; 130:6–9

négy állat (Jelenések 4:6–7) T&Sz 77:2–3

az állatok szemei és szárnyai
(Jelenések 4:8)

T&Sz 77:4

Olvasd el a Jelenések 4:8–11-et, és figyeld meg, mit mondtak és tettek azok, akik
Mennyei Atyánk köré gyűltek.

Mit jelképezhet az, hogy az elderek Mennyei Atyánk trónja elé tették le a
koronájukat?

Az ezekből a versekből megtudható egyik tantétel az, hogy ha felismerjük
Mennyei Atyánk nagyságát, akkor arra vágyunk, hogy hódoljunk Neki és
dicsérjük Őt.

Gondolj bele, mi segíthet nekünk felismerni Mennyei Atyánk nagyságát.

Ma este, mielőtt imádkoznál, gondolj bele a boldogság nagyszerű tervébe és abba,
hogy Mennyei Atyánk miként áldott már meg téged. Imádkozás közben pedig ne
felejtsd el konkrétan megköszönni neki mindazt, amivel megáldott.

Jelenések 5
János lát egy hét pecséttel lepecsételt könyvet, és a Bárányt, aki méltó rá, hogy
kinyissa
Olvasd el a Jelenések 5:1–4-et, és figyeld meg, mit látott János Mennyei Atyánk
kezében.
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Figyeld meg, hogy a János által látott
könyv, vagyis tekercs hét pecséttel volt
lepecsételve. Az ősi időkben a fontos
iratokat agyag- vagy viaszpecséttel
pecsételték le. Csak az okirat
tulajdonosa törhette fel a pecsétet és
olvashatta el az írást, vagy az, akinek a
tulajdonos ezt megengedte.

Olvasd el a Tan és a szövetségek 77:6–7-et, és keresd ki a könyv és a pecsétek
jelentését.

A föld „halandó létének” (T&Sz 77:6) 7000 évnyi időszaka az Ádám és Éva bukása
óta eltelt időre utal, nem pedig a földnek a teremtés időszakaival együtt vett valódi
korára. Mindegyik pecsét egy 1000 éves időszakot jelképez.

A Jelenések 5:2 szerint mi teszi lehetővé valaki számára azt, hogy ki tudja nyitni a
könyvet?

Figyeld meg, hogy János sírt, amikor azt látta, hogy senki nem tudja kinyitni a
könyvet. Talán arra gondolt, hogy Istennek az Ő gyermekei szabadítására
vonatkozó akarata, rejtelmei és munkája (lásd Tan és a szövetségek 77:6) nem
fedetnek fel vagy valósulnak meg. Mi történne Mennyei Atyánk gyermekeivel, ha
nem kerülne sor a szabadításukra vonatkozó terv véghezvitelére?

Olvasd el a Jelenések 5:5–7-et, és nézd meg, mit mondott az egyik elder Jánosnak,
miért ne sírjon. Olvasd el a Joseph Smith fordítás, Jelenések 5:6-ot is (a Kalauz a
szentírásokhoz 244. oldalán). A szentírásokban a szarvak gyakran hatalmat vagy
felhatalmazást jelképeznek; a szem gyakran jelképez világosságot és tudást; a
tizenkettes szám pedig isteni kormányzást vagy szervezetet, illetve a papságot.

A „Bárány” (Jelenések 5:6) megnevezés Jézus Krisztusnak arra a szerepére mutat rá,
hogy Ő volt az áldozati felajánlás, mely azért adatott, hogy kiengeszteljen Isten
gyermekeiért (lásd még Ésaiás 53:7; 1 Korinthusbeliek 5:7; 1 Péter 1:18–19). A
„mint egy megölött…” Bárány (Jelenések 5:6) arra a Bárányra utal, mely magán
viseli annak jeleit, hogy megölték. Keresztelő János az Isten Báránya megnevezéssel
utalt a Szabadítóra (lásd János 1:29, 36).

Olvasd el a Jelenések 5:8–10-et, és figyeld meg, hogy a Mennyei Atyánk trónját
övező lények hogyan dicsérték a Bárányt.

Abból, amit János a Bárány vonatkozásában látott és hallott, megtudjuk, hogy
Jézus Krisztus az egyetlen, aki méltó és képes arra, hogy megváltson minket.

Szerinted miért Jézus Krisztus az egyetlen, aki méltó és képes arra, hogy
megváltson minket? ____________________

A Jelenések 5:10 szerint a Jézus Krisztus által megváltottak királyokká és papokká
válnak, melybe királynőkként és papnőkként a nők is beletartoznak.

Olvasd el a Jelenések 5:11–14-et, és nézd meg, hogyan csatlakoztak mások is Jézus
Krisztus és Mennyei Atyánk hódolatához és dicsőítéséhez.

A megdicsőült lények és minden teremtmény elismerte Mennyei Atyánk és Jézus
Krisztus jóságát, és hálásak voltak a Báránynak Mennyei Atyánk tervében játszott
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szerepéért. Ennélfogva hódoltak az Atyának és a Fiúnak, és dicsőítették Őket.
Hasonlóképpen, ha felismerjük, mit tett értünk Mennyei Atyánk és Jézus
Krisztus, és hálát érzünk ezért, akkor hódolni szeretnénk Nekik és dicsérni
akarjuk majd Őket.

Bruce R. McConkie elder a következőket tanította a hódolatról: „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 életét utánozzuk” (“How to Worship,”

Ensign, Dec. 1971, 130).

3. Válaszolj a következőkre a szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Sorold fel néhány indokát annak, amiért hálát és szeretetet érzel Mennyei
Atyád és Jézus Krisztus iránt.

b. Milyen hatással vannak az általad felsorolt dolgok az arra irányuló vágyadra,
hogy hódolj Mennyei Atyánknak és Jézus Krisztusnak, és dicsérd Őket?

Gondolj bele ebbe a kérdésbe: Mi mást tehetnél még azért, hogy hódolj Mennyei
Atyánknak és Jézus Krisztusnak? Készíts tervet, és cselekedj a kapott sugalmazások
szerint.

4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Jelenések 4–5-öt, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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31. RÉSZ: 3. NAP

Jelenések 6–7
Bevezetés
János apostol látomást lát Isten Bárányáról, amint felnyitja a lepecsételt könyv első
hat pecsétjét. A hatodik pecsétnél, mely ezt az utolsó napi adományozási korszakot
jelképezi, János látja Isten szolgáit, akik „megmosták az ő ruháikat, és
megfehérítették ruháikat a Bárány vérében” (Jelenések 7:14).

Jelenések 6
János látja, amint Isten Báránya felnyitja a lepecsételt könyv első hat pecsétjét
Milyen aggodalmaid vagy félelmeid vannak esetleg neked vagy az ismerőseidnek
azzal kapcsolatban, hogy az utolsó napokban élnek? ____________________

Joseph Smith próféta tanított róla, hogy mit éreztek az ősi próféták napjainkat
illetően: „Sion felépítése olyan ügy, amely minden korban érdekelte Isten népét;
ez egy olyan téma, amelyről próféták, papok és királyok különös élvezettel
beszéltek; örömteli várakozással néztek elébe annak a napnak, amelyben most
élünk; és mennyei és örömteli várakozástól fűtve énekeltek, írtak és jövendöltek
erről a napunkról” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 193.).

Szerinted miért éreztek így az ősi próféták napjainkat illetően?

A Jelenések könyvét író János apostol volt az egyik olyan próféta, aki tudott az
utolsó napok eseményeiről, és örömteli várakozással jövendölt napjainkról. A
Jelenések 6–7 tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek
megnyugtathatnak téged és ismerőseidet az utolsó napok eseményei
vonatkozásában.

Ne feledd, hogy a Jelenések 5:1–5 feljegyzi, hogy János látott egy hétpecsétes
könyvet, melynek felnyitására csak a Bárány volt méltó. Látomásában János látta a
hét pecsét által jelképezett ezeréves időszakok mindegyike néhány fő eseményének
képletes megjelenítését.

1. Egyszerű rajz segítségével jelenítsd meg a szentírás-tanulmányozási
naplódban az alábbi utalásokban található, az első öt pecséthez

tartozó eseményeket. Az egyes pecsétekről olvasva gondolj bele, hogy mit
jelenthetnek a jelképek.

a. első pecsét (Jelenések 6:1–2)

b. második pecsét (Jelenések 6:3–4)

c. harmadik pecsét (Jelenések 6:5–6)

d. negyedik pecsét (Jelenések 6:7–8)

e. ötödik pecsét (Jelenések 6:9–11)

Bár az Úr a szentírásokban található jelképek némelyikének jelentését még nem
nyilatkoztatta ki, prófétáin keresztül már soknak a jelentését kinyilatkoztatta.
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Amikor a szentírásokat tanulmányozva kérdéseid támadnak, megnézheted a
próféták megjegyzéseit, hogy lásd, mit mondtak az egyházi felhatalmazottak
bizonyos szentírásrészekről. Az alábbi táblázatban található tudnivalók segíthetnek
neked megérteni a Jelenések 6:1–11-ben található jelképeket az első öt pecsét
felnyitása kapcsán.

első pecsét

(nagyjából Kr. e.
4000 és
3000 között)

fehér ló = győzelem

íj = hadviselés

korona = hódító

Bruce R. McConkie elder felvetése szerint a Jelenések 6:1–2 Énók napjait jellemzi,
és a lovas Énók (lásd Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1966–73],
3:476–78).

második pecsét

(nagyjából Kr. e.
3000 és
2000 között)

vörös ló = vérontás

kard = háború és pusztítás

McConkie elder felvetése szerint a Jelenések 6:3–4 Noé napjait jellemzi, amikor
gonoszság borította a földet. A vörös ló lovasa akár maga az ördög is lehet, vagy
olyan valaki, aki „sok öldöklő harcost testesít meg” (lásd Doctrinal New
Testament Commentary, 3:478–79).

harmadik pecsét

(nagyjából Kr. e.
2000 és
1000 között)

fekete ló = éhínség

mérleg = magas ételárak

McConkie elder felvetése szerint a Jelenések 6:5–6 Ábrahám napjait jellemzi,
amikor sokan haltak éhen (lásd Doctrinal New Testament Commentary,
3:479–80). Egy egész napi bérért csupán annyi ételt lehetett venni, amennyi a
túléléshez kellett, és ezek rendkívüli éhínséget jelző árak.

negyedik pecsét

(nagyjából Kr. e.
1000 és Krisztus
születése között)

sárga színű, fakó ló = halál

halál és a pokol = a gonoszok elpusztítása és fogadásuk a lélekbörtönben (lásd
Ésaiás 5:14)

McConkie elder felvetette, hogy a Jelenések 6:7–8 azon hatalmas királyságok és
országok időszakára utal, melyek háborúk és árulások által újra és újra gyötörték
és ellepték Izráelt (lásd Doctrinal New Testament Commentary, 3:481). Ezen
országok közé tartozott Babilónia, Perzsia, Egyiptom, Asszíria, Görögország
és Róma.

ötödik pecsét

(nagyjából
Krisztus
születése és Kr.
u. 1000 között)

oltár = áldozat

lelkek = mártírok, a hitükért megölt keresztények

McConkie elder felvetése szerint a Jelenések 6:9–11 mindarra a sok korai
keresztényre utal – a legtöbb eredeti apostolt is beleértve ebbe –, akik mártírként
haltak meg (lásd Doctrinal New Testament Commentary, 3:482–83). Mivel ezek a
szentek életüket adták „az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet
kaptak” (Jelenések 6:9), „fehér ruhákba” (Jelenések 6:11) öltöztek, mely
tisztaságot jelképez (lásd Jelenések 7:13–14; 3 Nefi 27:19).

A hatodik pecsét a mi időnket jelképezi, különösen a csapásokat, valamint a
millenniumig bekövetkező eseményeket, amikor majd Jézus Krisztus személyesen
fog uralkodni a földön (lásd Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3:485–86).

Olvasd el a Jelenések 6:12–17-et, és nézd meg, milyen eseményeket látott előre
János, melyek napjainkban elvezetnek az Úr második eljöveteléhez. Tartsd szem
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előtt, hogy a 14. vers Joseph Smith fordításában ez áll: „És megnyíltak a mennyek,
mint a papírtekercs megnyílik, mikor göngyölítik, és minden hegy és sziget
helyéből elmozdíttaték.”).

Figyelj fel rá, hogy a Jelenések 6:16 leírja, némelyek mennyire elkeseredetten
próbálnak majd elmenekülni Isten haragja elől. János ezután feltette a kérdést: „Ki
állhat meg?” (Jelenések 6:17). A Jelenések 7 segít nekünk megérteni, hogy ki állhat
meg, vagyis ki marad majd meg a hatodik pecsét katasztrófái közepette is.

Jelenések 7
A hatodik pecsétnél János látta Isten szolgáit, akik megmosták ruháikat a
Bárány vérében
Olvasd el a Jelenések 7:1–4-et, és figyeld meg, mit látott még János a hatodik
pecsétnél. Olvasd el a Tan és a szövetségek 77:8–11-et is, ahol az Úr elmagyarázza e
versek jelentését.

Bruce R. McConkie elder elmagyarázta, hogy az Éliás szó a Tan és a szövetségek
77:9-ben „mindazok neveként és titulusaként értendő, akiknek a küldetése az
volt, hogy kulcsokat és hatalmakat adjanak át az embernek ebben az utolsó
adományozási korszakban” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966] 221).

A kulcsok és hatalmak átadására érkező emberek közé tartozik Ádám, Moróni,
Keresztelő János, Péter, Jakab és János, Mózes és Illés.

Az Istenünk szolgáinak a homlokán található pecsét (lásd Jelenések 7:3)
metaforikusan az Isten iránti odaadásukat, a szolgálatukat és azt jelzi, hogy
Istenhez tartoznak.

Joseph Smith próféta azt tanította, hogy a hithűek homlokára tett pecsét
„áldások megpecsételését jelzi a fejükön, méghozzá az örök szövetségét, mely
biztossá teszi az elhívásukat és a kiválasztásukat” (in History of the
Church, 5:530).

A Jelenések 7:4-ben említett száznegyvennégyezres szám „azon képviselők száma
Izráel tizenkét törzséből, akiket el fognak rendelni, hogy segítsenek másoknak
rátalálni a felmagasztosulásra… Nem a felmagasztosulást elnyerőknek az
összlétszáma ez, ahogy azt némelyek hiszik” (Újszövetség tanulói kézikönyv [Egyházi
Oktatási Szervezet kézikönyv, 2014]. 544.).

Amint azt a Jelenések 9 feljegyzi, János ismét említést tett ezekről az igazlelkű
szolgákról. Olvasd el a Jelenések 9:3–4-et, és nézd meg, hogy mi történik azokkal,
akik nem lettek Isten szolgáiként megpecsételve.

Olvasd el a Jelenések 7:9–10-et, és nézd meg, hogy kiket látott János. Figyeld meg,
hogy mit viseltek ezek az emberek.
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Amint azt a Jelenések 7:11–12 feljegyzi, János látta, hogy ezek az emberek a 24
elder és a Jelenések 4-ben említett négy állat társaságában körülveszik Isten trónját,
és hódolnak Neki.

Olvasd el a Jelenések 7:13–17-et, és keress válaszokat az alábbi kérdésekre. Meg is
jelölheted vagy le is írhatod, amit találsz.

• Mit viseltek el ezek az emberek?

• Hogyan váltak fehérré a ruháik?

• Milyen áldásokat fognak kapni?

Figyelj fel rá, hogy az emberek ruházata „a Bárány vérében” lett fehérré (Jelenések
7:14), mely azt jelképezi, hogy az emberek Jézus Krisztus engesztelése által
tisztulnak meg. A 16–17. versekben szereplő áldások azok örömét, békességét és
odaadását írják le, akik celesztiális dicsőséget örökölnek (lásd még T&Sz
138:12–15).

Ezekből a versekből megtudhatjuk, hogy ha hithűen kitartunk a
megpróbáltatásokban és Jézus Krisztus engesztelése által megtisztulunk,
akkor celesztiális dicsőséget fogunk élvezni Istennel.

Gondold át, milyen lehet megtisztultan Isten jelenlétében állni, és milyen érzés
lenne ez a számodra. Miben hasonlítanak ezek az érzések azokhoz, melyeket a
Jelenések 6:16-ban szereplő emberek éreztek?

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Mit kell tennünk azért, hogy a Szabadító az engesztelése által
megtisztíthasson minket?

b. Hogyan segített már neked a celesztiális dicsőség áldásainak szem előtt
tartása abban, hogy ki tudj tartani a próbatételekben, és tisztává tudj válni?

Idézd fel, milyen aggodalmakat soroltál fel ennek a leckének az elején. Gondold át,
hogyan segíthet neked a Jelenések 7-ben talált tantétel, amikor aggódsz amiatt,
hogy az utolsó napokban élsz.

Tölthetsz néhány percet azzal, hogy szívedben átgondolod és imádkozol arról, hogy
mi módon alkalmazhatnád ezeket a tantételeket az életedben.

3. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Jelenések 6–7-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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31. RÉSZ: 4. NAP

Jelenések 8–11
Bevezetés
János apostol látja a hetedik pecsét felnyitását, és értesül a küldetéséről, hogy
vegyen részt Izráel összegyűjtésében az utolsó napokban. János látja, hogy a föld
lakosait sújtó sok járvány, pusztítás és ítélet ellenére azok, akik érdemesek, sok
mindentől megmenekülnek.

Jelenések 8–9
János látja a hetedik pecsét felnyitását
Nézd meg a mellékelt táblázatot a Jelenések könyvéről. Figyeld meg, hány vers utal
az első hat pecsét eseményeire, és hány vers utal a hetedik pecsét eseményeire.

684



31.  RÉSZ,  4 .  NAP

685



János apostol többet írt a hetedik ezeréves időszakhoz kapcsolódó eseményekről,
mint bármely másik ezeréves időszakhoz kapcsolódó eseményekről. Különösen
azokról az eseményekről írt, melyekre a hetedik pecsét felnyitása és Jézus Krisztus
második eljövetele között kerül sor.

Szerinted miért írt János oly sokat a hetedik pecsét eseményeiről?
____________________

A Jelenések 8–11-ben János látomását tanulmányozva gondold át, mit tudhatunk
meg abból, amit ezekről az eseményekről írt.

A Jelenések 8:1–6 leírja, hogyan nyitja fel a Szabadító a hetedik pecsétet. János hét
angyalt látott, akiknek hét trombita adatott. „Az ősi időkben a trombitákat
riasztásra, harci jelzésként, vagy királyi méltóság érkezésének bejelentésére
használták. A trombita megszólaltatása tehát valami nagyon jelentős dolgot jelzett
vagy jelentett be” (Gerald N. Lund, “Seeing the Book of Revelation as a Book of
Revelation,” Ensign, Dec. 1987, 50).

Olvasd el a Tan és a szövetségek 77:12-t, és nézd meg, hogy mit jelez a hét trombita
megszólaltatása.

A Jelenések 8:1–6-ban a trombita megfújása különböző csapások és pusztítás
kezdetét jelzi, Jézus Krisztus második eljövetelének és millenniumi uralkodásának
előkészületeként.

Olvasd el az alábbi szentírásutalásokat, melyek elmagyarázzák az első hat trombita
megszólaltatásával kapcsolatos eseményeket. Olvasás közben keress válaszokat a
hozzájuk tartozó kérdésekre.

Első: Jelenések 8:7. Mi történt a „jégeső és tűz” eredményeként, mely az
első angyal trombitaszavára hullott a földre?

Második: Jelenések 8:8–9. Mi volt a második trombitaszóra bekövetkező
három dolog?

Harmadik: Jelenések 8:10–11. Mi történt, amikor a csillag lehullott az
égről? (Az üröm egy növény, mely súlyos csapásokat és bánatot szokott

jelképezni.)

Negyedik: Jelenések 8:12. A negyedik trombitaszó után mi volt az a
három dolog, amely elhomályosodott?

Ötödik: Jelenések 9:1–3. Mik jöttek fel a mélység kútjából, amikor az
ötödik angyal megnyitotta azt?

Hatodik: Jelenések 9:13–16, 18. Hány katona vett részt a János által
látott hatalmas csatában, mely a hatodik trombitaszót követte? Az

emberiség hányad része halt meg ebben a csatában?

Olvasd el a Jelenések 9:20–21-et, és keresd ki, hogyan reagálnak majd a csapásokat
túlélő gonoszok.
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Jelenések 10
Egy angyal utasításokat ad Jánosnak az utolsó napokra vonatkozó küldetésével
kapcsolatban
A Jelenések 10 megszakítja a hét trombita megszólalásának és a hozzájuk
kapcsolódó csapásoknak a leírását. Ebben a fejezetben arról olvasunk, hogy
Jánosnak egy másik angyal utasításokat adott.

Milyen tapasztalatok vannak az életben,
melyek édesnek és keserűnek is
mondhatók? ____________________

Olvasd el a Jelenések 10:1–3-at, és nézd
meg, hogy mi volt az angyal kezében.

Olvasd el a Jelenések 10:8–11-et, és nézd meg, hogy mire szólították fel Jánost, mit
tegyen a könyvecskével. Figyeld meg, milyen ízűnek találta.

Olvasd el a Tan és a szövetségek 77:14-et, és nézd meg, hogy mit jelképezett a
könyvecske.

János apostolt Jézus Krisztus megáldotta azzal, hogy egészen az Ő második
eljöveteléig éljen, és embereket hozzon Őhozzá (lásd János 21:20–24; T&Sz 7:1–4).
János küldetése az lesz, hogy segítsen Izráel gyermekeinek összegyűjtésében.
Milyen tekintetben lehet egy ilyen küldetés édes is és keserű is?

1. A szentírás-tanulmányozási naplódban a Jelenések 10:8–11
felhasználásával reagálj az alábbi felvetések egyikére vagy

mindkettőre:

a. Hallottam, milyen nehéz missziót szolgálni. Nem viselem valami jól az
elutasítást. Nem vagyok biztos benne, hogy akarok-e szolgálni.

b. Megpróbáltam azt tenni, ami helyes. Olvasom a szentírásokat, imádkozom
és megpróbálom megosztani az evangéliumot, de így is vannak olyan
dolgok az életemben, melyek nem jönnek egyenesbe, ráadásul még senki
nem csatlakozott énmiattam az egyházhoz. Talán fel is adom.

Jelenések 11
János lát két Jeruzsálemben megölt prófétát, és látja a hetedik trombita
megszólaltatását
A Jelenések 11 elején János apostol leírja a hetedik trombita megszólaltatása és
Jézus Krisztus második eljövetele közötti eseményeket. Ebben az időszakban a
gonoszoknak több hatalmuk és befolyásuk lesz a földön, és egy hadsereg le akarja
majd rohanni Jeruzsálemet – ez része lesz a nagy és végső armageddoni csatának.

János jellemezte Jeruzsálem városát, és azt, ahogyan 42 hónapra, vagyis három és
fél évre uralmuk alá vonják a nemzsidók (azok, akik nem kötnek és tartanak be
szövetségeket az Úrral).

Olvasd el a Jelenések 11:3–6-ot, és nézd meg, hogy mit tesz majd a Szabadító két
tanúja Jeruzsálemben közvetlenül az Ő második eljövetele előtt.
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Ennek a két prófétának, akárcsak Illésnek és Mózesnek, felhatalmazása és hatalma
lesz a mennyek lezárására és arra, hogy a földet különféle csapásokkal sújtsák. A
két tanú szájából származó tűz jelképezheti az általuk tett bizonyság erejét (lásd
Jeremiás 5:14; 20:9).

Olvasd el a Tan és a szövetségek 77:15-öt, és nézd meg, hogy ki lesz ez a két tanú.

Olvasd el a Jelenések 11:7–12-t, és nézd meg, hogy mi történik majd ezzel a két
prófétával. Figyeld meg, hogyan reagálnak majd a gonoszok.

Olvasd el a Jelenések 11:13–15-öt, és nézd meg, hogy mi történik majd azután,
hogy a két tanú feltámad a halálból és felszáll a mennybe.

A hetedik trombita megszólaltatása után ki uralkodik majd „e világnak országai”
(Jelenések 11:15) felett?

A Jelenések 11:16–19-ben azt olvassuk, hogy az Isten trónjának közelében ülő 24
elder köszönetet mondott és dicsérte Istent azért, hogy megjutalmazza az
igazlelkűeket és megbünteti a gonoszokat.

2. Idézd fel az előző leckéből a Jelenések 7-ben található tantételt: Ha
hithűen kitartunk a megpróbáltatásokban és Jézus Krisztus

engesztelése által megtisztulunk, akkor celesztiális dicsőséget fogunk
élvezni Istennel. Gondolj bele a hetedik pecsét eseményeibe, melyeket ma
tanulmányoztál. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogyan adhat
vigaszt és békét ez a tantétel azoknak, akik megtapasztalják az Úr második
eljövetele előtt bekövetkező, félelmetes csapások némelyikét.

Neil L. Andersen elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította, hogy napjaink
csapásai ellenére áhítattal és várakozással tekinthetünk az Úr eljövetelére:

„Testvérek, az Úr második eljövetelét megelőző napokban élünk, mely időszakot
mindig is várták a különböző korokban élő hívők. A háborúk és háborús hírek
napjaiban, a természeti csapások napjaiban, olyan napokban élünk, amikor zavar
és felfordulás feszíti a világot.

Ám a dicsőséges visszaállítás időszaka is ez, amikor az evangélium az egész
világhoz eljut – egy olyan időszak, mellyel kapcsolatban az Úr megígérte, hogy

»felnevel… egy tiszta népet« [T&Sz 100:16], akiket »igazlelkűséggel és Isten hatalmával« fog
felfegyverezni [1 Nefi 14:14].

Örvendezünk ezekben a napokban, és imádkozunk, hogy bátran tudjunk szembenézni a
küzdelmeinkkel és a bizonytalanságainkkal. Egyesek nehézségei súlyosabbak, mint másokéi, de
senki nincs védve tőlük. […]

Bár az Úr újra és újra biztosít minket arról, hogy »nem kell fél[nünk]« [T&Sz 10:55], a
megpróbáltatásaink közepette nem mindig könnyű világosan látni azt, ami ezen a világon túl
van. […]

Növekszik a hitünk, amikor várakozással tekintünk a Szabadító földre való visszatérésének
dicsőséges napjára. Eljövetelének gondolata felkavarja a lelkemet. Lélegzetelállító lesz!
Hatásköre, nagyszerűsége, mérete és pompája mindent felül fog múlni, amit emberi szem valaha
is látott vagy megtapasztalt. […]

Áhítattal hajtunk majd térdet, »és az Úr hallatja hangját, és a földnek szélei mind meghallják
azt« [T&Sz 45:49]. »És olyan hang lesz ez, mint a sok vizeknek hangja, és a nagy mennydörgés
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hangja« [T&Sz 133:22]. »És [akkor] az Úr, méghozzá a Szabadító, odaáll népe közé« [T&Sz
133:25]” (Jöjjön el a te országod. Liahóna, 2015. máj. 119–120., 122.).

3. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Jelenések 8–11-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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32. RÉSZ: 1. NAP

Jelenések 12–13
Bevezetés
A Jelenések 12–14 megszakítja János apostol látomásának időrendi sorrendjét.
János látomást lát egy asszonyt és gyermekét fenyegető sárkányról. Ír a mennyben
lezajlott háborúról, valamint a világ királyságairól, melyek Isten követői ellen
harcolnak.

Jelenések 12
János elé tárul, hogy Sátán és angyalai mindig is harcoltak az Úr és az Ő
egyháza ellen
Párosítsd össze a bal oldali oszlopban felsorolt fenyegetéseket a jobb oldali
oszlopban felsorolt lehetséges kivédési módokkal.

fenyegetések a fenyegetések kivédésének módjai

a bőr leégése bűnbánat és a Jézus Krisztusba vetett bizalom

ellenséges katonák orvosság vagy pihenés

betegség naptej vagy ruha

bűn és bűntudat igazságok a Jelenések 12-ben

Sátán befolyása harci fegyverek

Mostanában e fenyegetések közül melyeket kellett kivédened? Szerinted melyik a
legveszélyesebb? Miért? ____________________

A Jelenések 12 tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek
segíthetnek neked kivédeni Sátán hatásait. A Jelenések 12–14 megszakítja János
hetedik pecsét eseményeiről szóló látomásának leírását. Az is lehet, hogy ezzel a
megszakítással az Úr az „e világnak országai” és „a mi Urunk…” országai, vagyis
királyságai (Jelenések 11:15) kifejezések jelentésének megértéséhez segítette hozzá
Jánost. A teljes Jelenések 12 Joseph Smith fordítása megtalálható a Kalauz a
szentírásokhoz 245. oldalán.

Nézd meg az alábbi képet, és gondold át, hogy mit jelképezhetnek a rajta található
szimbólumok.
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Olvasd el a Jelenések 12:1–2, 5-öt, és
nézd meg, hogy mi történt az
asszonnyal. (A Joseph Smith
fordításban az 5. vers közvetlenül a 2.
vers után következik.)

Figyeld meg, hogy az asszony gyermeke
„vasvesszővel legeltet minden
nemzetet” (Jelenések 12:5).

Olvasd el a Jelenések 12:3–4-et, és nézd
meg, hogy mi fenyegette az asszonyt és
gyermekét.

Szerinted mit jelképezhetnek az 1–4.
versekben szereplő szimbólumok?

Olvasd el a Joseph Smith fordítás,
Jelenések 12:7–8-at (a Kalauz a
szentírásokhoz 245. oldalán), és nézd
meg, hogy mit jelképez a sárkány, az
asszony és a gyermek. A Jelenések 12:1–5 mellé oda is írhatod vagy le is írhatod az
egyes jelképek jelentését.

A sárkány Sátánt jelképezi (lásd Joseph Smith fordítás, Jelenések 12:8); az asszony
„Isten egyháza”; a gyermek pedig „Istenünknek és az ő Krisztusának királyságát”
jelképezi (Joseph Smith fordítás, Jelenések 12:7). Ez a királyság magában foglalja az
Úr egyházának hithű tagjait. (E részek szimbólumainak bővebb magyarázatáért
lásd az Újszövetség tanulói kézikönyv [Egyházi Oktatási Szervezet kézikönyv,
2014] 550–552. oldalait.)

A Jelenések 12:4 szerint mi volt a sárkány szándéka?

Szerinted miért törekszik Sátán oly szorgalmasan Isten és Krisztus királyságának
elpusztítására? ____________________

Olvasd el a Jelenések 12:6-ot, és nézd meg, hogy mit tett az asszony az őt fenyegető
sárkány miatt.

A pusztába elfutó asszony az egyházat jelképezi a nagy hitehagyás idején, és hogy
Jézus Krisztus és apostolai halála után elvétetett a földről a papság.

Miután János apostol látta, hogy a sárkány fenyegeti az asszonyt és gyermekét,
elébe tárult egy esemény a halandóság előtti életünkből – amikor Sátán és követői a
szabadítás terve és Isten szentjei ellen harcoltak.

Olvasd el a Joseph Smith fordítás, Jelenések 12:6–11-et (a Kalauz a szentírásokhoz
245. oldalán), és nézd meg, hogy mi történt Sátánnal a mennyben vívott
háborúban, és hogyan győzték le Isten szentjei Sátánt és követőit. Meg is jelölheted
vagy le is írhatod, amit találsz.

A Jelenések 12:4 kijelenti, hogy a sárkány farka utánavonszolta „az ég csillagainak
harmadrészét”. Ez jelképesen megmutatja, milyen nagy számban voltak Mennyei
Atyánk lélekgyermekei között azok, akik Sátán követése mellett döntöttek. A
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„Mihály és az ő angyalai” kifejezés (Jelenések 12:7) Ádámra és Isten más igazlelkű
lélekgyermekeire utal.

A Jelenések 12:11 szerint hogyan győzték le Sátánt a menny igazlelkű seregei
(téged is beleértve)?

A Jelenések 12:8–9 szerint hova küldetett Sátán a követőivel, miután fellázadtak?

Olvasd el a Joseph Smith fordítás, Jelenések 12:12, 17-et (a Kalauz a szentírásokhoz
245. oldalán), és keresd meg, hogy kikkel vívott háborút Sátán, miután kiűzetett a
mennyből.

Annak megértése, hogy mi módon győztük le Sátánt a földi előtti életünkben,
segíthet nekünk, hogy tudjuk, hogyan győzzük le hatásait és támadásait itt a
földön. A Jelenések 12 e verseiből megfogalmazhatjuk a következő tantételt: Sátán
befolyását a Szabadító engesztelésén keresztül győzhetjük le, valamint
azáltal, hogy hűek maradunk az evangéliumról való bizonyságainkhoz. Ezt a
tantételt be is írhatod vagy fel is jegyezheted a szentírásodba.

James J. Hamula elder a Hetvenektől tanított róla, hogyan támadja Sátán a
nemzedékedet:

„Atyánk legbátrabb és legnemesebb fiai és leányai között voltak azok, akiket
visszatartottak, hogy ezekben az utolsó napokban jöjjenek elő, és végezzék
Atyánk és az Ő Fia munkáját. Az ő bátorságuk és nemességük már a földi élet
előtti Sátán elleni küzdelemben megnyilvánult. […]

Mivel Isten királysága visszaállíttatott a földre, és már ti is eljöttetek e világra,
Sátán »tudja, hogy kevés ideje van« [Jelenések 12:12]. Ezért felsorakoztat

minden rendelkezésére álló forrást, hogy vétekre csábítson benneteket. Sátán tudja, hogy ha
eléri, hogy vétkezzetek, akkor talán megakadályozhat benneteket abban, hogy teljes idejű
missziót szolgáljatok, templomi házasságot kössetek, és leendő gyermekeiteket a hitben
megtartsátok. Mindez pedig nemcsak titeket, hanem az egyházat is gyengíti. Azt is tudja, hogy
semmi sem döntheti meg Isten királyságát, »csakis nép[e] vétke« [Móziás 27:13]. Ne legyen
kétségetek afelől, hogy háborúja most ellenetek irányul” (vö. Megnyerni a gonosz elleni háborút.
Liahóna, 2008. nov. 50–51.).

Hogyan próbálnak meggyengíteni minket Sátán és követői?
____________________

Gondold át, ellened személy szerint hogyan folytat háborút Sátán.

1. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogyan növelheted a
Jézus Krisztusba vetett hitedet és erősítheted meg a

bizonyságodat Őróla.

2. Végezd el legalább az egyik alábbi feladatot a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

a. Írj egy olyan élményedről, amikor a Szabadító engesztelésébe vetett hited és
az arról való bizonyságod segített neked kivédeni Sátán hatásait.
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b. Írd le a bizonyságodat Jézus Krisztus engeszteléséről, és magyarázd el, hogy
mi módon segíthet nekünk az engesztelés a Sátán és követői ellen vívott
háborúnkban.

Válassz ki egyet vagy többet az általad felsorolt ötletek közül, és alkalmazd ezeket a
Sátán és követői ellen vívott csatáidban. Céljaidat külön papírlapra is leírhatod, és
kiteheted valahova, ahol szem előtt van. Ha támaszkodsz a Szabadító
engesztelésére, akkor az Úr segíteni fog neked a Sátán ellen vívott harcodban.

Jelenések 13
János a föld királyságairól ír, melyek Sátántól kapnak hatalmat
A Jelenések 13-ban azt olvassuk, hogy János látomást látott Sátán által irányított,
gonosz földi királyságokat jelképező fenevadakról. János azt is látta, hogy ezeken a
királyságokon keresztül Sátán bámulatos, ám hamis csodákat tesz, hogy
megtévessze a föld lakosait.

3. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Jelenések 12–13-at, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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32. RÉSZ: 2. NAP

Jelenések 14–16
Bevezetés
János apostol látomásban látja, amint egy angyal eljön a földre, hogy az utolsó
napokban visszaállítsa Jézus Krisztus evangéliumát. Hangot is hall a mennyből,
mely leírja, milyen áldásokat élveznek azok, akik úgy halnak meg, hogy hűek
voltak az Úrhoz. János látja az igazlelkűek összegyűjtését és a gonoszok
összegyűjtését az utolsó napokban, valamint Istennek a gonoszokra kiáradó
ítéleteit.

Jelenések 14
János látja az evangélium visszaállítását, valamint az igazlelkűek és a gonoszok
összegyűjtését
Vannak, akik megkérdőjelezik, hogy lehet-e békességet érezni egy olyan világban,
mely tele van gonoszsággal, katasztrófákkal és erőszakkal. Gondolkodj el azon, mit
mondhatnál ezeknek az embereknek.

A Jelenések 14–16 tanulmányozása során keress olyan igazságokat, amelyek akkor
is békét hozhatnak neked, ha olyan világban élsz, mely tele van gonoszsággal,
katasztrófákkal és erőszakkal.

A Jelenések 14:1–13-ban azt olvassuk, hogy János apostol látomásban látta az
utolsó napokat, vagyis a mi napjainkat. Ebben a látomásban látta a gonoszokat érő
csapásokat. Azt is látta, hogy mi fog békét hozni az igazlelkűeknek napjainkban.

Olvasd el a Jelenések 14:1–5-öt, és nézd meg, hogy kiket látott János, kik álltak a
Szabadító mellett „Sion hegyén” (Jelenések 14:1).

Talán emlékszel a tanultakra, hogy az 1. versben említett 144 000 ember Izráel
tizenkét törzséből származó főpap, akik minden nemzetből elrendeltetnek, hogy
embereket hozzanak „az Elsőszülött egyházába” (T&Sz 77:11; lásd Jelenések
7:4–8). Az „asszonyokkal nem fertőztették meg magokat” (Jelenések 14:4) kifejezés
nemi, vagyis erkölcsi tisztaságra utal. A Jelenések 14:5-ben található, az „ő
szájokban nem találtatott álnokság” kifejezés azt jelenti, hogy tisztességesek és
őszinték; a „feddhetetlenek” jelző pedig azt, hogy tiszták a bűntől.

1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási
naplódban: Szerinted hogyan segít az erkölcsösség, a tisztesség és a

bűntől való megtisztulás a 144 000 főpapnak abban, hogy el tudják vinni
másoknak az evangéliumot?

János az utolsó napokra vonatkozó látomásában még három angyalt látott. Olvasd
el a Jelenések 14:6-ot, és nézd meg, hogy mi volt az első angyalnál.

Gordon B. Hinckley elnök a Jelenések 14:6-ot idézve azt mondta: „Ez az angyal
eljött. A neve Moróni” (“Stay the Course—Keep the Faith,” Ensign, Nov. 1995, 70).
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Moróni angyal először Joseph Smithnek
jelent meg, és megmondta neki, hogy
Istennek fontos elvégzendő munkája
van számára (lásd Joseph Smith
története 1:29–35). A Joseph Smith
története 1:34 szerint mit mondott
Moróni Isten útmutatásának
megfelelően Joseph Smithnek, ami
segített visszaállítani a földre az
örökkévaló evangéliumot?

Moróni visszaállításban játszott
szerepének ismerete segíthet neked
megérteni, hogy miért van ott Moróni
angyal szobra sok templomunk tetején.

A Jelenések 14:6-ban említett angyal
mindazon mennyei hírnökök
összességét is jelképezheti, Morónit is
beleértve, akik segítettek Jézus Krisztus
evangéliumának utolsó napi
visszaállításában (lásd Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73],
3:529–31; lásd még T&Sz 13; 110:11–16;
128:20–21).

Olvasd el a Jelenések 14:7-et, és nézd
meg, hogy mit mondott az angyal. Az
„eljött az ő ítéletének órája” kifejezés
arra az időszakra utal, amikor a
Szabadító minden embert megítél a
földön. Ítéleteire egyaránt sor kerül
majd a második eljövetelekor és a végső
ítéletkor is.

János látomásából az angyalról
megtudjuk, hogy Isten azért állította
vissza Jézus Krisztus evangéliumát,
hogy felkészítse a föld lakóit Jézus Krisztus második eljövetelére.

Milyen tekintetben készíti fel Jézus Krisztus evangéliuma az embereket az Ő
második eljövetelére?

Hogyan hozott számodra békét Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma, miközben
egy gonosz és háborgó világban élsz?

Olvasd el a Jelenések 14:8–11-et, és nézd meg, hogy mit mondott a második és a
harmadik angyal.

János megtudta, hogy Babilon, vagyis a gonoszság, minden nemzetben jelen lesz. A
„leomlott Babilon” (Jelenések 14:8) kifejezés egyik jelentése az, hogy el fog jönni a
nap, amikor megszűnik a világ gonoszsága.
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Gondold át, hogyan hozhat neked békességet annak tudata, hogy véget fog érni a
világ gonoszsága.

Joseph Smith próféta elmagyarázta, miben lesz részük a gonoszoknak a
haláluk után:

„A lelkek világában, ahová haláluk után mennek, az eltávozott lelkek nagy
gyötrelme az, hogy tudják, nem sikerült elérniük azt a dicsőséget, amelyet mások
élveznek, és amelyet maguk is élvezhettek volna, és [saját vádlóikká válnak]” (Az
egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 233–234.).

„Az ember saját maga kínzója és kárhoztatója. Innen származik a mondás: Bemennek abba a
tóba, amely tűzzel és kénkővel ég [lásd Jelenések 21:8]. Az ember [elméjében] a csalódottság
kínja oly rendkívüli, mint egy tűzzel és kénkővel égő tó” (Tanítások: Joseph Smith. 234.).

Miután János megtudta, miben lesz részük a gonoszoknak a haláluk után, hangot
hallott a mennyből, mely leírta, hogy miben lesz részük az igazlelkűeknek a
haláluk után.

Olvasd el a Jelenések 14:12–13-at, és nézd meg, hogy miben lesz részük az
igazlelkűeknek a haláluk után.

A halál után „megnyugosznak az ő fáradságuktól” (13. vers) azt jelenti, hogy akkor
már nem terhelnek minket bajok, gondok vagy bánat (lásd Alma 40:12).

A Jelenések 14:12–13-ból megtudható egyik tantétel az, hogy ha igazlelkűen
élünk, akkor áldottak leszünk a cselekedeteinkért, és halálunk után
megpihenünk a munkáinktól. Ezt a tantételt be is írhatod vagy feljegyezheted a
szentírásodba a Jelenések 14:12–13 mellé.

2. Gondold át, hogyan hozhat neked békességet ez a tantétel akkor is,
ha egy gonoszsággal teli világban élsz. Írj a

szentírás-tanulmányozási naplódba egy rövid levelet, melyben lelket öntesz egy
barátodba, akiben felmerült a kérdés, hogy érdemes-e igazlelkűen élni, amikor
gonoszság vesz körül.

A Jelenések 14:14–20-ban azt olvassuk, hogy látomásában János két aratást látott.
Azt látta, hogy az első aratás alkalmával az igazlelkűeket kigyűjtik a gonoszok
közül (lásd Jelenések 14:14–16), a második aratás alkalmával pedig összegyűjtik és
végül elpusztítják a gonoszokat (lásd Jelenések 14:17–20).

Jelenések 15–16
János látja az igazlelkűeket a celesztiális királyságban, és az utolsó napok hét
csapását
A Jelenések 15:2–4 János apostol további leírását tartalmazza arról, hogy milyen
lesz azoknak, akik legyőzték Sátánt és szabadítást nyertek a celesztiális
királyságban. A Jelenések 15–16 hátralevő része arról a hét csapásról szóló leírását
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tartalmazza, melyek az utolsó napokban sanyargatják majd a gonoszokat. Ezek a
csapások előzik majd meg az Úr második eljövetelét.

János látomásában minden csapást az jelképez, hogy egy angyal kiönt egy poharat
vagy edényt, mely tele van „Isten haragjával” (Jelenések 15:7). Olvasd el az alábbi
szentírásrészeket a Jelenések 16-ból, és keresd ki a hét csapást. Jellemezd
mindegyik csapást röviden a hozzá tartozó szám mellett az alábbi táblázatban:

1. csapás: Jelenések 16:2

2. csapás: Jelenések 16:3

3. csapás: Jelenések 16:4

4. csapás: Jelenések 16:8–9

5. csapás: Jelenések 16:10–11

6. csapás: Jelenések 16:12

7. csapás: Jelenések 16:17–21

Olvasd el a Jelenések 16:15-öt, és nézd meg, mit tehetünk azért, hogy felkészültek
legyünk Jézus Krisztus második eljövetelére.

Az „őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon” (Jelenések 16:15) kifejezés a lelki
készenlétre utal. Akik őrzik az ő ruháikat, és lelkileg készen állnak, azok végül az
igazlelkűség köntösét fogják viselni, melyet mindazok megkapnak, akik érdemesek
rá, hogy Istennel éljenek a celesztiális királyságban (lásd Jelenések 3:3–5; 7:13–17).

A Jelenések 16:15 mellé a szentírásodban be is írhatod vagy feljegyezheted a
következő igazságot: Ha éberek vagyunk és lelkileg készen állunk, akkor fel
leszünk készülve Jézus Krisztus második eljövetelére.

Fontos szem előtt tartani, hogy az Úr szereti népét, és őrködni fog felettük az utolsó
napokban, még a rettenetes pusztítás és egy hatalmas csata közepette is. Ébereknek
kell lennünk és lelkileg készen kell állnunk, hogy elnyerhessük az Úr védelmét és
áldásait. Ha többet szeretnél tudni a Jelenések 16:16-ban említett Armageddonról,
akkor nézd meg a Kalauz a szentírásokhoz Armageddon szócikkét.

3. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Jelenések 14–16-ot, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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32. RÉSZ: 3. NAP

Jelenések 17–19
Bevezetés
János apostol látja, hogy a lelki Babilon – vagyis a gonosz világ – háborút vív majd
Isten Báránya ellen, és hogy a Bárány győzedelmeskedni fog a gonosz felett. A
szenteket felszólítják, hogy jöjjenek ki a lelki Babilonból, a tisztákat és az
igazlelkűeket pedig el fogják hívni a Bárány menyegzői vacsorájára. János látja,
amint Jézus Krisztus nagy hatalommal eljön, hogy elpusztítsa az ellene harcolókat.

Jelenések 17–18
János előre látja a lelki Babilon pusztulását
Lynn G. Robbins elder a Hetvenektől azt tanította: „Könnyebb elkerülni a kísértést,
mintsem ellenállni a kísértésnek” (“Avoid It” [Brigham Young University
devotional, Sept. 17, 2013], 1, speeches.byu.edu).

Szerinted miért könnyebb elkerülni a kísértést, mintsem ellenállni neki?
____________________

Gondold át, hogy mi történhet, ha olyan helyzeteknek tesszük ki magunkat,
melyekben állandóan ellen kell állnunk a kísértésnek.

A Jelenések 17–18 tanulmányozása során keress egy olyan igazságot, amely segíteni
fog neked tudni azt, hogy mi módon kerülheted el a világ kísértéseinek és
bűneinek nagy részét.

A Jelenések 16-ból megtudtuk, hogy János hét angyalt látott a látomásában, akik az
utolsó napokban csapásokat zúdítanak a gonoszokra. Olvasd el a Jelenések 17:1-et,
és figyeld meg, hogy mit mondott a hét angyal egyike, mit fog megmutatni
Jánosnak.

A Jelenések 17:15 szerint a sok víz, melyen az asszony ül (lásd 1. vers), olyan
embereket és nemzeteket jelképez, melyek felett hatalma és befolyása van (lásd
még 1 Nefi 14:11).

Olvasd el a Jelenések 17:2–6-ot, és keress olyan szavakat és kifejezéseket, melyek
az asszonyt és az ő világra gyakorolt hatását jellemzik. A paráznaság szó a 2.
versben erkölcstelen és hamislelkű tettekre utal.

A 2. vers hogyan jellemzi az asszonynak a föld vezetőire és népeire gyakorolt
hatását?

Szerinted mit jelképez a Jelenések 17:6-ban az, hogy az asszony megrészegedik a
szentek és a mártírok vérétől? Tartsd szem előtt, hogy a csodálkozással szó ebben a
versben egyfajta döbbenetet jelent.

A Jelenések 17:3-ban említett fenevad jelképezheti Rómát János napjaiban, de
korrupt királyságokat és országokat is az utolsó napokban (lásd Jelenések 17:8–13).

Olvasd el a Jelenések 17:18-at, és nézd meg, hogy mit jelképez az asszony.

A 18. versben található „nagy város” megnevezés a lelki Babilonra utal (lásd
Jelenések 14:8; T&Sz 133:14). Az ősi Babilon világiassága és romlottsága miatt, és
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mert ez olyan hely volt, ahol fogságban tartották Izráel gyermekeit, Babilon gyakran
jelképezi a szentírásokban átvitt értelemben a bűnt, a világiasságot, az ördög
befolyását a földön, valamint a lelki fogságot (lásd még 1 Nefi 13:1–9; 14:9–10).

Olvasd el a Jelenések 17:14-et, és nézd meg, hogy ki ellen fognak viaskodni Babilon
követői.

Mi lesz ennek a háborúnak a kimenetele?

Ebből a versből megtudjuk, hogy az utolsó napokban Jézus Krisztus le fogja
győzni a világ gonoszságát. Meg is jelölheted vagy le is írhatod azokat a szavakat
a Jelenések 17:14-ben, melyek ezt az igazságot tanítják.

1. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban arról, hogy Jézus Krisztus
követőjeként hogyan segíthet neked ennek az igazságnak az

ismerete.

A Jelenések 18:1–3-ban azt olvassuk, hogy egy másik angyal is bejelentette a
gonosz Babilon bukását. Olvasd el a Jelenések 18:4-et, és nézd meg, mit mondott
az Úr a népének, mit tegyenek.

Milyen indokokat sorolt fel az Úr, miért jöjjön ki a népe Babilonból?

A Jelenések 18:4-ből többek között azt a tantételt tanulhatjuk meg, hogy ha
elszakadunk a világ gonoszságától, az segíthet nekünk elkerülni a bűnt és az
utolsó napokban a gonoszokat érő ítéleteket. Beírhatod vagy feljegyezheted ezt
a tantételt a Jelenések 18:4 mellé a szentírásodba.

2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási
naplódban:

a. Hogyan segít nekünk Jézus Krisztus visszaállított evangéliuma elszakadni a
világ gonoszságától?

b. Milyen kihívásokkal szembesülhetnek a fiatalok, miközben megpróbálnak
elszakadni a világ gonoszságától, de továbbra is olyan emberek között élnek,
olyanok a szeretteik és olyanokkal kerülnek kapcsolatba, akik nem osztják a
normáikat?

c. A hamislelkű hatásoktól és cselekedetektől való elszakadás hogyan segített
neked és másoknak tudni, hogy mi módon kerülhetitek el a világ
kísértéseinek és bűneinek egy részét?

Gondolj bele, milyen hamislelkű hatásoktól vagy cselekedetektől kell elszakadnod,
és hogyan fogod ezt kivitelezni. Imában kérd Mennyei Atyádtól, hogy segítsen
neked az arra irányuló erőfeszítéseidben, hogy elszakadj a hamislelkű hatásoktól és
cselekedetektől.

A Jelenések 18:5–24-ben azt olvassuk, hogy János látta a gonosz Babilon bukását és
támogatóinak bánatát.
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Jelenések 19
János látja, amint Jézus Krisztus hatalommal eljön, hogy elpusztítsa az ellene
harcolókat
Gondold át, mi lenne a legjobb ajándék,
amit a jövendőbelidnek adhatnál az
esküvőtök napján.

Olvasd el ezt az idézetet Jeffrey R. Holland eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából: „Az esküvőtök napján a legeslegjobb ajándék, melyet örökkévaló
társatoknak adhattok, az a ti legeslegjobb önmagatok, mely tiszta, szeplőtelen,
és viszonzásképp ugyanilyen tisztaságra érdemes” (vö. Személyes tisztaság.
Liahóna, 1999. jan. 91.).

Szerinted miért a tisztaság és a szeplőtelenség a legeslegjobb ajándék, melyet a
házastársadnak adhatsz az esküvőd napján? ____________________

A Jelenések 19 tartalmaz egy hasonlatot, melyben a házasságkötés, vagyis a
menyegző, a Szabadító második eljövetelét jelképezi. A Jelenések 19:1–6 szerint
János apostol látta, hogy az igazlelkűek dicsérni fogják Istent a gonoszokra lesújtó
ítéleteiért.

Olvasd el a Jelenések 19:7-et, és nézd meg, hogy kinek a menyegzőjét jelentette be
az angyal Jánosnak.

Mit tudott meg János a Bárány feleségéről?

A „Bárány menyegzője” (Jelenések 19:7) a Szabadító második eljövetelére utal.

Olvasd el ezt az idézetet Bruce R. McConkie eldertől a Tizenkét Apostol
Kvórumából, és figyeld meg, hogy ki a Bárány menyasszonya: „Ebben az
adományozási korszakban a Vőlegény, aki Isten Báránya, eljő, hogy igényt tartson
a menyasszonyára, vagyis az azokból a hithű szentekből álló egyházra, akik
várták az eljövetelét” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 469).

Gondold át, milyen szempontból találó jelképe a házassági kapcsolat a Jézus
Krisztushoz fűződő szövetséges kapcsolatunknak. Elmélkedés közben gondold át,
milyen tekintetben olyan kapcsolat a házasság, mely hűséget, áldozatot, szeretetet,
elkötelezettséget és bizalmat követel.
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Elmélkedj a tanokon és a tantételeken!
Az elmélkedés magában foglalja a gondolkozást, az elmélyült megfontolást, a kérdezést és
mindannak a kiértékelését, hogy mit tudsz már, és mit próbálsz megérteni. Az elmélkedés
gyakran segít nekünk megérteni, hogy mit kell tennünk az evangéliumi tantételek
alkalmazásához. A Jelenések könyvének tanulmányozását folytatva megteheted, hogy időt
szakítasz olyan részek feletti elmélkedésre, amelyeket szeretnél alaposabban megérteni.

Olvasd el a Jelenések 19:8–9-et, és nézd meg, hogy mit tehetnek a szentek, amivel
felkészülhetnek a Szabadító második eljövetelére.

A 8. versben említett fehér gyolcs jelképezhet szentséget, tisztaságot és
igazlelkűséget is. Amint azt a Bárány feleségének ruházata jelképezi, mit kell
tennünk azért, hogy felkészítsük magunkat az Úr Jézus Krisztus eljövetelére?

Az ezekből a versekből megtudható egyik igazság az, hogy ha tiszták vagyunk és
igazlelkűek, akkor készen fogunk állni az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Meg
is jelölheted vagy le is írhatod azokat a szavakat a Jelenések 19:8-ban, melyek ezt az
igazságot tanítják.

A gyolcs szó a Jelenések 19:8-ban finom szövésű, fehér lenvásznat jelent, és egyfajta
tisztaságot, megtisztulást jelképez. A bűntől való megtisztulás és az igazlelkűvé
válás Isten ajándéka.

Gondold át az alábbi kérdéseket: Mit tett Isten, amivel módot adott nekünk arra,
hogy megtisztulhassunk a bűneinktől és igazlelkűvé válhassunk? Szerinted miért a
tisztaság és az igazlelkűség az egyik legjobb ajándék, melyet a Szabadítónak
adhatunk, amikor újra eljön?

Döntsd el, mit kell megtenned azért, hogy tiszta és igazlelkű legyél, és készen állj
majd az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Cselekedj a kapott késztetések szerint.

Olvasd el a Jelenések 19:10-et, és nézd meg, hogyan reagált János, miután
meghallotta, amit az angyal bejelentett neki. Ez az angyal Istentől kapott
felhatalmazást arra, hogy Jézus Krisztus nevében szóljon és Őt képviselje.

Mit mondott az angyal Jánosnak, mi van meg nála (az angyalnál) és Isten többi
szolgájánál?

A „prófétaság lelke” (Jelenések 19:10) a kinyilatkoztatás és az Istentől kapott
sugalmazás ajándékára utal, mely lehetővé teszi az ember számára az Ő szavának
elnyerését és szólását (lásd Kalauz a szentírásokhoz: prófécia, prófétál;
scriptures.lds.org).

Szerinted milyen tekintetben hasonlít a bizonyság a próféciához?
____________________

Milyen hatással van a Jézusról való bizonyságod a második eljövetelre történő
felkészülésedre?

Olvasd el a Jelenések 19:11–16-ot, és keress olyan szavakat és kifejezéseket, melyek
leírják, milyen lesz a Szabadító az Ő második eljövetelekor. A Joseph Smith
fordítás, Jelenések 19:15-öt is olvasd el (a Kalauz a szentírásokhoz 245. oldalán).
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A Jelenések 19:11-ben említett fehér ló hódítást és győzelmet jelképez. A Szabadító
eljön, hogy legyőzze a bűnt és a gonoszságot.

Figyeld meg, mit mond a Jelenések 19:13 a Szabadító ruhájáról. A „vérrel hintett”
kifejezés itt azt jelenti, hogy a ruhája vérvörös lesz. Ez a szín a gonoszok
elpusztítását jelképezi az eljövetelekor (lásd Tan és a szövetségek 133:46–51), és az
engesztelésekor megtapasztalt szenvedésre is emlékeztethet minket.

Neal A. Maxwell elder a Tizenkét Apostol Kvórumából ezt tanította:

„Mivel minden pórusából vérzett, mily nagyon vörösnek kellett lennie
öltözékének a Gecsemánéban, mily karmazsinvörös lehetett az a köntös!

Nem csoda hát, hogy amikor Krisztus hatalommal és dicsőséggel eljő, akkor erre
emlékeztető vörös öltözet lesz rajta (lásd T&Sz 133:48), és ez nem csupán a
harag borsajtóját jelképezi majd, hanem azt a célt is szolgálja, hogy
emlékezetünkbe idézze, miként szenvedett mindannyiunkért a Gecsemánéban és

a Kálvárián!” (“Overcome … Even As I Also Overcame,” Ensign, May 1987, 72).

A Joseph Smith fordítás, Jelenések 19:15 szerint János látta, hogy amikor a
Szabadító királyok Királyaként és urak Uraként eljön (lásd Jelenések 19:16), akkor
Isten szavával uralkodik majd a nemzeteken. A Jelenések 19:17–21-ben János látta
az Isten Báránya ellen harcolók pusztulását. Tartsd szem előtt, hogy a Jelenések
19:18 Joseph Smith fordítása tisztázza, hogy a „mindenki…, szabadok… és
szolgák…, és kicsinyek… és nagyok…” mindazokra utal, „akik a Bárány ellen
harcolnak”.

3. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Jelenések 17–19-et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét
(dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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32. RÉSZ: 4. NAP

Jelenések 20–22
Bevezetés
János apostol látomásban látja a millenniumi napot és a végső ítéletet. Lát még „új
eget és új földet” (Jelenések 21:1), és Isten celesztiális városát, mely megalapíttatik
a földön. János az Úrhoz intézett fohásszal zárja feljegyzését, hogy térjen vissza
a földre.

Jelenések 20
János látja a millenniumi napot és a végső ítéletet
Mennyei Atyánk szabadítástervének
részeként mindenki, aki valaha is élt
ezen a földön, Isten elé áll majd, hogy
megítéltessen. Képzeld el, szerinted
milyen lesz a végső ítélet.

1. Írd le a
szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy reményeid szerint mit

gondolsz és érzel majd, amikor Isten elé állsz, hogy megítéltess.

Amint azt a Jelenések 20:1–11 feljegyzi, János látta, hogy Sátán a millennium alatt
megkötöztetik, az igazlelkűek pedig az első feltámadás részeként feltámadnak. Azt
is látta, hogy Sátán a millennium végén „egy kevés időre” eloldoztatik (Jelenések
20:3). Miután Sátán és követői megvívják utolsó harcukat a szentek ellen, örökre „a
tűz és kénkő tavába” vettetnek (Jelenések 20:10). Ezt követően kerül sor a végső
ítéletre.

Olvasd el a Jelenések 20:12-t, és nézd meg, Isten hogy fog minket megítélni. (A
Jelenések 20:12 szentírás-memoriter. Meg is jelölheted valamilyen egyedi módon,
hogy később könnyen megtalálhasd.)

Egészítsd ki az ebből a versből megtudható alábbi tant: Isten a
____________________ alapján megírt ____________________fog minket
megítélni.

A Jelenések 20:12-ben említett könyvekhez tartoznak a szentírások, a szabadító
szertartásokat feljegyző egyházi feljegyzések, valamint az élet könyve.

Olvasd el az élet könyvéről szóló következő magyarázatot: „Bizonyos értelemben
az Élet könyve az ember gondolatainak és cselekedeteinek összessége – életének
feljegyzése. A szentírások azonban azt is jelzik, hogy mennyei feljegyzés vezettetik
a hűekről, beleértve ebbe a nevüket, valamint igazlelkű tetteik beszámolóit” (lásd
T&Sz 88:2; 128:7; Kalauz a szentírásokhoz: Élet könyve).

Olvasd el a Jelenések 20:13-at, és nézd meg, hogy mi történik majd a végső
ítélet előtt.

A gonoszok, és akik nem tartanak bűnbánatot, az utolsó feltámadáskor támadnak
fel, a millennium végén, és ők is oda fognak állni, hogy cselekedeteik szerint
megítéltessenek (lásd T&Sz 76:85).
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2. Gondolj bele az imént megfogalmazott tanba (Isten a
cselekedeteink alapján megírt könyvekből fog minket megítélni).

Azután válaszold meg a szentírás-tanulmányozási naplódban az alábbi kérdést:
Milyen hatással lehet a tetteinkre ma és egész életünk során az, ha megértjük és
hisszük ezt a tant? Azt is gondold át, mit tehetnél jobban az életedben azért,
hogy felkészülj a végső ítéletre, és a neved be legyen írva az élet könyvébe.

Szentírás-memoriter – Jelenések 20:12
3. A Kalauz a szentírásokhoz segítségével (mely megtalálható a

scriptures.lds.org honlapon is) keress további, a végső ítéletről
tanító szentírásokat. Sorold fel az utalásokat a szentírás-tanulmányozási
naplódban. Ezeket az utalásokat beírhatod vagy feljegyezheted a szentírásodba
a Jelenések 20:12 mellé. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, milyen
további igazságokat tudtál meg a végső ítéletről ezekből a keresztutalásokból.

Jelenések 21
János lát egy új eget és egy új földet, valamint Isten celesztiális városát
Gondolj egy olyan alkalomra az
életedben, amikor nagy bánatban vagy
fájdalomban volt részed.

Sorolj fel néhány olyan dolgot, melyek
ebben az életben nagy bánatot vagy
fájdalmat okozhatnak nekünk:
____________________

A Jelenések 21 tanulmányozása során
keress egy olyan igazságot, amely
vigaszt hozhat számodra a nehéz
időkben.

A Jelenések 21–22 János apostol
látomásának folytatása azokról az
eseményekről, melyekre Jézus Krisztus
második eljövetele után kerül majd sor.

Olvasd el a Jelenések 21:1–2-t, és nézd
meg, hogy mit látott János, mi fog
történni.

Amikor János azt mondta, hogy „új
eget és új földet” (Jelenések 21:1), azzal utalhatott egy olyan eseményre, melyre az
Úr második eljövetelekor kerül majd sor, amikor a föld visszaváltozik majd abba a
paradicsomi állapotba, amelyet Ádám és Éva bukása előtt élvezett. Arra a változásra
is utalhatott János, melyre a millennium végén kerül sor, amikor a föld celesztiális
állapotba kerül (lásd T&Sz 29:22–24).

Olvasd el a Jelenések 21:3–4-et, és nézd meg, hogy mit fog tenni Isten a népéért.
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Ezekből a versekből megtudjuk, hogy Isten a népével fog lakozni és
megvigasztalja őket, és ők nem tapasztalnak meg többé halált, bánatot vagy
fájdalmat.

Joseph B. Wirthlin a Tizenkét Apostol Kvórumából tanított kifejtette, hogy Isten
minden halandó bánatért és fájdalomért kárpótolni fogja az igazlelkűeket: „Az Úr
a hithű embereket minden veszteségért kárpótolja. Minden olyan dolog, mely
elvétetik az Urat szeretőktől, az Ő módján vissza lesz szolgáltatva nékik. Bár
lehet, hogy ez nem akkor fog bekövetkezni, amikor mi szeretnénk, a hithűek
tudják, hogy minden ma ejtett könnyük az öröm és hála könnyeivel végül

százszorosan vissza lesz térítve” (Jöjjön, aminek jönnie kell, és szeresd azt! Liahóna, 2008.
nov. 28.).

4. Válaszold meg a szentírás-tanulmányozási naplódban a következő
kérdést: Hogyan segíthet nekünk a most megtapasztalt kihívásaink

közepette annak tudata, hogy Isten meg fogja vigasztalni a népét, és kárpótolni
fogja őket a bánatukért és a fájdalmukért?

Olvasd el a Jelenések 21:7-et, és nézd meg, hogy mit ígér az Úr azoknak, akik
hithűen győzedelmeskednek.

Annak alapján, amit a Jelenések könyvéből tanultál az utolsó napok kihívásairól és
gondjairól, milyen dolgok felett kell győzedelmeskednünk ahhoz, hogy Istennel
élhessünk?

A Jelenések 21:8 leírja a lázadók és azok állapotát, akik nem bánják meg a bűneiket.
A második halál egy lelki halál, vagyis Istentől való elválás, melyet azok
tapasztalnak majd meg, akik szándékosan fellázadnak a világosság és az
igazság ellen.

Olvasd el a Jelenések 21:9–21-et, és keresd ki János leírását Isten celesztiális
városáról.

Olvasd el a Jelenések 21:22–27-et, és nézd meg, hogy milyen lesz Mennyei Atya és
Jézus Krisztus jelenléte azok számára, akik ebben a városban élnek.

Jelenések 22
János befejezi látomásának feljegyzését
A Jelenések 22-ben tovább olvassuk János apostol leírását Isten szent városáról.
Beszámolója részeként János említést tesz egy királyiszékről, vagyis trónról (lásd
Jelenések 22:1).
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Olvasd el a Jelenések 22:1–2-t, és
rajzold le, mit látott még János a
trónon kívül.

Tartsd szem előtt János felfedezését,
mely szerint a fa mindig bőségesen
hozott gyümölcsöt, és a levelei meg
tudták gyógyítani a nemzeteket. A
Mormon könyve feljegyzi, hogy Lehi és
Nefi is láttak egy látomást az élet
fájáról. Nefi megtudta, hogy a fa és az
élő víz forrása is Isten szeretetét
jelképezi (lásd 1 Nefi 11:25). Isten
szeretetének legnagyszerűbb
megnyilvánulása Jézus Krisztus
engesztelése (lásd János 3:16; 1 János
4:9). A fa gyümölcse az engesztelés
áldásait is jelképezheti, például az örök
életet (lásd T&Sz 14:7).

A Jelenések 22:3–12-ben azt olvassuk,
hogy János nem csupán látta ezt a celesztiális várost, hanem az angyaltól, aki szólt
hozzá, tanúbizonyságot is kapott arról, hogy a neki kinyilatkoztatott dolgok igazak.
János azt is látta, hogy a Szabadító minden embert a cselekedetei szerint fog
megjutalmazni.

Olvasd el a Jelenések 22:14-et, és nézd meg, mit kell tennünk azért, hogy
beléphessünk a celesztiális királyságba.

A „joguk legyen az életnek fájához” (Jelenések 22:14) azt jelenti, hogy érdemesek
legyenek Jézus Krisztus engesztelése összes áldásának elnyerésére, az örök életet is
beleértve ebbe.

Ebből a versből megtudjuk, hogy ha betartjuk az Úr parancsolatait, akkor Jézus
Krisztus engesztelésének összes áldását elnyerhetjük és beléphetünk a
celesztiális királyságba. Az Ő parancsolatainak betartásához hozzátartozik
minden olyan szertartás elnyerése is, mely szükséges ahhoz, hogy beléphessünk a
celesztiális királyságba.

Bár az engesztelésnek vannak olyan áldásai – például a feltámadás ajándéka –,
melyek feltétel nélkül adatnak Isten minden gyermekének, olyan áldásai is vannak
– például az örök élet –, melyek csak azok számára elérhetőek, akik szorgalmasan
igyekeznek hitet gyakorolni Jézus Krisztusban, bűnbánatot tartani és követni az Ő
parancsolatait.

A Jelenések 22:15–19-ben azt olvassuk, hogy akik nem tartják be az Úr
parancsolatait, azok nem léphetnek majd be a celesztiális városba. Jézus Krisztus
bizonyságot tett arról, hogy ezt a kinyilatkoztatást Ő adta Jánosnak, és János
mindenkit hívott, hogy jöjjenek az élet vizéhez, és igyanak abból ingyen. János
figyelmeztette olvasóit, hogy ne változtassák meg az általa megírt könyv üzenetét.

Olvasd el a János 22:20-at, és nézd meg, hogy miért fohászkodott János a
Szabadítóhoz.
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Annak alapján, amit a Jelenések könyvéből megtudtál, szerinted miért várta annyira
János az Úr eljövetelét? ____________________

5. Gratulálunk ennek az Újszövetségről szóló ifjúsági hitoktatási
kurzusnak az elvégzéséhez! Gondold át, mit tanultál és éreztél

ebben az évben, és szakíts néhány percet arra, hogy leírj a
szentírás-tanulmányozási naplódba néhány olyan tanítást az Újszövetségből,
amely idén leginkább hatással volt rád. Azt is írd le, hogy milyen hatással voltak
az ifjúsági hitoktatási tanulmányaid a bizonyságodra. Keress lehetőséget a
tanultak tanítására és a róluk való bizonyságtételre!

6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a
szentírás-tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Jelenések 20–22-t, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani az
oktatómmal:
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